Sfera
Politicii 94
93

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

Preþ 15.000 lei

POLITICÃ ªI SECRET

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

2. Editorial

Cristian Pîrvulescu

Un partid în derivã

6. Politicã ºi
Secret

Sabina Fati

Politica PDSR în umbra
Securitãþii

14.

Rãzvan Dumitrescu

Secretele politicii ºi
politica secretelor

21.

Ionel Dancã

Siguranþa statului ºi
dreptul la informare al
cetãþeanului

26.

ªtefan Deaconu

Organizarea Securitãþii
Interne a României între
Necesitate ºi Realitate

32.

Sabin Drãgulin

Memoria care nu iartã

36.

Cristian Galeriu

Sacrificiul Bisericii
Ortodoxe române

41.

Diana Niþulescu

Democraþie, bani,
politicã. Fondurile
partidelor politice

50. Anatomia
comunismului
57.

Stelian Tãnase

Anatomia unui asasinat

Pavel Câmpeanu

Întoarcerea. Cazul Ana
Pauker

64. Intersecþii

Cristina Maria Panþîru Presa românã faþã cu
reacþiunea

Sfera Politicii este înregistratã în Catalogul Publicaþiilor
din România la numãrul 4165.
77. Cãrþi ºi autori Cristina Petrescu
Reproducerea articolelor apãrute
în publicaþia noastrã se face 79.
Andi Mihalache
numai cu acordul scris al redacþiei.

Adresa Redacþiei:
81.
Str. Piaþa Amzei, nr. 13, Et. 1.
84.
CP 212, OP 22, Bucureºti
Tel/Fax: 01 312 84 96,
01 659 57 90
(Attn Roxana Dumitrescu);
E-mail:
sfera@totalnet.ro
Web site:
http://www.sfera.50megs.com

Naºterea Europei de Est
Despre istorie ºi
captivitãþile sale

Adrian Cioflâncã

A treia cale în culturã

Rãzvan Pârâianu

Imaginea evreului în
cultura românã

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. 93-94/2001

Editorial

Un partid în derivã
CRISTIAN PÎRVULESCU

Revendicându-ºi o vechime de un
secol ºi jumãtate, prin antecesorii sãi Partidul
Naþional din Transilvania ºi Partidul Þãrãnesc
din Vechiul Regat, PNÞCD pare a fi trecut
proba durã a istoriei. Dar realitatea politicã
contemporanã ridicã a serie de probleme de a
cãror rezolvare va depinde evoluþia sa
viitoare.
Încã din 1926, anul fuziunii celor douã
partide, PNÞ a dovedit o extraodinarã
capacitate de a se mobiliza în opoziþie. Produs
al unui context opoziþionist ºi cu o activitate
politicã desfãºuratã mai ales în cadrul
opoziþiei, PNT a acþionat chiar ºi în cei trei
ani ºi jumãtate de guvernare sub influenþa
experienþelor sale anterioare. De altfel,
accesul la guvernare a fost favorizat de
moartea în 1927 atât a regelui Ferdinand cât ºi
a lui Ionel Brãtianu. Profitând de slãbiciunile
Regentei, PNT a recurs în 1928 la o
campanie de rãsturnare a guvernului Vintilã
Brãtianu, susþinuta prin puternice manifestaþii, cum a fost cea din 18 martie 1928 din
Bucureºti sau cea din 6 martie 1928 de la
Alba Iulia, prilejuitã de primul Congres al
partidului.
PNÞ-ul interbelic a fost rezultatul
unui compromis, pentru cã fuziunea din 1926
unea douã partide cu orientãri diferite. Douã
tipuri de clivaje au stat la originea PNÞ-ului ºi
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consolidarea noului partid a trebuit sã
urmãreascã realizarea compromisului între
cele douã tendinþe. Partidul Naþional se
înrãdãcina în revoluþia naþionalã corespunzând clivajului centru-periferie (partid al
periferiei transilvane ºi al minoritãþii române
în raport cu ansamblul Imperiului austroungar) ºi totodatã clivajului Bisericã/Stat
(comunitatea româneascã folosind confesiunea, fie cea ortodoxã, fie cea grecocatolicã pentru a acuza abuzurile ºi imixtiunile autoritãþilor centrale de la Budapesta).
Partidul Þãrãnesc a fost rezultatul revoluþiei
industriale, corespunzând clivajelor rural/urban, respectiv patroni/muncitori, fiind încã de
la apariþa sa o formaþiune politicã cu o
accentuatã orientare socialã.
În perioada interbelicã, PNÞ a
convocat trei congrese, în 1927, 1935 ºi 1937,
a avut trei preºedinþi, Iuliu Maniu, Ion
Mihalache ºi Alexandru Vaida-Voievod, iar în
cei trei ani ºi jumãtate de guvernare (19281931, 1932-1933) a format opt Cabinete sub
preºedinþia lui Iuliu Maniu, G.G. Mironescu
ºi Alexandru Vaida-Voevod.
Ca urmare a divergenþelor dintre cele
douã tendinþe din partid s-au produs o serie de
sciziuni, astfel cã în 1927 dr. Lupu a
reînfiinþat Partidul Þãrãnesc, pentru ca în
1934 sã se reuneascã cu PNÞ, în 1931,
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Editorial
respectiv 1933, Constantin Stere, apoi
Gheorghe Iulian ºi-au înfiinþat propriile
partide, care mai târziu vor fuziona, iar în
1935 Alexandru Vaida- Voevod a fost exclus
din partid.
Între 1945-1947, pe mãsura ce regimul comunist se consolida cu sprijinul armatelor de ocupaþie, PNÞ, cel mai popular partid
al momentului, a avut de suferit o constantã ºi
metodicã acþiune de boicotare ºi intimidare.
Dupã alegerile din noiembrie 1947 oficialitãþile au anunþat un rezultat de 10% pentru
PNÞ, ºi 80% în favoarea coaliþiei guvernamentale, dar, fãrã a se putea estima cu
exactitate, PNÞ a obþinut, susþin unii martori
precum ºi numeroºi cercetãtori, aproximativ
75% din opþiunile electoratului.
Reînfiinþat (juridic) ºi relegitimat în
contextul revoluþiei din 1989 prin contribuþia
liderului sãu refondator Corneliu Coposu
PNÞCD s-a reconstruit într-un mediu politic,
social ºi economic în mare mãsurã ostil.
Imaginea sa de partid istoric în sensul pe care
comuniºtii îl dãdeau termenului în perioada
1945-1948  depãºit ºi anacronic  a devenit
un obstacol important în comunicarea cu
electoratul. Imaginea de partid al trecutului a
fost speculatã de adversari ºi atmosfera de
ostilitate materializatã printr-o campanie
electoralã durã. PNÞCD a obþinut astfel un
rezultat electoral modest care l-a postat într-o
poziþie mai degrabã marginalã (realizând
pentru Adunarea Deputaþilor 2,56% din
voturi, respectiv 12 deputaþi ºi la Senat 2,05%
din voturi, respectiv un senator. Lipsit de
resurse financiare, având probleme cu recrutarea de noi aderenþi, PNÞ a recurs la
combativitate ca resursã strategicã prin care
sã se poziþioneze în centrul vieþii politice.
Limitele pe care strategia combativitãþii
morale le presupuneau (un public relativ
limitat) au fost contrabalansate prin construcþia CDR, mai întâi ca formulã de alianþã

pentru alegerile locale din februarie 1992,
apoi pentru alegerile parlamentare. În interiorul CDR, PNÞCD va deveni din vara
anului 1992 partidul central, poziþie ce va fi
conjunctural accesibilã datoritã strategiei
PNL de a participa în alegerile parlamentare
pe liste separate. Eºecul electoral al PNL în
1992 a întãrit rolul PNÞCD în CDR.
Formula CDR, deºi creatã doar ca
alianþã electoralã a devenit o formã stabilã ºi
ºi-a confirmat valenþele electorale la alegerile
parlamentare ºi prezidenþiale din 1996. Având
o funcþie electoralã, CDR nu s-a putut însã
adapta la sistemul coaliþiei de guvernare.
Disfuncþiile CDR au devenit vizibile ºi, pe
mãsurã ce conjunctura socialã ºi economicã
se înrãutãþea, PNÞCD resimþea efectele negative ale statutului de partid nucleu al CDR.
Decesul liderului refondator Corneliu
Coposu declanºase în PNÞCD criza de
succesiune. Survenitã la sfârºitul anului 1995
cu mai puþin de un an înaintea alegerilor
parlamentare ºi prezidenþiale, criza de succesiune nu a putut fi soluþionatã, soluþia de
compromis abordatã la Congresul din ianuarie 1996 al PNÞCD fiind alegerea lui Ion
Diaconescu în funcþia de preºedinte. Criza de
succesiune reprezintã un moment crucial în
transformarea unui partid politic dintr-o
organizaþie personalizatã într-o instituþie. Ea
apare atunci când dispare liderul fondator al
partidului ºi asigurã tranziþia de la statutul de
partid formal la cel de partid real. PNÞCD a
fost primul partid românesc postdecembrist
ce a trebuit sã facã acestei crize.
Începând cu 1996 PNÞCD se va
confrunta cu un cumul de crize ce vor
contribui la eºecul electoral din 2000 ºi la
grava crizã internã a organizaþiei În afara
crizei de succesiune, vor mai afecta partidul
criza de adaptarea la conjunctura post-CDR,
criza de legitimitate, criza lesdershipului,
criza de structurã (criza organizaþiei) ºi criza
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Editorial
de identitate.
Aceste crize prost gestionate vor
afecta capacitatea partidului de a se
instituþionaliza, de a-ºi dezvolta o structurã
stabilã ºi dinamicã adaptatã societãþii
româneºti. Lipsa unei astfel de structuri
concomitent cu influenþele strategiei opoziþioniste de tip anticomunist vor afecta agenda
PNÞCD ca partid de guvernãmânt. Contextul
economic internaþional ce a fost influenþat în
1997 de criza economicã din Asia de sud-est
ºi din Rusia, cumulat cu slãbiciunile formulei
guvernamentale reprezentate de guvernul
Ciorbea, conturaserã deja imaginea unui
PNÞCD ca partid depãºit de realitãþi. Criza
guvernului Ciorbea, criza guvernului Vasile,
criza de autoritate a guvernului Isãrescu au
accentuat aceastã percepþie. Susþinând
menþinerea CDR ca structurã guvernamentalã, PNÞCD ºi-a asumat rolul de partid
central al guvernãrii ºi costurile acesteia.
Direcþia strategicã de tip opoziþionist ce a scos
PNÞCD din starea de marginalitate începând
cu 1991, combativã pe direcþia moralizãrii
politicii ºi luptei anticorupþie, a intrat în
contradicþie cu practicile, dar mai ales cu
imaginea guvernãrii. Criza autoritãþii instituþiilor a fost legatã de percepþia corupþiei, iar
corupþia, datoritã rolului pe care PNÞCD ºi la
asumat în cadrul guvernãrii a fost legatã de
exponenþii acestui partid. Absenþa unei
strategii post-CDR s-a asociat astfel cu criza
de identitate. Linia moralã anticorupþie ce a
generat succesul electoral din 1996 nu a fost
menþinutã, iar coerenþa unui program minimal
creºtin-democrat nu a fost realizatã. De altfel
baza electoralã a creºtin democraþiei în
România este foarte slabã, ceea ce a îndepãrtat în realitatea acþiunile partidului de formula
sa doctrinarã.
Anul 2000 devenea un an crucial
pentru PNÞCD, dar începea sub auspiciile
crizei guvernului Vasile care ilustra criza
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leadershipului. Fracþionarea partidului ºi
luptele sale interne au afectat structura de
conducere a PNÞCD ºi a implicat criza organizaþiei. Alegerile locale au dovedit falimentul strategiei CDR în contextul electoral al
anului 2000. PNÞCD devenit singurul partid
important al CDR care nu a putut rezista
campaniei electorale negative. Din acel
moment PNÞCD nu mai putea invoca
legitimitatea sa istoricã. Afectat de crizele
interne, PNÞCD nu a putut salva CDR ºi nu a
avut curajul unei experienþe electorale pe cont
propriu. La criza sa internã s-a adãugat în
iulie 2000 retragerea din cursa prezidenþialã a
preºedintelui Emil Constantinescu. Lipsit de
un candidat la prezidenþiale, PNÞCD a intrat
în derivã. Rezultatul alegerilor nu fãcea decât
sã confirme aceastã situaþie. Locul lãsat liber
de PNÞCD-CDR a fost ocupat de PRM ce a
practicat un discurs îndreptat împotriva
corupþiei, de tip justiþiar. Simultaneitatea
alegerilor prezidenþiale ºi parlamentare au
avantajat strategia conjuncturalã a PRM ce a
profitat de abandonul preºedintelui Constantinescu ºi de vidul politic creat de aceastã
situaþie. Ca vector principal de imagine al
partidului sãu, Corneliu Vadim Tudor a
ocupat locul lãsat liber.
Congresul PNÞCD din ianuarie 2001
nu a rezolvat criza internã din partid.
Alegerea ca preºedinte a lui Andrei Marga nu
a însemnat schimbarea lidershipului. Foºtii
demnitari ai PNÞCD, luaþi prin surprindere de
reacþia partidului, au depãºit divergenþele
pentru a se asocia în Brioul Naþional de
Conducere unde deþineau majoritatea. Practic
Congresul din ianuarie 2001 a adus criza
internã la apogeu, blocând funcþionarea
Biroului Naþional de conducere al partidului.
Afectaþi de criza de legitimitate ºi expuºi
scandalurilor legate de corupþie, unii din foºtii
demnitari nu au marºat la discursul anticorupþie al conducerii Marga Lupu.
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Din resursele perioadei anterioare
PNÞCD a reuºit sã conserve doar una
importantã, sprijinul Internaþionalei creºtindemocrate ºi al Partidului Popular European.
Deloc de neglijat având în vedere importanþa
grupului popular în Parlamentul European în
condiþiile demarãrii procesului de extindere a
Uniunii Europene, iar acest sprijin a fost
permanent reiterat. Pentru unii dintre foºtii
demnitari acest sprijin a reprezentat un vot de
încredere în contextul suspiciunilor de
corupþie care îi vizeazã.
Revenirea în PNÞCD a fostului
premier Ciorbea a schimbat raportul de forþe
în interiorul conducerii. Cunoscut de foºtii
demnitari din perioada guvernãrii, Ciorbea,
fostul premier, a fost agreat ºi cultivat ca o
contrapondere la Andrei Marga, cu atât mai
mult cu cât era cunoscut de cãtre organizaþiile
creºtin-democrate internaþionale. Criza
conducerii a atins momentul culminant cu
demisia din funcþia de preºedinte a lui Andrei
Marga ce a invocat motive de ordin moral.
Reacþia imediatã a grupãrii adverse a antrenat
PNÞCD în pragul sciziunii. Proiectul de
restructurare propus de Andrei Marga a fost
respins. Promotorul legii ce îi poatã numele ºi
a cãrei modificare Partidul Popular European
o condamna, Vasile Lupu, a fost demis din
funcþiile sale.
Disputa structuralã iniþialã nu a fost
depãºitã odatã cu trecerea timpului. Crizele
acumulate în anii 90 s-au suprapus peste
tradiþia vieþii interne fragmentate. PNÞCD
repetã situaþia de dupã guvernarea 1928-1932,
aºa cum în 1996 repeta, în cadrul CDR,
experienþa guvernãrii.
Încercarea de rezolvare autoritarã a
crizei din PNÞCD a dezvãluit consolidarea
tendinþei de oligarhizare pe care partidul o
acuzã de mai multã vreme. Sfidãrile pe care
consolidarea democraþie interne de partid ºi
libertatea dezbaterii o reprezentau pentru

PNÞCD au primit un rãspuns autoritar. Dar
dimensiunea crizei din PNÞCD impune o
soluþie democraticã. Pus în faþa alternativei
scindãrii sale PNÞCD aflat la doar 3% din
intenþiile de vot, riscã sã iasã din scena
politicã.

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

Ion Iliescu

Preºedinte al României

CRISTIAN PÎRVULESCU  Absolvent al Facultãþii de Filosofie, Universitatea Bucureºti.
Lector la ªcoala Naþionalã de Studii Politice
ºi Administrative.
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Politicã ºi Secret

Politica PDSR în umbra
Securitãþii
SABINA FATI

Reformarea serviciilor secrete româneºti
rãmîne, la 10 ani dupã cãderea comunismului,
piatra de încercarea a democraþiei autohtone.
Firele niciodatã descîlcite ale amestecului
acestor servicii în viaþa politicã ºi economicã
a României post-decembriste persistã ºi nu
existã încã nici un semn din partea autoritãþilor cã lucrurile ar putea fi limpezite în
viitorul apropiat. Partidul de guvernãmînt
încearcã, folosindu-se de pîrghii legislative ºi
de oameni antrenaþi în jocuri subterane, sã
pãstreze cît mai bine secretele securitãþii
ceauºiste, secretele revoluþiei, secretele mineriadelor, secretele afacerilor dubioase fãcute
de oameni din sfera administrativului, secretele banilor învîrtiþi în campaniile electorale,
secretele ingineriilor financiare practicate cu
sprijinul ofiþerilor din serviciile de informaþii,
secretele manipulãrilor pre- ºi post-decembriste.
Revenirea la putere a PDSR aduce din
nou în prim plan acþiunile ºi discursurile paralele: pentru exterior strategii de integrare în
instituþiile euro-atlantice, pentru interior
declaraþii nostalgice despre eficienþa fostelor
Cooperative Agricole de Producþie, despre
bãncile de stat pe care capitalul strãin ar vrea
sã le foloseascã în defavoarea României1,
despre inutilitatea Consiliului Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii2, sau încercãri
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legislative mai mult sau mai puþin reuºite3
prin care PDSR ar fi vrut sã acapareze piaþa
informaþiilor sau sã se foloseascã de firme
spion pentru a controla piaþa liberã4, de agenþi
acoperiþi pentru strîngerea informaþiilor de
interes naþional, dar ºi pentru a obliga, în
numele legii, autoritãþi publice ºi persoane
fizice sau juridice sã colaboreze cu Direcþia
Generalã de Informaþii ºi Protecþie a Ministerului de Interne, dupã modelul defunctei
Direcþii pentru Securitatea Statului.
Oameni vechi la vremuri noi
Partidul de guvernãmînt a demarat
schimbãrile la vîrf în zona serviciilor secrete
printr-o serie de nominalizãri controversate:
Radu Timofte la SRI, generalul Tudor Tãnase
la Serviciul de Telecomunicaþii Speciale,
Ristea Priboi în fruntea Comisiei parlamentare pentru supravegherea Serviciului de
Informaþii Externe.
Radu Timofte
Numirea lui Radu Timofte ca director
al Serviciului Român de Informaþii a fost
fãcutã înaintea elucidãrii scandalului numit de
presã Timofte  KGB, în care dl. Timofte
era acuzat de fostul ºef al Comisie parlamentare pentru controlul Serviciului de Infor-
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maþii Externe cã înainte de 1989 ar fi intrat în
atenþia unitãþii de contraspionaj pentru spaþiul
statelor din Pactul de la Varºovia. Aceastã
remarcã a venit însã ca rãspuns la instigarea
încercatã de Radu Timofte care le cerea în
plinã campanie electoralã (octombrie 2000)
lucrãtorilor Serviciului de Informaþii Externe
(SIE) sã nu mai execute ordinele ilegale date
de Cãtãlin Harnagea, directorul de atunci al
SIE, argumentînd cã ºeful SIE ar fi
transformat serviciul într-un soi de poliþie
politicã, avînd ca sarcini instrumentarea de
dosare adversarilor politici ºi furnizarea de
fonduri pentru campania electoralã a actualilor guvernanþi5. Aceastã ieºire a dlui.
Timofte avea ca scop deturnarea atenþiei
opiniei publice de la un scandal de proporþii în
care intrase Ion Iliescu ºi împreunã cu acesta
PDSR. Chiar înaintea alegerilor generale,
actualul ºef al statului era acuzat cã prin
intermediul lui Ioan Talpeº (ºef al SIE între
1992-1996) ar fi primit din partea lui Zaher
Iskandarani, un om de afaceri controversat,6
milioane de dolari, care ar fi fost folosiþi
pentru campania lui Ion Iliescu în 19966.
Acuzat în mai multe rînduri cã ar fi
avut legãturi cu KGB, cã în timpul evenimentelor din decembrie 1989 ar fi sustras
documente din arhiva Securitãþii Române,
Radu Timofte nu a reuºit pînã acum sã
convingã cã este strãin de aceste acuzaþii.
Artizan al dezinformãrilor, dupã metode
securisto-kaghebiste, dl. Timofte a încercat de
mai multe ori sã arate cã deþine informaþii
substanþiale în scandaluri încîlcite cum ar fi
Þigareta II în care spunea, fãrã probe, cã ar
fi fost implicate ºi serviciile secrete, dar ºi
persoane importante din anturajul fostului
preºedinte. Tot dl. Timofte, dilematic într-o
perioadã sensibilã cum era cea a mineriadei
din 1999, susþinea cã asupra minerilor lui
Cosma s-a tras cu gloanþe de rãzboi ºi cã o
trupã specialã de comando a SIE a acþionat la

Costeºti la înãbuºirea protestelor minerilor.7
Consecvent în susþinerea liniei partidului sãu,
Radu Timofte acuza anul trecut fosta coaliþie
de guvernãmînt cã s-a folosit de firul roºu
BucureºtiMoscova, cînd întreg scandalul
demonstra cã liderii PDSR au lucrat la
menþinerea acestei linii telefonice secretizate
cu Kremlinul.
Odatã instalat în fotoliul de director al
SRI, Radu Timofte ºi-a început activitatea
printr-o serie de acþiuni menite sã ºteargã
acuzaþiile mai mult sau mai puþin întemeiate
legate de scandalul Timofte-KGB, deºi ar fi
fost mai corect sã regleze aceastã chestiune
înainte de a candida pentru ºefia Serviciului
Român de Informaþii. Ancheta ordonatã de dl.
Timofte pentru a-ºi dovedi nevinovãþia a scos
însã la ivealã faptul cã SRI a folosit în
perioada post-decembristã vechile metode
securistice de fabricare a documentelor
compromiþãtoare pentru persoane care ar fi
putut deveni la un moment dat incomode.
Totuºi, în urma anchetei Parchetul militar nu sa autosesizat pentru a face cercetãri mai
amãnunþite ºi pentru a clarifica dacã într-adevãr laboratoarele SRI au produs dosare false
ºi nici nu ºi-a anunþat intenþia de a-i ancheta
pe ofiþerii înlãturaþi din SRI pe motiv cã ar fi
participat la alcãtuirea acestor dosare8. Radu
Timofte susþine cã printre aceste materiale
contrafãcute s-ar afla ºi cel pe baza cãruia
liberalul George ªerban l-a acuzat cã ar fi
intrat în atenþia unitãþii 0110 din cadrul
Securitãþii, care îi urmãrea pe agenþii KGB
sau pe cei care aveau relaþii mai mult sau mai
puþin directe cu aceºtia. Dar despre ceilalþi
beneficiari ai documentelor false dl. Timofte
pãstreazã tãcerea precizînd doar cã probabil,
îi va anunþa el însuºi pe cei ale cãror nume au
fost incluse alãturi de al sãu în dosarul
TimofteKGB, fabricat de cadrele SRI dar
cã numele acestor personalitãþi nu vor fi
fãcute publice9.
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În urma anchetei interne din Serviciul
Român de Informaþii prin care Radu Timofte
a încercat sã demonstreze cã nu a fost urmãrit
de unitatea conspirativã 0110 înainte de 1989
ºi deci nu a avut nici o legãturã (nici mãcar
indirectã cu KGB) s-au ridicat cîteva semne
de întrebare:
1. Dacã într-adevãr SRI a fabricat
documente compromiþãtoare în perioada
post-decembristã, aºa cum susþine Radu
Timofte, ce garanþii existã cã Serviciul
condus de domnia sa nu va recidiva în
acest sens?
2. Dacã documentele false produse în
laboratoarele SRI existã de ce nu demareazã o anchetã penalã pentru elucidarea
condiþiilor în care aceste materiale au fost
întocmite, cine le-a comandat, cine le-a
folosit, împotriva cui ºi ce se va întîmpla
cu aceste documente?
3. De ce a fost nevoit generalul Vasile
Lupu, adjunctul ºefului SRI sã cearã trecerea în rezervã în urma anchetei care a
demarat la cererea lui Radu Timofte?
4. Dacã ceilalþi ofiþeri din SRI trecuþi în
rezervã în urma anchetei privind fabricarea
documentelor false se fac vinovaþi de
producerea lor în scopuri compromiþãtoare, de ce Radu Timofte nu cere Justiþiei
anchetarea lor pentru a face luminã într-o
problemã atît de gravã ºi pentru a
demonstra cã într-adevãr SRI este o instituþie care respectã regulile democratice?
În absenþa rãspunsurilor la aceste
întrebãri au apãrut ºi alte ipoteze de lucru
legate de interesele ºefului SRI. Una dintre
ele se referã la înlãturarea generalului Vasile
Lupu, pe motiv cã acesta ar avea prea multe
date despre Radu Timofte din perioada predecembristã în care era adjunctul ºefului
unitãþii conspirative 0110 care se ocupa de
contraspionaj în zona statelor Pactului de la
Varºovia. Alte ipoteze pleacã de la relaþia
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specialã pe care o are Radu Timofte cu Sorin
Ovidiu Vîntu, artizanul Gelsor, dupã cum
încearcã sã demonstreze Marius Oprea: sub
pretextul unei absurde fabricãri de dosare,
au fost înlãturaþi din SRI cam toþi cei implicaþi
în filarea Gelsor, ca ºi fostul ºef al Serviciului
de protecþie contrainformativã din SRI  cel
care, prin natura atribuþiilor, urmãrea
activitatea cadrelor active sau în rezervã ale
Serviciului. Pe acest fond, tot scandalul
privind Timofte-KGB a fost, credem, o þintã
falsã, menitã sã deturneze atenþia de la fondul
problemei. De altfel, prin pretinsa fabricare
de dosare, declaraþie care a fãcut senzaþie la
vremea respectivã, ºi mai face, conducerea
SRI a lovit doi iepuri dintr-o loviturã: arunca
sub semnul incertitudinii întreaga acþiune a
CNSAS de deconspirare a Securitãþii (acþiune
faþã de care instituþia condusã de Timofte are
o ostilitate greu disimulatã) ºi gãseºte un
minunat prilej pentru a-i înlãtura pe cei care s-au
arãtat vreodatã interesaþi de evoluþia ciudatului mariaj dintre Gelsor ºi SRI. În acest
sens, trebuie sã reamintim cã, în comunicatul
prin care se anunþa îndepãrtarea din SRI a
unor ofiþeri superiori, falsificarea de dosare
atât de des pomenitã anterior de oficialii SRI
a devenit brusc o banalã divulgare de date
neverificate. Dacã motivul oficial al îndepãrtãrii acelor ofiþeri ar fi rãmas invocata
falsificare de dosare, fapta ar fi fãcut în mod
obligatoriu obiectul unei cercetãri penale, faþã
de care cadrele SRI incriminate ar fi fost
nevoite sã se apere  ºi astfel ar fi ieºit la
ivealã o realitate mult mai prozaicã. Îndepãrtarea lor, ca ºi capitularea lui Lupu, va face ca
pretinsul scandal al falsificãrii dosarelor sã
se stingã, mai mult ca sigur, sub pretextul
apãrãrii siguranþei naþionale10.
Directorul Serviciului Român de
Informaþii nu pare, însã, dispus sã aducã nici
un fel de clarificãri pe tema falsificãrii
documentelor în laboratoarele instituþiei pe
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care o conduce, lãsînd sã planeze asupra
acesteia suspiciunea cã oricînd SRI ar putea
rãspunde unor comenzi politice de acest gen.
Mai mult, Radu Timofte declarã într-o
perioadã în care autoritãþile vor sã convingã
occidentul cã România este gata sã îndeplineascã standardele occidentale pentru a fi
primitã în NATO cã în interiorul Serviciului
Român de Informaþii, dar ºi în alte instituþii
administrative, existã oameni care se opun
integrãrii României în NATO ºi UE, adãugînd
cã 15 la sutã dintre SRI-ºti provin din fosta
securitate11. Ulterior pentru a îndulcii aceastã
declaraþie, pe care nu ºtia cum sã o probeze,
deºi existã numeroase date în acest sens, dl
Timofte a spus cã are o oarecare insatisfacþie
privind reformarea instituþiei la nivelul
resurselor umane, în sensul asigurãrii unor
efective de specialiºti compatibili cu standardele euro-atlantice ºi cã afirmaþia (privind
existenþa unui curent anti-NATO în SRI) viza
o oarecare insatisfacþie în raport cu aºteptãrile
mele ºi ale societãþii româneºti privind reformarea instituþiei la nivelul resurselor umane,
în sensul asigurãrii unor efective de specialiºti
compatibili cu standardele euro-atlantice12.

perioada precedentului mandat Iliescu pentru
refacerea liniilor telefonice secretizate Bucureºti-Moscova dupã cum spune George
ªerban, fost ºef al Comisiei de supraveghere a
Serviciului de informaþii Externe care a vãzut
dosarul firului roºu13. Serviciul de telecomunicaþii Speciale STS a fost implicat în
precedenta guvernare PDSR într-o acþiune
importantã de contrabandã cu arme pentru
Transnistria ºi Caucaz, perioadã în care Tudor
Tãnase nou numit la STS era director adjunct
al acestui Serviciu.
Ristea Priboi
Dupã alegerea sa în fruntea comisie
parlamentare pentru controlul Serviciului de
Informaþii Externe la începutul lunii februarie, partidul de guvernãmînt, primul ministru,
ºeful statului au încercat vreme de trei luni sã-l
susþinã pe Ristea Priboi în acest fotoliu, deºi
mass-media, opoziþia ºi numeroase asociaþii
neguvernamentale au adus probe legate de
serviciile aduse de dl. Priboi securitãþii
ceauºiste14. Preºedintele Iliescu motiva (1 martie
2001), destul de ambiguu cã Ristea Priboi a
fost ales la conducerea Comisiei parlamentare
de control al activitãþii SIE inclusiv pentru
cã a lucrat în acest domeniu. ªeful statului
argumenta în plus cã un om nu trebuie blamat
pe viaþã pentru cã a lucrat într-o anumitã
perioadã în structurile SIE, cu excepþia
cazului în care s-ar putea demonstra cã ar fi
participat personal la acþiuni de poliþie
politicã. Încercarea menþinerii unui fost ofiþer
de securitate asupra cãruia planeazã o serie de
suspiciuni legate de activitatea sa de poliþie
politicã într-o funcþie de control civil asupra
unui serviciu secret a fost una dintre probele
situaþiei dilematice în care se gãseºte partidul
de guvernãmînt. Primul oficial care s-a
pronunþat negativ în acest caz a fost ministrul
apãrãrii care a spus fãrã ocoliºuri cã numirea
lui Ristea Priboi ar putea influenþa negativ

Tudor Tãnase
ªeful Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale a fost ofiþer activ în Departamentul
de Informaþii Externe al DSS la începutul
carierei sale, dupã care a îndeplinit o serie de
funcþii ierarhice la unitatea specialã R din
aceeaºi Direcþie a Securitãþii Statului pînã în
1989. Unitatea R se ocupa de protecþia
convorbirilor guvernamentale ºi de legãturile
directe oficiale care se fãceau la nivelul
Biroului Executiv al PCR. Aceastã unitatea
nu a avut nicicînd atribuþii de interceptare a
telefoanelor, dar cei care o conduceau erau
oameni verificaþi ai vechiului sistem. Noul ºef
al Serviciului de Telecomunicaþii Speciale a
fost implicat în tratativele care s-au dus în

9

S.P. nr. 93-94/2001

Politicã ºi Secret
relaþiile României cu NATO. La o lunã dupã
aceastã declaraþie sub presiunile mass-media,
dl. Priboi a renunþat la fotoliul Comisiei SIE,
de unde ar fi urmat sã controleze politic
Serviciul de Informaþii Externe.
Scandalul Priboi a fost ºi o probã a
rivalitãþilor ºi concurenþelor care existã între
primul ministru ºi preºedintele Iliescu care
imediat dupã declaraþiile ministrului apãrãrii
a acceptat cã sînt ºi chestiuni de imagine pe
care o reprezintã utilizarea unor astfel de
oameni ºi cã în asemenea situaþii trebuie sã
prevaleze interesul naþional. Primul ministru
Adrian Nãstase a calificat însã cazul Priboi ca
fiind un mic joc politic intern care se va
consuma, un joc al unora care vor sã facã în
aºa fel încît sã analizeze pentru perioada
anterioarã a serviciilor secrete pe cei care ºtiu
ce s-a întîmplat acolo (14 februarie 2001),
insistînd cã nu trebuie trecut de la un
complex comunist la un complex securist15.
Securitatea, economia ºi
privatizarea
Acolo unde nu poate interveni prin
comenzi politice, cabinetul Nãstase apeleazã
la tactici mai subtile cum ar fi numirea unor
persoane provenite din zona serviciilor
secrete în funcþii importante de decizie. Aºa
se explicã prezenþa fostului general SRI,
Victor Marcu la ministerul privatizãrii (APAPS)16,
cea a generalului Decebal Ilina, fostul ºef al
contraspionajului militar la Ministerul
Industriilor sau recenta numire din partea SIF
Moldova a lui Radu Nicolae, fostul ºef al SRI
Galaþi în Consiliul de Administraþie al
Combinatului SIDEX Galaþi. Aceºti profesioniºti specializaþi în epoca de aur a
securitãþii comuniste au fost preferaþi experþilor în materie de economie ºi privatizare,
fiindcã doar în acest fel PDSR poate concentra în mîinile sale puterea economicã, atît cît
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este ea. De altfel liderii actualei puteri spun cu
multã lejeritate cã implicarea serviciilor
secrete în procesul de privatizare ar fi un
semnal negativ pentru ºmecheri, în timp ce
adevãraþii investitori nu au de ce sã se teamã
(ministrul privatizãrii Ovidiu Muºetescu, 26
martie). Dl. Muºetescu îi numeºte ºmecheri
pe investitorii care privesc cu suspiciune
amestecul serviciilor secrete în procesul de
privatizare ºi investitori adevãraþi pe cei
care acceptã ca pe ceva normal nu doar
verificarea bonitãþii societãþilor lor de cãtre
SRI sau SIE, ci ºi negocieri economice cu
foºti ofiþeri de securitate, dintre care unii
spionau împotriva statelor occidentale pînã în
1989. Fostul ºef al FPS, Radu Sîrbu, susþine
chiar cã noua conducere a ministerului
privatizãrii a înlocuit o serie de funcþionari
angajaþi în perioada 1997-2000 cu ofiþeri de
securitate: numãrul persoanelor angajate de
noua conducere a Agenþiei de Privatizare ºi
Administrare a Participaþiunilor Statului se
ridicã, la nivel naþional, la aproximativ 120,
peste 30 dintre acestea fiind foºti ofiþeri de
informaþii17. Pentru a aduce ºi alte dovezi în
sprijinul amestecului forþelor securistice în
economie Radu Sîrbu spune, cu multã întîrziere, faþã de momentul în care a aflat, cã
societatea Sidex Galaþi este controlatã de
firmele cãpuºã ale foºtilor ofiþeri ai serviciilor
de informaþii18.
Cabinetul Nãstase pare sã fi adoptat
filosofia SRI în privinþa privatizãrii, filosofie
transmisã anual de Serviciul Român de Informaþii prin rapoarte care încearcã sã ne
convingã, printre altele, cã investitorii strãini
vin aici sã spioneze nu sã investeascã, iar
atunci cînd vin sã cumpere încearcã sã obþinã
pe nimic întreprinderile noastre: sub pretextul prospectãrii posibilitãþilor de demarare
a unor colaborãri în afaceri cu societãþi
comerciale româneºti de importanþã naþionalã
ori în sectoare economice cu potenþial ridicat,
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entitãþi interesate au urmãrit obþinerea cu
anticipaþie de informaþii asupra caracteristicilor obiectivelor vizate sau anumite
grupuri strãine urmãresc transformarea pieþei
româneºti într-un debuºeu pentru unele
produse strãine (Raportul SRI pe 1999).
Serviciile secrete româneºti nu au
reuºit sã se reformeze: 15 la sutã din ofiþerii
SRI provin din vechea securitate comunistã,
dupã cum spune chiar directorul serviciului
Radu Timofte, 40 la sutã din cadrele
Serviciului de Informaþii Externe sînt foºti
lucrãtori ai Direcþiei Securitãþii Statului, dupã
cum spunea fostul preºedinte Constantinescu,
mulþi alþi foºti ofiþeri ai securitãþii s-au
transformat în oameni de afaceri ºi
controleazã o zonã, nu ºtim cît de importantã,
a economiei româneºti. Efectele omniprezenþei fostei securitãþi nu pot fi evaluate, dar
par deosebit de grave de vreme ce Emil
Constantinescu se plîngea dupã trei ani de
mandat în fruntea statului cã se simte
terorizat de securitatea lui Ceauºescu: nu
am fost o victimã a Securitãþii în regimul
Ceauºescu, probabil pentru cã nu eram important. Dar astãzi sub regimul Constantinescu
sînt o victimã a securitãþii lui Ceauºescu.
Astãzi ei m-au bãtut, astãzi ei m-au învins19.
Aceastã declaraþie demonstreazã poate nu atît
slãbiciunea unui preºedinte, cît puterea pe
care au reuºit sã ºi-o pãstreze oamenii vechii
securitãþi, putere pe care acum ºi-o extind ºi
mai mult în structurile administrative ºi
politice. Partidul de guvernãmînt pare sã se
foloseascã de pîrghiile acestora, fãrã a þine
cont de avertismentul dat de Jim Steinberg,
adjunctul pentru securitate naþionalã al
fostului preºedinte american: serviciile
secrete româneºti sînt pline cu foºti ofiþeri de
securitate cãrora nu li se pot încredinþa secrete
NATO20
Niciunde în lume serviciile secrete nu
funcþioneazã dupã principii democratice,

niciunde ele nu pot fi verificate în profunzime, niciunde ele nu sînt perfect transparente. Peste tot puterea politicã este tentatã sã
le foloseascã în propriul sãu scop, dar nu
oriunde aceste agenþii de informaþii pot pãstra
aparenþele multã vreme dupã ce se implicã în
jocuri politice sau în afaceri necurate. Acolo
unde statul de drept funcþioneazã efectiv,
unde legile nu sînt fãcute pentru a pãstra
ambiguitãþile ºi pentru a ascunde în spatele
lor puterea infailibilã a serviciilor secrete,
aceste instituþii sînt mai puþin tentate sã
aranjeze scena politicã, sã se amestece în
afaceri sau sã facã strategii proprii în aceste
domenii.
NOTE
Ion Iliescu în discursul rostit în faþa oamenilor de
afaceri de la Focºani (24 ianuarie 2001) a spus cã
organismele financiare internaþionale vor sã
privatizeze tot sistemul bancar din România ºi apoi sã
stãm cu mîna întinsã la bãncile care nu mai sînt
româneºti, cã aceste instituþii internaþionale vin ºi
preseazã închiderea Contim, dar o sã vinã sã finanþeze
un alt contim la vecini, cã în prezent se confundã
forma de proprietate cu forma de exploatare, cã e un
moft chestia asta cu sfînta proprietate, cã cei care neau încurajat sã construim mari complexe zootehnice,
Banca Mondialã, au venit acum sã ne condiþioneze sã
le lichidãm.
2
Premierul Adrian Nãstase a declarat pe 12 martie
2001 cã nu a crezut ºi nu crede în instituþia Consiliului
Naþional de Studiere a Arhivelor Securitãþii ºi nici în
rolul ei, arãtînd cã aceastã luptã cu trecutul ºi
dezgroparea de morminte nu foloseºte la nimic cã
banii ºi sursele noastre trebuie concentrate spre viitor
ºi cã spãlatul rufelor nu ne va folosi, ci se vor crea noi
focare de incendiu.
3
Legea informaþiilor clasificate a fost adoptatã de
parlament cu sprijinul opoziþiei, care ulterior a
contestat-o. Legea numitã ºi a secretului de stat a avut
la bazã douã iniþiative legislative, una promovatã de
Radu Timofte ºi alta de cãtre Guvern, care nu au trecut
prin cele douã Camere ale Parlamentului. Forma
iniþialã a legii (respinsã de Curtea Constituþionalã)
impunea cetãþenilor sã respecte informaþia secretã de
stat indiferent de modul în care iau cunoºtinþã de
aceastã informaþie, acest lucru depãºea însã cadrul
constituþional ºi al fidelitãþii faþã de þarã, restrîngînd
dreptul fundamental la accesul liber la informaþie ºi
1
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creînd ideea cã rãspunderea penalã poate sã apese în
sarcina oricãrui cetãþean ºi rãstoarnã prezumþia de
nevinovãþie. Textul legii informaþiilor clasificate aºa
cum a fost susþinut de partidul de guvernãmînt obliga
indirect cetãþenii la delaþiune, încãlcîndu-se grav, prin
deturnare de putere, drepturile fundamentale ale
omului. În acelaºi timp competenþele acordate SRI prin
aceastã lege erau considerabile: SRI dispune de
dreptul discreþionar de a stabili persoanele care au
dreptul la informaþii secrete, inclusiv demnitarii.
4
Guvernul Nãstase a încercat sã strecoare în februarie
2001 Ordonanþa de urgenþã 29 pentru completarea
Legii 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului de Interne prin care Ministerul de Interne
este autorizat sã deþinã ºi sã utilizeze mijloace tehnice
specifice pentru obþinerea, prelucrarea, verificarea,
stocarea ºi valorificarea de informaþii ºi sã desfãºoare
activitãþi de culegere de informaþii, deschis sau
acoperit; Ordonanþa 29 semnatã de Adrian Nãstase ºi
contrasemnatã de ministrul de interne Ioan Rus mai
prevedea folosirea unor persoane fizice sau juridice
sub acoperire precum ºi dreptul ministrului de interne
de a solicita ºi de a obþine de la autoritãþi publice,
persoane fizice sau juridice, informaþii, date ºi
documente necesare în vederea îndeplinirii atribuþiilor
stabilite prin lege.
5
Adevãrul, 26 octombrie 2000
6
Ziua, 25 octombrie 2000; vezi ºi Raportul
confidenþial
trimis
în
1997
preºedintelui
Constantinescu de cãtre generalul SIE, Dumitru
Ciobanu, ºeful contraspionajului extern, în care fostul
director SIE, Ioan Talpeº este acuzat cã a primit 6
milioane de dolari pentru a face lobby în favoarea lui
Ion Iliescu, în Ziua, 20 septembrie 2000.
7
Ziua, 25 octombrie 2000
8
Conducerea SRI a decis, în data de 15 mai 2001,
eliberarea din funcþie ºi trecerea în rezervã a coloneilor
Constantin Sprianu, ºeful secþiei judeþene Suceava, ºi
Marin Gheorghe, locþiitorul ºefului Diviziei
Contraspionaj, precum ºi a locotenent-colonelului
Lucian Vasileniuc, fost locþiitor al ºefului Diviziei de
Apãrare a unitãþii ºi integritãþii teritoriale. În acelaºi
caz au fost eliberaþi din funcþie ºi puºi la dispoziþia SRI
colonelul Paul Iordache, ºeful Diviziei Generale
Contraspionaj,
ºi
locotenent-colonelul
Dan
Corduneanu, ºeful secþiei judeþene Neamþ. Biroul
Executiv al Consiliului Director al SRI a mai decis
înaintarea propunerii de trecere în rezervã a generalului
de brigadã Bujorel Iamandi. Cei ºase ofiþeri superiori
din SRI sînt acuzaþi de implicare în fabricarea unui
document privind o pretinsã colaborare a actualului
director al SRI, Radu Timofte, cu KGB, document care
a fost elaborat în 1993 ºi reluat, ulterior, în 1998 ºi
2000.
9
Radio Europa Liberã, emisiunea Actualitatea, 23
mai 2001
10
Marius Oprea, Cum a ajuns SRI o filierã Gelsor,
România Liberã, 4 iunie 2001. Marius Oprea
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aminteºte în articolul citat cã pe fondul izbucnirii
scandalului FNI a ieºit la ivealã cã din 41 de filiale ale
Fondului, 39 erau conduse de foºti ofiþeri de informaþii,
mulþi proveniþi din SRI ºi menþioneazã cã nocivitatea
acestei prezenþe fusese sesizatã anterior de un singur
cadru de conducere din structurile Serviciului Român
de Informaþii: generalul Vasile Lupu. Dupã ce presa a
semnalat, la sfârºitul anului 1997, cã Gelsor dezvolta
structuri paralele de informaþii, toþi ºefii de filiale,
ofiþeri de Securitate, trecuþi mai apoi prin SRI sau SIE,
au fost, pe rând, convocaþi la Bucureºti, în ianuariefebruarie 1998, unde Sorin Ovidiu Vîntu le-a
comunicat cã a obþinut acceptul SRI, instituþie care nu
are nimic împotrivã ca ei sã ocupe funcþiile respective.
Cît l-a costat aceastã aprobare nu se ºtie. Singurul
care s-a pus încã de atunci de-a curmeziºul asocierii
dintre foºti ofiþeri SRI ºi Gelsor ºi a încãlcat litera ºi
spiritul avizului dat de conducerea instituþiei a fost
generalul Vasile Lupu. El a solicitat în mod expres
lucrãtorilor din subordine sã împiedice scurgeri de
informaþii din instituþie cãtre foºtii lor colegi, ajunºi
angajaþi ai Gelsor ºi sã înceteze relaþiile cu aceºtia. Mai
mult, se pare cã a dispus continuarea supravegherii
activitãþii fostelor cadre SRI  deci implicit a Gelsor.
11
Radio Europa Liberã, emisiunea Actualitatea, 23
mai 2001
12
Mediafax, 25 mai 2001
13
Radio Europa Liberã, emisiunea Actualitatea, 16
februarie 2001
14
Senatorul PNL Radu F. Alexandru l-a acuzat pe
Ristea Priboi (12 februarie 2001 în plenul senatului) cã,
pînã în 1989, împreunã cu Vasile Buha, colonel ºi fost
ºef al serviciului din Securitate care se ocupa de
Europa Liberã ºi generalul Pleºiþã, a pus la cale mai
multe atacuri împotriva diasporei, cum ar fi scrisoarea
capcanã trimisã lui ªerban Orescu, înjunghierea lui
Emil Georgescu, directorul postului Europa Liberã,
bãtãi de stradã administrate Monicãi Lovinescu ºi lui
Paul Goma ºi chiar atentatul împotriva Europei
Libere, soldat cu victime ºi înfãptuit cu ajutorul
celebrului terorist Carlos ªacalul. Senatorul liberal a
mai cerut de la tribuna Senatului, procurorului general
sã declanºeze o cercetare asupra jurãmîntului depus de
Priboi la numirea în Comisia parlamentarã de control
SIE, pentru a se stabili dacã acesta se face vinovat de
fals în declaraþii în legãturã cu relaþiile sale cu fosta
Securitate, fiindcã jurãmîntul depus de Priboi
cuprindea: Jur pe propria rãspundere cã nu am
colaborat cu structurile fostei securitãþi ºi cã nu fac
parte din cadrele Serviciului de Informaþii Externe sau
ale altor servicii secrete de informaþii.
15
Primul ministru a încercat în diverse moduri sã-l
apere pe Ristea Priboi, care între altele a fost ºi
consilierul sãu la Camera Deputaþilor. Referindu-se la
afirmaþiile lui Mircea Dinescu potrivit cãrora numirea
lui Priboi va afecta integrarea României în NATO,
Adrian Nãstase a precizat (14 februarie 2001) cã
integrarea în NATO va depinde de elemente mai
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importante, precum politica þãrilor membre ºi
performanþele României pe diferite segmente. Adrian
Nãstase a motivat cererea de retragere a lui Priboi,
solicitatã de PNL, de lanþul de legãturi care pleacã de
la senatorul liberal Radu F. Alexandru, care este prieten
foarte, foarte bun cu fostul preºedinte al Comisiei
parlamentare de control al SIE, George ªerban, care, la
rîndul lui, este foarte, foarte bun prieten cu fostul ºef
al SIE, Cãtãlin Harnagea.
16
Generalul Victor Marcu, fost adjunct al directorului
SRI a fost îndepãrtat în 1995 din aceastã funcþie pentru
implicarea sa în afaceri necurate (fotografia imensei
sale vile a fãcut atunci senzaþie). Numirea sa în fruntea
Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiunilor Statului fiind justificata, la începutul
mandatului recuperãrii de ºeful sãu, Ovidiu Muºetescu
(fost secretar de partid la Uzinele 23 August ), prin
faptul cã trebuie verificata bonitatea clienþilor ºi
trebuie asiguratã protecþia informativã a APAPS 
adicã a procesului de privatizare. Marius Oprea crede,
însã, în articolul sãu Cum a ajuns SRI o filialã Gelsor
din România Liberã, 4 iunie 2001, cã deºi generalul
Victor Marcu la APAPS ar putea verifica doar
manevrarea neadecvatã de documente de cãtre
subalterni ai sãi din vremea în care, neputînd sã le
topeascã la Scãeni, aceºtia le-au îngropat la Berevoieºti
fãrã sã þinã cont de valoarea caloricã ºi bonitatea
dosarelor. Aºa cum ºi domnul Muºetescu este dedicat
cu sufletul privatizãrii  dacã ne reamintim doar cã a
cerut sã se sudeze uºile secþiilor de la 23 August,
pentru ca muncitorii sã nu poatã ieºi în stradã în 22
decembrie.
17
Mediafax, 4 mai 2001
18
Fostul ºef al FPS Radu Sîrbu susþine cã firmele care
deþin controlul asupra combinatului SIDEX sînt
conduse de foºti ofiþeri ai SRI, ai Direcþiei de
Informaþii Externe ºi chiar ai Direcþiei de Informaþii a
Armatei: Sidex este cea mai cãpuºatã întreprindere,
iar toate activitãþile desfãºurate aici se bazeazã pe
comisioane.
19
Cronica Românã, 28 februarie 2000
20
Declaraþie fãcutã pe 14 iulie 1997 de Jim Steinberg,
care l-a însoþit pe Bill Clinton la Bucureºti.

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

Theodor Stolojan
Fost Prim Ministru
al României

SABINA FATI  Absolventã a ªcolii Naþionale
de Studii Politice ºi Administrative. În
prezent secretar executiv la Logistical Center
TACTIC. Corespondent de presã la Radio
Europa Liberã. A fost editor la Mediafax în
1994 ºi la revista Tinerama în 1993.
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Secretele politicii
ºi politica secretelor
RÃZVAN DUMITRESCU

Cine are informaþie, are putere! Acest
lucru nu mai trebuie demonstrat. De exemplu,
longevitatea regimurilor comuniste s-a datorat în mare parte, aparatului represiv bine pus
la punct ºi monopolului asupra informaþiei de
orice fel. Este cât se poate de evident cã în
orice societate, oricât de evoluatã din punct de
vedere democratic ºi instituþional ar fi aceasta,
din motivul mai sus enunþat, o cantitate semnificativã de informaþie foarte importantã va
circula într-un spaþiu restrâns, bine delimitat
ºi atent supravegheat. Un spaþiu care se aflã la
distanþã de ochii opiniei publice ºi societãþii
civile. Se va întâmpla astfel chiar dacã o parte
din informaþia respectivã ar trebui sã fie publicã.
Mizele, uneori nebãnuit de mari, îi fac
pe cei aflaþi la putere sau în preajma acesteia
sã ascundã elemente ºi detalii importante
pentru ei din perspectiva luptei pentru putere
sau a promovãrii intereselor de toate felurile.
România nu face excepþie.
În cele ce urmeazã mã voi referi la
politicã ºi secretele acesteia în România din
perspectiva promovãrii unor interese uºor de
identificat, nu de puþine ori diferite de cele ale
societãþii, în contradicþie cu ceea ce ar trebui
sã aducã reforma ºi în flagrant dezacord cu
valorile democratice instituþionale ºi economice ale Europei moderne cãtre care ni se
spune cã ne îndreptãm.
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Premise
Nu este un lucru uºor sã treci de la
comunism la capitalism. Procesul este derutant ºi pentru cei care îºi doresc sincer acest
lucru pentru cã înþeleg avantajele sistemului
ºi pentru cei care nu se grãbesc sã pãºeascã pe
acest drum pentru cã nu vor sã-ºi asume riscul
de a pierde prin competiþie niºte privilegii de
care au ajuns sã se bucure prin simple numiri
care nu þineau cont de criteriile de performanþã.
O astfel de schimbare este ºi mai
dificilã dacã regimul dispare brusc, prin
evenimente violente soldate cu un vid temporar de putere ºi în absenþa unei perioade de
relaxare ºi reforme pregãtitoare. Este ºi cazul
României care, înainte de decembrie 1989 nu
a avut parte de tentative, fie ºi firave, de reformã din interiorul sistemului comunist.
Din aceastã cauzã, elita guvernantã de
la noi s-a vãzut ameninþatã de schimbãri care
s-ar fi putut derula cu o viteza cãreia sã nu-i
poatã face faþã în sensul adaptãrii ºi gãsirii
unor soluþii de supravieþuire ºi de conservare
a unor avantaje.
Miza
Se cuvine aºadar sã identificãm care
ar fi putut fi interesele celor pe care eveni-
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mentele din 22 decembrie 1989 i-au gãsit în
funcþii importante.
Este evident faptul cã în timpul regimului comunist, o funcþie în aparatul de stat ºi
de partid sau un post important într-un
minister ofereau în primul rând acces la un
anumit tip de bunãstare materialã la care ceilalþi nu puteau aspira (leafa mult mai mare,
acces la magazine cu circuit închis, vilã în cartierele protipendadei, cu chirie modicã, etc.).
În acelaºi timp, acele persoane care
deþineau astfel de funcþii aveau în mod firesc
acces la informaþie de calitate. Este vorba
despre date legate de structura întreprinderilor, relaþiile comerciale ale acestora, partenerii de afaceri din þarã ºi strãinãtate, etc.
Dacã acest din urmã avantaj nu pãrea
a fi foarte util sub regimul comunist, în sensul
sporirii bunãstãrii la care exista acces prin
natura funcþiei, pentru cã sistemul avea ºi
pârghiile sale de control al averii pe care le
putea folosi oricând, lucrurile s-au schimbat
radical dupã 22 decembrie 1989.
Puterea instalatã atunci anunþa schimbãri politice substanþiale ºi promova câteva
mãsuri concrete de liberalizare a economiei.
Acest lucru implica în mod automat schimbãri importante în zonele de decizie. Dispãrea
în totalitate partidul-stat ºi odatã cu el
posturile din guvern, din administraþia centralã ºi localã. Se reorganizau ministerele ºi
într-o mãsurã semnificativã se desfiinþau
funcþii ºi scaune. Dispãreau locuri cãlduþe
ºi, în consecinþã, cei care le ocupaserã pânã în
acel moment pierdeau accesul la acel tip de
bunãstare la care m-am referit mai sus.
Putem spune fãrã teama de a greºi cã
din acel moment a început o luptã acerbã
pentru a recâºtiga ceea ce era pe cale sã se
piardã. Miza bãtãliei era tot bunãstarea. Ea
putea fi atinsã prin obþinerea unei funcþii în
sistemul de putere care se configura, sau prin
accesul direct la patrimoniul economic. În

perioada de tranziþie care urma, cele douã cãi
de acces la avantajele de naturã economicã se
suprapun în bunã mãsurã pentru cã statul este
cel care decide ce anume se privatizeazã, cum
se vinde ºi cui se dã în administrare. Noua
putere tocmai încerca sã promoveze, chiar
dacã timid, mecanisme ale economiei de
piaþã.
Într-o mãsurã semnificativã, avantajele puteau fi acum mult mai mari decât în
timpul defunctului regim. Nici legea ilicitului
nu mai exista ºi nici principiul egalitarismului
nu mai opera.
Mulþi dintre cei care au deþinut funcþii
importante în trecut, sub aspectul accesului la
informaþie de calitate, au înþeles repede acest
lucru. ªi au acþionat.
Metode
În România ritmul reformei economice ºi instituþionale a fost deosebit de lent.
Explicaþia trebuie cãutatã în situaþia din
momentul rãsturnãrii regimului comunist. Nu
a existat o forþã organizatã care sã preia
puterea, cu experienþã în lupta cu reprezentanþii elitei guvernante comuniste. Pentru
accesul în sferele noii puteri bãtãlia s-a dat
între reprezentanþii fostelor structuri. Majoritatea erau puþin cunoscuþi opiniei publice. Ei
nu erau membri ai defunctului guvern
comunist. Ceea ce nu înseamnã cã nu ocupaserã funcþii cheie prin diverse ministere,
întreprinderi de comerþ exterior sau securitate.
Erau oameni care deþineau informaþia.
Cunoºteau sistemul din interior. Îi ºtiau organizarea ºi punctele sensibile. Cunoºteau
persoanele care pot decide ºi care sunt ascultate. Sã ne gândim doar cât de important era
atunci, în decembrie 1989, sã cunoºti telefoanele cu adevãrat importante, sã poþi forma
acele numere ºi la capãtul celãlalt cineva sã te
recunoascã ºi sã te
ajute. Aceasta era
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practic diferenþa dintre revoluþionarul sincer,
ºi cel interesat, pentru cã în ceea ce priveºte
þinuta, mai mult ca sigur cã în acele zile toþi
erau aproape la fel de prost îmbrãcaþi.
Informaþia cu adevãrat importantã a
fãcut atunci diferenþa.
Mecanismul s-a perpetuat ºi în perioada urmãtoare. Acesta a evoluat pe mãsurã
ce sistemul instituþional ºi economic se
schimba.
Miza era cât se poate de simplã.
Obþinerea bunãstãrii. Pentru atingerea scopului era necesar accesul la economia în transformare. Aici trebuie gãsitã ºi explicaþia
pentru evoluþia lentã a procesului de reformã.
Viteza cu care se derulau transformãrile din
România a coincis cu ritmul pe care erau
dispuºi sã-l accepte cei care doreau accesul la
avantaje. Schimbarea s-a produs în mãsura în
care elementele elitei guvernante comuniste
regãsite în structurile puterii se puteau adapta
noilor condiþii.
O privatizare rapidã nu ar fi fost în
interesul acestor persoane. Capitalul de care
dispuneau era insuficient pentru a reuºi sã
achiziþioneze anumite întreprinderi de pe
piaþa liberã. Aºadar acestea nu trebuiau vândute încã. Aºa a apãrut sloganul Nu ne
vindem þara. Nici reforma instituþionalã nu
se putea derula cu vitezã mare. O realã
reformã instituþionalã ar fi lezat aceste
interese pentru cã dispãreau cunoºtinþele ºi
relaþiile din posturile de decizie cu adevãrat
importante. Procesul a evoluat tot în ritmul
convenabil celor care deþineau informaþia.
În acest fel s-a obþinut rãgazul necesar
pentru atingerea scopului mai sus menþionat.
Într-o perioadã în care o parte din proprietatea
de stat urma sã treacã în proprietate privatã,
miza nu putea fi decât economicã ºi s-a tradus
în cursa pentru obþinerea a cât mai multe
active ºi, de ce nu, a monopolurilor de pe
piaþã. Atunci când nu se puteau obþine aceste
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active, pentru cã nu exista un capital autohton
capabil sã le achiziþioneze, bãtãlia s-a dat
pentru afacerile cu întreprinderile de stat, prin
sistemul de pile, cunoºtinþe, relaþii, structurat
în timpul regimului comunist. Este cât se
poate de limpede cã numai cei care cunoºteau
bine sistemul puteau reuºi. Dar acest lucru
presupunea de fapt accesul la un anumit tip de
informaþie.
Indirect procesul poate fi verificat prin
datele pe care statistica ni le pune la dispoziþie. Dupã 11 ani de reformã, 70% din activele economice ale þãrii se aflã încã în
proprietatea statului! Nici o þarã fostã comunistã care aspirã acum la integrarea în UE nu
stã atât de prost la acest capitol1. Semn cã
bãtãlia pentru avantaje nu s-a încheiat încã.
O persoanã importantã îmi spunea la
un moment dat cã în România o întreprindere
se va privatiza doar atunci când nu se mai
poate stoarce nimic de la aceasta. ªi mai
spunea cã o privatizare nu va fi niciodatã
posibilã dacã reþeaua de directori din respectiva societate nu va fi de acord. Dacã totuºi
cineva forþeazã nota, grãbind procesul, atunci
noii patroni ar putea avea de înfruntat furia
muncitorilor din întreprindere.
Fãrã a intra neapãrat în amãnunte,
trebuie sã remarcãm faptul cã o privatizare în
care directorul fostei societãþi de stat este
pãstrat de noii patroni ºi considerat partener,
nu conduce la revolte spontane ale sindicaliºtilor. Este ºi cazul Daciei Piteºti. Prin
comparaþie, este bine sã vedem ce s-a
întâmplat la Combinatul Siderurgic de la
Reºiþa ºi sã descoperim singuri diferenþele 2
În definitiv, chestiunea se reduce tot la
informaþie. Oare câþi dintre potenþialii investitori în economia româneascã renunþã pentru
cã nu înþeleg ce se întâmplã?
Ei nu cunosc de fapt harta grupurilor
de interese din România ºi în consecinþã nu
ºtiu cum ºi unde trebuie sã acþioneze pentru a
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reuºi. Iar aceastã hartã virtualã nu poate fi
cunoscutã într-o þarã în care noþiunea de
informaþie publicã nici mãcar nu a fost corect
definitã.
Dacã vom avea rãbdare ºi vom
inventaria afacerile de succes în care este
prezent capitalul strãin, vom constata probabil
cã aproape în fiecare caz a existat un partener
sau un aliat autohton care a contribuit cu
informaþie de maximã importanþã la aceastã
reuºitã.
Desigur, putem proceda ºi invers.
Adicã putem încerca sã analizam cauzele
pentru care anumite privatizãri au eºuat
lamentabil, chiar dacã investitorul strãin era
cât se poate de serios. Vom descoperi probabil
cine anume nu a fost bãgat în seamã în acel
proces ºi de ce s-a supãrat
Invers

clientele suspecte, fãrã criterii de eficienþã, pe
baza principiului telefonului direct. Acest
mecanism poate funcþiona doar când banca
este de stat ºi conducerea acesteia este numitã
de puterea politicã. Nu ºi în situaþia în care
instituþia este privatã ºi urmãreºte sã obþinã
profit. Dacã în cazul Bancorex s-a vorbit
despre credite preferenþiale, în cazul Bãncii
Agricole este vorba despre o politicã economicã justificatã prin cuvinte frumoase: sprijinirea agriculturii. Trebuie vãzut însã ce
anume s-a sprijinit prin politica de creditare,
cu ce eficienþã, cine a avut de câºtigat ºi cine
a achitat pierderile4.
Banii Bãncii Agricole nu s-au îndreptat
spre micul proprietar privat ci spre IAS-uri. S-a
prelungit în acest fel agonia acestor structuri
ineficiente. Cine a avut de câºtigat? În nici un
caz contribuabilul ºi în primul rând directorii de
IAS-uri ºi structurile administrative de sub
comanda lor. ªi acesta este un mod de a obþine
bunãstare pentru clientela politicã.
ªi reformarea sistemului energetic ar
fi trebuit sã reprezinte o prioritate. Nu poþi
produce eficient dacã energia te costã mai
mult decât în celelalte þãri. Politica de
subvenþii în domeniul energetic nu este o
soluþie pentru cã nu acþioneazã în sensul
reducerii costurilor de producþie. Cu toate
acestea nici pânã astãzi nu putem vorbi despre
o realã reformã în acest sector. Aspectele
semnalate ne aratã cât se poate de clar cã în
România s-a procedat exact pe dos încã de la
începutul reformei.
Motivele pentru care s-a ales aceastã
cale pot fi încadrate cu succes la capitolul
SECRETELE POLITICII.

Nu numai ritmul lent al privatizãrii îºi
are cauza în lupta unor grupuri de interese
pentru avantaje economice. Dacã privim
înapoi cu luciditate vom constata cã procesul
de reformã nu a þinut cont de câteva aspecte
cât se poate de logice.
Bãncile sunt principalul instrument prin
care se poate induce un comportament normal
în sistemul economic. Cu o condiþie: sã lucreze
dupã criterii de eficienþã ºi nu la comandã
politicã. Pornind de la acest adevãr ar rezulta cã
reformarea economiei româneºti ar fi trebuit sã
înceapã chiar cu bãncile. Mai exact, cu
privatizarea acestora. Acest lucru nu s-a
întâmplat. Putem vorbi despre privatizãri în
sistemul bancar abia dupã alegerile din 1996.
Avem temeiul sã bãnuim cã a existat o mizã a
pãstrãrii bãncilor în proprietatea statului,
Interese ºi Legi
analizând ceea ce s-a întâmplat în cazuri deja
celebre precum Bancorex ºi Banca Agricolã.3
De multe ori, anumite interese pot fi
Presa a semnalat în nenumãrate promovate direct, prin legi mai mult sau mai
rânduri felul în care se acordã credite unei puþin speciale, prin hotãrâri de guvern sau
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prin ordonanþe de urgenþã. Existã nenumãrate
exemple spectaculoase în acest sens. Din
lipsã de spaþiu voi prezenta însã doar douã
cazuri.
Prin vara anului 1999 guvernul hotãra
eliminarea demnitarilor din AGA. Mãsura a
fost bine primitã de presã care semnalase în
nenumãrate rânduri cã aceastã situaþie este cât
se poate de pãguboasã. Prin prezenþa demnitarilor în AGA se perpetua acel mecanism
pãgubos al telefonului scurt, în sensul cã unii
politicieni puteau, mânaþi fiind de interesele
apartenenþei lor în acele structuri (posturã
care le aducea ºi un venit suplimentar substanþial), sã determine factorii de putere sã ia
mãsuri contrare mecanismelor de piaþã, care
sã întârzie restructurarea sau privatizarea
acelor întreprinderi. Iatã cã executivul disponibiliza acum un întreg corp de bãgãtori de
seamã (senatori, deputaþi sau inspectori din
ministere) care fuseserã plãtiþi pentru a asista
la dezastrul întreprinderilor de stat.
O bucatã însemnatã din bunãstarea
acestora dispãrea printr-o simplã hotãrâre de
guvern. Dar cineva s-a gândit sã îndrepte
aceastã nedreptate. ªi s-a gândit din timp,
adicã încã din primãvara aceluiaºi an. La
sfârºitul lunii aprilie 1999 era publicatã în
Monitorul Oficial Ordonanþa de urgenþã
privind asigurarea unui cadru unitar pentru
managementul proiectelor finanþate prin
împrumuturi externe contractate sau garantate
de stat, rambursabile sau nerambursabile,
inclusiv privind plata specialiºtilor români
care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
unitãþilor de management de proiect (UMP).
Prin acest act normativ, guvernul plasa lângã
fiecare credit necesar investiþiilor ºi achiziþiilor, câte o Unitate de Management de
Proiect. Ordonanþa preciza cã selectarea
specialiºtilor se face din instituþii publice,
regii autonome, companii naþionale sau
societãþi comerciale cu capital integral sau
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majoritar de stat sau se pot angaja colaboratori externi. Foºtii membri AGA puteau
deveni fãrã probleme UMP-iºti. Noua gãselniþã era ºi mult mai profitabilã pentru cã
specialiºtii erau remuneraþi cu o sumã corespunzãtoare echivalentului în lei a pânã la 300
dolari SUA pe zi. Un calcul simplu aratã cã
se puteau atinge retribuþii de 7500 de dolari pe
luna!5.
Cel de-al doilea exemplu se referã la
disponibilizaþii din marile regii autonome.
OG 36/1998 stipuleazã cã disponibilizaþii de la RENEL, Romgaz, Nuclearoelectrica, Rompetrom ºi RA pentru Activitãþi
Nucleare vor primi lunar o platã compensatorie neimpozabilã egalã cu salariul mediu
net realizat în luna octombrie 1998. Nimic
ciudat pânã aici. Problemele apar în
momentul în care se indicã sursele de finanþare. Banii pe primele ºase luni erau suportaþi
din fondul de ºomaj! Legile în vigoare
precizau însã cã banii de la fondul de ºomaj
au o destinaþie fixã ºi nu pot fi plimbaþi dintrun sector într-altul. Acest lucru se numeºte
deturnare de fonduri. Ordonanþa mutã bani
din fondurile MMPS cãtre bugetele regiilor
autonome, cele care ar fi trebuit sã suporte
integral plata acestor salarii compensatorii
Este ºi acesta un preþ plãtit pentru liniºtea
guvernanþilor, directorilor ºi liderilor de
sindicat din aceste relicve ale economiei
socialiste. Un preþ plãtit pentru ca reforma
care ar fi trebuit sã aibã loc sã nu atenteze la
bunãstarea lor.
Politica secretului
Orice structurã politicã aflatã la putere
într-un stat bazat pe mecanisme democratice
plãteºte, în funcþie de rezultatele guvernãrii,
un preþ electoral mai mic sau mai mare. Existã
aºadar tentaþia ascunderii unor informaþii ºi
acþiuni care ar putea dãuna imaginii elitei
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guvernante. Cele douã exemple mai sus
prezentate intrã în categoria lucrurilor care
trebuie ferite de ochii opiniei publice, pe de o
parte, ºi de grupurile de interese rivale, pe de
altã parte. Aºadar secretele politicii trebuie
pãstrate cu grijã. Pentru aceasta este nevoie de
o politicã a secretului. Putem identifica cel
puþin douã feluri de a ascunde informaþia.
Modul indirect de acþiune se bazeazã pe
pârghii (portiþe) legale. Exemplele prezentate
aici se refereau la legi promovate prin
ordonanþe de urgenþã. Metoda, cât se poate de
legalã, prezintã cel puþin douã avantaje. În
primul rând, din punctul de vedere al
guvernului, oricare ar fi acesta, ordonanþa de
urgenþã permite aplicarea imediatã a unor
mãsuri chiar din momentul în care executivul
emite actul respectiv. În al doilea rând, pentru
o perioadã semnificativã de timp, pe marginea
ordonanþei nu va exista dezbatere parlamentarã. Din aceastã cauzã ºi presa sesizeazã mai
greu  ºi de regulã abia dupã ce o ordonanþã a
produs efectele dorite de iniþiator  despre ce
anume a fost vorba ºi despre eventualele
interese care au stat la baza respectivului act.
Acest lucru nu se poate întâmpla cu o
lege care îºi urmeazã traseul normal prin
Parlament. ªedinþele sunt publice ºi dezbaterea care are loc este suficientã pentru ca
ziariºtii sã realizeze despre ce este vorba. Fãrã
a insinua cã ordonanþele de urgenþã au fost
folosite în primul rând pentru a ascunde
anumite lucruri de ochii opiniei publice, prin
evitarea dezbaterii, trebuie sã remarcãm
faptul cã în România se guverneazã cu
precãdere prin ordonanþe.6
Pentru blocarea accesului la informaþie se poate acþiona ºi direct. În mai multe
feluri. Din lipsã de spaþiu mã voi referi însã la
doar douã aspecte. Primul vizeazã mecanismele prin care cetãþenii au acces la informaþie.
Legea secretului de stat a traversat sub

formã de proiect douã legislaturi, dovedind
faptul cã atunci când în joc este informaþia
delicatã pentru anumite cercuri, chestiunea nu
are culoare politicã.
Autoritãþile publice precum ºi
instituþiile centrale primeau dreptul de a
decide singure ce informaþii sunt secrete de
stat în domeniul lor de activitate. În acest fel,
multe probleme de interes public despre care
mass-media a relatat, ar fi putut fi ascunse în
spatele sintagmei secrete de stat. Situaþia
era cu atât mai periculoasã cu cât legea
apãrea înainte ca accesul la informaþia de
interes public sã fie reglementat! Prin acest
mecanism se restrângea în mod evident
aceastã din urmã categorie.
Nu în ultimul rând trebuie amintite
tentativele de a reglementa activitatea jurnaliºtilor printr-o lege specialã ºi problema
Codului Penal, care face din pamflet ºi calomnie delicte penale, pedepsite cu închisoarea.7
ªi aceste aspecte au traversat mai multe
legislaturi, dovedind cã între forþele politice
aflate în relaþie de adversitate poate exista ºi
consens.
NOTE
În timp ce premierul Adrian Nãstase se afla la Berlin
ºi presa din România comenta pe larg semnificaþia
vizitei în Germania ºi rezultatele întâlnirii cu
cancelarul Schroder, cotidianul Die Welt publica sub
semnãtura lui Jan Rubel articolul intitulat Lungul
drum al României spre Occident, reprodus la noi de
cotidianul Independent. Autorul trecea în revistã
problemele economice cu care se confrunta þara
noastrã, se referea la þintele cabinetului Nãstase ºi
remarca faptul cã 70 la sutã din proprietatea de stat
este încã de vânzare. Fãrã legãturã cu acest articol
trebuie sã spunem cã, prin comparaþie, în Rusia,
aproape 70 la sutã din activele economice se aflã deja
în proprietate privatã!
2
Am moderat pentru TVR o Ediþie Specialã consacratã
privatizãrii uzinelor DACIA. Unul dintre invitaþi a fost
dl.Constantin Stroe, directorul general al întreprinderii.
Cum bine se ºtie, domnia sa ºi-a pãstrat funcþia ºi dupã
ce grupul RENAULT a devenit proprietar. Cu ani în
urmã ºi alþi producãtori de autoturisme se declarau
1
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interesaþi de DACIA Piteºti (Wolkswagen, Peugeot).
L-am întrebat pe domnul Stroe de ce s-a fãcut
privatizarea în extremis, ca ultimã soluþie (chiar
domnia sa a afirmat cã a fost o soluþie salvatoare) ºi nu
s-a fãcut cu doi sau trei ani în urmã, cu alte firme de
marcã, atunci când problemele economice de la
DACIA nu erau aºa de mari? Cine a blocat acele
demersuri atunci ºi de ce? Dl. Stroe mi-a spus cã el
considerã soluþia RENAULT cea mai bunã, având în
vedere ºi tradiþia colaborãrii cu acest concern ºi a
precizat cã nu a dorit, din aceste motive, ca uzina sã
încapã pe mâinile altui grup!
3
Numai în perioada 1998-2000 un singur ziar
(Evenimentul Zilei) a gãzduit 667 de articole care
fãceau referire mai mult sau mai puþin directã la
BANCOREX, la situaþia bãncii, la volumul creditelor
neperformante dar ºi la felul în care s-au acordat aceste
credite! Materialele se refereau în bunã mãsurã ºi la cei
care au avut acces la credite ºi la criteriile de acordare
a împrumuturilor.
4
La sfârºitul primului trimestru al anului 1997, Banca
Agricolã înregistra pierderi de aproape 2.700 miliarde
lei. Dumitru Tudorache, Directorul Direcþiei Studii ºi
Pregãtirea Resurselor Umane spunea atunci cã aceastã
cifrã reprezintã practic pierderile agenþilor economici
cu capital de stat care au contractat credite. În
perioada guvernãrii Vãcãroiu, conducerea bãncii era
chematã la ordin ºi forþatã sã acorde sute de milioane în
teritoriu pentru diverse probleme, unor agenþi
economici nerentabili  declara dl. Tudorache. Dacã
banca ar fi fost privatã, putea fi chematã la ordine
conducerea acesteia de cãtre premier, oricare ar fi fost
aceasta?
5
Este vorba despre OU 52/1999. Trebuie precizat cã
UMP era conceput fãrã personalitate juridicã. Prin
urmare, nu rãspunde în faþa legii dacã administreazã
prost. În schimb, Unitãþile de Management de Proiect
aveau atribuþii cât se poate de apetisante. Asista la
pregãtirea, planificarea achiziþiilor de bunuri ºi
implementarea proiectelor finanþate din credite
externe de pildã. Ai pe cineva de plãtit, demnitar,
specialist militar, FPS-ist, om politic etc., hopa cu el în
UMP ºi ºpaga devine legalã. De tot râsul vor fi
situaþiile în care reprezentanþii beneficiarilor de
contracte vor ajunge sã reprezinte astfel, în acelaºi
timp, furnizorul de servicii sau bunuri, fiind plãtit de
acesta. Atunci sã vezi obiectivitate la sânge! 
comenta ziaristul Vlad Teodorescu în Evenimentul
Zilei (5 iulie 1999)
6
La capitolul ordonanþe de urgenþã guvernul Ciorbea
întrecea toate aºteptãrile reuºind sã emitã în 1997, 75
asemenea acte. Prin comparaþie, în tot mandatul
guvernului Vãcãroiu s-au emis doar 19 ordonanþe de
urgenþã! Chiar dacã emiterea de ordonanþe este
justificatã de necesitatea de a accelera anumite procese,
trebuie sã admitem cã orice executiv care abuzeazã de
aceastã tehnicã de legiferare se expune riscului de a fi
torpilat de anumite grupuri de interese care, profitând
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de birocraþia stufoasã din aparatul guvernamental, pot
strecura în aceste acte ºi prevederi prin care sã-ºi atingã
propriile scopuri. Un exemplu în acest sens poate fi
agricultura. Fostul ministru Ioan Mureºan a încercat sã
rezolve toate problemele de aici printr-un pachet de
18 ordonanþe!
7
Wall Street Journal publica în numãrul sãu din 17
martie 2000 un articol intitulat Chiar doreºte
România sã se integreze în UE?. Materialul semnat de
Jim Ottaway Jr., vicepreºedinte al companiei Dow
Jones & Company ºi preºedinte al Comitetului
Mondial pentru Libertatea Presei se referea în termeni
extrem de critici la Legea secretului de stat ºi la Legea
presei. În România opereazã în prezent opt servicii
secrete la o populaþie de 23 de milioane de locuitori,
fãrã duºmani externi. Mulþi dintre ofiþerii activi ai
serviciilor secrete din prezent sunt foºti agenþi ai
Securitãþii fostului regim Ceauºescu. Dupã cãderea lui
Ceauºescu din urmã cu zece ani ºi a destrãmãrii
Securitãþii comuniste, ofiþerii superiori au intrat în
afaceri, politicã sau presã. Cele 125 de milioane de file
de dosare ale lor nu au fost încã fãcute publice  se
mai spune în comentariu.
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Siguranþa statului ºi dreptul la
informare al cetãþeanului
IONEL DANCÃ

Proiectul de lege privind informaþiile
clasificate, aflat în discuþie la Camera Deputaþilor, a determinat o reacþie puternicã de împotrivire din partea opiniei publice din România.
Reacþia opiniei publice în sine este una
întemeiatã la fel ca ºi dorinþa legislativului de
a proteja informaþiile care ar pune în pericol
siguranþa statului. Pe de o parte, societatea
civilã se teme pe bunã dreptate cã adoptarea
unui astfel de act normativ ar îngrãdi considerabil dreptul cetãþeanului de a avea acces liber
la informaþiile publice, pe de altã parte executivul susþine cã o astfel de lege nu este numai
binevenitã din punctul de vedere al protejãrii
informaþiilor de interes naþional dar ºi cã ar
rãspunde cerinþelor exprimate în acest sens de
cãtre organismele europene.
Analiza de faþã încearcã sã argumenteze de ce siguranþa statului nu poate prima
înaintea respectãrii dreptului la informare al
cetãþeanului, fãrã a contesta prin aceasta cã
siguranþa statului nu ar implica ºi siguranþa
cetãþeanului. Este vorba aºadar în primul rând
de o ierarhizare a valorilor în discuþie care în
opinia noastrã trebuie sã reafirme ºi în
România un principiu de bazã în orice democraþie liberalã: primatul individului asupra
statului. Prin urmare, vom lua în considerare
în analiza noastrã un studiu comparativ între
conceptul de siguranþa statului aºa cum

reiese din proiectul de lege privind informaþiile clasificate ºi dreptul la informare al cetãþeanului conform unui alt proiect de lege privind
liberul acces al cetãþeanului la informaþiile de
interes public, susþinut ºi prin convenþiile
internaþionale la care România este parte. Iar
în final, prin intermediul ultimelor recomandãri ale Uniunii Europene, privind îndeplinirea criteriului politic pentru aderare a þãrilor
candidate la integrarea europeanã, vom încerca
sã evidenþiem în ce mãsurã respectivele acte
normative rãspund acestor cerinþe.
Siguranþa Statului
În expunerea de motive a proiectului
de lege privind informaþiile clasificate se
precizeazã cã pe bunã dreptate practica clasificãrii datelor ºi informaþiilor se regãseºte în
toate statele lumii ºi cã în cazul României,
deºi existã deja o astfel de reglementare
(Legea 23/1971), aceasta ar fi inoperabilã pe
motivul desuetudinii sale în raport cu realitatea economicã, socialã ºi politicã de astãzi
din þara noastrã. O referire specialã se face la
datele ce aparþin patrimoniului privat ºi care
ar trebui ºi ele sã fie protejate ca orice alt bun
naþional. Nu se înþelege prea bine în acest
caz sintagma bun naþional ºi în ce mãsurã
datele ce aparþin patrimoniului privat intrã
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în aceastã categorie. Fãrã însã a se mai complica cu astfel de precizãri conceptuale, indispensabile în cazul oricãrui act normativ, chiar
ºi atunci când sunt folosite doar în nota de
fundamentare a unui proiect de lege, parlamentarii semnatari considerã cã trebuie sã se
constituie neapãrat un sistem naþional de
apãrare a secretului de stat ºi a secretului de
serviciu, ca parte componentã a activitãþii de
realizare a securitãþii ºi siguranþei naþionale.
Pentru aplicarea acestei legi va fi
instituit în subordinea Guvernului Oficiul Registrului Naþional al Informaþiilor Secrete de
Stat, care împreunã cu Oficiul de Supraveghere a Secretelor de Stat din cadrul Serviciului Român de Informaþii ºi Autoritatea
Naþionalã de Securitate de pe lângã
Ministerul Afacerilor Externe urmeazã sã
implementeze standardele naþionale de
protecþie a informaþiilor secrete. Cu alte
cuvinte, dacã mai era cazul, se mai instituie
încã un organism guvernamental cu atribuþii în
domeniul siguranþei naþionale. Nu cred cã este
inutil sã reamintim aici cã numãrul
organismelor din þara noastrã cu atribuþii în
domeniul serviciilor secrete este unul dintre
cele mai mari în zona þãrilor ex-comuniste ºi
cu mult mai mare decât al celor care se aflã în
þãrile Uniunii Europene, România fiind
întrecutã la acest capitol doar de Rusia. Iar
recomandãrile europene în acest sens sunt
clare în sensul reducerii numãrului acestor
organisme ºi nicidecum al creãrii unora noi,
atât timp cât creºterea numãrului lor n-ar
determina decât o dublare a atribuþiilor, cu
consecinþe grave în funcþionarea lor ºi un
consum ridicat de resurse bugetare.
În acelaºi timp, deºi se considerã cã
legea conþine dispoziþii exprese prin care se
interzice clasificarea informaþiilor în scopul
eludãrii legii, acoperirea erorilor administrative, privãrii persoanelor de drepturile lor
legitime sau în alte scopuri abuzive, nu se
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înþelege totuºi cum vor fi evitate astfel de
cazuri atât timp cât controlul informaþiilor
clasificate revine tocmai acelor autoritãþi
abilitate sã clasifice astfel de informaþii,
nerealizându-se în acest fel nici mãcar
corelarea cu prevederile Legii privind liberul
acces la informaþiile de interes public, recent
adoptatã de Camera Deputaþilor.
Informaþii clasificate, prin acest
proiect de lege, se considerã acele informaþii
care prin importanþa lor privind siguranþa
statului nu sunt destinate publicitãþii, indiferent de suport, formã sau mod de exprimare.
Ca urmare ele sunt clasificate în secrete de
stat ºi secret de serviciu. Informaþiile clasificate secrete de stat sunt informaþiile, datele,
documentele, activitãþile ce privesc securitatea
naþionalã, adicã apãrarea naþionalã, relaþiile
externe, siguranþa statului, deciziile statale ºi
alte interese strategice ale României. Informaþiile clasificate secrete de serviciu, în
schimb, sunt acele date, informaþii sau activitãþi a cãror divulgare este de naturã sã
producã pagube sau prejudicii de altã naturã
unei alte persoane juridice de drept public sau
privat. Din nou nu este clar cum se va aplica
dispoziþia precedentã, privitoare la interzicerea clasificãrii informaþiilor în scopul eludãrii legii, atât timp cât competenþa clasificãrii acestor informaþii revine unui mare
numãr de funcþionari, de la Preºedintele României
ºi pânã la subsecretari de stat sau directori
generali din cadrul diferitelor autoritãþi
publice, în cazul secretelor de stat, ºi conducãtorului persoanei juridice în cazul informaþiilor secrete de serviciu, chiar dacã aceste
decizii se iau pe baza unor norme adoptate
prin Hotãrâre de Guvern.
Conform proiectului de lege, protecþia
informaþiilor clasificate secrete de stat este o
obligaþie a tuturor celor care intrã în posesia
acestora. Divulgarea, folosirea ori transmiterea, fãrã drept, sub orice formã a infor-

22

Politicã ºi Secret
maþiilor secrete de stat se pedepseºte în
condiþiile prevãzute de legea penalã, iar controlul asupra mãsurilor de protecþie privind
informaþiile clasificate secrete de stat revine
în competenþa Serviciului Român de Informaþii. Rãmâne în suspensie în acest caz ce se
întâmplã cu informaþiile clasificate secrete de
serviciu. Ce sancþiuni vor fi în cazul folosirii
ori transmiterii acestora fãrã drept ºi cine
verificã mãsurile de protecþie privind aceste
informaþii? Totodatã nu se mai precizeazã, aºa
cum era anunþat în nota de fundamentare, cum
informaþiile aparþinând patrimoniului privat
vor ajunge sã facã parte din categoria
bunurilor naþionale, care sunt acestea ºi pe
ce bazã vor fi ele clasificate astfel?
Liberul acces la informaþiile de
interes public
În replicã la proiectul de lege privind
informaþiile clasificate, a fost iniþiat la Camera
Deputaþilor un alt proiect de lege privind, de
data aceasta, liberul acces al cetãþenilor la
informaþiile de interes public. Aceastã lege
doreºte sã reglementeze modalitãþile ºi
condiþiile prin care sã se asigure accesul la
informaþiile publice ºi responsabilitãþile
instituþionale în aceastã problemã. Prin
informaþii de interes public se au în vedere
douã categorii de informaþii care privesc sau
rezultã din activitãþile autoritãþilor publice,
respectiv cele cu caracter general ºi cele cu
caracter personal, indiferent de suportul,
forma sau modalitãþile de exprimare a
informaþiei. Informaþiile care privesc treburile
publice sunt considerate informaþii de interes
public cu caracter general, iar cele care
privesc problemele personale sunt considerate
informaþii cu caracter personal. În primul caz,
accesul la acea categorie de informaþii
deþinute de autoritãþile publice ar trebui sã fie
liber ºi neîngrãdit pentru orice cetãþean, în

timp ce în cazul informaþiilor cu caracter
personal accesul ar fi permis numai pentru
cetãþeanul la care se referã informaþiile
respective, potrivit legislaþiei privind
protecþia datelor personale.
Pentru asigurarea accesului cetãþenilor
la informaþiile de interes public cu caracter
general, autoritãþile publice, centrale sau
locale, sunt obligate conform acestui act
normativ sã-ºi organizeze compartimente
specializate cu atribuþii de relaþii publice ºi sã
redacteze periodic un raport de activitate, care
va cuprinde în anexã temeiul legal pe baza
cãruia funcþioneazã, schema de organizare
detaliatã, principiile de funcþionare, lista
documentelor editate pentru uz public ºi
informaþii precise cu privire la veniturile ºi
cheltuielile bugetare. Urmeazã însã un lung
ºir de excepþii de la aceste intenþii bune
manifestate de iniþiatorul legii. Astfel, se
excepteazã de la accesul liber ºi neîngrãdit al
cetãþenilor informaþiile din domeniul siguranþei naþionale, apãrãrii naþionale ºi ordinii
publice, informaþiile privind deliberãrile autoritãþilor publice, precum ºi cele privind relaþiile economice sau politice ale României,
informaþiile privind activitãþile comerciale
sau financiare dacã publicitatea acestora ar
aduce atingere principiului concurenþei loiale,
informaþiile privind procedurile judiciare
dacã publicitatea acestora ar diminua ºansele
derulãrii unei proceduri corecte, informaþiile
care privesc viaþa particularã a angajaþilor
autoritãþilor publice, numai dacã se referã la
starea civilã sau fiºa medicalã, informaþiile
care privesc viaþa particularã a oricãror
persoane fizice, numai dacã publicitatea
acestora ar aduce atingere demnitãþii ºi
intimitãþii familiale sau private, ºi informaþiile
care privesc deciziile autoritãþilor publice,
dacã publicitatea acestora ar prejudicia
mãsurile de protecþie a tinerilor sau a mediului înconjurãtor. Este cel puþin ambiguã
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aceastã ultima prevedere a legii care
excepteazã deciziile autoritãþilor publice privind mãsurile de protecþie a tinerilor sau a
mediului înconjurãtor. Dacã unele dintre
aceste excepþii, cum ar fi informaþiile din
domeniul siguranþei naþionale sau viaþa
particularã a oricãror persoane fizice, sunt de
înþeles, celelalte dau naºtere unor numeroase
suspiciuni. Astfel pot fi exceptate în mod
ciudat ºi neprecizat de la dreptul cetãþeanului
la informaþiile de interes public, informaþii
precum relaþiile economice sau politice ale
României, informaþii privind activitãþile
comerciale sau financiare, cele privind procedurile judiciare, viaþa particularã a angajaþilor
autoritãþilor publice, etc. În acest sens de
exemplu ar putea fi sancþionaþi acei reprezentanþi ai presei care recent au fãcut publice
construcþiile luxoase ale unor ofiþeri de poliþie
de la Târgu Mureº. Conform acestui act normativ, presa n-ar fi avut permisiunea sã
publice astfel de informaþii, întrucât acestea ar
fi adus atingere demnitãþii ºi intimitãþii familiale sau private a respectivelor persoane.
Mai mult chiar, urmeazã apoi un
întreg capitol separat dedicat accesului presei
la informaþiile de interes public, presa scrisã
sau audiovizualã trebuind sã reprezinte în
acest sens indirect interesele cetãþeanului ºi
prin urmare beneficiind indirect de
prevederile acestei legi. Surprinzãtoare este în
acest caz dispoziþia privind acreditarea
ziariºtilor, autoritãþile publice fiind justificate
atunci când este cazul sã refuze o astfel de
acreditare pe motivul faptelor care tulburã
activitãþile autoritãþilor respective. Revenind
la exemplul anterior, cu siguranþã acei ziariºti
care au publicat informaþii despre casele
ofiþerilor de poliþie din Târgu Mureº, prin
aceasta ar fi tulburat activitãþile autoritãþilor
respective. Încurajatoare este totuºi
prevederea care dispune sancþiuni pentru
autoritãþile care refuzã sã punã în aplicare
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prevederile acestei legi, chiar ºi atunci când
acest refuz este motivat sau tacit. Dar ce se
întâmplã dacã refuzul este bine motivat,
adicã dacã se integreazã, evident cu uºurinþã,
în categoria excepþiilor prevãzute de aceastã
lege? Nu existã nici o precizare în acest sens
iar refuzul autoritãþilor publice poate fi
considerat ca o îngrãdire a dreptului
cetãþeanului la liberul acces la informaþiile de
interes public ºi ca urmare poate fi depusã o
plângere în justiþie împotriva autoritãþii
respective, cerând pe aceastã cale
soluþionarea solicitãrii iniþiale ºi repararea
pagubelor, atât sub aspect moral cât ºi
material. Evident, în acest caz, nu pot fi fãcute
publice informaþiile privind procedurile
judiciare întrucât aceasta ar diminua
ºansele derulãrii unei proceduri corecte.
Siguranþa statului vs. Dreptul la
informare
Analiza scurtã ºi rapidã a celor douã
propuneri legislative aflate în discuþia
Parlamentului ne conduce spre o concluzie nu
tocmai optimistã în ceea ce priveºte
respectarea acelui principiu anunþat la
începutul articolului, primatul individului
asupra statului, un principiu de bazã în orice
societate democraticã. Numeroasele confuzii,
ambiguitãþi ºi contradicþii ale celor douã
proiecte de lege ne indicã o dorinþã nejustificatã a parlamentarilor români de a îngrãdi
accesul liber la informaþiile de interes public
în primul caz ºi o replicã nesigurã, de faþadã
electoralã am putea spune, în cel de-al doilea
caz. Este evidentã, atât într-un caz cât ºi în
celãlalt, nerespectarea dreptului la informare
al cetãþenilor, drept reafirmat recent prin
Principiile de la Johannesburg privind securitatea naþionalã, libertatea de exprimare ºi
accesul la informaþie. Respectiva convenþie
internaþionalã avertizeazã asupra faptului cã
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tocmai unele dintre cele mai grave încãlcãri
ale drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
sunt justificate de guverne ca fiind necesare
pentru protejarea securitãþii naþionale iar
accesul persoanelor la informaþiile publice
este absolut necesar în vederea monitorizãrii
activitãþii autoritãþilor publice ºi a unei
participãri depline la viaþa unei societãþi
democratice. Regula generalã a accesului la
informaþie este cã orice persoanã are dreptul
de a obþine informaþii de la autoritãþile
publice, inclusiv informaþii în legãturã cu
securitatea naþionalã. Nu se pot impune
restrângeri ale acestui drept decât atunci când
guvernul poate demonstra cã restricþia este
prevãzutã de lege, dar trebuie însã sã
stabileascã prin lege numai acele categorii
limitate ºi particulare de informaþii care
trebuie þinute secrete iar legea trebuie sã fie
accesibilã, clarã, limitativã ºi precisã ºi sã
prevadã mijloace de protecþie eficiente
împotriva abuzurilor. Însã în toate legile ºi
deciziile privind dreptul de a obþine informaþii
va prima interesul public în cunoaºterea
informaþiilor.
Pentru a stabili cã o restrângere a
libertãþii de exprimare sau informare este
necesarã pentru protejarea unui interes
legitim privind securitatea naþionalã, un
guvern trebuie sã demonstreze cã exprimarea
sau informaþia în cauzã ameninþã în mod grav
un interes legitim privind securitatea
naþionalã iar restrângerea impusã este
mijlocul de apãrare cel mai puþin restrictiv
posibil al interesului respectiv. O restrângere
pentru a cãrei justificare se invocã motive de
securitate naþionalã nu este legitimã decât
dacã are ca scop protejarea existenþei sau
integritãþii teritoriale a þãrii. O astfel de
restrângere nu este în nici un caz legitimã mai
ales dacã adevãratul scop este de exemplu
acela de a proteja guvernul de o situaþie
stânjenitoare sau de dezvãluirea infracþiunilor

sale, sau de a ascunde informaþii referitoare la
funcþionarea instituþiilor publice. Principiile
de la Johannesburg mai precizeazã cã nimeni
nu poate fi pedepsit pe motive de securitate
naþionalã pentru cã a fãcut publice anumite
informaþii dacã divulgarea informaþiilor
respective nu aduce atingere unui interes
legitim privind siguranþa naþionalã sau dacã
interesul public de a cunoaºte informaþia
depãºeºte prejudiciul pe care divulgarea
informaþiei l-ar putea aduce. Iar odatã ce o
informaþie a devenit accesibilã publicului, fie
ºi prin metode ilegale, orice motiv invocat
pentru a opri publicarea ei ulterioarã va fi
anulat de dreptul publicului de a cunoaºte
informaþia respectivã. Totodatã apãrarea
securitãþii naþionale nu poate fi folositã în nici
un caz drept motiv pentru a obliga un ziarist
sã dezvãluie o sursã confidenþialã.
Astfel de recomandãri ale Principiilor
de la Johannesburg par a fi complet ignorate
de legiuitorul român atât în cazul proiectului
de lege privind informaþiile clasificate cât ºi
în cazul celui privind accesul liber la
informaþiile de interes public. O asemenea
ignorare a recomandãrilor internaþionale în
materie ridicã un mare semn de întrebare ºi
asupra motivelor invocate de guvernul român
pentru adoptarea respectivelor acte normative, legate de cerinþele organismelor europene. Dimpotrivã, în raportul Comisiei Europene privind aderarea României la Uniunea
Europeanã se insistã permanent asupra
demersurilor pe care þara noastrã, spre deosebire de celelalte þãri candidate, le mai are de
fãcut în domeniul reglementãrilor privind
accesul la informaþiile publice, îndeosebi în
cazul mass-media.
IONEL DANCÃ  Absolvent al Facultãþii de
Filosofie, Universitatea Bucureºti. Master al
Pontificia Universita La Teranense. Jurnalist,
a publicat în Dreptatea, Cotidianul, Privirea,
LOsservatore Romano, Il Popolo.
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Organizarea Securitãþii
Interne a României între
Necesitate ºi Realitate
ªTEFAN DEACONU
Suveranitatea statului presupune ºi
securitatea internã1 a acestuia. Asigurarea
ordinii publice dar ºi crearea unor frontiere
sigure duc la o stabilitate a instituþiilor
statului ºi implicit a vieþii cetãþenilor.
Problema securitãþii interne a
României este una de actualitate. Nu trebuie
sã uitãm cã insuccesele þãrii noastre în strãdania de aderare la structurile europene se
datoreazã ºi faptului cã instituþiile statului de
drept nu reuºesc sã stãpâneascã fenomene
precum crima organizatã ºi imigraþia clandestinã la nivelul standardelor cerute de
Uniunea Europeanã.
Un alt insucces înregistrat de România
la capitolul securitate internã îl constituie ºi
imposibilitatea structurilor actuale ale Ministerului de Interne de a face faþã deselor infracþiuni ce afecteazã siguranþa naþionalã. Spargerea conductelor magistrale de transport al
produselor petroliere ºi furtul cablurilor de
înaltã tensiune sunt doar câteva din subiectele
ce au þinut o bunã perioadã de timp capul de
afiº în majoritatea ziarelor cotidiene.
Toate aceste cerinþe, dar ºi nevoia de a
reface imaginea ºi forþa poliþiei au determinat
luarea de cãtre Guvern a unor mãsuri care sã
aducã ordine în acest sector. Nu este o misiune deloc uºoarã având în vedere insuccesele
înregistrate pânã acum, dar este esenþialã
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pentru redefinirea autoritãþii statului ºi consolidarea întregului sistem imunitar al þãrii.
Mai mult, Consiliul European de la
Copenhaga din 1993 a considerat cã extinderea Uniunii va constitui atât o provocare cât
ºi ocazia de a aborda probleme transnaþionale
comune în domeniile migraþiei ºi azilului,
cooperãrii poliþieneºti ºi vamale, cooperãrii
judiciare ºi asigurãrii securitãþii interne care
afecteazã în prezent þãrile UE ºi statele candidate. În mod firesc, se apreciazã cã o evoluþie
pozitivã a JAI2 (Justiþia ºi Afacerile Interne)
în þãrile candidate va contribui la securitatea
ºi libertatea cetãþenilor din actuala UE. În
schimb, orice slãbiciune în aplicarea principiilor JAI în þãrile candidate ar reprezenta o
potenþialã ameninþare pentru actualele state
membre ale UE.
În cazul României, dificultãþile ºi
insuccesele în acest domeniu ar fi de naturã
sã-i pericliteze propria securitate internã,
þinând seama de poziþia ei geograficã la extremitatea rãsãriteanã a Europei lãrgite. De
aceea este în interesul general ca fiecare stat
asociat sã poatã îndeplini în mod corespunzãtor cerinþele UE iar mãsurile în domeniul
justiþiei ºi afacerilor interne sã fie aplicate în
conformitate cu standardele ce se vor impune
pe întreg cuprinsul unei Uniuni lãrgite.
Din perspectiva impactului ºi a conse-
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cinþelor sale, armonizarea pe care o presupune
cooperarea în domeniul securitãþii interne a
statelor membre ºi a celor candidate la Uniunea Europeanã are un rol important în crearea
unui sistem comun ºi modern de apãrare,
corespunzãtor unui stat de drept, democratic,
care serveºte o societate vie ºi diversã.
Toate þãrile au un corp poliþienesc ce
asigurã ordinea ºi securitatea internã ºi care
respectã marile principiile democratice: stat
de drept, protejarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului, autonomia localã,
etc.
Iatã cum aratã, în linii mari, structura
forþelor de ordine publicã din unele state occidentale:
În GERMANIA, spre exemplu, existã
trei categorii de organisme de poliþie: poliþia
federalã, poliþia landurilor ºi serviciile însãrcinate cu menþinerea ordinii în colectivitãþile
locale. În ciuda autonomiei lor, existã peste
tot aceleaºi principii de funcþionare.
Poliþia federalã þine de competenþa
federaþiei. Cele mai importante componente
ale sale sunt: Oficiul federal al poliþiei criminale ºi Poliþia de frontierã.
Din poliþia landurilor face parte:
 poliþia securitãþii generale  reprezintã mai
mult de trei sferturi din efective ºi îºi asumã
esenþialul sarcinilor poliþiei, cu excepþia celor
care sunt îndeplinite de alte poliþii. Aceastã
poliþie este plasatã în subordinea ministrului
de interne din fiecare land;
 poliþia criminalã  se ocupã doar de cazurile cele mai grave ºi se aflã sub autoritatea
ministrului de interne din fiecare land;
 forþa de rezervã permanentã  îndeplineºte
misiuni de menþinere a ordinii, asigurã formarea iniþialã a tuturor poliþiºtilor ºi se aflã în
subordinea ministrului federal de interne.
Servicii însãrcinate cu menþinerea
ordinii în colectivitãþile locale existã nu
numai în comune, dar ºi în alte colectivitãþi

locale (cartiere, grupãri de comune).
În MAREA BRITANIE, Legea din 1964
a fixat la 43 numãrul structurilor de poliþie din
Anglia ºi Þara Galilor. Fiecare district sau
grup de districte are forþa sa de poliþie,
singura responsabilã în domeniul sãu de
competenþã. Sistemul se caracterizeazã printro puternicã descentralizare, astfel cã nu existã
poliþie naþionalã, ci doar forþe de poliþie locale
aflate în subordinea ministrului de interne ºi a
aleºilor locali. Responsabilitatea în materie de
poliþie este repartizatã între 3 organe: ºeful
poliþiei (chief constable), autoritatea de poliþie pentru fiecare forþã de poliþie ºi ministrul
de interne la nivel central. La bugetul forþelor
de poliþie Home Office contribuie cu 51%,
restul fiind finanþat de municipalitãþi.
În BELGIA existã trei forþe care asigurã
securitatea internã:
1. Jandarmeria  îndeplineºte misiuni de
poliþie judiciarã ºi administrativã pe teritoriul
întregii þãri ºi are în componenþã 16.000 de
agenþi. Conform Legii din 18 iulie 1991 jandarmeria este demilitarizatã ºi se aflã sub
comanda ministrului de interne, pentru misiunile de poliþie administrativã, ºi a ministrului
justiþiei, pentru misiunile de poliþie judiciarã.
De multe ori jandarmeria este complementarã
poliþiei comunale, existând o colaborare între
aceste douã organisme. De altfel, o lege din
1997 prevede cã primarul poate recurge la
jandarmerie pentru executarea misiunilor de
poliþie administrativã. Este cazul mai ales în
comunitãþile rurale unde nu existã o forþã de
poliþie comunalã bine dezvoltatã.
2. Poliþia judiciarã de pe lângã parchete, este
însãrcinatã cu represiunea criminalitãþii, mai
ales când investigaþiile depãºesc limitele poliþiilor locale. Ea are în componenþã 1.200
agenþi (5% din efectivul tuturor poliþiºtilor).
3. Poliþiile comunale sunt organizate sub
autoritatea primarului, dar plasate sub tutela
Ministerului de Interne. Existã 589 de poliþii
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comunale ºi au în componenþã 18.745 de
agenþi. Poliþiile comunale au atribuþii de
poliþie administrativã, poliþie judiciarã, menþinerea ordinii publice ºi controlul circulaþiei
rutiere. Existã douã categorii de poliþii comunale: poliþii urbane în colectivitãþi cu peste
10.000 de locuitori ºi poliþii rurale în colectivitãþi care au în componenþã mai puþin de
5.000 de locuitori (existã 223 de poliþii rurale
care au în componenþã 1.054 de agenþi).
Din punct de vedere juridic primarul
este ºeful poliþiei, dar îºi delegã autoritatea
unui comisar în cazul poliþiilor urbane sau
unui gardian în cazul poliþiilor rurale.
În ITALIA, organizarea poliþiei este
foarte complexã ºi uneori corpuri diferite de
poliþie au competenþe asemãnãtoare. Dacã
exceptãm structurile de poliþie specializate
(gardienii de închisoare, gardienii forestieri ai
statului) existã patru corpuri principale de
poliþie:
1. Poliþia statului care trebuie sã menþinã
ordinea ºi securitatea publicã, sã previnã
infracþiunile ºi delictele ºi sã ajute în caz de
accident sau de catastrofã. Aceasta este dotatã
cu o uniformã, are un statut civil ºi se aflã sub
coordonarea Ministerului de Interne ºi
cuprinde 100.000 de membri. Are trei tipuri
de funcþii:
 ca poliþie administrativã naþionalã, ea
furnizeazã permise;
 ca poliþie de securitate publicã, ea
asigurã un serviciu permanent de patrulare;
 ca poliþie judiciarã, se angajeazã în lupta
împotriva infracþiunilor ºi delictelor.
2. Carabinierii  sunt poliþiºti militarizaþi care
îndeplinesc funcþiuni militare ca: prevenirea
ºi reprimarea infracþiunilor ºi delictelor,
participarea la menþinerea ordinii ºi a securitãþii publice, asigurarea securitãþii dezbaterilor judiciare ºi ajutã la supravegherea
deþinuþilor ºi a frontierelor. Carabinierii, în
numãr de 100.000, îºi împart atribuþiile cu
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Poliþia statului.
3. Corpul Gãrzii financiare  este o poliþie cu
statut militar coordonatã de ministrul finanþelor. Ea este însãrcinatã cu prevenirea ºi
represiunea traficului de droguri, lupta împotriva contrabandei ºi supravegheazã igiena
alimentarã. De asemenea, participã alãturi de
alte forþe de poliþie la supravegherea frontierelor.
4. Poliþiile municipale au atribuþii în domeniul supravegherii circulaþiei rutiere, securitate publicã ºi poliþie judiciarã. Înainte de
Legea din 1986 astfel de agenþi se chemau
vigli urbani. Dacã o comunã dispune de un
serviciu de poliþie compus din cel puþin ºapte
agenþi, poate sã creeze un corp de poliþie.
Diferenþa dintre un serviciu de poliþie ºi un
corp de poliþie se regãseºte la numãrul de
niveluri ierarhice: un serviciu de poliþie este
dirijat de un responsabil, iar un corp de
poliþie este dirijat de un comandant ºi
cuprinde un nivel intermediar care are rol de
control ºi coordonare.
Primarul este ºeful poliþiei municipale
ºi astfel el trebuie sã vegheze la buna îndeplinire a sarcinilor ºi la adoptarea mãsurilor
prevãzute de legi ºi alte reglementãri.
În ROMÂNIA, scãderea alarmantã a
siguranþei cetãþeanului, creºterea fenomenului
infracþional ºi a criminalitãþii fac necesarã
restructurarea actualului sistem de ordine publicã.
La nivelul Uniunii Europene, în ceea
ce priveºte Justiþia ºi Afacerile Interne (JAI),
Consiliul European de la Amsterdam a întãrit
cadrul de cooperare în scopul realizãrii în
continuare a liberei circulaþii a persoanelor.
Au fost aduse modificãri cu privire la trecerea
frontierelor externe, azil, imigraþie, cooperare
judiciarã în materie penalã ºi civilã, cooperarea vamalã ºi poliþieneascã (în acest din
urmã caz, mai ales în privinþa luptei împotriva
traficului cu droguri ºi a altor forme de
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infracþiuni grave).
O problemã stringentã cãreia trebuie
sã îi facã faþã þãrile candidate la aderare o
reprezintã situaþia transfugilor ºi a persoanelor care solicitã azil, venite în special din
þãrile asiatice (pe teritoriul României se aflã
între 22.000 ºi 24.000 de imigranþi clandestini, veniþi în principal din Asia ºi Africa, în
drumul lor spre þãrile vest-europene). Aceste
þãri candidate la UE sunt þãri de tranzit pentru
solicitanþii de azil care doresc sã pãtrundã în
UE, dar uneori ºi þãri de origine ale solicitanþilor de azil ºi, din ce în ce mai mult, chiar
þãri de destinaþie.
Aderarea de noi state la Convenþia de
la Geneva, la mecanismele ei de aplicare, ºi
adoptarea de cãtre acestea a Convenþiei de la
Dublin (privind responsabilitatea statului în
aprobarea cererilor de azil) ºi a mãsurilor
conexe din acquis-ul UE privind armonizarea
mãsurilor de azil, vor extinde domeniul în
care se prefigureazã o abordare comunã faþã
de aceste probleme. Un avantaj va fi creºterea
numãrului de state care întrunesc criteriile de
a fi potenþialã gazdã pentru solicitanþii de azil.
În schimb, un dezavantaj probabil va fi costul
general, întrucât noile state membre vor trebui
sã aloce problemelor azilului mai multe
resurse financiare decât în prezent. Referitor
la politica de imigrare ºi management al
frontierelor, principalul impact JAI ce ar
putea rezulta pentru Uniune ar putea fi faptul
cã noile state membre nu vor mai fi supuse
normelor restrictive de reºedinþã ºi stabilire,
ceea ce ar putea conduce la o creºtere a numãrului de cetãþeni ai acestor state care îºi aleg
reºedinþa într-un alt stat membru. În plus,
potrivit prevederilor Tratatului, cetãþenilor
noilor state membre nu li se va mai cere vizã
de intrare.
În cadrul Uniunii lãrgite sarcina de a
asigura controlul la frontierele externe, atât la
cele noi cât ºi la cele existente, va reveni în

mare mãsurã ºi noilor membri. Dacã aceste
controale nu vor fi eficiente, se va înregistra o
agravare a problemelor imigraþiei ilegale ºi
activitãþilor ilegale în cadrul Uniunii lãrgite.
Implementarea eficientã a managementului la
frontiere va implica sporirea considerabilã a
fondurilor alocate de þãrile respective în
funcþie de lungimea frontierelor lor ºi de
volumul traficului.
Organizarea poliþiei române ºi a
statutului personalului din poliþie este reglementatã actualmente prin: Legea nr. 26 din 12
mai 1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Poliþiei Române ºi prin Legea nr. 116 din 5
iunie 1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Jandarmeriei Române, ambele legi suferind
modificãri prin Ordonanþe de urgenþã.
Poliþia, ca ºi Jandarmeria, ca instituþii
specializate ale statului, exercitã pe teritoriul
þãrii atribuþii privind apãrarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale persoanelor, a
avutului privat ºi public, prevenirea ºi descoperirea infracþiunilor, respectarea ordinii ºi
liniºtii publice, desfãºoarã activitãþi pentru
constatarea sãvârºirii faptelor prevãzute de
legea penalã ºi efectuarea cercetãrilor în
legãturã cu aceste fapte, supravegheazã ºi
controleazã circulaþia rutierã, þine evidenþa
conducãtorilor de autovehicule ºi a autovehiculelor, etc.
Concomitent vor trebui dezvoltate
sisteme de control pentru a asigura protecþia
datelor ºi a evita accesul elementelor crimei
organizate. Implicarea noilor state membre în
întãrirea cooperãrii judiciare va oferi în
general avantaje actualilor membri ai UE.
Reforma în domeniile ce þin de
afacerile interne urmãreºte armonizarea legislativã cu normele comunitare, înfiinþarea ºi
restructurarea instituþiilor în materie ºi asigurarea bunei lor funcþionãri.
Obiectivele României, în ceea ce
priveºte acest domeniu de apãrare a secu-
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ritãþii, sunt: reconstrucþia sistemului instituþional de ordine publicã, descentralizarea
deciziei, a responsabilitãþilor ºi a alocãrii
resurselor, precum ºi o mai bunã încadrare ºi
perfecþionare a personalului.
Pe termen scurt trebuie abordate o
serie de prioritãþi precum:
 modificarea legii privind frontiera de stat
þinând cont cã, în perspectivã, frontierele
României vor deveni parþial un sector al
frontierei externe a UE;
 formarea unor cadre cu profil unic  poliþie
de frontierã ca ºi în alte þãri ale UE;
 elaborarea ºi promovarea proiectului
Regulamentului de pazã ºi supraveghere a
frontierei de stat;
 dezvoltarea programului multi-anual de
modernizare a frontierei de stat;
 desfãºurarea unui program integrat de
luptã împotriva corupþiei ºi crimei organizate
transnaþionale ºi transfrontiere de cãtre
Ministerul de Interne, Ministerul Justiþiei,
Ministerul Public si Ministerul Finanþelor
Publice;
 perfecþionarea pregãtirii profesionale a
cadrelor cu competenþe la frontierã;
 restructurarea învãþãmântului în domeniul
controlului frontierei.
Avem nevoie de un corp de poliþie
bine pregãtit, cu o structurã ºi o conducere
care sã colaboreze cu toate instituþiile de
specialitate. Este nevoie de o transformare a
aparatului poliþienesc în structuri suple de
conducere ºi control, prin reorganizarea unor
direcþii ºi servicii ºi încadrarea în posturi pe
criterii de competenþã ºi experienþã.
Constituirea unor structuri unice ale
Ministerului de Interne la nivelul judeþelor
poate conduce la realizarea unei concepþii
unitare în îndeplinirea atribuþiilor specifice
instituþiei, la creºterea operativitãþii în acþiune, la prevenirea ºi stãpânirea fenomenului
infracþional precum ºi la o coordonare mai
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bunã a eforturilor, în plan local, pentru
gestionarea situaþiilor de crizã. Unificarea
structurilor poliþiei de ordine publicã cu cele
ale poliþiei rutiere din municipii ºi oraºe ºi
transferarea atribuþiilor privind ordinea
publicã ºi de evidenþã informatizatã a persoanei cãtre administraþia localã au în vedere o
mai bunã colaborare între toate instituþiile ºi
structurile ce au ca sarcinã siguranþa ºi
ordinea internã.
Totodatã, continuarea acþiunii de
profesionalizare a jandarmeriei ºi întrebuinþarea acesteia într-o mai mare mãsurã pentru
asigurarea ordinii, accentuarea procesului de
securizare a frontierei de stat a României, prin
transferarea unui numãr important de posturi
din inspectoratele judeþene ale poliþiei de
frontierã la unitãþile de execuþie sunt în
mãsurã sã întãreascã sistemul imunitar al
statului.
Nu putem avea o stabilitate ºi o
normalitate a situaþiei interne atât timp cât nu
avem o siguranþã a cetãþenilor ºi un control a
ceea ce se întâmplã la graniþele ºi în interiorul
statului.
Recrudescenþa fenomenului infracþional implicã cu necesitate întãrirea cooperãrii
poliþieneºti ºi dezvoltarea cadrului legislativ,
atât în ce priveºte incriminarea de noi fapte
penale cât ºi în chestiuni procedurale, astfel
încât instituþiile de resort sã dispunã de
suficiente instrumente juridice.
Creºterea capacitãþii de culegere,
prelucrare ºi transmitere a informaþiilor, prin
instalarea în toate unitãþile de poliþie de
echipamente informatice adecvate va determina îmbunãtãþirea fluxului de informaþii
care, alãturi de alte mãsuri, va contribui la
sprijinirea luptei împotriva criminalitãþii, în
general, ºi a crimei organizate, în special. În
acelaºi timp trebuie dezvoltate sisteme de
control, pentru a asigura protecþia datelor ºi
evitarea accesului la ele a elementelor crimei
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organizate.
Din acest punct de vedere construirea
unui sistem logistic flexibil ºi eficient care sã
asigure rezolvarea problemelor de dotare, atât
în plan central, cât ºi în plan teritorial,
reproiectarea structurilor proprii de învãþãmânt, a duratei cursurilor, conþinutului programelor, sistemului de recrutare, selecþie ºi
încadrare a personalului, precum ºi perfecþionarea concepþiei privind planificarea asigurãrii ordinii publice în România sunt neapãrat
necesare.

CINE NE CITEªTE:
Citesc cu mare plãcere Sfera Politicii
fiindcã de multe ori, prin analizele sale
eretice ºi iconoclaste îmi contrazice
multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã
cotloanele spirituale unde se strâng platitudinile auzite sau citite în grabã în alte
pãrþi.

NOTE
Securitatea internã are la bazã suveranitatea poporului
înþeleasã atât ca suveranitate internã cât ºi ca
suveranitate externã.
Suveranitatea internã presupune însuºirea puterii
statului de a-ºi impune comandamentele tuturor
persoanelor ºi grupãrilor umane de pe teritoriul sãu,
fãrã a putea fi mãrginitã în libertatea ei de acþiune de o
autoritate superioarã sau concurentã.
Suveranitatea externã înseamnã însuºirea autoritãþii
publice de a reprezenta statul în raporturile sale externe
în condiþii de egalitate ºi fãrã vreun amestec din afarã,
însuºire care se manifestã în special în dreptul de a
încheia tratate ºi convenþii internaþionale.
2
În urma semnãrii Tratatului de la Maastricht la 7
februarie 1992, Uniunea Europeanã se sprijinã pe trei
piloni fundamentali: Comunitatea Europeanã (CE),
Politica Externã ºi de Securitate Comunã (PESC) ºi
cooperarea în domeniile Justiþiei ºi Afacerilor Externe
(JAI). JAI este un element al UE bazat pe competenþe
mixte (interguvernamental), iar cooperarea în aceastã
materie a fost aprofundatã prin Tratatul de la
Amsterdam, care integreazã în acquis-ul comunitar ºi
Acordul Schengen.
1

Bogdan Baltazar

Preºedintele
Bãncii Române pentru Dezvoltare,
Groupe Société Générale

ªTEFAN DEACONU  absolvent al Facultãþii de
Drept, Universitatea Bucureºti, este expert
parlamentar în cadrul Senatului României ºi
membru al Centrului Sud-Est European de
Drept Constituþional de la Atena.
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Memoria care nu iartã
SABIN DRÃGULIN

MOTTO: Oare un popor care a cãlcat în picioare ºi a
distrus atâtea generaþii obþinând astfel ca omul sã
renunþe la gândire ºi sã-ºi piardã memoria va
putea vreodatã sã se însãnãtoºeascã?

Nadejda Mandelºtam
Izbucnirea revoluþiei române la Timiºoara
în ziua de 16 decembrie 1989 a însemnat
începutul prãbuºirii regimului totalitar comunist. Populaþia oraºului care s-a revoltat
împotriva clanului Ceauºescu ºi a Partidului
Comunist Român a aprins scânteia revoltelor
populare din toatã þara. Caracterul urban al
miºcãrilor revoluþionare din decembrie 1989
este de necontestat angrenând cu precãdere
marile oraºe. Aceastã realitate istoricã va avea
repercusiuni asupra consolidãrii regimului
democratic în România. În noaptea de 21-22
decembrie 1989 la Bucureºti, în faþa hotelului
Intercontinental, manifestanþii au creat istoria.
Acele ore au însemnat pierderea legitimitãþii
regimului care se prezenta în faþa propriului
popor ca reprezentând interesele muncitorilor
ºi þãranilor. Aceastã pierdere a suportului
popular este totalã ºi definitivã din momentul
în care liderii comuniºti au luat decizia de a
îneca în sânge revoltele. Evenimentele care au
urmat, fuga cuplului Ceauºescu, preluarea
puterii de Consiliul Frontului Salvãrii
Naþionale, moartea lui Nicolae Ceauºescu ºi a
Elenei Ceauºescu sunt urmarea fireascã a
revoltei populare îndreptatã împotriva unui
regim politic care a pervertit timp de 44 de ani
valorile naþionale. Noua putere instituitã s-a
legitimat ca fiind produsul revoluþiei. Una din
mãsurile luate la presiunea populaþiei a fost
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interzicerea Securitãþii, aceasta fiind consideratã Poliþia Politicã ce a servit cu slugãrnicie interesele personale ale potentaþilor
comuniºti. Activitatea acestei instituþii în
România începe în anii tulburi ai sovietizãrii
ºi comunizãrii statului român de dupã
încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial.
Ocuparea þãrii de cãtre Armata Roºie a
însemnat eliminarea regimului democratic
parlamentar ºi a valorilor burgheze capitaliste. Construitã dupã modelul N.K.V.D-ului
(serviciul omolog sovietic), Securitatea, prin
direcþiile sale speciale, a dus un adevãrat
rãzboi cu poporul român. Anchetele, arestãrile, delaþiunile sunt instrumente specifice
unui regim totalitar folosite pentru a controla
individul. Demersul oricãrui regim totalitar
este de a distruge solidaritatea de grup cu
scopul atomizãrii sociale. Astfel individul se
aflã la discreþia instituþiilor statului. Partidul
Comunist Român, ca partid unic, a impus
luarea unor mãsuri care au influenþat viaþa a
milioane de oameni. Dosarele, pe care ofiþeri
ai Securitãþii le deschideau, au afectat destinul
mai multor generaþii. Aceste practici au continuat sã existe pânã în data de 22 decembrie
1989.
România nu a fost un caz singular, în
Europa Centralã ºi de Est ºi celelalte state
comuniste ale imperiului sovietic s-au con-
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fruntat cu situaþii asemãnãtoare. În funcþie de
propriile realitãþi interne, modelul marxistleninist-stalinist s-a impus în mod diferit.
Anul 1989 a prilejuit bascularea guvernelor comuniste în toate aceste state.
Popoarele din aceste zone nu doreau
reformarea sistemului comunist, voinþa acestora era de a se reîntoarce la democraþie ºi
capitalism. Pornind de la principiul moral al
regenerãrii sociale, aceste state au luat decizia
înfiinþãrii unor instituþii speciale, subvenþionate de stat, care sã permitã tuturor cetãþenilor
accesul la propriul dosar. Cunoaºterea trecutului a fost consideratã una dintre cele mai
importante reparaþii morale care au putut fi
aduse cetãþenilor ce au avut de suferit datoritã
persecuþiilor politice. În Germania, pastorul
Gauk a determinat înfiinþarea unui institut
care sã aibã o dublã menire, sã permitã cetãþenilor germani accesul la propriul dosar ºi sã
fie un centru de studiere a istoriei prin prisma
materialului de arhivã existent.
Înfiinþarea unei instituþii similare în
România a fost un proces lung ºi dificil.
Revoluþia din decembrie 1989 a generat douã
tipuri de elite. O elitã s-a coagulat în jurul
Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale ºi
ulterior a Frontului Salvãrii Naþionale, fiind
alcãtuitã din foºti activiºti de partid ºi tineri
intelectuali comuniºti. A douã elitã, concurentã, a provenit din rândurile foºtilor membri
ai partidelor istorice, foºti deþinuþi politici,
care au înfiinþat Partidul Naþional Liberal ºi
Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat.
Aceste elite s-au aflat într-o continuã luptã
pentru putere angrenând în mod organic ºi
spaþiul civic. Prin natura evenimentelor care
au urmat dupã data de 22 decembrie 1989,
manifestaþii ºi contramanifestaþii, mineriadele, fenomenul Piaþa Universitãþii, cele douã
elite au dus o politicã a excluderii. Astfel în
loc ca statul român sã se bazeze pe elite
unificate, care sã-ºi propunã realizarea unei

politici comune, indiferent de cine câºtigã ºi
deþine puterea politicã, a cunoscut douã elite
dezbinate care nu se acceptau reciproc. Politica excluderii a impus amânarea înfiinþãrii
unei instituþii care sã inducã moralitatea în
spaþiul public. Politicienii proveniþi din fostul
F.S.N vedeau în aceastã instituþie o armã
politicã care le poate afecta interesele în timp
ce membrii opoziþiei istorice nu aveau
pârghiile puterii pentru a putea determina o
hotãrâre favorabilã. Victoria în alegerile
parlamentare ºi prezidenþiale din noiembrie
1996 a C.D.R ºi a lui Emil Constantinescu
pãrea sã dea câºtig de cauzã acelora care
doreau regenerarea moralã. Ulterior, din
luptele interne care au apãrut între grupurile
parlamentare din Camera Deputaþilor ºi
Senat, s-a observat cã existã rezerve la
adoptarea unei legi care sã determine înfiinþarea unei astfel de instituþii inclusiv în rândul
parlamentarilor C.D.R.
Iniþiativa depunerii unui proiect de
lege în acest domeniu a aparþinut unui fost
deþinut politic, Constantin Ticu Dumitrescu,
parlamentar C.D.R. Pe data de 9 decembrie
1999 este publicatã în Monitorul Oficial
Legea numãrul 187. Forma acestui act juridic
este diferitã în mod substanþial faþã de
proiectul iniþial. Forma finalã a legii reflectã
compromisul realizat între partidele
parlamentare din legislatura 1996-2000.
Reflectarea acestei situaþii poate fi observatã
cu uºurinþã în preambulul textului de lege.
Fraza de început Puterea comunistã instauratã în România începând cu data de 6 martie
1945 a fost înlocuitã cu În perioada dictaturii comuniste1. La prima vedere aceastã
înlocuire poate fi consideratã o banalã reformulare. Nimic mai fals. Dacã în prima
variantã era clar specificat momentul în care
Partidul Comunist Român, prin intermediul
Poliþiei Politice, a început sã încalce drepturile
cetãþeneºti, în forma finalã este impusã o
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formulã vagã, care dilueazã conþinutul.
Aceastã metodã este o formã prin care cercuri
direct interesate existente în fiecare partid
politic cu rãdãcini în vechiul regim, încearcã
sã relativizeze anumite realitãþi istorice.
Articolul 7, care reglementeazã denumirea
instituþiei chematã sã asigure tuturor cetãþenilor accesul liber la propriul dosar este
greºit publicat. În acesta se aratã: Pentru
aplicarea prevederilor prezentei legi se
înfiinþeazã Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, ca poliþie politicã,
cu sediul în municipiul Bucureºti, numit în
continuare Consiliu.2 Introducerea sintagmei
ca poliþie politicã între douã virgule
identificã CNSAS cu o realitate care este
opusã menirii sale. Aceastã greºealã ar fi
putut conduce la trecerea în afara legii a
instituþiei. Din fericire aceastã greºealã de
formulare nu a fost observatã de adversarii
legii. Parlamentul României, în ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi a Senatului din
data de 16 mai 2000, a corectat aceastã
greºealã odatã cu adoptarea Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a CNSAS3. Noua
formulare este Se adoptã Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Consiliului
Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii ca Poliþie Politicã. Eliminarea virgulei
buclucaºe reda la 5 luni de la adoptarea Legii
187 statutul de instituþie menitã sã desconspire activitatea fostei Securitãþi.
Apariþia legii ºi a Regulamentului de
funcþionare nu a însemnat ºi începutul
activitãþii. Acordarea unui sediu adecvat a
fost o mare problemã. Dupã ce în prima
repartiþie se acorda un spaþiu la subsolul unei
gogoºerii s-a reuºit cu mari eforturi
disponibilizarea a trei camere în Palatul
Parlamentului în data de 13 martie 2000. Pânã
pe 8 ianuarie 2001, când CNSAS s-a mutat în
noul sediu, nici mãcar o singurã persoanã nu
a putut, din motive de spaþiu, sã-ºi vadã
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propriul dosar. În organigrama iniþialã pe anul
2000 au fost prevãzute 280 de posturi (care
includeau ºi cei 11 membri ai Colegiului
Consiliului). Aceste locuri nu au fost niciodatã ocupate. Ulterior, în anul 2001, numãrul
de posturi (incluzând membrii Colegiului) s-a
redus la 196.
Pierderea a 30% din numãrul total de
angajaþi are la bazã hotãrârea guvernului
Adrian Nãstase de a reduce numãrul funcþionarilor publici. Activitatea Consiliului este
îngreunatã de faptul cã nu deþine (ca în cazul
german) în custodie arhivele. Actualmente
dosarele sunt deþinute de S.R.I., S.I.E. ºi
M.Ap.N. Cu trecerea timpului numãrul de
cereri depuse la C.N.S.A.S. pentru studierea
propriilor dosare a crescut. Dacã pânã în
decembrie 2000 au fost depuse 286 de cereri,
în primele ºase luni ale anului în curs cifra s-a
mãrit la 3.224. Din pãcate numãrul celor care
efectiv ºi-au studiat dosarele este foarte mic.
Doar 90 de persoane au primit dosarele de la
S.R.I., S.I.E. ºi M.Ap.N. Procedura greoaie de
transfer între C.N.S.A.S. ºi aceste instituþii a
determinat limitarea numãrul de persoane.
Reducerea cu 30% a numãrul de angajaþi a
fost puternic resimþitã de direcþia de
investigaþii, inima C.N.S.A.S.-ului.
Imperfecþiunile legii au provocat
disfuncþii în activitatea Consiliului. Parlamentul, prin intermediul Comisiei parlamentare pentru controlul S.R.I., ºi-a asumat
responsabilitatea amendãrii Legii 187. Pentru
aceasta s-a înfiinþat o comisie formatã din
reprezentanþii ai C.N.S.A.S., ai S.R.I. ºi S.I.E.
care va formula amendamente.4 Posibilitatea
modificãrii legii reprezintã o utilã ocazie
pentru cei care doresc stoparea accesului la
dosare sã cearã desfiinþarea Consiliului.
Daniela Buruianã, vicepreºedintele Comisiei
S.R.I., a declarat cã intenþioneazã ca în sesiunea parlamentarã din toamnã sã cearã
abrogarea Legii privind accesul la propriul
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dosar.5

Aceste atacuri au vizat trei aspecte:
legea poate genera conflicte între oameni,
Consiliul este supradimensionat numeric ºi
consumã de la buget sume uriaºe. Realitatea
impune urmãtoarele date: pânã acum accesul
la propriul dosar nu a generat violenþe,
numãrul posturilor este de 196 în timp ce în
Germania la institutul Gauk lucreazã 3.000 de
angajaþi iar bugetul pe 2001-2002 este ridicol,
însumând 83.900.000.000. lei, în condiþiile în
care fiecare guvern al României a dat mii de
miliarde pentru acoperirea pierderilor întreprinderilor nerentabile.
Menþinerea în viaþã a C.N.S.A.S.-ului
se înscrie în mesajul pe care Nadejda Mandelºtam l-a transmis întregii lumi. Numai prin
cunoaºterea adevãrului despre istoria regimului comunist românesc de cãtre toþi cei care
doresc sã trãiascã în libertate se poate consolida un sistem de valori care sã împiedice
reîntoarcerea în întuneric. Cei care vor sã
ascundã adevãrata faþã a celor care ne-au
distrus elitele nu sunt decât personaje ale trecutului.

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

Andrei Chiricã

Preºedintele S.C. MobilRom S.A.

NOTE
Monitorul Oficial al României, Lege privind accesul
la propriul dosar ºi desconspirarea securitãþii ca poliþie
politicã, Anul XI, Numãrul 603, p.1.
2
Ibidem, p.3.
3
Idem, Hotãrâre pentru adoptarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Consiliului naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii ca Poliþie Politicã, Anul
XII, Numãrul 244, P.1.
4
Rodica Daniciuc, C.N.S.A.S., SRI ºi SIE vor sã
modifice legea accesului la propriul dosar, România
Liberã, 25. 05. 2001
5
Luminiþa Costali, Oana Stancu, PRM propune
abrogarea legii Ticu , Jurnalul Naþional 17. 07. 2001
1
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Sacrificiul Bisericii
Ortodoxe Române
CRISTIAN GALERIU

Biserica ortodoxã a ajuns la situaþia
criticã în care orice spune poate fi folosit
împotriva sa. Mai bine te aperi ca Iisus,
nerostind în faþa guvernatorului nici o vorbã,
decât sã invoci în faþa preºedintelui argumente de cler rãspopit, cum a procedat
sinodul, care din proprie iniþiativã a dovedit
cã nu-ºi cunoaºte nici mãcar meseria de preot,
ca sã nu mai vorbim de propriul trecut, cel
pãcãtos.
Acum câteva sãptãmâni opinia publicã a asistat copios cum ierarhii ortodocºi au
fãcut presiuni asidue pretinzând cã prin
deconspirarea propriilor lor dosare s-ar
încãlca douã lucruri. Unu: separarea bisericii
de stat (binedispunându-l pe preºedintelepatriarh Iliescu, care le-a þinut imediat isonul,
cum era ºi normal pentru un liber-cugetãtor,
consfinþind ideea cã, da, e un adevãr sacru:
Biserica nu face parte din structurile
statului). Doi: cã prin Legea Ticu  poate n-o
sã vã vinã sã credeþi  s-ar încãlca totodatã
sfânta tainã a spovedaniei. Toate ca toate,
dar pânã aici! Adicã ar putea sã mai existe
dileme, dacã Împãratul Constantin cel Mare,
oficializând religia ortodoxã ºi numind-o de
stat, n-a fãcut-o cumva sã se simtã  începând
de prin anul 300 pânã azi  o biatã musafirã
nepoftitã, dar sã faci apel la taina spovedaniei
pentru a pãstra taina dosarelor de la securitate
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e o eroare profesionalã fãrã seamãn.
În primul rând, taina spovedaniei este
oralã, iar cea a dosarelor este scrisã. Sã le fi
scãpat acest amãnunt preliminar? Nu poþi
obliga hârtia sã pãstreze tãcerea, zãu. Nu mai
este aºadar vorba despre taina spovedaniei
aici, din moment ce ritualul spovedaniei
presupune doar a mãrturisi prin viu grai ºi a
asculta, nicidecum a consemna în vreun
catastif spovedania celui care tocmai i-a
încredinþat-o prin tine lui Dumnezeu. Sã
confuzi taina spovedaniei duhovniceºti cu
confidenþialitatea delaþiunii de la securitate,
fãcute în scris, e nu doar o depãºire a
jurisdicþiei, ci chiar un abuz: cele douã taine
nu aparþin aceluiaºi nivel ontologic, nu
coroboreazã. Nu existã un Berevoieºti pentru
oralitate, de pildã.
În al doilea rând, Sinodul a pretins cã
o instituþie laicã, respectiv CNSAS, care nu
are nici un legãmânt cu Dumnezeu, ar fi de
asemenea obligatã sã pãstreze taina
spovedaniei. Or, comisia NU este obligatã sã
pãstreze taina spovedaniei sau mai ºtiu eu ce
altã tainã, dimpotrivã, este mandatatã sã
spulbere toate tainele. Zeloºii din bisericã au
sugerat cã prin exercitarea acestei funcþii
normale s-ar aduce un prejudiciu sub raportul
violãrii tainei spovedaniei în sânul bisericii.
Aceastã ipotezã absurdã ar presupune cã
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istoricii din Comisie ar avea vreo putere
oarecare sã oblige pe actualii duhovnici sã
spunã ceva despre pãcatele pe care credincioºii le-au sãvârºit ºi apoi le-au mãrturisit în
tainã. Asta fãcea Securitatea, de aceea s-a
ajuns unde s-a ajuns, la o lege împotriva Securitãþii, ºi nu împotriva Bisericii.
Ca sã facem ºi mai evidentã cât de
deplasatã a fost nu numai iniþiativa dar ºi
argumentaþia sinodalã, sã mai precizãm o
chestiune de logicã simplã, sperãm nu din
cale afarã de dificilã pentru înaltele feþe
bisericeºti. Prin publicarea listelor cu colaboratorii securitãþii recrutaþi din rândul preoþilor
se va aduce la cunoºtinþa opiniei publice nu
conþinutul respectivelor note informative date
organelor de stat ci pur ºi simplu faptul cã
autorii lor au violat taina spovedaniei1.
Aºadar, în cazul cel mai rãu, al unui duhovnic
care a turnat la securitate ceea ce îi spuneau în
tainã credincioºii sub poalã, iar acesta este
incriminat de cãtre un angajat al statului,
membru al CNSAS, nu se aduce nici o lezare
tainei în sine, din partea lui Oniºoru2 sau a
altcuiva, ci, dimpotrivã, este în mod adiacent
tras un semnal de alarmã în privinþa slabei
sale pãstrãri. Taina va rãmâne tainã, vrândnevrând.
De fapt, argumentul cu violarea tainei
nu reprezintã o improvizaþie de ultim moment, nechibzuitã, disperatã ºi trasã de pãr a
sinodului, ci o stratagemã învechitã deja, care
a funcþionat din plin la formularea textului de
lege. Au existat douã proiecte legislative:
Ticu-Cerveni pe de o parte, ºi Ioan Moisin pe
de altã parte. În timp ce primul susþinea cã
publicarea dosarelor slujitorilor Bisericii nu
trebuie fãcutã, pentru a nu distruge rolul lor în
viaþa moralã a societãþii, senatorul PNÞCD
Moisin considera prin proiectul sãu de lege cã
trebuie publicate urgent dosarele tuturor
ierarhilor, indiferent de cultul din care fac
parte.3 Cã biserica a beneficiat de un Avocat al

Diavolului (în cazul lui Cerveni: de un avocat
pur ºi simplu) mai treacã cu vederea, dar ce
nu se cade este ca sinodul sã renunþe sã mai
fie apãrat de terþi, transformându-se pe sine
într-un Barou al Diavolului.
Dacã, spre deosebire de trecut, patriarhii nu mai sunt ameninþaþi de stãpânitori cu
scoaterea ochilor, ei au fost pânã mai ieri
ameninþaþi cu scoaterea la ivealã a trecutului
lor mânjit. Dar astãzi, când, în mod fortuit,
dosare compromiþãtoare au ajuns pânã la
urmã în mâinile presei, de ce mai funcþioneazã ºantajul?! Cred cã cineva foloseºte
magia neagrã împotriva bisericii ortodoxe,
altfel nu-mi explic. Taina spovedaniei este
privilegiul duhovnicului de a pãstra taina ºi
nu reprezintã dreptul pãcãtosului de a pãstra
taina asupra propriilor pãcate, în special
înainte de a merge la duhovnic. Taina spovedaniei este pânã la urmã o anti-tainã, un autodenunþ, o relaþie limitatã cu oprobriul public.
ªi este urmatã de ispãºire, invariabil. Nu
taina, ci ispãºirea doare.
Membrii Sfântului Sinod ar fi trebuit
sã vadã în deconspirarea dosarelor nu cã se
încalcã taina spovedaniei, ci cã preoþii au
fãcut poliþie politicã, adicã ºi-au ratat cariera4.
Din moment ce taina ºi jurãmântul fuseserã
încãlcate, ºi toatã suflarea securisticã ºtia ce e
important, mai conteazã acum o a doua
deconspirare?! Conteazã, desigur, dacã vrem
sã-i privim direct în ochi ºi nu doar sub poalã
pe respectivii duhovnici. Dar, moralmente,
rãul e deja fãcut, preoþii aceia, mulþi-puþini,
sunt deja cu sufletul vândut, iar enoriaºii-ceiturnaþi cu ale lor pãcatele ispãºite, dar...
neortodox.
Sã presupunem cã avem, de fapt, de a
face cu un sacrificiu al Bisericii Ortodoxe,
obiºnuitã, ca ºi trup al lui Hristos, sã ia asupra
sa toate pãcatele  doar de aceea încearcã sã-ºi
atragã atât de nefast atenþia publicã asupra ei!
În nici un caz nu poate cumula maximul de
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vinã, chiar dacã pretinde  respectând când
jocul democratic, când pe cel bizantin  cã
doreºte sã nu fie discriminatã ºi sã fie lãsatã la
urmã, dacã nu chiar scoasã de tot, din istoria
responsabilitãþilor umane. Se împãuneazã cu
vina, face exces de secretomanie, mutã munþii
din loc, ºi uite aºa se lasã îngropatã sub dosare
compromiþãtoare.
Dar mai compromiþãtoare decât dosarele este atitudinea de a amesteca cele sfinte
cu cele lumeºti, folosirea tainei ca scut împotriva propriei vini sau propriului merit securistic, depinde. Ar fi o obrãznicie din partea
bisericii sã-ºi închipuie cã tãinuind pe cei care
au încãlcat taina spovedaniei ar face altceva
decât sã inducã în eroare pe enoriaºi. Adicã
preoþii respectivi au încãlcat taina, spovedindu-se la Securitate, iar acum ºi-au adus
aminte cã e o tainã  doar între ei ºi Dumnezeu. Pãi dacã Securitatea a fost Dumnezeul
lor  ce sã le fac?!
Cât despre elucubraþia cu biserica nu
face parte din stat, ei bine... comuniºtii,
oricât ºi-ar fi dorit un stat laic, n-au avut
tupeul sã o declare atât de fãþiº. Biserica e
atinsã grav, din moment ce renunþã la obsesia
ei cea mai puþin... paradisiacã! Auto-exorcizarea aceastã comicã, realizatã, culmea, prin
solicitarea statului, prin apel la puterea lui
supremã, prezidenþialã, aduce instituþia bisericeascã cu mii de ani înapoi, situând-o practic în afara lumii. Unde ne sunt catacombele,
vã rog?! Pe vremea neralierii la stat, creºtinismul era o sectã. Se sperã cumva într-un
nou sectarism?! Ce n-a reuºit comunismul
prin secularizare 50 de ani, a reuºit clerul
ortodox român într-o singurã zi: declarând cã
biserica românã este separatã de... stat.
Biserica-mamã a devenit un paria. Mã aºtept
sã o vãd transformându-se integral într-o
armatã de preoþi-cerºetori, care sã se
împrãºtie eventual prin Africa ºi sã practice
acolo apostolatul. Mai ales cã, dupã separare,
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slujitorii ei nu vor mai avea decât de renunþat
la salariile bugetare, ca mântuirea sã fie gata.
Aceastã cuminþire, aceastã revenire la
ezoterismul iniþial al Bisericii e atât de
ridicolã, încât a stârnit sprijinul automat al
Puterii. Ateii ar putea rãspunde sofismului de
ultimã orã al bisericii cu unul ºi mai bine
ticluit: Noi nu avem nimic de a face cu
biserica; aºadar suntem oameni de stat!
Preºedintele a început sã joace alba-neagra
afirmând cã listele colaboratorilor Securitãþii
sunt liste negre, iar apoi retractând cum cã ar
fi liste negre. În orice caz, preoþii se simt pe
lista neagrã. Dar e absurd, pe a cui listã neagrã
sã se simtã  din moment ce ei reprezintã
autoritatea moralã supremã? Pe lista neagrã a
lui Dumnezeu? Legea Ticu nu este o lege a
lustraþiei, oricât de mult am fi dorit acest
lucru. De fapt, cred cã BOR tânjeºte dupã un
cezaropapism de tip nou, în care primulministru, parlamentul ºi preºedintele ar trebui
sã o absolve de pãcate. Chiar asta nu se poate:
sã inversãm ordinea moralã, pentru numele
lui Dumnezeu!
Cu toate cã ar fi trebuit sã-l priveascã
cu suspiciune de la bun început, biserica a
recunoscut, involuntar, cã a colaborat peste
necesitãþile ecumenice cu statul. ªi-a denunþat
singurã vina: nu poþi sã soliciþi sã te retragi de
undeva dacã nu ai fost mãcar prezent acolo,
nu poþi divorþa de stat dacã nu ai fost mãcar în
concubinaj cu el. Ba mai mult, dând ordine
statului, biserica dovedeºte într-o manierã
aproape catolicã nu cã ar dori sã se delimiteze
de stat, ci cã doreºte sã fie o suveranã a lui!
Pe vremea comuniºtilor funcþiona
urmãtorul principiu de departajare dintre stat
ºi bisericã: Deþineai un post, nu þineai post.
Apoi, de când cu Pacea de la Cozia, consfinþitã pompos la mãnãstire, se crease impresia
cã respectiva departajare tocmai e pe cale sã
se corijeze. Dar Biserica a fost de fapt folositã
de primul-ministrul, la modul în care existã
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Trupe Speciale ºi Parohii Ordinare, iar el
poate alege, în general prost.
Dacã pe vremea comuniºtilor patriarhul nu întreprindea nimic împotriva amestecului Statului Român în afacerile interne ale
cultelor, era probabil pentru cã, pe când i se
demolau instituþiile fundamentale, respectiv
bisericile, statul ortodox deþinea rangul de
stat vasal. Acum, se pare, el încearcã sã-ºi
autoproclame autonomia. Cu ajutorul preºedintelui Iliescu, cel mai evlavios om al
României. Mafia cu þigãri ºi BOR ce mai
încearcã sã amestece preºedinþia în afacerile
lor interne. Economia subteranã ºi economia
divinã, iarba dracului ºi poliflora din dosarul
de canonizare al Patriarhului  iatã cele douã
state în stat, cu legea lor sfântã a tãcerii, prin
care se apãrã secretele zise de stat, sau
personale, nu am înþeles prea bine. Dar sã nu
falsificãm istoria. Aºa cum noi românii
suntem un Bizanþ dupã Bizanþ, tot astfel ºi
biserica noastrã naþionalã se integreazã
armonios în stat, indiferent de pretenþiile sale
mai noi. Se spunea despre biserica bizantinã
cã reprezenta un departament al statului
imperial. Ei bine, acum acest departament e
cât se poate de real, ºi se numeºte al cultelor.
Integrarea bisericii în stat e atât de evidentã
încât negarea acestei realitãþi e deja o subminare a statului, nu doar a bisericii. Cu toate
acestea, manevrele echivoce ale BOR au dat
rezultate, preºedintele Iliescu ºi BOR realizând un concordat foarte suspect. Preºedintele Ion Iliescu considerã cã Legea accesului la dosarele fostei Securitãþi a încãlcat
principiul constituþional al neamestecului
statului în treburile Bisericii. ªeful statului a
declarat cã Biserica nu face parte din
structurile statului, separaþia Bisericii de stat
fiind un principiu constituþional. Preºedintele Iliescu a subliniat cã nici o instituþie de
stat nu poate decide în materie de Bisericã,
ºi, din acest punct de vedere, Legea Ticu a

greºit. Iliescu a precizat cã aceste afirmaþii
privesc legea ca principiu dar a refuzat sã
comenteze detaliile referitoare la posibilitatea ca preoþii sã fie scoºi de sub incidenþa
legii accesului la dosare  extras Ziua, iulie
2001. Despre ce principiu constituþional
vorbeºte preºedintele Iliescu? Cumva acela al
libertãþii de conºtiinþã, consfinþit prin articolul
295? Pãi cum ar trebui sã reacþioneze un stat
care doreºte sã asigure libertatea de conºtiinþã
în faþa unor fapte care au strivit nu doar
principiul libertãþii de conºtiinþã ci chiar
libertatea de a merge pânã la piaþã, prin
domiciliu forþat ºi/sau închisoare  efecte ale
turnãrii la securitate din partea preoþilor
inclusiv? Articolul 29 este luat de ºeful
statului ca pretext pentru apãrarea unor fapte
totalitare. Este ca ºi cum Diavolul ia în mânã
instrumentele lui Dumnezeu.
Dupã douã mii de ani de pasivitate,
biserica românã reacþioneazã. Semn rãu... Se
spune cã ortodoxia nu e deloc o bisericã
luptãtoare, ci rugãtoare. Dar se pare cã
fortuita coaliþie Ticu Dumitrescu & fraþii
Catalan i-a pus acesteia sabia în mânã. Sfântul
Sinod s-a luptat furibund pentru exceptarea (a
se citi: excluderea) preoþilor ºi ierarhilor de la
Legea deconspirãrii. ªi-a sacrificat pentru
asta 2000 de ani de tradiþie. Cicã ar fi fost
încãlcatã taina spovedaniei... Deºi, tocmai,
dupã ce este publicat dosarul de la securitate
al unui preot, degeaba s-ar mai spovedi
acesta, pierdere de timp; se ºtie ºi iar se ºtie 
ce sã mai spui în faþa duhovnicului, dupã ce o
lume întreagã a aflat?! Aºadar, considerãm cã
prin deconspirarea dosarelor de la securitate,
nu se încalcã, ci se faciliteazã serviciul
spovedaniei, fiecare preot fiind obligat de
conºtiinþa publicã  dacã nu ºi de a sa
personalã  sã mãrturiseascã tot ce ar fi putut
rãmâne nemãrturisit, ºi astfel sã fie mai
aproape de redempþiunea divinã. Nu va mai
exista inhibiþia cã cineva ar putea afla despre
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pãcatele tale, din moment ce s-a aflat, ºi astfel
nu va mai exista nici o reþinere sufleteascã sã
te împãrtãºeºti cu inima ca lacrima, chiar ºi
dacã ai dosarul ca smoala.
În concluzie, nu numai cã am demontat argumentaþia neinspiratã a bisericii, dar am
atras atenþia cã, decât sã aduci argumente
debile mai bine îþi faci mea culpa la timp, ºi
laºi dosarele sã confirme cã eºti chiar fãrã de
pãcat. Biserica s-a simþit însã cu musca pe
coroana patriarhalã ºi cu taina vândutã pe 30
de arginþi.
NOTE

Citãm din Legea Ticu: În termen de 60 de zile de la
primirea cererilor ºi de la verificãrile de rigoare,
Consiliul comunicã în scris solicitantului dacã
persoana a fost sau nu colaborator. Dacã persoana
verificatã contestã concluziile Consiliului, le poate
ataca la Curtea de Apel.
2
Dl. Oniºoru, în parantezã fiind spus, fiind oricum loial
BOR  citãm din Ziua, 21 iulie 2001: Vicepreºedintele PD Vasile Nistor, secretar al comisiei SRI, îi
solicita preºedintelui colegiului CNSAS, Gheorghe
Oniºoru, sã informeze opinia publicã despre situaþia
realã a verificãrii dosarelor Sfântului Sinod ºi ale
conducerilor celorlalte culte, arãtând într-un comunicat
de presã, remis ieri agenþiei Mediafax, cã PD este
consecvent poziþiei sale potrivit cãreia trebuie sã fie
cunoscuþi acei slujbaºi ai bisericii care ºi-au încredinþat
serviciile unui sistem care a zdruncinat din temelii
fiinþa poporului român. Comunicatul adaugã cã
preºedintele colegiului CNSAS, Gheorghe Oniºoru, ºia sfidat colegii, acceptând ca dosarele preoþilor sã fie
cunoscute doar la cererea Sinodului.
3
Ioan Moisin: Proiectul meu a fost iniþiat pentru a se
elimina toate suspiciunile din rândul credincioºilor,
indiferent de cult, în legãturã cu colaborarea ierarhilor
cu Securitatea ºi a conducãtorilor de comunitãþi locale.
Deci, iniþiativa mea se referã atât la preoþii din þarã, cât
ºi la cei din strãinãtate(...) Nu am cerut înfiinþarea unui
institut, ci sã se prezinte dosarele Patriarhului,
episcopilor, protopopilor, preoþilor. În primul ºi în
primul rând cei care au colaborat cu Securitatea au
încãlcat taina spovedaniei. Am auzit voci de ierarhi
care considerã cã proiectul meu urmãreºte sã dea o
loviturã Bisericii Ortodoxe. Cred cã este o manipulare,
deoarece acesta se referã la toate cultele ºi nu vorbeºte
nicãieri de iniþiativã îndreptatã exclusiv împotriva
ortodocºilor(...) Nu este vorba de o rãzbunare, ci de o
purificare spiritualã. Curãþenia trebuie sã înceapã întâi
cu înaltele feþe bisericeºti ºi sã continue pânã la preoþi,
1
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indiferent de cult. Eu recomand, precum a fãcut Î.P.S.
Nicolae ºi P.S. Andrei, o spovedanie publicã. În
momentul în care mai mulþi ierarhi sunt acuzaþi de
colaborare cu securitatea iar unii chiar cu K.G.B.-ul, iar
aceºtia nu dau nici un rãspuns, asta rãmâne în
conºtiinþa publicã. Am vorbit chiar zilele trecute cu
liderul rezistenþei din Fãgãraº, Ion-Gavrilã Ogoreanu,
care mi-a confirmat cã mai multe lucruri spuse la
scaunul spovedaniei au ajuns la securitate.
4
Mircea Dinescu a declarat pe 21 iulie 2001 noi (n.r.
 membrii CNSAS) nu suntem puºi sã ne ocupãm de
biserici, nici de popi, ci de cei care au fãcut poliþie
politicã, ºi dacã nu sunt dezvãluite toate dosarele ºi toþi
cei care au turnat la Securitate, atunci Colegiul nu-ºi
mai are rostul ºi Cred cã este spre binele Bisericii ca
preoþii care au fost securiºti sã fie deconspiraþi.
Oamenii vor avea cu atât mai mult încredere în
Bisericã dacã vor ºti cã nu mai sunt turnãtori printre cei
cãrora se spovedesc.
5
Articolul 29, paragraful 5: Cultele religioase sunt
autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia
inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în spitale,
orfelinate, armatã etc.
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CINE NE CITEªTE:
Pentru a înþelege realitatea social-politicã
din România, aºa cum este judecatã de
analiºti, este obligatoriu sã citeºti ºi Sfera
Politicii. Pot fi sau nu de acord cu opiniile
expuse aici, dar calitatea analizelor te
îndeamnã la un dialog serios cu autorii.

Daniel Dãianu

Fost ministru de finaþe al României

CRISTIAN GALERIU  Jurnalist, Masterand în
Politici Publice, Facultatea de Filosofie,
Universitatea Bucureºti. A colaborat la
Cotidianul, Ziarul Financiar, Universul,
Luceafãrul.
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Democraþie, bani, politicã.
Fondurile partidelor politice
DIANA NIÞULESCU

Necesitatea unui nou cadru legislativ
Democratizarea societãþii româneºti
presupune promovarea ºi sprijinirea pluralismului politic, a asocierii politice, o necesitate
care este transpusã în diferite dispoziþii ºi
practici. Un prim exemplu îl constituie acordarea
unui mandat de deputat pentru toate organizaþiile
minoritãþilor naþionale care nu au obþinut
numãrul necesar de sufragii în alegeri pentru a fi
reprezentate în Parlament (articolul 59 alin. 2).
Cel de-al doilea exemplu  sprijinul
financiar acordat de stat formaþiunilor politice ºi
anume acordarea de subvenþii directe ºi
indirecte, în funcþie de anumite criterii.
Suprapunerea partid unicstat a însemnat
gestionarea tuturor resurselor de cãtre Partidul
Comunist, situaþie care s-a schimbat dupã 1989.
Pânã în 1996 partidele nu au avut un cadru legal
suficient elaborat de acþiune ºi organizare (Decretul-Lege nr. 8 din 1989 privind înregistrarea ºi
funcþionarea partidelor politice, Legea nr. 70/1991
privind alegerile locale, Legea pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi Senatului nr. 68/1992 ºi
Legea pentru alegerea Preºedintelui României nr.
69/1992). Prin adoptarea Legii nr. 27/1996 s-a
încercat completarea reglementãrii activitãþii ºi
finanþãrii partidelor politice, mai exact reglementarea provenienþei fondurilor ºi controlul acestora.
Utilizarea resurselor, controlul ºi sancþiunile

pentru o gestionare frauduloasã au fost ignorate,
cu sau fãrã intenþie.
Astfel, în plin proces de reformare ºi
democratizare a statului român, banii organizaþiilor politice au devenit un secret bine pãstrat de
politicieni, reprezentanþi ai media ºi oameni de
afaceri. Prevederile lacunare au încurajat finanþarea ilegalã a organizaþiilor politice ºi a candidaþilor, corupþia politicã, compromiþând instaurarea ºi funcþionarea statului de drept.
Insuficienta responsabilizare a clasei
politice faþã de cetãþean, în dubla sa calitate de
elector ºi contribuabil este rezultatul concertat al
câtorva factori:
1. imaturitatea clasei politice;
2. lipsa respectului faþã de alegãtori din partea
politicienilor ºi faþã de cetãþean din partea
celorlalþi actori implicaþi activ sau pasiv în
finanþarea ilegalã;
3. lacunele cadrului legislativ în domeniu;
4. lipsa de informare ºi de reacþie a societãþii
civile româneºti atomizate ºi mãcinate de
interese ºi orgolii individuale;
5. complicitatea beneficiarilor utilizãrii fondurilor de cãtre formaþiuni ºi candidaþi (ºi anume
mass-media, firmele de PR ºi advertising,
tipografii, etc.).
Teoretic, organizaþiile politice trebuie sã
promoveze principiile ºi valorile democratice.
Dar în practicã, imixtiunea intereselor de grup ºi
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a celor economice prevaleazã binele comun.
Statul român nu este o excepþie. Cele mai puternice state democratice, cu tradiþie ºi un cadru
legislativ elaborat, se confruntã cu scandaluri de
corupþie politicã datorate finanþãrilor ilegale
ºi/sau unor gestionãri frauduloase a fondurilor de
cãtre partide ºi candidaþi.
Problema este unde poate fi trasã linia ºi
se poate face distincþie între participarea financiarã
a persoanelor fizice sau juridice la activitãþile vieþii
politice ºi cumpãrarea voturilor, a unor privilegii
sau a unui loc pe listele electorale în vederea atingerii unui obiectiv mai mult sau mai puþin privat.
Cine trebuie sã asigure controlul provenienþei ºi utilizãrii fondurilor de cãtre candidaþi ºi
organizaþii: o structurã independentã faþã de
politic (Curtea de Conturi, care are atribuþii parþiale) sau un organism parlamentar (dupã modelul german sau belgian)? În acest ultim caz, ar fi
clasa politicã româneascã suficient de maturã?
Cine monitorizeazã desfãºurarea campaniilor electorale din punctul de vedere al acþiunilor care implicã cheltuieli pentru a le corela cu
sursele de finanþare?
Sunt reprezentanþii mass-media dispuºi
sã facã publice informaþiile pe care le deþin
referitoare la modalitãþile necontrolate de finanþare a partidelor ºi candidaþilor (1. plata serviciilor de publicitate de cãtre oameni de afaceri,
prin eludarea evidenþierii contabile a surselor ºi
utilizãrii fondurilor respective; 2. acoperirea costurilor de protocol pentru caravanele electorale
de cãtre persoane private sau juridice etc.).
Iatã numai câteva întrebãri punctuale
legate de acest subiect.
Aveþi încredere în...?2
Sondaj
Instituþie3
Preºedinþie
Guvern
Parlament
Partide
politice

Nov. 2000
CURS

+
77
19
85
13
88
9
86
8
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Acest articol nu doreºte o reluare a normelor existente, ci mai degrabã o reflecþie asupra
lacunelor acestora ºi a practicilor existente.
Raportul Curþii de Conturi ºi autodenunþarea lui
Mihai Alionescu, preºedintele filialei din Hunedoara a federaþiei Ecologiste din România sunt
douã subiecte recente foarte serioase, care oferã
modalitãþi complementare de înþelegere a importanþei ºi necesitãþii regândirii ºi reformei sistemului
românesc de organizare, funcþionare ºi finanþare
ale formaþiunilor politice ºi candidaþilor.
Banii formaþiunilor politice au devenit
un subiect la modã, în particular anul trecut.
Semnalele venite dinspre mass-media (binecunoscutele scandaluri Costea, lista lui Valerian
Stan) ºi din partea societãþii civile au reorientat
agenda unor politicieni, devenind astfel puncte
importante ale programelor electorale.
De exemplu Valeriu Stoica a lansat, în
chiar ziua prezentãrii bilanþului mandatului sãu de
ministru al Justiþiei ºi în plinã campanie pentru
alegerile parlamentare, o propunere legislativã, deºi
iniþiativa a fost depusã în calitate de deputat PNL ºi
a fost redactatã cu concursul angajaþilor instituþiei.
Prin partidul sãu Stoica a lansat ºi ideea semnãrii
unui protocol împreunã cu celelalte formaþiuni, un
acord prin care pãrþile sã se angajeze sã asigure
transparenþa provenienþei ºi utilizãrii fondurilor
pentru campanie ºi sã susþinã adoptarea prioritarã a
propunerii legislative amintite. Acest demers,
conform declaraþiilor, ar fi fãcut parte din procesul
de asanare a clasei politice româneºti, deoarece
cetãþenii au o pãrere foarte puþin favorabilã despre
partidele ºi formaþiunile politice1.

Mai 2000
MMT

+
77
20
83
13
86
9
83
9

Nov. 1999
CURS

+
74
21
84
11
86
10
82
8
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Mai 1999
MMT

+
60
38
74
23
77
20
77
15

Oct. 1996
CURS

+

62
26
63
23
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Cum se poate observa, gradul de
încredere descreºte înregistrând în noiembrie
2000 cel mai scãzut nivel din perioada 19962000. Anul trecut, numai Preºedinþia, astãzi
Administraþia Prezidenþialã, a atins un nivel
scãzut de încredere printre subiecþi. În perioada mai-noiembrie, rãspunsurile pozitive
înregistreazã o descreºtere de un procent.
Pentru Guvern ºi Parlament fluctuaþia este de
+3% pentru rãspunsurile negative. Numai
partidele politice par sã piardã teren; în luna
noiembrie a anului trecut, 3% dintre subiecþi
aveau puþinã ºi foarte puþinã încredere ºi cu
1% mai puþin decât în mai, multã ºi foarte
multã încredere.
Rezultatele sunt foarte elocvente ºi în
contextul absenteismului remarcat la alegerile
de anul trecut, îndeosebi cele generale, ar
trebui sã constituie un semnal de alarmã
pentru clasa politicã ºi pentru societatea
civilã. Mai ales cã acest tablou trebuie sã fie
relaþionat cu opþiunea exprimatã de mai mulþi
dintre subiecþii unui sondaj similar din 1999,
pentru regimul politic de partid unic.
Circulaþia fondurilor organizaþiilor
politice, mai mult sau mai puþin vizibilã într-un
an electoral, trebuie sã înceteze a mai fi un
subiect de campanie. Anul trecut, argumentele unor reprezentanþi ai Curþii de Conturi au
fost cã nu doresc sã fie acuzaþi de partizanat
faþã de o formaþiune sau alta. De aceea, deabia în acest an au întreprins o acþiune de
control al rapoartelor financiare ale organizaþiilor politice, care a evidenþiat faptul cã,
toate prevederile au fost încãlcate, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã. Aceste
constatãri au oferit un subiect efemer de scandal pentru reprezentanþii mass-media, deveniþi mult prea curând amnezici deoarece nu au
remarcat ºi imposibilitatea aplicãrii unor
sancþiuni. Existã trei aspecte importante care
trebuie aduse în discuþie.
În primul rând, nu existã voinþa

politicã necesarã unei reglementãri reale a
finanþãrii formaþiunilor politice ºi a candidaþilor. Chiar iniþiativa liberalã menþionatã,
deºi reprezintã un semnal pozitiv ºi un
progres faþã de stadiul normativ actual, este
permisivã ºi cuprinde prevederi exagerate
(plafoanele stabilite pentru fiecare tip de
alegeri în parte) sau insuficiente (mandatarul
financiar, contul bancar unic). Anul trecut
iniþiatorul a refuzat sã îºi asume prevederi
esenþiale fãrã de care propunerea sa legislativã nu produce decât modificãri semnificative, dar de formã ºi nu de substanþã,
actualelor reglementãri în domeniu.
În al doilea rând, cetãþeanul ignorã
problematica fondurilor partidelor ºi formaþiunilor politice, deºi un procent important al
acestora provine din subvenþii bugetare, bani
publici. Cel mai mare interes l-au manifestat
tinerii, reprezentanþii unor instituþii ºi specialiºtii.
În al treilea rând, presa este divizatã în
douã categorii: 1. cei care sunt informaþi ºi
interesaþi de subiect pentru a observa respectarea prevederilor legale ºi a sancþiona public
încãlcãrile constatate ºi 2. cei interesaþi de
informaþii de senzaþie pentru creºterea
audienþei (marea majoritate).
Puþini jurnaliºti doresc ºi au interesul
de a spune public ceea ce cunosc despre
provenienþa ºi utilizarea fondurilor în beneficiul unor partide sau candidaþi. Cãci cele
mai mari costuri de campanie sunt costurile
de publicitate, acestea ridicându-se la zeci de
mii de dolari pentru o perioadã relativ scurtã.
Tarifele practicate pentru publicitatea politicã
sunt speciale, iar de foarte multe ori, articolele
electorale scrise de biroul de campanie sau de
jurnaliºti plãtiþi pentru aceasta, nici mãcar nu
sunt indicate pentru a avertiza cititorul asupra
provenienþei ºi pertinenþei informaþiilor. Este
un fapt foarte grav care ridicã semne de
întrebare asupra rolului constructiv infor-
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mativ ºi educativ al mass-media ºi care reprezintã, în acelaºi timp, o încãlcare a dreptului
de a fi informat al cetãþeanului cititor.
Analiza campaniilor electorale, în
special a celei din iunie 2000, a pus în
evidenþã transformarea scenei publice româneºti. Fastul ºi noile practici de publicitate
(out door, door to door, mass-media, electronice), spectaculosul care a caracterizat evenimentele de campanie se apropie tot mai mult
de practicile de campanie electoralã ale
statelor occidentale. ªi toate aceste acþiuni ºi
tehnici de promovare sofisticate presupun
costuri mai mari care trebuie sã fie acoperite.
Întrebarea este din ce bani pentru cã, de la
intrarea în vigoare a Legii nr. 27/1996, nici o
lege specialã nu a fost promulgatã pentru
sporirea fondurilor ºi resurselor formaþiunilor
politice înscrise în cursa pentru Parlament, iar
prin amploarea acþiunilor este evidentã
depãºirea resurselor personale ale candidaþilor. Cum sunt rãscumpãrate anumite
servicii: promisiuni referitoare la privilegii/beneficii post-electorale, favoritism...?
Cum ºi în ce mãsurã interfereazã economicul
(privat ºi public) ºi mecanismele de finanþare
a partidelor ºi formaþiunilor politice? Cum
intervine deþinerea unor funcþii publice sau a
puterii în favoarea deþinãtorilor în perioada
electoralã?
Dupã cum am spus, nu este o situaþie
tipic româneascã sau a democraþiilor tinere.
State cu tradiþie au cunoscut astfel de
scandaluri ºi încã se mai confruntã cu ele.
În Italia, prin Afacerea Mâinile
Curate, anchetarea finanþãrii ilegale s-a
finalizat cu privarea de libertatea a unor
politicieni ºi oameni de afaceri; favorizarea ºi
tolerarea corupþiei de cãtre statul italian a
condus la aceastã stare de fapt.
În anul 1993, în Spania a fost retrasã
imunitatea a doi parlamentari care au fost
acuzaþi pentru implicarea în Afacerea

S.P. nr. 93-94/2001

FILESA. De data aceasta, situaþia a fost
determinatã de existenþa unei economii mixte.
Germania, un stat care are o reglementare ºi un sistem de control stricte privind
finanþarea partidelor, a fost zguduitã în 1999
de cel mai mare scandal politico-financiar
legat de fondurile campaniei lui Helmuth
Kohl ºi formaþiunii sale CDU, deºi fostul
cancelar a fost ºi rãmâne una dintre cele mai
proeminente figuri ale scenei politice.
Scandalul a continuat ºi în 2000 în cazul CDU
Hesse.
În Israel, la sfârºitul lunii ianuarie
2000, a fost declanºatã o anchetã pentru
stabilirea provenienþei fondurilor Partidului
Laburist pentru campania din 1999, deºi era
vorba de formaþiunea Primului Ministru în
exerciþiu.
Pentru România, crearea unui nou
cadru legislativ în domeniul finanþãrii formaþiunilor politice ºi în principal a campaniilor
electorale este o condiþie fãrã de care democraþia nesigurã este ameninþatã. În mod
evident existã ºi alþi factori concurenþi
(insuficienta separare a puterilor în stat,
sistemul de vot majoritar pe liste, absenþa
mandatului imperativ pentru parlamentari,
absenþa unei structuri de control electorale
permanente etc.). Imixtiunea intereselor
economice sau particulare în viaþa politicã
prin diferite tranzacþii, donaþii contra unor
privilegii sau promisiuni postelectorale se
înscrie fenomenului în creºtere de corupþie
politicã.
Recent, Asociaþia Românã pentru
Transparenþã a prezentat studiul realizat de
Transparency International (TI), Indicele de
percepþie a Corupþiei (IPC). Acest studiu
include un numãr de 91 de þãri, ierarhizate în
funcþie de nivelul corupþiei funcþionarilor
publici ºi politicienilor, aºa cum este el perceput de reprezentanþi ai mediului internaþional
de afaceri ºi ai instituþiilor de analizã a
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riscului de þarã4.
Concluzia celor care au realizat
studiul este cã politicile anti-corupþie aplicate
pânã acum în România sunt departe de a
convinge comunitatea internaþionalã de
afaceri. Mai mult, România continuã sã fie
perceputã ca o þarã al cãrei mediu politic ºi
economic este marcat de un înalt nivel al
corupþiei. Aºa cum a relevat recent analizadiagnostic realizatã de banca Mondialã la
cererea Guvernului României, aceastã percepþie are o strânsã legãturã cu realitatea
societãþii româneºti, nefiind ºi netrebuind sã
fie tratatã doar ca o problemã de «imagine»5.
Formaþiunile politice româneºti sunt
caracterizate de un comportament financiar
necontrolat dublat de o eticã îndoielnicã. De
aceea sunt absolut necesare elaborarea ºi
adoptarea unor norme riguroase ºi specifice
pentru a asigura transparenþa vieþii politice ºi
pentru a reda încrederea românilor în partide
ºi instituþii. Sistemul nostru politic, datoritã
listelor de candidaþi, presupune asumarea unei
responsabilitãþi mult mai mari de cãtre clasa
politicã pentru a asigura corectitudinea
competiþiei electorale.
Însã pânã unde poate legislativul sã
dezvolte cadrul normativ? Cum poate fi
limitatã tendinþa de birocratizare printr-o
reglementare excesivã? Aspectele care þin de
acest domeniu (finanþarea campaniilor, neutralitatea guvernului, prezenþa în media,
libertatea de expresie, drepturile partidelor,
ale formaþiunilor politice ºi ale candidaþilor)
sunt subiecte intens dezbãtute de specialiºti.
Argumentele pro ºi contra sunt fundamentate
pe experienþa statelor respective. Anul trecut
în Germania CDU a fost partea acuzatã a unui
proces la Curtea de Justiþie din Hesse. În
Franþa finanþarea campaniei lui Jacques
Chirac a fost subiectul unor dezbateri intense
prezentate de media dupã ce a fost datã
publicitãþii o înregistrare video prin care o

persoanã a mãrturisit cã este implicatã în
obþinerea ilegalã de fonduri. La noi, Afacerea
Costea a evidenþiat absenþa oricãrui control al
surselor donaþiilor al cãror total depãºeºte
într-o mãsurã foarte mare plafonul legal,
sume imposibil de stabilit cu exactitate sau de
depistat. Implicarea politicienilor cei mai
influenþi ºi cunoscuþi, precum ºi interferenþele
intereselor economice în luarea deciziilor
politice pun sub semnul întrebãrii funcþionarea statului ºi existenþa statului de drept ºi
au avut ca rezultat votul de neîncredere din
noiembrie  decembrie 2000, cu ocazia alegerilor generale.
Banii sunt transferabili ºi convertibili în
alte resurse (materiale, umane, informaþionale
etc.), ceea ce nu necesitã în mod obligatoriu
dezvãluirea provenienþei lor, un mare avantaj
pentru politic. Ca ºi în alte state, în România
puterea grupurilor de interes ºi de presiune
este în creºtere. Pentru a asigura legalitatea
finanþãrii formaþiunilor politice ºi a candidaþilor în alegeri, este necesarã reglementarea
aspectelor lacunare, greu de controlat (fãrã a
fi în mod obligatoriu ilegale sau oculte) ºi
neprecizate de cadrul normativ în vigoare:
 finanþarea publicã;
 regimul ºi limitarea cheltuielilor electorale;
 finanþarea privatã, regimul donaþiilor, al
donatorilor ºi limitarea donaþiilor;
 sistemul de control ºi întãrirea regimului de
sancþiuni.
Dacã în prezent se discutã despre
finanþarea partidelor, meritul revine unor
organizaþii ale societãþii civile care au adus
subiectul în dezbaterea publicã, dincolo de
campaniile din media mai mult sau mai puþin
influenþate politic. Asociaþia Pro Democraþia
(APD) a derulat un program naþional de
monitorizare a provenienþei ºi utilizãrii fondurilor organizaþiilor politice, a asigurat
expertizã pentru elaborarea propunerii
legislative a lui Valeriu Stoica ºi a atras în
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campania sa de combatere a corupþiei
Asociaþia Românã pentru Transparenþã, Fundaþia Academia Caþavencu ºi Fundaþia pentru
Dezvoltarea Societãþii Civile. APD a sesizat
ineficienþa organismelor de control instituite
(comisia de anchetã) ºi trebuia sã redacteze
pânã la sfârºitul lunii martie a.c. un proiect de
lege care sã modifice ºi sã completeze cadrul
normativ actual pe baza studiilor, observaþiilor ºi rapoartelor realizate în cele 12 luni de
monitorizare.
Meritul acþiunilor acestei organizaþii
neguvernamentale constã în determinarea
reprezentanþilor Curþii de Conturi sã includã
în planul de acþiune pentru 2001 a activitãþii
de control al evidenþelor contabile ale
formaþiunilor politice. Instituþia a dat publicitãþii în luna iunie Raportul cu privire la
principalele constatãri rezultate din controalele asupra finanþãrii partidelor politice
parlamentare în perioada 1 mai 1996  31
mai 2000.
Pentru cei care au monitorizat finanþarea partidelor politice ºi a candidaþilor
lacunele controlului sunt evidente. În primul
rând nu a fost verificatã decât contabilitatea
de la sediile centrale, care este mai puþin
relevantã þinând cont de faptul cã puþine
partide au avut un mandatar unic ºi au coordonat campania din Bucureºti. Marea majoritate
au acordat doar niºte sume de bani ºi
materiale electorale de la centru, filialele
având libertatea de a atrage fonduri ºi a le
gestiona.
În ciuda diferitelor aprecieri la adresa
conþinutului acestui document, valoarea lui
este deosebitã din mai multe motive:
Este pentru prima oarã de la intrarea în
vigoare a Legii partidelor politice nr. 27/1996
când Curtea verificã ºi întocmeºte un raport
care este fãcut public;
Partea a 3-a, Concluzii ºi propuneri, aduce în
discuþie obstacolele create de actualul cadru
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legislativ ºi anume:
1. neclaritãþile legate de unele articole de
lege (termeni neexplicitaþi: de exemplu,
salariul minim pe þarã, de referinþã pentru
efectuarea controlului diferã de la o lunã la
alta a aceluiaºi an calendaristic; Curtea a
calculat plafoanele în funcþie de salariul
minim din decembrie 2000, deºi donaþiile
nu au fost fãcute numai în luna respectivã,
ceea ce a favorizat formaþiunile deoarece
plafonul este net superior celui de la
începutul anului 2000);
2. statutul asociaþiilor ºi fundaþiilor nonprofit implicate în procesul de finanþare a
partidelor politice ºi candidaþilor, deoarece
aceste organizaþii nu sunt supuse controlului Curþii de Conturi;
3. absenþa sancþiunilor pentru încãlcãrile
prevãzute de normele în materie.
Lista ar putea continua. Dupã o lecturã
rapidã a raportului lacunele legislaþiei sunt
mai mult decât evidente, chiar frapante
uneori. Acesta este cazul Partidului Naþional
Liberal unde, în evidenþa contabilã, s-a
înregistrat suma de 3.887,0 milioane de lei
reprezentând donaþii aferente anului 2001.
Întrebarea care se pune este când anume au
fost depuºi aceºti bani? Raportul nu precizeazã dacã documentele primare, respectiv
chitanþele de depuneri, era datate în 2000 sau
în 2001. ªi dacã ar fi fost depusã anul trecut,
pentru acest an, nu este niciunde precizat în
articolele de lege imposibilitatea efectuãrii
unei asemenea operaþiuni. Deja aceastã
formaþiune apare pe lista partidelor care au
încãlcat cadrul legal trebuind sã restituie
suma de 332,4 milioane de lei bugetului de
stat.
Uniunea Forþelor de Dreapta nu a
efectuat toate operaþiunile de încasãri ºi plãþi
prin conturi în lei ºi valutã deschise la bãnci
cu sediul în România, în perioada februarie
1997  septembrie 2000. Astfel în 17 cazuri
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au fost efectuate plãþi în valoare totalã de
427,7 milioane de lei direct din casieria
partidului, în condiþiile în care în aceeaºi
perioadã prin casierie încasãrile au fost de
numai 255,2 milioane de lei. Diferenþa semnificativã (172,5 milioane de lei), conform
declaraþiilor trezorierului, a provenit din
împrumuturi contractate în nume personal de
la colegi de partid ºi prieteni.
Colegiul Jurisdicþional al Curþii de
Conturi va decide asupra confiscãrii sumei
nejustificate contabil, dar cine va decide
asupra acþiunilor trezorierului ºi în ce fel?
Nu sunt reglementate donaþiile din
partea bãncilor, un aspect foarte important
deoarece scandalurile legate de situaþia
Bancorex, Bãncii Columna ºi FNI sunt binecunoscute ºi au fost larg mediatizate.
Identitatea donatorilor nu trebuie sã
fie complet înregistratã, cãci legea nu face
precizãri în acest sens. Din studierea listelor
publicate în Monitorul Oficial, numai UDMR
specificã datele de identificare ale donatorilor
(adresã, acte de identitate).
O altã observaþie referitoare la omisiunile regãsite în raportul Curþii de Conturi se
referã la publicarea în Monitorul Oficial a
listelor donaþiilor depãºind plafonul de 10
salarii de bazã minime pe þarã. Întrebãrile care
trebuie ridicate:
1. Nivelul salariului minim la care se
raporteazã sumele este cel din momentul
înregistrãrii donaþiei sau cel din momentul
publicãrii listelor?
2. De ce nu se face distincþie între listele
publicate ale filialelor ºi listele publicate la
nivel central?
3. Ce se întâmplã cu acele donaþii de
familie, despre care suntem cu toþii
conºtienþi? Suma totalã a donaþiilor
membrilor aceleiaºi familii depãºeºte de
cele mai multe ori plafonul, înregistrarea
mai multor donaþii fiind de fapt un

artificiu? Este o modalitate idealã de a plãti
suma necesarã unui loc pe listele de
candidaþi.
4. S-a efectuat o verificare ºi o inventariere
a bunurilor aflate în sediile partidelor ºi
corelarea acestora cu absenþa donaþiilor în
bunuri materiale?
5. Perioada mai 1999  decembrie 2000 nu
oferã tabloul real al publicãrii în Monitorul
Oficial a listelor donatorilor cu sume mai
mari de 10 salarii de bazã minime pe þarã,
deoarece legea prevede ca termen limitã
data de 31 martie a anului urmãtor.
Raportul nu face nici o precizare în acest
sens.
Reforma societãþii româneºti depinde
în foarte mare mãsurã de regândirea unor
concepte în raportul cu realitatea politicã ºi
socialã. Apare ca imperios necesar reevaluarea conceptului de partid politic ºi redefinirea acestuia de cãtre normele în materie, în
funcþie de practica ultimului deceniu.
Legea nr. 27/1996 prevede la articolul
1 faptul cã Partidele politice sunt asociaþii
ale cetãþenilor români cu drept de vot, care
participã în mod liber la formarea ºi exercitarea voinþei lor politice, îndeplinind o
misiune publicã garantatã de Constituþie. Ele
sunt persoane juridice de drept public.
În activitatea lor, partidele politice
promoveazã valorile ºi interesele naþionale,
precum ºi pluralismul politic, contribuie la
educarea politicã a cetãþenilor ºi încurajeazã
participarea acestora la viaþa publicã,
influenþeazã formarea opiniei publice, formeazã cetãþenii capabili de a-ºi asuma
responsabilitãþi politice, participã cu candidaþi în alegeri ºi, unde este cazul, potrivit
legii, la constituirea autoritãþilor publice,
stimuleazã participarea cetãþenilor la scrutinuri ºi organizeazã iniþiativa legislativã a
cetãþenilor. (art. 2, idem)
În România legea nu distinge nici
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între diferitele organisme care sunt auxiliare
partidelor ºi organizaþiilor politice, cum este
cazul legislaþiei belgiene, ºi nici nu prevede
cuantificarea voluntariatului, care este de fapt
o donaþie de alte resurse decât financiare, cum
se regãseºte în legea germanã.
În 1998, în Belgia, definiþia partidului politic a fost completatã în scopul
extinderii prevederilor relative la finanþarea
partidelor ºi controlul contabilitãþii acestora ºi
la componentele partidului6:
Sunt considerate7 componente ale
unui partid politic, organismele, asociaþiile,
grupãrile ºi entitãþile regionale ale unui
partid politic, indiferent de forma juridicã,
direct legate de acest partid, de exemplu:
 servicii de studii;
 organisme ºtiinþifice;
 instituþii/institute de formare politicã;
 producãtorii de emisiuni politice ale unui
partid;
 instituþiile care primesc subvenþiile în
numele partidului;
 entitãþile constituite la nivel regional ºi/sau
de circumscripþie electoralã pentru alegerile
Camerelor federale ºi ale Consiliilor comunitare ºi regionale;
 grupurile politice ale Camerelor federale ºi
ale Consiliilor comunitare ºi regionale.
Din experienþa statelor cu tradiþie în
domeniul reglementãrii finanþãrii partidelor
politice, cu precãdere a campaniilor electorale, cadrul normativ în domeniu trebuie
vãzut ca un element în evoluþie, care trebuie
sã fie adaptat modificãrilor ºi noilor situaþii
care apar în societate.
Din analiza comparatã a legislaþiei
europene în materie, a reieºit cã lupta împotriva finanþãrii ilegale a formaþiunilor politice
este un proces îndelungat ºi continuu. De
aceea trebuie sã demareze cât mai curând
pentru a avea timpul necesar de a elabora
amendamente care sã îl asigure pe cetãþean cã
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statul ºi partidele politice, exponente ale
democraþiei, funcþioneazã ºi acþioneazã în
interesul lui.
Cadrul normativ românesc este departe de a reglementa aspectele esenþiale ale
finanþãrii formaþiunilor politice. Legislaþia
românã ridicã întrebãri: Cum trebuie aplicate
dispoziþiile referitoare la subvenþia electoralã? Care ar fi criteriile de calcul pentru acest
tip de subvenþie, deoarece legea nu include
precizãri? De ce nu au fost puse în aplicare
aceste dispoziþii ºi de ce partidele, posibili
beneficiari ai acestei facilitãþi, nu ºi-au cerut
drepturile? De ce sã acuzãm partidele ºi
formaþiunile politice sau candidaþii cã nu au
respectat legea dacã instituþiile statului
dovedesc slãbiciune ºi inconsecvenþã în aplicarea corectã a legii (din raportul Curþii de
Conturi a reieºit calculul eronat al subvenþiilor bugetare de cãtre Secretariatul General
al Guvernului).
Valeriu Stoica, în calitate de ministru
al Justiþiei, a declarat anul trecut, la o conferinþã internaþionalã, în prezenþa reprezentanþilor mass-media, ai sectorului neguvernamental, instituþiilor publice ºi a unor
experþi internaþionali, cã 80% din fondurile
partidelor sunt ilegale. De ce nu a reieºit acest
lucru din raportul financiar al instituþiei de
control? Pentru cã sunt întocmite astfel încât
sã nu genereze semne de întrebare.
O reglementare prea strictã ºi excesivã
nu reprezintã o soluþie. Dacã un anumit grad
de reglementare este esenþial, este de dorit ca
prevederile sã nu limiteze libertatea ºi
vigoarea activitãþii politice8. Elaborarea unor
norme neutre ºi eliminarea inegalitãþilor ºi
mai ales a unor avantaje de care partidele
parlamentare se bucurã este un demers dificil,
cãci, în cele din urmã, decidenþii fac regulile
ºi norma excesivã riscã sã fie modificatã ori
de câte ori se schimbã majoritatea parlamentarã sau Puterea.
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Însã trebuie avut în vedere faptul cã
gradul de transparenþã al acþiunilor guvernanþilor ºi gradul de acces al cetãþeanului la
informaþiile vizând funcþionarea instituþiilor
publice ºi aplicarea legii determinã gradul de
încredere al acestuia în stat ºi funcþionarea
regimului democratic care, fãrã a avea
pretenþia perfecþiunii, este cel mai bun regim
politic.

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

NOTE
Tabelul urmãtor prezintã un extras din Barometrul de
opinie publicã bianual al Fundaþiei pentru o Societate
Deschisã, procente referitoare la gradul de încredere a
cetãþenilor în diferite instituþii.
2
Cifrele indicã procente. Diferenþele pânã la 100% sunt
reprezentate de non-rãspunsuri. Barometrul de opinie
publicã FSD  Noiembrie 2000
3
) puþinã ºi foarte puþinã încredere;
+) multã ºi foarte multã încredere.
4
Transparency International Romania  Asociaþia
Românã pentru Transparenþã, Comunicat de presã,
Comunitatea internaþionalã de afaceri percepe
România mai aproape de spaþiul ex-sovietic din
punctul de vedere al corupþiei.
5
Idem.
6
În Belgia, deductibilitatea fiscalã este consideratã în
fapt o formã de finanþare indirectã, datoritã sumelor
care nu mai revin bugetului de stat. Facilitatea fiscalã
din 1985 se aplica de asemenea ºi asociaþiilor belgiene
(ASLB), nu numai persoanelor fizice. În 1993, au fost
adãugate listelor de donatori interziºi: persoanele
juridice (de exemplu, firme) ºi asociaþiile de fapt.
Deductibilitatea fiscalã a fost anulatã pentru donaþiile
fãcute instituþiilor organizate ca ASLB ºi care primesc
sume de bani în contul pãrþilor. În 1998 a fost anulatã
deductibilitatea fiscalã pentru instituþiile/institutele
ºtiinþifice (inclusiv cele de cercetare ale partidelor).
7
Paul Muls, Le financement des partis politiques. La
limitation des dépenses électorales et la comptabilité
des partis politiques. Aperçu de la législation belge,
octombrie 2000, Bucureºti. Paul Muls este secretarul
Comisiei pentru controlul costurilor electorale ºi al
contabilitãþii partidelor politice, Camera Reprezentanþilor, Belgia.
8
Michael PintoDuschinsky, Partis politiques et
candidats, ACE Project  IFES, 1997.
1

Radu Vasile

Fost Prim Ministru al României

DIANA NIÞULESCU  Absolventã a Facultãþii
de ªtiinþe Politice din cadrul Universitãþii din
Bucureºti.
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Anatomia unui asasinat
STELIAN TÃNASE
Motto: De unde vin acesti oameni? Din neant.
Petre Pandrea.

1ªtefan Foriº era la 4 aprilie 1944
secretar general al PCR. Undeva la ora 14,00
bombardiere americane B52 venite din Libia ºi
Egipt acoperã cerul Bucureºtilor. Bombardamentul distruge în cîteva minute cartierul
Gãrii de Nord, Calea Griviþei ºi împrejurimile.
Pe searã, cînd armata ºi civilii încep sã adune
morþii, sã repare pagubele, Foriº este vizitat de
Emil Bodnãraº într-o locuinþã conspirativã la
intersecþia dintre strada Monetãriei ºi bd.
Filatropia, la graniþa zonei devastatate de
bombe. Cu numai cîteva zile înainte, la 30
martie, cei doi se vãzuserã într-o ºedinþã. Cu
aceea ocazie Foriº îi ceruse sã îi facã o vizitã.
Siguranþa, care ºtia destul de bine ce se întîmplã
în interioul PCR, nu ºtia care este poziþia lui
ªtefan Foriº în partid ºi unde se aflã el. Faptul
cã era în libertate în vreme ce aproape toþi
colaboratorii lui fuseserã capturaþi ºi se aflau în
închisori a alimentat puternic zvonurile cã Foriº
ar fi omul Siguranþei. Era sau nu era? Vizita lui
Bodnãraº avea o strînsã legãturã cu aceastã
dilemã. Misiunea lui Bodnãraº era sã îl demitã,
iar dacã opune rezistenþã sã îl lichideze.
Bodnãraº apãruse ca de nicãieri ºi de
puþinã vreme în mica lume de la vîrful PCR.1
Nu activase în clandestinitate pîna la arestare.
Nu deþinuse funcþii politice, nu avea legãturi cu
cadrele, cu aparatul. Nici nu era membru PCR.
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O figurã perifericã, un necunoscut. Ceea ce îi
dãdea forþã. Nimeni nu ºtia cum sã îl judece,
nimeni dintre cadrele de la vîrful PCR, aflate în
libertate în 1943-44 nu îi fusese apropiat.
Despre el se ºtiau foarte puþine lucruri, într-o
lume unde memoria era extrem de încãrcatã.
EB juca rolul misterios de mesager al
Moscovei. Se ºtia cã fusese ofiþer de carierã,
condamnat la zece ani de închisoare ca spion
sovietic. Acum, apãrut în cercul din jurul lui
Foriº, pãrea sã aibe misiuni importante ºi
secrete. Personajul iubea secretul, umbra,
conspiraþia. În acest mediu al subteranei, al
complotului, al intrigii, Bodnãraº era ca acasã.
Îºi luase de altfel ca pseudonim, nomme de
guerre, Felix. Împrumutase numele de la
Felix Djerjinski, fondatorul Cekãi, poliþia
politicã bolºevicã, Petrograd, 1918.
Deºi se vãzuserã abia cu cinci zile în
urmã, pe 30 martie, Foriº a þinut sã îl convoace
din nou. Motivul? O farsã, o diversiune, o
intoxicare fãcutã de Bodnãraº. Foriº cãzuse în
cursã. Aflase cã un curier important din URSS
venise la Bucureºti cu un mesaj ºi urma sã îl
întîlneascã la 3 aprilie pe Bodnãraº. Foriº ºtia
bine cã Bodnãraº este agent GRU, cetãþean
sovietic. Se putea gîndi cã Moscova a trimis un
mesager cu ordine la Bodnãraº, omul de încredere al GRU. Între 1941 ºi 1944, legãtura PCR
cu Kremlinul fusese întreruptã. Ea se pierduse
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în mai 1941. Începuse apoi rãzboiul ºi legãtura
nu a putut fi reluatã. În 1943, Internaþionala
Comunistã a fost dizolvatã. PCR nu rãmas mai
puþin subordonat Moscovei ºi chiar aceloraºi
persoane care se ocupaserã ºi înainte de PCR:
Gheorghi Dimitrov, Kolarov, Manuilski, Boris
Stepanov. Bodnãraº a ieºit la 8 noiembrie 1942
din închisoarea Caransebeº. Avea reputaþia ca
reuºise sã restabileascã legãtura cu Moscova.
Era o legendã fabricatã chiar de el. Prezenþa
curierului misterios, ajuns la Bucureºti nu se
ºtie cum, pãrea sã confirme acest lucru. Foriº
era curios sã afle care sunt directivele venite de
la Kremlin, mai ales cã de 4 ani contactele erau
întrerupte, era primul curier venit de la Moscova
în tot acest timp. Frontul se afla la Iaºi, Armata
roºie se apropia. Evenimentele urmau sã se
precipite în scurt timp. Capcana întinsã de
Bodnãraº lui Foriº funcþiona. Informaþia despre
sosirea unui mesager era un bluff. Situaþia era
ca în Revizorul lui Gogol: sosirea omului de la
centru, care putea sã controleze catastifele, sã te
întrebe de sãnãtate pentru a te lichida eventual,
sau sã ancheeze ce ai fãcut în timpul rãzboiului.
În cazul de faþã, nu era o confuzie de persoane,
Revizorul nu exista. Rolul lui îl juca - într-un
ton dramatic - Emil Bodnãraº, care visa sã
devinã un Djerjinski al României.
Foriº credea cã numai un ordin de la
Moscova putea sã îl schimbe din funcþie. Mai
curînd nu se gîndea cã e în pericol. Pînã la
sosirea Armatei roºii credea cã nu se va
întîmpla nimic rãu pentru el. Eventual sã îl
captureze Siguranþa. Deºi se credea în siguranþã, pericolul exista ºi venea din partid.
Gheorghiu Dej, liderul comuniºtilor din
închisori reuºise sã convingã mai mulþi
militanþi ai partidului cã Foriº e un trãdãtor.
Printre ei, Teohari Georgescu, Iosif Chiºinevski,
Emil Bodnãraº, Iosif Rangheþ, C-tin Pârvulescu. Ei credeau cã Foriº era agentul Siguranþei. Mai multe arestãri, începînd din 1940, îi
erau puse în cont. În plus era acuzat cã a comis

multe greºeli politice. Bodnãraº acþiona în
numele acestui grup decis sã îl înlãture. Era 4
aprilie 1944, într-un oraº devastat de bombardamentul american. Ne întrebãm dacã nu cumva
colaborarea cu Siguranþa, trãdarea lui Foriº
nu erau un alibi, un pretext. Dincolo de ranchiunile personale, de rivalitãþi, era ºi asta. Se
adãuga factorul timp, mereu esenþial pe durata
unei crize, a unei schimbãri politice. Timpul îi
obliga la acþiune pe comuniºtii aflaþi în
România, fie cã se gãseau în închisori sau nu.
Doi factori influenþau aceastã grabã. Situaþia
militarã din nordul Moldovei ºi ce se petrecea la
Moscova. Acolo comuniºtii români aflaþi în
refugiu se organizau în vederea întoarcerii în
þarã. Or, ei fãceau pregãtiri pentru preluarea
puterii. Scenariul lor prevedea cã Armata roºie,
sprijinitã de diviziile de voluntari români
Tudor Vladimirescu ºi Horia, Cloºca ºi Criºan
formate pe teritoriul URSS în 1943, sã elibereze România în numele unui comitet revoluþionar condus de Ana Pauker. Comitetul se
formase la sfîrºitul lunii februarie la Moscova.
Ofensiva lansatã de Armata roºie
condusã de mareºalul Konev trebuia sã aducã
acest guvern în cîteva sãptamîni la Bucureºti.
Antonescu trebuia înlocuit de acest comitet
transformat în Guvern, în care eventual ar fi
fost cooptaþi ºi comuniºti din interior, aleºi de
Ana Pauker&Co ºi în care moscoviþii ºi-ar fi
asigurat supremaþia. Numãratoare inversã a
comediei posturilor începea. Cine pierdea cursa
se putea socoti mort. Instinctul de conservare
acþiona puternic printre fidelii lui Dej. Mazilirea lui Foriº era un atac preventiv, care schimba raportul de forþe la vîrful partidului. Odatã
transformat în þap ispãºitor, lui Foriº i se puteau
atribui toate pãcatele. În plus sublinia meritul
grupãrii Dej care acþionase. Acest merit putea fi
înfãþiºat ca atare sovieticilor. Graba, frenezia de
a acþiona dupã 4 ani de pasivitate (vezi
negocierile cu Antoneºtii ºi partidele burgheze,
implicarea în lovitura regalã din 23 august),
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veneau din acest calcul. Bilanþul PCR trebuia sã
fie ceva mai bogat decît se înfaþiºa el la 4
aprilie. Complotul anti-Foriº ºi participarea la
înlãturarea lui Antonescu þintea construirea
unei poziþii puternice de negociere cu moscoviþii ºi Kominternul. Devreme ce Dej, Pãtrãºcanu, Bodnãraº, Pârvulescu, Rangheþ, Maurer
contribuiserã la înlãturarea dictaturii militare ºi
la întoarcerea armelor împotriva Axei, ei nu
puteau fi în nici un fel ignoraþi în jocul politic.
ªi mai ales nu puteau fi neglijaþi la distribuirea
puterii. Exact aºa au perceput lucrurile moscoviþii. Întorsãtura de la 23 august le-a încurcat
socotelile. Gh. Apostol, unul dintre cei mai
apropiaþi de Gheorghiu Dej în acei ani, 1940-44
ca ºi mai tîrziu, noteazã2 O problemã divergentã care s-a discutat cu acest prilej a fost
aprecierea lor (Ana Pauker ºi Vasile Luca,
ajunºi la Bucureºti în septembrie 1944, n.a.) cã
eliberarea lui Foriº din funcþia de Secretar
General al partidului a fost ilegalã ºi cã aceastã
mãsurã nu a fost agreatã de Komintern. Probabil cã ar fi fost agreatã o troicã - Ana Pauker,
Vasile Luca ºi Foriº. Troica s-a instalat oricum, dar locul lui Foriº, lîngã Pauker ºi Luca, a
fost luat de Gheorghiu Dej. Aceastã substituire
de persoanã era ºi scopul loviturii în stil
mafioso/KGB din 4 aprilie.
Bodnãraº nu restabilise legãtura cu
Moscova. Presupunînd cã a reuºit s-o facã, nu a
informat centrul despre complot. E foarte
puþin probabil cã ordinul pentru înlãturarea lui
Foriº sã fi venit de la Beria ori Dimitrov. Avem
mãrturia lui Constantin Pârvulescu care în
1968, în faþa comisiei de anchetã a CC, a spus:
Sovieticii nici nu au ºtiut ce se întîmpla aici.
Cînd au venit în Aleea Alexandru (unde se afla
sediul CC al PCR dupã 23 august 1944 n.a.), lau cãutat pe Foriº.3. Bodnãraº bluffa, nu era
trimisul Komintern. Nu restabilise legãtura cu
Moscova. Era o legendã care i-a permis sã
penetreze vîrful partidului, ºi apoi sã îl înlãture
pe Foriº, conform înþelegerii cu Dej. Tot o
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legendã îi permisese în 1940 lui Ramon
Mercader, agent sovietic, sã se apropie de Lev
Trotski, refugiat la Mexico pentru a-l ucide.
Foriº va sfîrºi ucis în vara anului 1946. Recunoaºtem cu uºurinþã un modus operandi comun,
purtînd marca serviciilor speciale de spionaj
sovietice. Bodnãraº absolvise în 1934 o asemenea ºcoalã dupã dezertarea sa în URSS din 1932.
Planul operaþiei a fost conceput în
lagãrul de la Tg Jiu. Bodnãraº l-a vizitat de mai
multe ori pe Dej la Caransebeº ºi Tg. Jiu, în
perioada 1943-1944, pentru perfectarea detaliilor. Chiar dacã nu au colaborat, pe undeva
interesele celor douã grupuri au coincis mai
tîrziu. Dovada, în 1946, moscoviþii au fost de
acord cu lichidarea lui Foriº. Pauker nu a
întreprins ceva pentru a schimba decizia lui
Dej. A înþeles avantajele ralierii pe poziþiile lui
Dej? În fond un lider consacrat pierdea puterea.
Nu putea fi decît în avantajul altor pretendenþi.
Iar dacã lucrurile ieºeau prost, Dej s-ar fi fãcut
vinovat. Ana Pauker (ajunsã la Bucureºti, pe
aeroportul Bãneasa, la 16 septembrie 1944), nu
dorea sã înfrunte conflicte, polemici, sã întîmpine rezistenþe în plus. Un ºef legitim, numit de
Komitern în urmã cu 4 ani, era un obstacol mai
mare decît un lider recent nenumit de Komintern avînd un statut de interimar. Înlãturarea
unui ºef comunist era privilegiul exclusiv al lui
Stalin. Dacã i-a prezentat cineva dosarul PCRForiº, nu putea fi decît Ana Pauker prin
intermediul lui Dimitrov. În acest scenariu,
Foriº trebuia sã disparã pentru a face loc altora.
Locul lui Foriº, Ana Pauker îl disputa cu alt
pretendent, cu Dej. Poate cã ar fi preferat ca
adversar pe Foriº, pe care îl cunoºtea. Ultima
lor întîlnire avusese loc în 1939, pe cînd se afla
la închisoarea din Râmnicu Sãrat, cînd Ana
Pauker a fost vizitatã de Foriº. Foriº nu se afla
în cladestinitate, trãia legal, sub acoperirea de
ziarist. I-a dus informaþii, diferite lucruri utile,
mesaje. Era însoþit de Tatiana, soþia lui din acea
perioadã. Scopul nedeclarat al vizitei era de a-i
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sonda atitudinea în legãturã cu condamnarea ºi
executarea la Moscova a soþului ei Marcel
Pauker (august 1938).4 Interesul anti-Foriº a
funcþionat compact pînã la înlãturarea celui
vizat. Cine va fi beneficiarul operaþiei? Puterea
fusese datã Anei Pauker personal de Gheorghi
Dimitrov, care o trimisese în România, cu
mandat sã reconstituie ºi sã conducã partidul. În
1956, Ana Pauker, anchetatã, rãspunde unor
întrebãri legate de întoarcerea la Bucureºti astfel: M-a chemat tov. Dimitrov, mi-a spus: «te
duci în þarã ºi vezi ce este acolo, cã noi habar nu
avem». Tov. Borilã (prezent la Moscova în anii
40 n.a.) ºtie cã n-a existat nici o legãturã cu þara
ºi nu se cunoºtea nimic. ªi atunci pe loc am
spus: Tovarãºe Dimitrov, eu sunt femeie, n-am
fost în timpul rãzboiului, am fost în închisoare
ºi habar n-am cum stau lucrurile, au trecut 10
ani. Ana Pauker spune în 1956 cã l-a propus pe
Gheorghiu Dej ca lider al partidului pe considerentul cã era popular, ceferist, muncitor,
român. Îl întîlnise pentru douî ceasuri la închisoarea Caransebeº în 1941. Pasajul cu propunerea lui Dej ca ºef al PCR, este, cred, un adaos
voluntar al celei anchetate, un captatio benevolentiae. Pauker arãta învingãtorului, Dej, cã nu
dorise puterea. Nu îl putea propune pe Dej
devreme ce nu ºtia cã Foriº fusese destituit.
Pentru Dimitrov ºi Pauker, PCR avea un ºef
numit chiar de Komintern. E mai plauzibil cã
Ana Pauker nu l-a propus drept ºef al PCR pe
Dej. Dimitrov îi comunica decizia lui: de 4-5
ani de zile n-avem informaþii din România. Noi
nu cunoaºtem pe nimeni, pe tine te cunoaºtem.
Tov. Borilã ºtie cã grupului i s-a spus: vedeþi ce
este ºi luaþi conducerea.5 Chestiunea cheie era:
cu cine va negocia grupul moscovit? Cu cine va
împãrþi Ana Pauker puterea încredinþatã de
Gheorghi Dimitrov? Cu Foriº sau cu Dej? Dacã
i-ar fi fost la îndemînã Dej ar fi înlãturat-o pe
Pauker, dar pentru el deocamdatã era intangibilã. Spaþial dar ºi politic. Era mult prea conectatã cu Kominternul, prea cunoscutã în miºca-

rea comunistã prin trecutul ei. Dej era încã un
activist de provincie, de 11 ani trãind în închisori, izolat.
Foriº era ºeful PCR încã din 1940. În
martie acel an a murit de ulcer, într-un spital,
Bela Breiner, care conducea PCR dupã plecarea
lui Boris Stepanov în URSS, în 1938. Foriº
devenise în 1940 delegatul Komintern pentru
PCR, ceea ce îl fãcea ºeful interimar al partidului. În iunie 1940 pleacã însoþit de Teohari
Georgescu la Moscova. În România în periaoda
care urmeazã se petrec lucruri grave: ocuparea
Basarabiei ºi a Bucovinei de cãtre Armata roºie,
în iunie, dictatul de la Viena, august 1940,
cedarea Cadrilaterului, cãderea regelui Carol al
II-lea, instalarea regimului militarolegionar
Antonescu-Sima. Toate lucrurile astea sînt
departe. PCR saluta ultimatumul URSS dat
României ºi ocuparea celor douã provincii.
Situaþia din România se schimba complet în
cîteva sãptãmîni. Foriº ar fi preferat sã ramînã
la Moscova ca refugiat politic. Încearcã în
discuþiile cu mai mulþi lideri de la Kremlin sã
obþinã acordul liderilor Komintern. Nu îl
obþine, pentru cã era mai util la Bucureºti ca ºef
al PCR decît la Moscova ca refugiat. Kremlinul
nu prea avea de unde alege. Oferta era extrem
de redusã. Teohari Georgescu, ºi el la Moscova,
refuzã oferta de a fi numit secretar general al
PCR sub pretextul lipsei de pregãtire. De fapt
condiþiile politice, rãzboiul, exigenþele Moscovei care trãia încã sub umbra marii terori, situaþia extrem de precarã a PCR, explicau situaþia.
Foriº o discutã cu alþi comuniºti români, Vasile
Luca, fostul ºef al PCR, cu bulgarul Boris
Stepanov, fot ºef al PCR, cu lideri ai Kominternului, Palmiro Togliatti ºi Gheorghi Dimitrov. În
toamna 1940, este numit secretar general al PCR.
În ochii sovieticilor, în 1944 august, el
ramînea ºeful legitim al comuniºtilor din
România. Comuniºtilor din închisori li se
rezerva un rol marginal. Poate chiar mai rãu,
avînd în vedere practicile comuniºtilor. Cine
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pierde puterea este exclus, trimis la închisoare
ºi adesea asasinat. Istoria recentã fusese martora a nenumarate conflicte, denumite în vulgata
comunistã lupte fracþioniste. Era evident cã
aceste conflicte urmau sã se tranºeze în noul
context creat de ocuparea României de Armata
roºie. Scadenþa nu era departe. Timp nu mai era
de ajuns, aºa încît grupul din închisori condus
de Gheorghiu Dej a trecut la acþiune. Întrebarea
era: cine va servi drept þap ispãºitor marelui zeu
Stalin. Pe altarul puterii cine va fi cel sacrificat?
Cele mai puþine ºanse pentru acest rol le avea
Ana Pauker cãreia nu i se putea reproºa ce se
întîmplase în timpul rãzboiului. În plus ea avea
contacte bune cu liderii din Kremlin. Fapt care
îi conferea imunitate, mãcar pentru o vreme.
Relaþia care trebuie rezolvatã era deci între
Foriº, ºeful oficial al PCR, ºi Gheorghiu Dej.
Dej era un adversar ireductibil al lui Foriº.
Avuseserã mai multe conflicte. Dej complota
încã de la începutul rãzboiului împotriva lui.
Dej a înþeles mai bine decît Foriº consecinþele
prezenþei Armatei roºii. Dacã nu voia sã fie el
þapul ispãºitor al atîtor neajunsuri, trebuia sã îl
sacrifice pe Foriº. Pe acest teren el a reuºit sã îºi
apropie alþi lideri rãmaºi acasã, ameninþaþi în
egalã mãsura de judecata Kominternului ºi a lui
Stalin: pe Emil Bodnãraº, Iosif Rangheþ, C-tin
Pârvulescu, I.Gh.Maurer etc. Cu toþii erau
îngrijoraþi de rãfuiala care se apropia. Dintre
iniþiaþi, numai Lucreþiu Pãtrãºcanu a refuzat sã
participe la complotul împotriva lui Foriº.
Rãspunsul lui, dat lui Bodnãraº la sfîrºitul lui
martie 1944, a fost: nu fac fracþionism.
Trebuie spus cã Foriº ºi Pãtrãºcanu nu
colaboraserã aprope deloc de cînd Foriº era
liderul partidului. Nu se agreau ºi aveau o
pãrere proastã unul despre altul. Poate erau
numai rivalitãþi personale, orgolii. Tot atît de
adevãrat este cã dupã înlocuirea lui Foriº, în loc
sã protesteze, Pãtrãºcanu s-a supãrat cã nu a
fost introdus în noul secretariat al PCR.
Foriº trãia în conspirativitate din 31
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decembrie 1940. Atunci se întorsese în þarã,
venind din URSS: A trecut Dunãrea cu barca în
dreptul Tulcei, trecere organizatã de Dumitru
Coliu (atunci Dimitãr Colev n.a.). Siguranþa de obicei bine informatã - ºtia puþine lucruri
despre el. Îl credea refugiat în URSS, chiar
mort. Deþinea informaþia cã a plecat în vara
1940 în URSS. ªtia cã plecase împreunã cu
Teohari Georgescu ºi cã nu s-a mai întors. Teohari
Georgescu a revenit singur în octombrie.
Informaþia Siguranþa o deþinea de la un
informator, Iosef Schraer.6 ªtefan Foriº s-a
întors singur la Bucuresti în ultima zi a anului
1940. Poate asta a fãcut ca datele Siguranþei în
ce îl priveºte sã fie sãrace. Foriº plecase la
Moscova ca unul din militanþii de vîrf ai PCR ºi
venise înapoi în poziþia de secretar general. Un
concurs de împrejurãri a fãcut ca secretariatul
partidului comunist sã fie arestat în aprilie
1941, într-o casã conspirativã din cartierul
Obor. Singurul care a scãpat a fost ªtefan Foriº,
ºi asta datoritã prudenþei sale. Captura fãcutã de
Siguranþã se datora altui informator, Nicu
Tudor. Era membru al secretariatului ºi cunoºtea bine acþiunile PC. Ajunºi în închisoarea din
Caransebeº, Teohari Georgescu ºi Iosif Chiºinevski vor împãrtãºi bãnuiala cã Foriº ar fi
omul Siguranþei, devreme ce el era singurul
rãmas în liberatate. Gheorghiu Dej - plecînd de la
aceastã bãnuialã - þese în timp o plasã deasã în
jurul lui Foriº, pentru a-l doborî ºi a-i lua locul ca
ºef al partidului. Scena din 4 aprilie 1944 este
punctul culminant al acestei urzeli. Deznodãmîntul va veni însã abia peste doi ani, în 1946.
Sã ne întoarcem la scena destituirii lui
ªtefan Foriº, aºa cum o povesteºte scenaristul ºi
executantul ei, Emil Bodnãraº, 6 ani mai tîrziu.
Interlocutorul lui este Constantin Pârvulescu,
devenit dupã 4 aprilie 1944, secretar general al
partidului. Foriº era un om foarte precaut, el nu
avea obiceiul sa stea într-o casã conspirativ mai
multe de 2-3-4 zile. Se mutã imediat în altã casã
ºi avea la dispoziþia lui personalã vreo 4 case, cea
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din Floreasca, pe Filantropia unde l-am gãsit, ºi
încã vreo douã. Era clar cã Foriº trebuia luat
dintr-una din casele lui. Noi nu aveam
posibilitatea sã-l aducem într-o casã de-a noastrã
cã el nu venea, era secretarul general, trebuia sã
pãtrundã la el cineva dintre noi, ori Rangheþ ori
eu. Am stabilit casele în care se va gãsi. În al
doilea rînd am constituit grupa care trebuia sã
ajute la loviturã, în frunte cu Filipescu7 care era
cel mai hotãrît element. Eram Filipescu,
Mutulescu, Rangheþ, în total 4. Toþi înarmaþi.
Am pregãtit mijloace pentru lichidarea
nezgomotoasã: ciocane. Am pregãtit maºina, pe
Matei ºoferul ºi o maºinã a lui Rangheþ cu
Rabcea... Am hotãrît cã aceastã acþiune trebuie
dusã de mine... În ziua de 4 aprilie a venit
bombardamentul american... am crezut cã ne va
da peste cap planul. El era în panicã. Nu circula
nici o maºinã, a fost norocul nostru cã tehnicul
lui, Romeo (Runcan, ºofer, gardã de corp, curier,
n.a.) n-a putut sã mã ducã cu maºina lui, ºi a
trebuit sã folosesc maºina mea, a lui Matei. M-a
dus la el acolo ºi acolo l-am gãsit spre
surprinderea mea pe Koffler8. L-am întrebat ce
este cu asta, a spus cã a fost la el ºi l-a prins
bombardamentul ºi l-a lãsat pe Koffler cu Mira9
în altã camerã. Planul de acþiune nu s-a putut
executa pe minute. El ca sã-ºi vinã în fire
...enervarea ºi curiozitatea... a vrut sã dea
impresia cã este calm... dar vedeam nervozitatea,
era în panicã de pe urma bombardamentului. În
momentul acela apare afarã o maºina cu
Rangheþ. El identificase în ce casã sunt ºi a venit
conform înþelegerii, cu grupa. Eu însã nu
pusesem încã problema lui Foriº, ºtiam cã este
înarmat, avea un pistol, era ºi Romeo care era un
cîine devotat lui, foarte vigilent ºi-l pãzea
totdeauna ºi îmi venea foarte greu sã-i pierd din
ochi, ºi ies sã-i dau drumul sã intre (lui Rangheþ
n.a.), cã vor veni peste 20 de minute, dupã ce eu
am lichidat cu el ºi am nevoie de eventual ajutor,
dupã ce am pus problema. Gazda s-a alarmat
cînd a vãzut o maºinã opritã afarã, Mira afarã s-

a agitat, el a ciulit urechile, dar încã n-a
reacþionat atunci, ci abia cînd maºina s-a întors
dupã 3 minute din nou. Atunci a spus: Ce este
asta? Ce este cu maºina asta? ªi atunci am vãzut
cã trebuie acþionat. Am cerut sã iasã Mira ºi
Romeo din camerã ºi i-am spus cã este maºina
noastrã... «A serviciului nostru tovarãºe Marius
ºi iatã care este hotãrîrea pe care trebuie sã þi-o
transmit spre executare.» Eu stãteam cu mîna pe
pistol, cu alta pe ciocan ºi cînd mi-am deschis
haina sã scot documentul, hîrtia bãtutã la maºina
de noi, s-a fãcut alb ca varul, au apãrut broboane
de sudoare, a vãzut pistolul în mînã, îl aveam pe
colþul mesei ºi þineam pe mîner ºi atunci el a spus
«Eu mã supun». Dintr-o datã era terci. S-a uitat
la mine, n-a înþeles nimic. L-am luat ºi i-am spus:
«Ai auzit de GRU ?» Zice da. Zic: Uite cu asta ai
de-a face. Imediat îmi treci toate legãturile ºi
totul ºi dacã vorbeºti un cuvînt sau calci alãturi
rãspunzi cu capul... -am lãsat pe ei în casã, le-am
luat pistolul ºi le-am spus sã iasã cã ies pe riscul
lor ºi m-am dus cu servieta la Filipescu care nu
era departe... L-am luat pe Filipescu înarmat cu
un automat, grenadã, sã îl instalez la Foriº...10.
Scena pare desprinsãa dintr-un film cu gangsteri
ºi nicidecum rezolvarea unui conflict politic
pentru putere, ce ºi era de fapt.
ªtefan Foriº a fost transportat într-o casã
din cartierul Floreasca, apoi în alta din cartierul
Vatra Luminoasã, unde pe 24 august 1944 vor fi
depuºi Ion ºi Mihai Antonescu. El nu a fost
arestat cum s-a scris ci pus sub consemn.
Aceeaºi pedeapsã suferise pentru cîteva luni ºi C.
Pârvulescu, consemnat la ordinul lui Foriº pentru
mai multe luni într-o casã conspirativã, pentru cã
uitase o servietã cu documente ale PCR într-un
taxi. Au rezultat cîteva zeci de arestãri operate de
Siguranþã. Foriº rãmîne sub pazã pînã în iunie,
cînd Bodnãraº îl elibereazã. Este utilizat de
sectorul de agitaþie ºi propagandã, Agitprop.
Aici lucreazã pentru primele numere ale ziarului
România liberã. Continua sã fie supravegheat de
grupa de ºoc a lui Bodnãraº. Este docil, se
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supune fãrã sã opunã rezistenþã gardienilor sãi.
Încearcã sã îºi lamureasca situatia printr-un
memoriu adresat noii conduceri. Armata roºie se
pregãtea sã rupã frontul în nordul Moldovei. La
Bucureºti grupurile politice se reactivau încã din
toamna 1943, dupã ce Mussolini fusese demis ºi
crease iluzia la Bucureºti cã România ar putea sã
repete soarta Italiei. În acest scop, diplomaþii
români negociau intens la Cairo, Ankara,
Lisabona, Stockholm încercînd sã mai salveze
ceva din situaþie. Conferinþa de la Casablanca
totuºi declarase cã singura formulã de a ieºi din
rãzboi era capitularea necondiþionatã. România
îºi încerca norocul. Armata roºie îºi pregãtea
noua ofensivã, atentã sã nu îi scape prada. Era
limpede cã minusculul PCR va avea de jucat în
noua situaþie un rol important - în contrast cu
dimensiunile sale. Înlãturarea lui Foriº era una
din manevrele prin care dispozitivul PCR se
pregãtea pentru ziua cînd sovieticii vor fi stapîni
în România.
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Patru ani de la dispariþia sa din Bucureºti, în 1950, este
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Remus Koffler, colaborator apropiat al lui ªtefan Foriº,
ºeful Comisiei Financiare a PCR din 1937- septembrie
1944. Arestat în 1949, înebuneºte în timpul anchetei în
urma torturilor. Inculpat în procesul grupului Lucreþiu
Pãtrãºcanu ºi condamnat la moarte. Executat la 17 aprilie
1954 la închisoarea Jilava.
9
Mira, pseudonim al Victoriei Sîrbu, membrã a
secretariatului PCR, soþia lui Foriº. Foriº a avut trei soþii
: 1) Lotty, are un copil cu avocatul Iosif Schraer în 1935,
cînd Foriº se afla în închisoare. 2) Tatiana Petrovici. S-a
refugiat în URSS odatã cu intrarea Armatei roºii în
Basarabia, 1940. Se cãsãtoreºte în timpul rãzboiului cu
un ofiþer sovietic, Iakov Bulan, devenit în anii 50
Comandantul Aviaþei militare ºi Rector al Academiei
Militare, agent sovietic. Tatiana Bulan a fost paraºutatã în
1944 în România, cu misiunea de a crea un detaºament
de partizani. În anii 50 a fost ºefa ºcolii de partid Jdanov.
3) Victoria Sîrbu (n. 22 octombrie 1909, la Soroca,
Basarabia), învãþãtoare. În aprilie 1945 naºte o fatã, care
a purtat numele ei, nu pe cel al lui Foriº. Are de la aceastã
fiicã, Ana, trei nepoþi. Arestatã în 1949, a fost
condamnatã la 14 ani în procesul Pãtrãºcanu din aprilie
1954. Amnistiatã în 1955, dupã ºase ani de anchete
neîntretrupte ºi închisoare. Lucreazã la Biblioteca
centralã de stat pînã la pensionare.
10
Dan Cãtãnuº, Ioan Chiper, Cazul ªtefan Foriº. Lupta
pentru putere în PCR. De la Gheorghiu-Dej la
Ceauºescu ed. Vremea, 1999, pp.150-1
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Întoarcerea

Cazul Ana Pauker

Fragment din lucrarea Ceauºescu: anii numãrãtorii inverse în curs de elaboarare

PAVEL CÂMPEANU

Sfârºitul verii lui 1944 a precipitat
România în vârtejul unui veritabil uragan al
istoriei. Dupã 4 ani de la prãbuºirea hotarelor
de Est, de Nord ºi de Sud, dupã 3 ani de
rãzboi început cu victorii nesperate ºi continuat cu înfrângeri care nu mai lãsau nici o
speranþã, costând ºi unele ºi altele sute de mii
de vieþi tinere, fiecare zi aducea noi rãsturnãri,
þara se scufunda într-un dezastru fãrã ieºire. O
armatã de ocupaþie sub pretextul alianþei ceda
locul unei alte armate de ocupaþie care înainta
ca forþã militarã vrãjmaºã; în timp ce germanii
bombardau capitala, armistiþiul cu ruºii,
anunþat de rege, continua sã nu fie semnat;
foºtii aliaþi se transformaserã în inamici mult
mai rapid decât actualii inamici în aliaþi.
Mareºalul, arestat de rege, dispãruse fãrã
urmã, în guvernul înfiripat pe ruinele acestui
seism descendenþii Brãtienilor se învecinau cu
reprezentantul Partidului Comunist, România se
declara aliatã a Naþiunilor Unite care nu se
declarau aliate ale României  prea multe,
prea confuze ºi prea grãbite rãsturnãri pentru
ca populaþia sã dea atenþie tot mai numeroaselor placarde ºi pânze roºii purtând inscripþia: Trãiascã Partidul Comunist din România
în frunte cu tovarãºa Ana Pauker!  un nume
evreiesc de care prea puþini auziserã ori îºi
mai aduceau vag aminte de pe vremea unui
proces anti-comunist desfãºurat în urmã cu

aproape 10 ani.
Purtãtoarea respectivului nume nu
fusese o personalitate publicã nici înainte, nici
dupã episodul acelui proces. Brusca ei reapariþie  de fapt apariþie  într-un astfel de rol
trecea în acel context, pentru cei mai mulþi,
nebãgatã în seamã. Mai mult absentã din þarã
în prima parte a anilor 30, Ana Pauker petrecuse a doua parte a aceluiaºi deceniu pe teritoriul þãrii (dar în afara ei) în închisoare unde
ispãºea pedeapsa de 10 ani la care fusese
condamnatã cu prilejul procesului amintit.
În condiþiile relativei destinderi pe
care, dupã pierderea Basarabiei în iunie 1940,
România încerca sã o obþinã în raporturile ei
cu URSS, s-a ajuns ºi la un acord asupra unui
schimb limitat de prizonieri politici. ªi astfel,
în vreme ce punea la punct ultimele pregãtiri
pentru atacarea URSS, cu numai 6 sãptãmâni
înainte de a lansa faimoasa comandã: Ostaºi,
vã ordon: treceþi Prutul! generalul Antonescu îi îngãduia Anei Pauker, la numai
jumãtate din executarea sentinþei, sã pãrãseascã România cu destinaþia Moscova. Unele
detalii aparent insignifiante ale acestui episod
ºi-au reliefat ulterior importanþa. De exemplu:
1. Cererea de extrãdare a Anei Pauker nu
fusese iniþiatã de autoritãþile sovietice, ci de
vestigiile Kominternului, anume douã colaboratoare cu care ea se împrietenise pe vremea
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propriei sale activitãþi anterioare la Moscova:
soþia lui Manuilski, care supervizase activitatea Internaþionalei Comuniste din partea
PCUS, ºi Stela Blagoeva, fiica lui Dimitãr
Blagoev, întemeietorul venerat al Partidului
Comunist Bulgar. Ideea lor gãsise probabil
înþelegere la Dimitrov (fostul preºedinte al
Internaþionalei Comuniste) ale cãrui sentimente faþã de deþinuta din România erau
destul de amicale pentru ca faimosul lider
comunist sã-i invite pe cei doi copii ai acesteia sã-ºi petreacã vacanþa împreunã cu familia lui. Ana Pauker nu a devenit prin urmare
obiectul acestui schimb datoritã protecþiei de
care s-ar fi bucurat din partea lui Stalin ori a
altor înalþi dregãtori ai Kremlinului.
2. Pregãtind expedierea deþinutei spre Est
autoritãþile de la Bucureºti au transferat-o mai
întâi spre extremitatea vesticã a þãrii, la
Penitenciarul Special Caransebeº, închisoarea
de bãrbaþi unde, dupã prãbuºirea Doftanei, la
marele cutremur din noiembrie 1940, fusese
instalat grupul condamnaþilor comuniºti. Þinutã în izolare, ea a fost totuºi contactatã de
aceºtia având o lungã discuþie cu ºeful lor,
unul dintre conducãtorii grevei de la C.F.R.
din 1933. Aºa a avut loc prima ei întâlnire cu
Gheorghe Gheorghiu-Dej; urmãtoarea avea sã
se petreacã 3 ani mai târziu, în septembrie
1944, la revenirea Anei Pauker de la Moscova,
iar ultima peste încã 8 ani, în mai 1952la
plenara CC al PMR care, iniþiatã de fostul
ceferist, o va demite din toate funcþiile.
3. Extrãdarea o readuce pe Ana Pauker la
Moscova, unde mai fusese în trecut împreunã
cu soþul ei Marcel Pauker, dupã numai 3 ani
de când acesta fusese executat de NKVD sub
învinuirile alternative de spion în favoarea
României ºi de agent trotskist. Deºi în închisoare fiind ea rostise public cuvenitele
formule de înfierare a acestuia ºi deºi, de o
bunã bucatã de timp cãsnicia lor nu mai
subzista decât formal, regula stalinistã
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nescrisã care extindea vina condamnaþilor
politici asupra familiei lor nu putea sã nu-i
provoace Anei Pauker unele aprehensiuni
privind adevãratele motivaþii ale aducerii sale
în URSS. Existenþa unor asemenea aprehensiuni ar fi putut explica dorinþa ei manifestatã
îndatã dupã sosirea în capitala sovieticã, de a
discuta întreaga chestiune chiar cu Beria (de
mulþi ani patronul temut al poliþiei politice).
Cerându-i sfatul amical lui Manuilski,
acesta i-a dat un rãspuns de naturã mai curând
sã-i înteþeascã decât sã-i atenueze îngrijorãrile: în nici un caz!
Dupã declanºarea rãzboiului antisovietic Anei Pauker i s-a atribuit poziþia efectivã de conducãtor al emigraþiei PCR în
URSS. La început acesta era un grup restrâns,
concentrat mai ales asupra transmisiilor în
limba românã ale postului de radio Moscova,
printre redactori numãrându-se Leonte Rãutu,
viitorul ºef al ideologiei sub regimul stalinist,
Walter ºi Hortensia Roman al cãror fiu, Petre,
avea sã devinã cel dintâi prim-ministru al
României instalat de revoluþia anti-stalinistã
din decembrie 1989 º.a. Sfera de activitate a
grupului s-a amplificat enorm dupã Stalingrad,
prioritatea constituind-o convertirea prizonierilor români ºi recrutarea, din rândurile lor, a
viitoarei divizii de voluntari Tudor Vladimirescu care, dupã ruperea alianþei cu Germania
hitleristã ºi întoarcerea armelor, avea sã lupte
alãturi de armata românã pe frontul de Vest.
Noile împrejurãri istorice au pus de la sine
problema revenirii în patrie a întregului grup
de emigranþi. Reîntoarcerea Anei Pauker s-a
produs însã în circumstanþe speciale.
O misiune improvizatã
Potrivit propriei sale versiuni, îndatã
dupã lovitura de palat de la Bucureºti care s-a
soldat cu rãsturnarea regimului Antonescu ºi
cu ieºirea României din Alianþa cu Germania,
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Ana Pauker a fost convocatã de Gheorghi
Dimitrov, fostul preºedinte al Kominternului.
Ea dã despre aceastã discuþie revelatoare urmãtoarea descriere prezentatã la 18 iunie 1956 în
faþa comisiei speciale care, dupã patru ani de
când fusese destituitã, continua sporadic sã o
interogheze (citat din stenogramã):
Tov. Pîrvulescu (N.B.: pe atunci
preºedinte al Comisiei de Control) m-a
întrebat cum a fost când am venit de la
Moscova. Am spus la siguranþã. Am fost la
Moscova, m-a chemat tov. Dimitrov, mi-a
spus: «te duci în þarã ºi vezi ce este acolo, cã
noi habar n-avem». Tov. Borilã (N.B.:
membru al comisiei, prezent la interogatoriu)
care a fost acolo ºtie cã n-a existat nici o
legãturã cu þara ºi nu se cunoºtea nimic. ªi
atunci pe loc am spus: «Tovarãºe Dimitrov, eu
sunt femeie, n-am fost în þarã în timpul
rãzboiului, am fost în închisoare ºi habar nam cum stau lucrurile, au trecut 10 ani ºi este
greu de fãcut lucrul acesta. Sunt femeie,
evreicã, intelectualã». «Dar cine sã ia
conducerea acolo?» Am spus cã este un
tovarãº popular, muncitor, tov. Gheorghiu.
Nu-l cunoºteam prea bine, l-am vãzut 2
ceasuri la Caransebeº, dar ºtiam cã este un
tovarãº foarte popular, ceferist, un om
încercat. «Uite, acesta ar putea sã fie
conducãtorul partidului, am spus. Dimitrov a
spus «de 4-5 ani de zile n-avem informaþii din
România. Noi nu cunoaºtem pe nimeni, pe
tine te cunoaºtem». Tov. Borilã ºtie cã ºi
grupului i s-a spus: vedeþi ce este ºi luaþi
conducerea, pentru cã nu s-a ºtiut ce este în
þarã. «Mergi cu douã radiografiste, mã anunþi
ce ºi cum este, poþi sã comunici de câteva ori
pe zi cum stau lucrurile. O sã trimitem ºi pe
Luca sã vã fie de ajutor ºi vedeþi ce faceþi».
Cu asta am plecat. (Stenograma publicatã în
Sfera Politicii nr. 60, mai 1998).
Aceastã întrevedere pare sã fi fost
preludiul ºi resortul unui act cu profunde

consecinþe. Cãci aºa cum s-a petrecut,
revenirea Anei Pauker în þarã a însemnat
restabilirea dependenþei PCR faþã de
Moscova, a sãdit primii germeni ai conflictului ei cu Gheorghiu-Dej ºi prin mijlocirea
acestor implicaþii a avut o înrâurire majorã,
deºi indirectã, asupra evoluþiilor ulterioare ale
stalinismului românesc.
Ana Pauker nu dã declaraþia din
iniþiativa ei, ci ca rãspuns la o întrebare
expresã. Nu tocmai sistematicã, prin simpla
respectare a cronologiei, declaraþia beneficiazã de o coincidenþã care îi asigurã o însuºire
foarte greu accesibilã: credibilitatea. Este
vorba despre faptul cã misiunea i-a fost
trasatã la Moscova în prezenþa unui martor
care, 12 ani mai târziu, la Bucureºti, ca
membru al comisiei (alãturi de Constantin
Pîrvulescu, Gheorghe Apostol, Alexandru
Moghioroº ºi Ion Vinþe) îi ascultã  ºi implicit
îi verificã  depoziþia: Petre Borilã. Deºi la
plenara din mai 1952 acesta nu ºi-a ascuns
resentimentele faþã de ea, ascultându-i
declaraþia, el nu intervine în nici un moment
pentru a o contrazice, a o corecta, ori a o
completa. Relatarea Anei Pauker asupra
primirii misiunii de a se reîntoarce în þarã este
astfel ratificatã prin tãcerea omului care
datoreazã sancþionãrii ei propria lui promovare în cel mai înalt for al ierarhiei de partid 
Biroul Politic.
Declaraþia scoate la luminã multe
aspecte semnificative ale emisiunii, dar nu pe
toate. Ea precizeazã numele personajului care
a dat indicaþiile, dar nu ºi în ce calitate ori în
numele cãrui organism. Obscuritatea acestui
aspect are o importanþã infinit mai mare decât
cazul în discuþie. Personajul fusese Gheorghi
Dimitrov, ultimul preºedinte al Kominternului, dar autodizolvarea Kominternului
fusese anunþatã cu un an înaintea convorbirii
despre care este vorba, la 22 mai 1943. Ar
rezulta cã Dimitrov, care nu primise o altã
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funcþie oficialã, fie continua sã prezideze o
organizaþie auto-dizolvatã, fie cã anunþul
auto-dizolvãrii nu corespundea realitãþii.
Ambiguitatea politicã se regãseºte pânã ºi în
aranjamentele logistice: lui Dimitrov i se
repartizase un cabinet în sediul CC al PCUS,
PC (b), cum se numea încã pe atunci, dar el nu
era membru ºi deci cu atât mai puþin un
conducãtor al acestui partid, ci al partidului
Comunist Bulgar.
Dintr-un alt punct de vedere este cu
totul improbabil ca decizia de a o trimite în
acel moment pe Ana Pauker înapoi în þarã cu
misiunea de a prelua conducerea PCR sã fi
fost adoptatã de Dimitrov în propriul sãu
nume, dar în termenii depoziþiei, ei nu i s-a
dat o asemenea lãmurire esenþialã ºi ea nici nu
a cerut-o. Privitã sub incidenþa formalã, prin
lipsa oricãrei referiri la o autoritate instituþionalã, aceastã mãsurã de anvergurã istoricã
era convenitã între douã persoane private. Nu
trebuie uitat cã în acea fazã a rãzboiului
Moscova i-a trimis înapoi, într-un fel sau
altul, ºi pe liderii comuniºti în alte þãri care se
aflaserã în emigraþie în URSS: Constantin
Pârvulescu, Gheorghe Apostol, Alexandru
Moghioroº ºi Ion Vinþe îi ascultã  ºi implicit
îi verificã  depoziþia: Petre Borilã. Deºi la
plenara din mai 1952 acesta nu ºi-a ascuns
resentimentele faþã de ea, ascultându-i
declaraþia el nu intervine în nici un moment
pentru a o contrazice, a o corecta, ori a o
completa. Relatarea Anei Pauker asupra
primirii misiunii de a se reîntoarce în þarã este
astfel ratificatã prin tãcerea omului care
datoreazã sancþionãrii ei propria lui promovare în cel mai înalt for al ierarhie de partid 
Biroul Politic.
Folosirea repetatã a procedeului - vezi
ºi cazul liderilor comuniºti din alte þãri:
Rakosi în Ungaria, pe Bierut în Polonia, pe
Gotwald ºi Slansky în Ceho-Slovacia ºi chiar
pe Dimitrov însuºi în Bulgaria, pare sã
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sugereze înclinaþia din acel moment a
Kremlinului dacã nu spre reconstituirea
Internaþionalei Comuniste mãcar spre
reluarea unei activitãþi de acelaºi gen
deocamdatã în acea zonã a Europei în care
trupele sovietice continuau sã pãtrundã.
Spre deosebire de Gotwald, ori într-o
anumitã mãsurã de Rakosi, sau mai târziu de
Thorez ºi Togliatti, Ana Pauker nu era trimisã
acasã pentru a-ºi relua locul în fruntea
partidului, ci pentru a se face acceptatã în
acest rol pe care nu îl îndeplinise niciodatã în
trecut. Neputinþa de a-ºi justifica aceastã
pretenþie prin invocarea unei autoritãþi
respectate de viitorii sãi interlocutori în þarã
face ca primul obstacol de care se loveºte
executarea misiunii sã rezide chiar în modul
cum i-a fost trasatã: anonimatul autoritãþii în
numele cãreia vorbeºte. Întemeiat pe o bazã
atât de ºubredã succesul ei iniþial va fi deci
unul de scurtã duratã (ea va rãmâne în fruntea
partidului doar un an) ºi se datora cu
precãdere contextului militar. În optica interlocutorilor sãi din interior, nefiind trimisul
unei autoritãþi politice definite ea ar fi putut fi
pur ºi simplu mesagerul puterii învingãtoare.
Odatã cu România, sub ocupaþie se gãsea în
felul sãu ºi PCR. Ponderea acestor factori care
i-au facilitat succesul pe termen scurt se va
întoarce pe termen lung împotriva purtãtorului acestei improvizate misiuni. Nu numai
pentru adversari, ci ºi pentru opinia publicã
neangajatã, precum ºi pentru o bunã parte a
tovarãºilor ei de partid, Ana Pauker a purtat
stigmatul de om al trupelor de ocupaþie.
Cel puþin la fel de important ca
iniþiatorul misiunii este conþinutul ei. Ana
Pauker relateazã acest conþinut pãrând nu
doar sã evoce, ci chiar sã citeze cuvintele lui
Dimitrov: iei conducerea în þarã ºi vezi ce
este acolo, cã noi habar n-avem  o frazã
perfect iraþionalã prin incompatibilitatea
acþiunii comandate cu motivaþia ei. Recunos-
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când cã rãspunde unei situaþii complet
necunoscute hotãrârea nu încearcã sã se
adapteze acestui impediment prin circumspecþie, ci îl ignorã prin fermitatea ei
tranºantã. Aici opereazã hermeneutica stalinistã pentru care atotputernicia subiectivismului începe de la nepãsarea faþã de realitate,
strãdania de a cunoaºte realitatea fiind
resimþitã ca o limitare  ºi deci o negare a
acestei atotputernicii. Ignorarea realitãþii este
substitutul transformãrii ei.
Esenþa misiunii este însã concentratã
în primul cuvânt al frazei de mai sus: iei
conducerea... El implicã o serie de
presupoziþii în mod egal hazardate, cum ar fi:
1. Deºi necunoscutã Moscovei, o conducere a
PCR totuºi existã.
2. Deºi necunoscutã, aceastã conducere
existentã este consideratã necorespunzãtoare.
3. Ea nu e judecatã ca fiind necorespunzãtoare deºi este necunoscutã ci fiindcã este
necunoscutã.
4. Faptul cã este necunoscutã Moscovei
reprezintã dovada peremptorie cã acea conducere a fost constituitã fãrã încuviinþarea
Moscovei.
5. Fiind necorespunzãtoare, acea conducere
existentã trebuie înlocuitã.
6. Necorespunzãtoare pentru cã este necunoscutã Moscovei, conducerea din þarã trebuie
înlocuitã cu o conducere corespunzãtoare ºi
deci cunoscutã Moscovei.
7. Cea mai bine cunoscutã Moscovei este o
conducere trimisã de Moscova.
8. Dintre toþi membrii PCR aflaþi în emigraþie
pe teritoriul URSS persoana cea mai potrivitã
pentru a prelua acest rol este Ana Pauker.
Substratul acestui ciudat proces
mental devine mai puþin indescifrabil atunci
când, împotriva stãruinþelor Anei Pauker de a
se încredinþa aceastã misiune altcuiva, Dimitrov aduce urmãtorul argument: De 4-5 ani
de zile n-avem informaþii din România. Noi

nu cunoaºtem pe nimeni, pe tine te cunoaºtem.
Împrejurarea cã rãzboiul, ocupaþia, rezistenþa,
închisorile, ar fi putut prilejui afirmarea unor
noi conducãtori, beneficiari ai unei experienþe
istorice cu totul diferitã de cea antebelicã, nu
îi poate absolvi pe aceºtia de pãcatul politic
congenital al auto-promovãrii lor fãrã
binecuvântarea Moscovei. Cel puþin atâta
vreme cât tunurile încã nu au tãcut, strategia
Kremlinului faþã de partidele comuniste are
ca premisã generalã prezumþia stalinistã a
vinovãþiei ºi ca premisã operaþionalã readucerea lor sub controlul strict al Moscovei.
Obiectivul pare a-l constitui restabilirea unei
continuitãþi, dar nu cu activitatea din anii
rãzboiului, ci cu cea din perioada anterioarã
(anii30). Într-altfel  dar nu ºi mai puþin 
revelatoare este ºi întâia propoziþie din acest
ultim citat: De 4-5 ani de zile n-avem
informaþii din România. Presupunând cã sub
acest raport PCR nu avea o situaþie
excepþionalã ar reieºi cã Internaþionala Comunistã îºi încetase în fapt activitatea înainte de
a se fi autodizolvat, lipsa invocatã a informaþiilor precedând cu 3-4 ani anunþul auto
dizolvãrii. Aceeaºi scurtã propoziþie certificã
o datã mai mult cã atâta cât ºi aºa cum a fost,
activitatea PCR din acei ani s-a desfãºurat în
afara controlului exercitat de Kremlin prin
acea organizaþie specializatã.
Acþiuni ale partidului ca arestarea
secretarului general ªtefan Foriº, constituirea
unei conduceri substitutive, provizorii,
evadarea lui Gheorghiu-Dej din lagãrul de la
Târgu Jiu ºi dispariþia lui Lucreþiu Pãtrãºcanu
de la domiciliul forþat care îi fusese impus,
semnarea de cãtre PCR mai întâi a înþelegerii
de Front Unic cu Partidul Social Democrat ºi
apoi a celei pentru constituirea Blocului
Naþional Democratic cu cele douã partide
istorice  Partidul Naþional Þãrãnesc ºi
Partidul Naþional Liberal  participarea lui
Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi a lui Emil Bodnãraº la
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pregãtirea ºi. realizarea loviturii de palat din
23 august 1944, trecerea mareºalului
Antonescu, dupã arestare, în paza PCR,
intrarea reprezentantului PCR, Lucreþiu
Pãtrãºcanu, în guvernul format dupã rãsturnarea dictaturii militare ºi altele au fost prin
urmare iniþiate din interior, fãrã consimþãmântul, consultarea, ori chiar informarea
Moscovei.
Rãzboiul, care a adus lumii atâtea
nenorociri, a oferit partidelor comuniste
prima ºansã istoricã de a acþiona independent
de Kremlin bizuindu-se pe ele însele. Aceasta
nu a fost o independenþã politicã dobânditã
prin efectul unei strategii pe care ºi-o luase
drept obiectiv, ci o independenþã de fapt,
rezultatã din evoluþia contextului istoric,
niciodatã explicitatã ºi cu atât mai puþin
legitimatã în termeni politici ori ideologici  o
independenþã ai cãrei beneficiari nu luptaserã
pentru a o obþine, ceea ce nu înseamnã cã nu
ar fi dorit-o. Fãrã a fi rostite, implicaþiile ei
politico- ideologice aveau însã, din punctul de
vedere al partidului-pãrinte, un intolerabil
potenþial perturbator. Motivul: ea validase în
fapt aserþiunile celei mai abominabile dintre
erezii, cea potrivit cãreia chiar ºi în cele mai
vitrege condiþii, chiar ºi cele mai firave partide comuniste pot supravieþui fãrã înãbuºitorul
sprijin al Kremlinului.
Odatã cu rãzboiul a luat sfârºit ºi
conjunctura care a fãcut posibilã aceastã
independenþã, dar nu ºi gustul pentru ea. De
aici neputinþa resuscitãrii lumii monolitice a
stalinismului antebelic, contestarea supremaþiei PCUS ºi a modelului sovietic devenind
un comportament curent al liderilor comuniºti
ajunºi la putere în alte þãri  începând cu
Comulka în 1947 ºi cu Tito în 1948, continuând cu China ºi cu Albania, cu Imre Nagy
în Ungaria, cu România ºi cu Ceho-Slovacia
în anii 60, proces culminând cu marele seism
din 1989, când respingerea dominaþiei
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sovietice a trecut din mâinile comuniºtilor în
cele ale anti-comuniºtilor.
Sub aceastã incidenþã reîntoarcerea
Anei Pauker la Bucureºti putea fi resimþitã de
comuniºtii din interior ca reîntoarcerea PCR
la dependenþa faþã de Kremlin. Dar pe când în
trecut dependenþa partidului era în conflict cu
voinþa de independenþã a þãrii, în noile
circumstanþe atât partidul cât ºi þara intrau
într-o epocã de dependenþã. Ca urmare a
înfrângerii militare pierderea independenþei
politice a partidului ºi pierderea independenþei naþionale a þãrii deveneau concomitent
inevitabile ºi inseparabile. Ceea ce se putea
discuta între Ana Pauker ºi cei cãrora le
prezenta mandatul ei nu era deci problema
dacã aceastã dublã dependenþã va fi acceptatã
ori nu, ci doar care dintre cele douã grupãri o
va gestiona: cea a foºtilor deþinuþi din interior
sau cea a foºtilor emigranþi din URSS.
Mandatul Anei Pauker, de a restaura ºi de a
gestiona dependenþa PCR faþã de Kremlin
reprezintã primul ºi cel mai energic generator
al conflictului care avea sã o opunã lui
Gheorghiu-Dej ºi echipei lui, încheindu-se în
avantajul acestora din urmã. Dincolo de
circumstanþe pasagere ºi de idiosincrasii
personale, dincolo de considerabila apetenþã
pentru putere evidentã de ambele pãrþi, acesta
a fost totuºi, în ultimã instanþã, un conflict de
naturã politicã având ca mizã nu doar soarta
unor indivizi, ci modul de integrare a
României în ceea ce avea sã devinã zona de
influenþã a URSS.
Dupã cum reiese din acelaºi citat, pe
lângã mandatul politic misiunea Anei Pauker
era susþinutã ºi de mijloace tehnice. Ea nu este
expediatã înapoi la Bucureºti împreunã cu o
suitã de experþi în diferite domenii de interes,
ci cu douã radio-telegrafiste, precizându-i-se:
mã anunþi ce ºi cum, poþi sã comunici de
câteva ori pe zi. Prin urmare mesajele nu vor
fi adresate unor activiºti de rang intermediar,
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controlul va fi exercitat direct de Dimitrov,
scop în care el cere sã fie þinut la curent cu o
remarcabilã asiduitate. Exclusiv tehnice în
aparenþã, aceste indicaþii au un substrat politic
de importanþã cardinalã: nimic nu sugereazã
cã la folosirea acestei facilitãþi ar putea avea
acces ºi altcineva decât purtãtoarea misiunii,
selectarea ºi elaborarea informaþiilor transmise îi revenea deci în exclusivitate. Moscova
însãºi este cea care doreºte ca informaþiile
asupra României sã nu-i fie asigurate de
viitoarea conducere a PCR, ci de trimisul ei în
acea þarã. Moscova imprimã astfel vitalei
legãturi cu ea un caracter în acelaºi timp
monopolistic ºi conspirativ. Prin învestirea
Anei Pauker cu acest privilegiu personal gestionarea dependenþei PCR faþã de Moscova
este asumatã chiar de Moscova.
Nici unul dintre documentele accesibile nu conþine vreo referire la acest episod,
omis ºi din lista acuzaþiilor care i-au fost
aduse la plenara din mai 1952. Faptul cã el
este evocat din iniþiativa ei de abia în cursul
interogatoriului din iunie 1956 sugereazã fie
cã el a rãmas necunoscut conducãtorilor
partidului, fie cã descoperindu-l la un moment
dat, ei sã se prefacã în continuare cã îl ignorã.
Ana Pauker este singurul ºef comunist
din Estul Europei care, îndatã dupã încheierea
rãzboiului, renunþã de bunãvoie la poziþia de
lider suprem al partidului. Ea nu îºi justificã
acest gest extravagant prin propria-i incapacitate, ori prin opoziþia colaboratorilor sãi
apropiaþi. Tãcerea asupra acestui punct
sugereazã persistenþa reticenþelor ei faþã de
misiunea pe care Kominternul i-o impusese
cu un an în urmã.
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CINE NE CITEªTE:
Într-o vreme când oportunismul ºi
impostura ne invadeazã, când peste noapte
au apãrut o mulþime de analiºti politici
care cred cã un comentariu politic este un
fel de Procesul Etapei ºi îl aduc la acest
nivel, Sfera Politicii rãmâne un loc în care
întotdeauna vei gãsi profesionalism ºi
consistenþã, un far pe o mare învolburatã.

Mircea Criste

Fost Procuror general al României

PAVEL CÂMPEANU  sociolog, Director Executiv
al Centrului Independent pentru Studii ºi Cercetãri
Sociale, profesor la Universitatea Bucureºti. A
devenit membru al PCR înainte de al doilea Rãzboi
Mondial. A fost arestat ºi închis. printre lucrãrile
sale se numãrã analiza sociologicã a societãþilor
staliniste în patru volume The Sincretic Society, The
Origins, The Genesis ºi Exit publicate în SUA între
1980-1990.
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Presa românã faþã cu
reacþiunea
O analizã a reflectãrii în presa scrisã a adoptãrii legii statutului
CRISTINA MARIA PANÞÎRU

Evenimentul: Parlamentul ungar a
adoptat pe 19 iunie 2001 Legea privind statutul maghiarilor din þãrile vecine Ungariei, cu
306 voturi pentru, 17 împotrivã ºi 8 abþineri.
Legea prevede facilitãþi pentru etnicii maghiari
din statele vecine Ungariei, mai puþin pentru
cei din Austria, ºi va intra în vigoare pe 1
ianuarie 2002.
Denumirea oficialã a proiectului de
lege este Despre maghiarii care trãiesc în
þãrile vecine dar în discursul public s-a
încetãþenit denumirea de legea statutului1.
Problema: Cum a fost reflectatã
adoptarea legii statutului maghiarilor în
presa scrisã, în limba românã, în perioada 2030 iunie 2001? Se poate vorbi de o sferã
publicã unitarã care sã fie cadrul dezbaterilor
pe probleme etnice, sau existã arii etnice ale
discuþiilor pe aceastã temã? Ce elemente ale
imaginarului colectiv (simboluri, mituri ºi alte
reprezentãri) dominã discursul mediatic?
Care sunt condiþiile unei autentice comunicãri
într-o societate multietnicã având caracteristicile României?
Justificare: Mass-media are un rol
foarte important în problemele politice,
sociale, chiar economice, cu o coloraturã
etnicã deoarece: 1) Cei mai mulþi dintre
cititorii aparþinând etniei majoritare au
experienþe reduse cu persoane aparþinând
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minoritãþilor naþionale; 2) Cei mai mulþi
cititori aparþinând etniei majoritare au puþine
surse alternative de informare în legãturã cu
minoritãþile etnice; 3) Atitudinile negative cu
privire la minoritãþi sunt în interesul celor mai
mulþi dinte cititorii aparþinând etniei majoritare; 4) Subiectele legate de apartenenþa
etnicã determinã, într-o mãsurã mai mare
decât alte subiecte, polarizarea cititorilor în
termenii Noi (majoritarii) vs. Ei (minoritarii); 5) Mass-media reuºeºte sã producã aceastã polarizare evidenþiind evenimentele care reprezintã o ameninþare pentru
Noi; 6) Reprezentanþii minoritãþilor etnice
nu au, de obicei, suficientã putere pentru a se
opune public redactorilor tendenþioºi2.
Analiza: Pentru a rãspunde întrebãrilor ce au determinat prezenta cercetare am
avut în vedere campania de presã declanºatã
în urma adoptãrii, pe 19 iunie, a Legii
privind maghiarii din statele vecine Ungariei, pe fondul creat de discuþiile cu privire la
proiectul acestei legi, discuþii începute încã
din aprilie-mai 2001.
Dupã punctul culminant al campaniilor de presã  acþiuni ziaristice planificate
ºi desfãºurate într-o perioadã de timp
determinatã  ele se diferenþiazã în trei tipuri:
a) campanii de presã declanºate de evenimente deosebit de importante, inedite,
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punctul culminant situându-se la începutul
campaniei; b) campanii de presã periodice, la
care punctul culminant este plasat în a doua
jumãtate a duratei de desfãºurare a campaniei;
c) campanii de presã generate de evenimente
anterior planificat, care au punctul culminant
la sfârºitul acþiunii ziaristice3.
Adoptarea legii statutului a determinat o campanie ce se încadreazã în prima
categorie.
Au fost luate în consideraþie trei tipuri
de emiþãtori ai mesajului4:
1) Instituþii (Guvernul României, Preºedinþia, Instituþii ale Uniunii Europene,
agenþii de presã, etc.)
2) Personalitãþi ale vieþii publice (oameni
politici, înalþi funcþionari din ministere,
analiºti politici, persoane cu funcþii
importante în organizaþii neguvernamentale, etc.)
3) Redacþiile revistelor, cotidienelor avute
în vedere.
Am avut în vedere articolele/luãrile de
poziþie/comunicatele apãrute în:
1) revista Provincia, nr. 5, mai 2001 ºi nr.
6-7, iunie-iulie 2001;
2) revista 22, nr. 22, 23, 29 mai  11
iunie 2001;
3) cotidienele Adevãrul, Ziua, Monitorul
(de Bucureºti ºi de Cluj), Cotidianul, România Liberã.
Voi evidenþia urmãtoarele aspecte ale
discursului mediatic: 1) redarea contextului în
care a apãrut legea statutului, 2) modul cum
au fost interpretate anumite prevederi ale legii
maghiare, 3) dificultãþile legii, aºa cum au
fost ele evidenþiate de reprezentanþi ai instituþiilor statului român, ai partidelor politice,
ai societãþii civile, etc., 4) interpretãri problematice, 5) figurile de stil asociate cu evenimentul analizat, 6) elementele imaginarului
colectiv asociate cu evenimentul avut în
vedere (simboluri, mituri, alte reprezentãri).

Observaþii privind contextul ºi etapele
pregãtitoare pentru realizarea proiectului de
lege:

Înainte de apariþia acestei concepþii, discuþia era
centratã pe problema dublei cetãþenii. Deoarece
aceastã soluþie a întâmpinat multiple obstacole
juridice ºi politice, elaborarea unei legi a statutului
pãrea o soluþie intermediarã acceptabilã pentru
toate pãrþile. Deºi denumirea de lege a statutului sa pãstrat la nivelul discursului, proiectul s-a
transformat ulterior în legea facilitãþilor, iar ultima
versiune a fost prezentatã Parlamentului pur ºi
simplu ca legea despre maghiarii care trãiesc în
þãrile vecine. (Kántor Zoltán, Provincia, nr.5, mai)
Formularea legii statutului trebuie legatã de
nemulþumirile provocate de tratamentul rezervat
cetãþenilor de naþionalitate maghiarã din statele
învecinate Ungariei. (C. Preda, 22, nr.22,
29mai-4 iunie)
Deºi din punct de vedere legal, statele respective
nu fac discriminãri între cetãþenii lor, acest lucru nu
este adevãrat ºi în practicã. În acest sens, sprijinul
acordat de statul ungar, respectiv legea statutului
poate fi privitã ca un fel de compensaþie. (Kántor
Zoltán, Provincia, nr.5, mai)
Observaþie: Au existat ºi pânã acum reglementãri
ºi facilitãþi legale aplicabile maghiarilor din þãrile
limitrofe, dar acestea au fost dispersate în
aproximativ 150 de acte normative. Actualul
proiect de lege, care are în mod declarat caracter de
lege-cadru, încearcã sã armonizeze actele
normative amintite. O parte din facilitãþile deja
existente sunt stipulate formal în legi, celelalte sunt
însã informale, decizia privind acordarea lor fiind
lãsatã la latitudinea diferitelor oficii. (Kántor
Zoltán, Provincia, nr.5, mai)

Pot fi decelate patru tipuri de atitudini
redate de mass-media cu privire la legea statutului: A) Obiecþiile argumentate; B) Perspectivele personale asupra legii, care conþin
ipotezele autorilor cu privire la presupoziþiile
sau efectele posibile ale legii; C) Temerile,
filtrate prin miturile ºi simbolurile legate de
anumite evenimente istorice (i.e. Tratatul de
la Trianon). D) Atitudinile favorabile legii.
A) Obiecþiile argumentate:
1. Prevederile referitoare la piaþa muncii
reprezintã o formã de antiliberalism (C.
Preda, 22, nr. 22, 29mai  4 iunie)
2. Nu au fost consultãri reciproce între statul
român ºi cel ungar, fapt ce a avut implicaþii
nedorite (încãlcarea principiilor dreptului
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internaþional ºi a Tratatului româno-ungar):

 recunoaºterea de cãtre guvernul ungar a
organizaþiilor care reprezintã comunitãþile maghiare din þãrile vecine este inacceptabilã. (Comunicatul Guvernului României ,22, nr.23, 5-11
iunie)
Ceea ce a deranjat a fost probabil modul în care s-a
procedat  faptul cã guvernul Orban n-a discutat cu
guvernele þãrilor vecine. (Renate Weber, 22, nr.
22, 29 mai - 4 iunie)
se acrediteazã ideea unui transfer de autoritate de
la statul maghiar cãtre organizaþii juridice din
România. ( ) Numai pe baza unui tratat bilateral
statul român poate sã acorde o asemenea posibilitate. (Valeriu Stoica, 22, nr. 23, 5-11 iunie)

vecine. (Bauer Tamás, reprezentantul SZDSZ Uniunea Democraþilor Liberi, apud. Kántor Zoltán,
Provincia, nr. 5, mai)

7. Alte probleme:

3. Legea are aplicare extrateritorialã (Monitorul 20 iunie, Adevãrul 20 iunie, 21 iunie)
4. Legitimaþia de maghiar este un substitut
pentru a doua cetãþenie
actul de identitate eliberat de o autoritate naþionalã
a statului ungar ar tinde spre crearea unui substitut
pentru a doua cetãþenie. (Comunicatul Guvernului
României, 22, nr. 23, 5-11 iunie)

5. Legea statutului poate încuraja emigrarea
maghiarilor din þãrile vecine Ungariei:

este posibil ca proiectul de lege propus acum sã
devinã legea ademenirii. (Tabajdi Csaba citat de
Kántor Zoltán, Provincia, nr. 5, mai)
concepþia formulatã de guvern va servi pânã la
urmã nu rãmânerii acasã, ci emigrãrii. (SzentIványi István citat de Kántor Zoltán, Provincia, nr.
5, mai)

Existã oare întotdeauna o organizaþie reprezentativã a întregii comunitãþi maghiare dintr-o þarã?
Ce putem spune despre recunoaºterea ei? Dacã
aceastã organizaþie recunoscutã de statul în cauzã
nu este aceeaºi cu organizaþia acceptatã de cãtre
statul ungar? ( ) Nu va însemna, cumva,
acordarea acestei competenþe o intervenþie decisivã
a Ungariei în raporturile dintre formaþiunile
maghiare din România? (G. Andreescu, Provincia,
nr. 5, mai)
Sursele eventualelor probleme sunt: atitudinea
populaþiei majoritare, conformitatea cu reglementãrile UE, implicaþiile materiale, subiectivitatea
celor care elibereazã certificatele, facilitarea emigraþiei, înãsprirea reglementãrilor legale privind
cetãþenii strãini în paralel cu dezbaterea legii
statutului, problemele care vor trebui reglementate
ulterior prin alte legi, tensiunile din politica internã,
respectiv între organizaþiile din þãrile vecine.
(Kántor Zoltán, Provincia, mai)

Existã douã probleme serioase care trebuie
rezolvate. Prima este faptul cã legea se referã în
primul rând la facilitãþi de care se poate beneficia
pe teritoriul Ungariei ºi nu la întãrirea organizaþiilor
ºi instituþiilor din þãrile vecine. ( ) Cealaltã se
referã la faptul cã nu existã soluþie pentru situaþia
de dupã aderarea Ungariei la UE, problemã ce a
constituit poate cel mai important argument pentru
elaborarea legii statutului. (Kántor Zoltán,
Provincia, nr. 5, mai)

6. Legea poate crea o relaþie specialã, de
B) Perspectivele personale asupra
loialitate, faþã de Ungaria ºi ar accentua sentilegii
mentul de apatrid al celor ce trãiesc în afara I. Voi comenta, mai întâi, câteva moduri în
graniþelor acesteia:
care a fost interpretat obiectivul principal al
Asemenea relaþii au caracteristici similare celor legii (în vederea asigurãrii, pentru maghiarii
conferite de cetãþenie ºi ar putea stimula loialitatea
deþinãtorilor de legitimaþii faþã de statul care le din statele învecinate, a apartenenþei la naþiuacordã anumite avantaje, în detrimentul statului ai nea maghiarã unitarã, a prosperitãþii pe
cãror cetãþeni sunt ( ). (Victor Babiuc, senator
meleagurile lor natale, respectiv a pãstrãrii
PNL, 22, nr. 23, 5-11 iunie )
Adevãratul mesaj al acestei legi poate fi formulat identitãþii lor naþionale):
astfel: Patria voastrã este de fapt statul maghiar ºi
nu statul ai cãrui cetãþeni sunteþi. ... statul maghiar
v-ar da din inimã... ceea ce degeaba aºteptaþi de la
statul sub autoritatea cãruia v-a pus Trianonul. ... nu
speraþi sã vã integraþi în comunitatea politicã a
statului ai cãrui cetãþeni sunteþi... speraþi în
continuare altceva, deºi acel ceva de fapt nu poate
fi realizat niciodatã. Aceastã lege este foarte
dãunãtoare ( ) fiindcã ar crea o opoziþie între
maghiarii minoritari ºi populaþia majoritarã,
conservând astfel sentimentul de apatrid ce
caracterizeazã maghiarii care trãiesc în statele
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Pare sã se dea conceptului de naþiune un sens
transnaþional, care nu este acceptat (de cine? - n.a.),
conceptul de naþiune fiind legat de formarea
statelor naþionale. (Comunicatul Guvernului
României, 22, nr. 23, 5-11 iunie)
Din analiza proiectului legii rezultã cã unele
prevederi ale acestuia sunt în contradicþie cu
normele internaþionale de drept, dupã cum
urmeazã:( .) Prin folosirea conceptelor de
cetãþenie ºi naþionalitate se creeazã neclaritãþi
deoarece în limba englezã ele sunt congruente. Ar
putea fi evitatã dificultatea, folosind expresia
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persoane de origine etnicã ungarã. (Comunicatul
Guvernului României, 22, nr. 23, 5-11 iunie)
Prin noua Lege a statutului maghiarilor din þãrile
vecine Ungariei se va crea, pentru prima datã dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial, în aceastã regiune a
Europei, o situaþie care se va putea constitui într-un
precedent. Se înfiinþeazã un drept colectiv al
naþiunii maghiare, care priveºte, pe de o parte,
pe cetãþenii Ungariei, iar pe de altã parte pe etnicii
unguri din mai multe þãri, printre care ºi România.
Desigur, naþiunea maghiarã unitarã la care face
referire proiectul de la Budapesta este una de
sânge, iar nu una civicã. În acest sens, conceptul
de naþiune maghiarã devine unul tipic pentru
secolul al XIX-lea, excluzând minoritãþile naþionale
din corpul naþiunii ºi eliminând multiculturalismul
în favoarea unui romanticism etnic cu tente
rasiste. (Oprescu, 22, nr. 22, 29 mai - 4 iunie)
în legãturã cu asigurarea, pentru maghiarii din
statele învecinate, a apartenenþei la naþiunea
maghiarã unitarã( ) Aceastã apartenenþã este
definitã birocratic, legea propunând eliberarea unui
certificat de maghiar; legea statutului e gânditã ca
un dispozitiv de fabricare a unui tip de cetãþeni.;
conþinutul acestei «maghiaritãþi» forjate birocratic
este unul pur etnic; certificatul de maghiar
etnicizeazã astfel cetãþenia ºi transformã naþiunea
maghiarã dintr-un corp de cetãþeni într-o mare
familie biologicã. Cetãþenia îºi pierde caracterul
abstract, pentru a deveni o emanaþie a sângelui.
(Cristian Preda, 22, nr. 22, 29 mai - 4 iunie)
viziunea etnicã despre naþiune este una
conflictualã, proiectul de lege privind statutul
maghiarilor a fost elaborat de Guvernul ºi de
Parlamentul da la Budapesta pe baza unei concepþii
etnice ºi e de preferat viziunea liberalã cu privire
la naþiune conform cãreia naþiunea e o comunitate în care indivizii se asociazã liber pentru
realizarea unui proiect politic. (Valeriu Stoica,
preºedinte PNL în 22, nr. 23, 5-11 iunie)
Într-o Europã care, încã, n-a uitat cã nazismul a
agitat într-un mod ce nu trebuie uitat chestiunea
etnicã, Ungaria, o þarã membrã a NATO, aspirantã
sã intre în Uniunea Europeanã, se declarã pe faþã
naþiune etnicã, suprastatalã, revãrsatã peste teritoriile þãrilor vecine. (Paler, Cotidianul, 22 iunie)
Sentimentul naþional este chemat sã protejeze, în
nici un caz sã mobilizeze. El vine în întâmpinarea
persoanelor, nu pune persoanele în slujba
«naþiunii».( ) Proiectul de lege ungar introduce o
viziune cu totul diferitã. Spiritul naþional este pus
la baza mobilizãrii intereselor maghiarilor din
toatã regiunea central-est europeanã. El face
intrarea, în dreptul internaþional, a naþiunii
maghiare în sens etnic. Ca urmare, el va strivi
logica patriotismului constituþional din þãrile din
jur. (G. Andreescu, Provincia, nr.5, mai)
 prin îmbinarea principiul etnocultural cu cel

teritorial, legea statutului se bazeazã pe un fel de
definiþie etno-teritorialã a naþiunii. Din punct de
vedere teoretic, legea ar fi fost coerentã dacã s-ar fi
referit la toþi maghiarii din toate þãrile lumii. Prin
urmare, ( ) putem vorbi de trei categorii de
maghiari: maghiarii din Ungaria, maghiarii din
þãrile vecine, respectiv emigraþia maghiarã din Vest.
( )Astfel, definiþia etno-teritorialã a naþiunii,
respectiv definirea în douã trepte a calitãþii de
maghiar poate fi consideratã o instituþionalizare a
naþiunii maghiare transfrontaliere. (Kántor Zoltán,
Provincia, nr.5, mai)

Publicul þintã al legii a reprezentat
prima problemã ce a stârnit controverse în
presã ºi în viaþa politicã româneascã.
Teama, aproape instinctivã, faþã de
definiþia naþiunii ce stã în spatele acestui act
normativ ungar, a influenþat puternic atitudinile guvernanþilor, ale politicienilor din
opoziþie, ale ziariºtilor, etc.
Punctele de vedere amintite mai sus
pot fi împãrþite în douã categorii:
1. Cele care se referã conceptul de naþiune ce stã la baza legii statutului;
2. Cele care vizeazã grupul þintã al legii
ungare ºi drepturile instituite pentru membrii acestui grup.
Le voi analiza pe rând:
1. O observaþie generalã priveºte atitudinea
dominantã a celor citaþi anterior: cu excepþia
lui Kántor Zoltán, toþi ceilalþi îmbrãþiºeazã
o singurã definiþie a conceptului de naþiune,
pe care o considerã drept singura corectã:
În comunicatul Guvernului naþiunea
este pusã în legãturã cu formarea statelor
naþionale ºi se sugereazã cã aceasta e definiþia
acceptatã a naþiunii. Într-o manierã stângace ºi hilarã se subliniazã relaþia problematicã
dintre naþiune ºi cetãþeni. Dan Oprescu
identificã definiþia etniei (care, în unele
accepþiuni, este o legãturã de sânge/kinship) cu definiþia naþiunii. Domnul
Oprescu remarcã faptul cã legea maghiarã nu
se bazeazã pe o concepþie civicã asupra
naþiunii. Aceasta este o problemã des întâlnitã
în spaþiul socio-politic sud-est european. ªi
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Cristian Preda remarcã raportul problematic
dintre etnie ºi cetãþenie. Valeriu Stoica
precizeazã cele douã sensuri ale conceptului
de naþiune, însã atitudinea sa nu este
neutrã din punct de vedere axiologic
Octavian Paler identificã etnia ºi naþiunea
maghiarã ºi sesizeazã faptul cã prin legea
statutului se instituþionalizeazã naþiunea
maghiarã transfrontalierã. Kántor Zoltán
remarcã îmbinarea principiul etnocultural cu
cel teritorial ºi subliniazã faptul cã definiþia
etno-teritorialã a naþiunii, respectiv definirea
în douã trepte a calitãþii de maghiar poate fi
consideratã o instituþionalizare a naþiunii
maghiare transfrontaliere.
Reacþiile provocate de obiectivul legii
(în vederea asigurãrii, pentru maghiarii din
statele învecinate, a apartenenþei la naþiunea
maghiarã unitarã.) au în spate anumite
presupoziþii legate de relaþia dintre stat ºi
cetãþean, dintre stat ºi naþiune, dintre naþiune
ºi etnie.
O primã observaþie ar fi cã, atât în
textul legii, cât ºi în dezbaterile publice din
România, naþiunea ºi etnia au fost identificate, ceea ce a creat false probleme.
Fãrã a avea pretenþia de a da lecþii,
voi face anumite precizãri asupra controversatelor concepte:
Unii teoreticieni considerã cã etnia
reprezintã afilierea subiectivã la un grup pe
baza unei culturi (limbã, tradiþii) comune, pe
baza unei istorii, descendenþe comune, care
creeazã conºtiinþa identitãþii ºi solidaritãþii.5
Cercetãrile antropologice au evidenþiat cã nu
atât diferenþele culturale dintre grupuri
evidenþiazã etnicitatea, ci insistenþa cu care
membri grupului sau cei din exterior evidenþiazã diferenþele ºi le fac relevante în
interacþiunile sociale6.
Legãtura dintre etnicitate ºi naþionalism pare a fi evidentã, deºi naþionalismul ºi
statul naþional nu sunt în mod necesar bazate
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pe etnicitate.7 Diferenþa majorã dintre etnicitate ºi naþionalism stã în raportarea lor faþã de
stat. Nu etnicitatea, ci naþionalismul stã la
baza justificãrii ideologicã a statului.8 Cele
douã concepte nu sunt însã clar delimitate.
Unii cercetãtori considerã cã în estul Europei
conceptul naþiunii este unul etnic (bazat pe
cultura comunã, definitã în termeni de rasã,
limbã, tradiþie sau religie), mai degrabã decât
unul constituþional (bazat pe stat, teritoriu,
cetãþenie ºi principii politice), ca în Occident.9
Definiþiile naþiunii ar putea fi împãrþite în douã categorii. Conform uneia dintre
concepþii, naþiunea este un produs al epocii
moderne, ºi s-a format în urma unor modificãri sociale ºi având o strânsã legãturã cu
statul. Cealaltã abordare subliniazã nucleul
etnic care a existat cu mult înaintea apariþiei
naþiunilor moderne. Ea pune accentul în
primul rând pe limbã ºi culturã, respectiv pe
simboluri etnice. (Kántor Zoltán, Provincia,
nr.5, mai) Am încercat sã arãt astfel cã cele
douã concepte ce au stârnit controverse în
discursul mediatic românesc (etnia ºi naþiunea) sunt prin natura lor problematice, iar a
opta pentru o definiþie, cu pretenþia cã este
cea corectã nu poate fi un act neutru din
punct de vedere axiologic. O soluþie ar
consta în raportarea la context ºi la o definiþie
contextualã.
Kántor Zoltán este singurul care a
arãtat cã legea statutului se bazeazã pe o
definiþie complexã a naþiunii ºi se adreseazã
unui grup definit în mod complicat, însã clar.
2. Atitudinile cu privire la dreptul colectiv
al naþiunii maghiare:
Dan Oprescu lanseazã o interpretare
problematicã a rostului legii statutului
susþinând cã legea înfiinþeazã un drept
colectiv al naþiunii maghiare, care priveºte,
pe de o parte, pe cetãþenii Ungariei, iar pe de
altã parte pe etnicii unguri din mai multe þãri,
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printre care ºi România. Dar în legea incriminatã se menþioneazã clar cã valabilitatea
legii se întinde asupra acelor persoane de
naþionalitate maghiarã ºi fãrã cetãþenie ungarã
cu domiciliul în Republica Croaþia, Republica
Federativã Iugoslavia, România, Republica
Slovenia, Republica Slovacã sau Ucraina ,
nu ºi asupra celor din Ungaria (pentru cã
aceºtia au cetãþenie ungarã ). În al doilea
rând legea maghiarã amintitã stipuleazã clar
cã se adreseazã persoanelor, nu grupurilor sau comunitãþilor. Prin urmare, legea
statutului nu instituie drepturi colective. Un
act care creeazã astfel de drepturi este O.G.
137/13 august 2000, care stipuleazã clar cã
instituie acþiuni afirmative pentru persoane ºi
grupuri de persoane, creând astfel un drept
colectiv.
Cristian Preda afirmã cã certificatul
de maghiar (...)transformã naþiunea maghiarã
dintr-un corp de cetãþeni într-o mare familie
biologicã Aceastã afirmaþie nu se potriveºte
deloc în calitate de concluzie pentru argumentul pe care vrea sã îl alcãtuiascã: legea
statutului e gânditã ca un dispozitiv de fabricare a unui tip de cetãþeni.; conþinutul
acestei maghiaritãþi forjate birocratic este
unul pur etnic. Din aceste douã aserþiuni se
poate trage concluzia cã legea statutului
încetãþeneºte (acordã anumite drepturi
pentru) etnicii maghiari. Aceasta nu înseamnã
cã certificatul de maghiar transformã naþiunea maghiarã dintr-un corp de cetãþeni într-o
mare familie biologicã. Este o simplã
problemã de logicã, sau poate nu e doar atât
Gabriel Andreescu are o ipotezã
surprinzãtoare: Sentimentul naþional este
chemat sã protejeze, în nici un caz sã
mobilizeze. El vine în întâmpinarea persoanelor, nu pune persoanele în slujba «naþiunii». Iniþial am rãmas fãrã replicã, deoarece,
pentru cei care analizeazã manipularea prin
exaltarea simbolurilor naþionale, a miturilor ºi

a altor reprezentãri naþionale, este
acceptat faptul cã rostul exaltãrii sentimentului naþional de care vorbeºte domnul
Alexandrescu, este chiar mobilizarea naþiunii Chiar aceastã cercetare îºi propune sã
analizeze simbolurile, miturile ºi alte reprezentãri cu rol mobilizator
Gabriel Andreescu remarcã problema
pe care o evidenþiazã ºi Dan Oprescu. intrarea în dreptul internaþional a «naþiunii maghiare» în sens etnic. Am arãtat mai sus de
ce consider eronatã aceastã concepþie. Stranie
este justificare ideii cã legea statutului
promoveazã drepturi colective: Spiritul
naþional este pus la baza mobilizãrii intereselor maghiarilor din toatã regiunea centralest europeanã. El face intrarea, în dreptul
internaþional, a «naþiunii maghiare» în sens
etnic.
II. Atrage atenþia confundarea unor accepþiuni
diferite ale conceptului de discriminare, de
cãtre autorul Comunicatului Guvernului, de
cãtre parlamentarii din delegaþia românã la
Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
ºi de cãtre alþi lideri politici ºi formatori de
opinie din presa scrisã:
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Concepþia de «preferinþe», pe care se bazeazã
proiectul de lege, este în contradicþie cu
Convenþia privind eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasialã (din 1965), la care
Ungaria este parte. Potrivit acestei Convenþii
(articolul 1), discriminarea rasialã înseamnã,
între altele, orice preferinþã întemeiatã pe
originea etnicã prin care se urmãreºte, ori care
are ca efect compromiterea recunoaºterii beneficiului ori a exercitãrii în condiþii de egalitate a
drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale
în orice domenii.(Comunicatul Guvernului
României, revista22 nr. 23, 5-11 iunie)
Parlamentarii din delegaþia României la
Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei
solicitã, într-o moþiune depusã ieri la secretariat,
ca APCE sã cearã Ungariei suspendarea aplicãrii Legii statutului maghiarilor
(deoarece)
legea consacrã principiul discriminãrii între
minoritatea maghiarã a þãrilor respective ºi
populaþia majoritarã, extra-teritorialitatea
pentru punerea sa în aplicare, ceea ce este
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susceptibil de a crea noi tensiuni între aceste
populaþii ºi sã favorizeze instabilitatea regionalã.(Ziua, 27 iunie)

Autorul comunicatului Guvernului
confundã sensuri distincte ale noþiunii de
discriminare. I se imputã legii statutului cã
produce o discriminare rasialã, deºi este clar,
din definiþia inclusã în comunicat, cã acest tip
de discriminare nu are nimic de-a face cu
legea ungarã. Conceptul de discriminare
folosit de membrii delegaþiei României la
APCE nu conþine nimic incriminatoriu. O
analizã a sensurilor conceptului de discriminare ºi raportarea lor la legea statutului
poate fi gãsitã în articolul lui Biró Béla
Discriminare ºi discriminare (Provincia, nr.
6-7, iunie - iulie). Voi reda, în continuare
argumentul sãu împotriva ideii cã legea
statutului produce o discriminare (negativã)
ce contravine tratatelor internaþionale:

Statul are dreptul incontestabil de a extinde asupra
anumitor strãini avantajele aferente cetãþeniei sau o
parte dintre aceste avantaje, sau sã le acorde
anumite avantaje care nu sunt disponibile cetãþenilor (vezi: politica de imigrare, reglementãri
privind ºederea strãinilor, azil politic etc.). ( )
Legea privind statutul juridic special al maghiarilor
din þãrile vecine acordã în primul rând avantaje
cultural-lingvistice pentru persoane care în propria
lor patrie suferã de dezavantaje cultural-lingvistice,
ºi nu acordã aceste avantaje celor care nu suferã de
asemenea dezavantaje.
( )Acuzaþia de discriminare negativã nu stã în
picioare. Statul ungar nu adoptã reglementãri
discriminatorii faþã de cetãþenii români, sârbi,
slovaci, ucraineni din afara graniþelor sale, iar în
cazul maghiarilor nu face altceva decît sã
desfiinþeze o parte (nu prea însemnatã) din cele
existente, contrabalansând astfel presiunea
discriminatorie pe care o suferã în continuare aceste
comunitãþi în statele respective. (Biró Béla
Discriminare ºi discriminare, Provincia, nr. 6-7,
iunie - iulie)

anumitor simboluri ºi mituri politice. Am
insistat în mod deosebit asupra miturilor
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.10 Când este folosit în contexte
politice el primeºte atributul politic.11 Am
considerat cã poate fi numit(ã) mit politic:
1. un concept/o imagine (construcþie imaginarã) capabil(ã) sã evoce instinctiv emoþii,
viziuni ale oamenilor12 (e.g. cuvântul Trianon duce cu gândul la Tratatul semnat în
1920 în aceastã localitate ºi la reîntregirea
României, eveniment încãrcat de emoþii).
2. o istorie (o povestire sau o relatare
conþinând o schemã cu eficacitate permanentã13) care are un rol prescriptiv, explicativ,
ordonator (deformând/interpretând realitatea)14 ºi mobilizator15. (e.g. modul în care sunt
explicate/interpretate acþiunile guvernului
ungar, dupã schema conspiraþiei).
1. Mitul misiunii istorice (ce ar fi
îndeplinitã de cãtre guvernul Orban ºi care e
justificatã în special de referirile la Tratatul de
la Trianon, refacerea Ungariei Mari, iredentismul ºi revanºismul maghiar, etc.)
Voi evidenþia, mai întâi, referirile
directe la misiunea istorica a Guvernului
Orban:

Argumentele
domnului
Biró
reprezintã cealaltã voce, care s-a fãcut
auzitã doar într-o revistã ce apare în dublã
ediþie: românã ºi maghiarã.
C) Temerile faþã de iredentismul
ºi revizionismul maghiar sunt exprimate
prin anumite reprezentãri, prin exaltarea
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indiferent de ce susþine poziþia oficialã, la
Budapesta ( .) raþiunea fundamentalã a legii
statutului maghiarilor de peste hotare este
repararea, fie ºi indirectã a «nedreptãþii sãvârºite la
Trianon». A readuce naþiunea împreunã este ( )
misiunea istoricã a guvernului Orban.
Aceste avantaje, dublate de un simþ acut al
misiunii sale politice ºi istorice transformã
Budapesta într-o maºinãrie politicã de mare
eficienþã( )
aplicarea legii devine o problemã exclusiv de mare
politicã naþionalã, o politicã implicând direct

Intersecþii
atinºi la aceeaºi coardã sensibilã  evenimentul mitic de la Trianon, care a contribuit
Autorul articolului înfãþiºeazã în mod la renaºterea României ºi a creat teama de
voit Guvernul Orban ca pe Reîntregitorul iredentismul ºi revizionismul maghiar:
Ungariei Mari, ce ºi-a asumat o misiune
Nici sã-l fi picat cu cearã n-ar fi pronunþat
cuvântul Trianon, deºi e neplãcut de clar cã
istoricã. Guvernul Orban este un erou (coproblema legitimaþiilor de maghiar asta ascunde, un
lectiv), un salvator. Dar nu este de-al
iredentism neconsolat. Facilitãþile prevãzute de
Nostru. Este al Lor. Deci este un erou
legea votatã la Budapesta sunt doar calul troian
adus în Transilvania. (Paler, Cotidianul 22 iunie)
negativ. Este chiar Duºmanul exterior
De câte ori au protestat oficialii români împotriva
identificabil  element indispensabil in plãsdezgropãrii Trianonului, inclusiv de premierul
Orban? (Paler, Cotidianul, 22 iunie)
muirea oricãrei teorii a conspiraþiei. Pentru ce
Titlul unui articol din Monitorul, 22 iunie: Efectul
lupta acest erou al Lor/duºman al Nostru?
Trianon
Pentru repararea nedreptãþii fãcute naþiei lui
indiferent de ce susþine poziþia oficialã, la
Budapesta ( .)raþiunea fundamentalã a legii
la Trianon!
statutului maghiarilor de peste hotare este
În textul legii statutului nu existã nici
repararea, fie ºi indirectã a «nedreptãþii sãvârºite la
o referire explicitã la Tratatul de la Trianon
Trianon». A readuce naþiunea împreunã este
( )misiunea istoricã a guvernului Orban.
sau la evenimentele petrecute atunci. Existã o
(Monitorul, 22 iunie)
simplã referire la exercitarea rãspunderii faþã
Nu e prima oara cã iredentismul maghiar scuturã
de maghiarii care trãiesc în afara graniþelor
praful de pe Tratatul de la Trianon. Acum, însã,
datoritã mizeriei de la noi ºi a prosperitãþii relative
þãrii. De aceea, reacþia surprinsã chiar în
din Ungaria, el poate da intenþiilor revizioniste un
comunicatul Guvernului nu poate sã nu atragã
lustru filantropic. (Paler, Cotidianul, 29 iunie)
Instanþele europene nu par, pânã acum, prea
atenþia:
mândria naþionalã ºi statutul internaþional al celor
douã state. (Monitorul, 22 iunie)

Proiectul de lege cuprinde aprecieri indirecte ale
unor momente istorice care nu pot fi acceptate. În
paragraful 1 (1A) se menþioneazã cã legea se referã
la persoane de naþionalitate ungarã «care ºi-au
pierdut cetãþenia ungarã pentru alte motive decât
declaraþia voluntarã de renunþare». Este cunoscut,
cel puþin în ceea ce priveºte România, cã persoanele
care au avut cetãþenie austro-ungarã în 1918 au avut
dreptul de opþiune, deci au putut sã îºi menþinã
cetãþenia ungarã. Ele ºi-au exercitat în mod tacit
dreptul de opþiune, renunþând la cetãþenia ungarã. A
relua aceastã temã într-o lege ungarã înseamnã a
susþine cã ele au fost obligate ºi cã însãºi realizarea
unitãþii statelor respective este contestatã.
( )Prevederile legii ungare, în încercarea de a
introduce ºi o tentã istorico-politicã, devin astfel
inconsistente cu realitãþile. (Comunicatul
Guvernului României, 22, nr. 23, 5-11 iunie)

tulburate de evidenþa cã Ungaria, cu gândul la
Trianon, vrea sa-ºi reverse naþionalismul peste
teritoriile altor þãri. (Paler, Cotidianul, 29 iunie)

Unii formatori de opinie din Occident
dezgroapã aceeaºi problemã (Tratatul de la
Trianon ºi teama de iredentismul ºi
revanºismul maghiar):

Felul în care autorul Comunicatului
justificã ceva ce nu este redat explicit în
textul legii maghiare, structura încâlcitã a
justificãrii trãdeazã dorinþa de a citi printre
rânduri pentru a ajunge la concluzia care
este de fapt o ipotezã: tenta istoricopoliticã.
Unii lideri de opinie din presã au fost
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Tema teritoriilor pierdute de Ungaria în urma
Tratatului de la Trianon a constituit întotdeauna un
element determinant al politicii Ungare.
(Liberation citat de Monitorul 21)
Ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung
a observat cã grija faþã de ungurii din strãinãtate
este pentru guvernanþii de la Budapesta doar un
paravan pentru o politicã revanºardã. Iar, de la
Madrid, El Pais a remarcat cã lipseºte doar un
pas ca la graniþã sã fie pretins examenul
sângelui.(Ziua 26 iunie, Cotidianul, 29 iunie)
exerciþiului politic, considerat revanºard, al
Budapestei de cãtre întreaga presã occidentalã.
(Cotidianul, 27 iunie)
Într-o lume care depune eforturi de integrare ºi
nediscriminare, Guvernul de la Budapesta scoate în
evidenþã divizãri ºi valori care nu au nimic de-a
face cu conceptul european, ci doar cu politica
revizionistã, scrie, într-un articol intitulat ªeful
guvernului român criticã Ungaria, cotidianul
elveþian Neue Zürcher Zeitung, citat de postul de
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radio Deutsche Welle. (Ziua, 26 iunie)
«Geopolitica mare a Ungariei mici» este titlul unui
articol apãrut în revista Ridna zemlea, care apare
la Ujgorod, Ucraina.(Ziua, 26 iunie)

Efectul Trianon, Monitorul, 22 iunie)

Conspiraþia este alimentatã de
setea de revanºã a reþelei conspiraInvocarea surselor strãine creeazã torilor maghiari (este relevantã, în acest
impresia unei luãri de poziþie împotriva legii sens, invocarea capitalei ungare, Budapesta,
maghiare, generalizatã la nivel european. Nu nodul întregii reþele):
Nestãpânindu-ºi setea de revanºã, Budapesta a pus
sunt citate atitudini favorabile acestei legi.
în pericol nu doar eficienþa legii, ci într-adevãr
Formatorii de opinie autohtoni creeazã astfel
stabilitatea regiunii(...) (Sorin Moisa, Efectul
Trianon, Monitorul, 22 iunie)
impresia cã presa occidentalã, recunoscutã
Sunt amintite scenariile pentru rezolpentru profesionalismul ºi obiectivitatea sa, a
sesizat pericolul maghiar ºi atrage atenþia varea problemei naþionale a Ungariei:
Scenariul dur, pur teoretic, înseamnã o recaptare
asupra acestuia. Invocarea autoritãþii presei
prin forþã a teritoriilor ocupate în mod compact de
maghiari în þãrile vecine, mai ales în România ºi
occidentale este încã o metodã de a justifica
Slovacia. Scenariul «soft» presupune încercarea
atitudinile presei autohtone.
Ungariei de a deveni un actor foarte puternic în
Alãturi de invocarea misiunii istoregiune, destul de puternic pentru a putea proteja, în
funcþie de circumstanþe, minoritãþile maghiare.
rice a Guvernului Orban ºi a Tratatului de la
( )Zilele acestea, odatã cu adoptarea legii statuTrianon existã ºi câteva referiri la refacerea
tului, asistãm la împlinirea scenariului «moale»
Ungariei Mari:
(Sorin Moisa, Efectul Trianon, Monitorul, 22
iunie)
Nu ne fãceam nici o iluzie cã
Motivaþia ascunsa a Ungariei
Parlamentul Ungar nu o sã-ºi finalizeze ºi
aceastã etapã din programul sãu care vizeazã (subliniez personificarea) este reconstruitã de
refacerea Ungariei Mari de pe timpul lui cãtre unii jurnaliºti, ce folosesc formule retoªtefan cel Mare (Prim-vicepreºedintele rice mobilizatore:
Ungaria crede cã a acumulat destulã putere ºi
prestigiu pentru a-ºi reface ( )naþiunea violatã de
istorie la Trianon.; Diplomaþia maghiarã
considerã cã dupã Trianon a fost în mod constant
umilitã de diplomaþia Românã.; Este pentru
prima datã, în afara momentelor care au precedat
Diktatul de la Viena, când Budapesta are ocazia sã
plãteascã aceastã poliþã istoricã, scadentã de 80 de
ani; aplicarea legii devine o problemã exclusiv de
mare politicã naþionalã (...) (Sorin Moisa, Efectul
Trianon, Monitorul, 22 iunie)
Mã mirã, în schimb, acei români care bagatelizeazã
implicaþiile legii votate la Budapesta referitoare la
certificatele de maghiar. Ei nu pot fi bãnuiþi cã ar
moºteni vreo mentalitate de grof. De ce atunci se
prefac cã nu vãd substratul legii cu pricina care nu
e, decât la suprafaþã, destinatã unor facilitãþi
economice sau sociale? De ce arboreazã un dispreþ
subþire faþã de ceea ce ei numesc reacþii exagerate sau chiar viscerale? Nu înþeleg, oare, cã,
la mijloc, e un pas important al iredentismului
maghiar? Sau nu le pasã? (O. Paler, Cotidianul, 29
iunie)

PRM Corneliu Ciontu citat de Monitorul
(Bucureºti), 20 iunie)

A menaja susceptibilitatea Bucureºtiului înseamnã
însã a nu plãti poliþa istoricã þãrii înspre care
nostalgicii Ungariei Mari se uitã cu cel mai mare
jind.(Monitorul, 22 iunie)

2. Mitul conspiraþiei maghiare
Re-construirea conspiraþiei care a
stat în spatele promovãrii legii statutului:
Organizaþiile iredentiste ºi revanºarde
maghiare formeazã o maºinãrie politicã de
mare eficienþã, care ºi-a ales momentul cel
mai prielnic pentru a-ºi pune în aplicare
planul mârºav: refacerea Ungariei Mari.
Momentul ales este cel mai prielnic cu putinþã.;
Aceste avantaje (determinate de context  n.a.),
dublate de un simþ acut al misiunii sale politice ºi
istorice transformã Budapesta într-o maºinãrie
politicã de mare eficienþã, cu atât mai eficientã cu
cât atuurile au fost acumulate cu zgârcenie, în
aºteptarea acestui moment, de-a lungul celor 11 ani
de dupã cãderea comunismului. (Sorin Moisa,
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planul ascuns ºi malefic al complotiºtilor, ei
citesc printre rânduri legea statutului, ºi
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dincolo de ea vãd înfricoºãtoarea conspiraþie.
Alþii ºi-au ales alte metode pentru a
atrage atenþia asupra intenþiilor maleficei
Ungarii  corelarea (prin alãturare a) referirilor la legea statutului cu alte evenimente
care introduc o notã negativã receptãrii mesajului articolului.

maghiar din Harghita, ºomer ºi mai «dintr-o
bucatã», sã îºi ia legitimaþia ºi sã plece la muncã în
Ungaria, decât sã decidã ca statul român,
reprezentat de poliþistul de la colþ, este vinovat de
situaþia lui ºi trebuie sã se rãzbune. Pãstrând
proporþiile culturale, acesta este scenariul revoltei
albanezilor împotriva statului macedonean. (Sorin
Moisa, Efectul Trianon, Monitorul, 22 iunie)
În aproximativ ºase luni de zile este de prevãzut
cã, la presiunile venite de la Comisia Europeanã de
la Bruxelles, legea va fi pusã la congelator(..). Cu
alte cuvinte, de acolo, din congelator, legea va fi
un fel de sabie a lui Damocles, gata oricând sã se
prãvale peste România, Slovacia ºi Iugoslavia, dacã
vreo conjuncturã oarecare va permite aºa ceva. În
plus, legea, chiar la congelator, oferã organizaþiilor maghiarilor din România, Slovacia ºi
Iugoslavia argumente foarte puternice pentru
negocieri politice în interiorul þãrilor respective.
(Dan Oprescu, 22, nr. 22, 29 mai - 4 iunie)
Problema apare prin destabilizarea în adâncime a
vieþii politice a maghiarimii din România, având
influenþe asupra întregii dinamici politice din
þarã.(G. Andreescu, Provincia, mai 2001)

Subiectul Statutul maghiarilor captiveazã toate
partidele politice. Senatorul PNL Vlad Nicolae
Popa a prezentat ieri un extras din ziarul francez
Le Figaro unde Ungaria este trecutã pe lista
statelor care spalã bani, alãturi de Egipt,
Guatemala, Indonezia, Birmania ºi Nigeria.
(România Liberã, 27 iunie)

Evenimentele ce presupuneau atitudini faþã de legea statutului au fost contaminate de ipoteza conspiraþiei/a înþelegerilor
secrete:

Preºedintele iugoslav Kostunica se fereºte sã
comenteze public legea privind maghiarii de peste
hotare. Dacã numãrul unu de la Belgrad s-a ferit
sã facã vreo declaraþie dupã întâlnirea cu
preºedintele Senatului, Nicolae Vãcãroiu a
deconspirat cã, în spatele uºilor închise, Kostunica
a apreciat legea maghiarã drept generatoare de
discriminãri între cetãþenii aceleiaºi þãri.
(Adevãrul, 22 iunie)
Troc murdar PSD-UDMR. Luni seara, la
negocierile pe tema Statutului maghiarilor, s-a
parafat o înþelegere secretã.( Monitorul de Cluj, 27
iunie)

4. Reprezentarea UE ca posibil mediator-salvator în problema identificatã
de reprezentanþii statului român.
În condiþiile în care Uniunea Europeanã este foarte receptivã la necesitãþile
statelor candidate la aderare, exaltarea temei/
mitului patriei primejduite poate fi regãsitã ºi
în atitudinile diplomatice ale reprezentanþilor
3. Mitul patriei primejduite
români în forurile europene, ºi în particuSunt create scenarii cu privire la laritãþile relatãrii atitudinilor legate de un
situaþia posibilã din România ºi din regiune, anumit eveniment (i.e. adoptarea legii
dupã adoptarea legii statutului:
statutului).
legea adoptatã la Budapesta are o serie de riscuri
majore. În primul rând, ea pune în pericol
stabilitatea politicã din regiune. Pe fundalul
apariþiei unei discriminãri pozitive - pentru prima
datã legiferate - este de aºteptat o recrudescenþã a
curentelor naþionaliste din þãri cu o sensibilitate
extrem de mare pe acest subiect.(Adevãrul, 21
iunie)
Pe plan intern, lucrurile stau la fel de grav: ar fi
bine sã nu ajungem la momentul cînd jandarmii
români ar trebui sã previnã aplicarea legii pe
teritoriul nostru, de exemplu împiedicând o coadã
formatã la sediul UDMR pentru depunerea cererilor
sã îºi urmeze cursul. Urmãrile pot fi catastrofale,
dupã un scenariu uºor de intuit. (Sorin Moisa,
Efectul Trianon, Monitorul, 22 iunie)
Este de preferat pentru România ca un tânãr

Parlamentarii din delegaþia României la Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei solicitã, într-o
moþiune depusã ieri la secretariat, ca APCE sã cearã
Ungariei suspendarea aplicãrii Legii statutului
maghiarilor (deoarece) legea consacrã principiul
discriminãrii între minoritatea maghiarã a þãrilor
respective ºi populaþia majoritarã, extrateritorialitatea pentru punerea sa în aplicare, ceea ce
este susceptibil de a crea noi tensiuni între aceste
populaþii ºi sî favorizeze instabilitatea regionalã.
(Ziua, 27 iunie)

Reacþiile UE sunt aºteptate cu
sufletul la gurã:
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Forurile europene se fac cã plouã în legãturã cu
legea statutului maghiarilor de peste hotare(..)
Documentul adoptat de Parlamentul de la Buda-
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pesta contravine Articolului 13 din Tratatul european. Deocamdatã, la 24 de ore de la adoptarea
legii de cãtre Parlamentul de la Budapesta, nici
Comisia Europeanã, nici Parlamentul European nu
s-au pronunþat asupra acestui document, ale cãrui
prevederi contravin Articolului 13 din Tratatul de la
Nisa (aºa-numita Constituþie europeana).
(Adevãrul, 21 iunie)

Atitudinile oficialilor europeni au un
caracter legitimator: dezaprobarea faþã de
consecinþele legii statutului da curaj agitatorilor din þarã:
Potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles,
Comisia Europeana ar fi formulat, la rândul sãu,
obiecþii în legãturã cu aceasta lege. (Adevãrul, 20
iunie)
Autoritãþile maghiare au primit din partea
Bruxelles-ului numeroase scrisori în care se atrãgea
atenþia asupra neregulilor din aceasta lege.
( )Toate avertismentele au fost însã ignorate.
(Cotidianul 21 iunie)
Preºedintele Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Europei (APCE), lordul Russel Johnson, a declarat,
luni, la Strasbourg, cã nu agreeazã Legea privind
statutul maghiarilor din statele vecine, transmite
Radio Romania Actualitãþi. (Adevãrul, Ziua,
Cotidianul 26 iunie)

În mod oficial, reprezentanþii statului
român cer suspendarea legii statutului prin
intervenþia UE:
Parlamentari din delegaþia României la Adunarea
Parlamentara a Consiliului Europei solicita, într-o
moþiune depusã ieri la secretariat, ca APCE sã cearã
Ungariei suspendarea aplicãrii Legii statutului
maghiarilor. (Ziua, 27 iunie)

O intervenþie a Uniunii Europene în calitate de
mediator este cea mai bunã soluþie imaginabilã.
Chiar dacã nu o soluþie perfectã: pe canale discrete,
UE s-a opus deja legii. (Monitorul, 22 iunie)

5. Mitul poporului bun, încolþit de
duºmani:

( )în pofida încercãrilor sincere ale statului
român de a asigura pacea etnicã ºi reconcilierea
istoricã( )
( )Românii au fost, mai degrabã, reþinuþi,
toleranþi, deloc grãbiþi sã smulgã bandajele de pe
rãnile istorice, încã, necicatrizate. ( )statul român
( )a luat în serios dreptul la diferenþã al
minoritãþilor ºi principiile europene legate de el. A
avut grijã sã nu jigneascã, sã nu lezeze, sã nu
discrimineze ºi, cu bunã credinþã, s-a strãduit sã
stinga orice sursa toxicã de conflict interetnic.
( )Domnilor, noi vrem, realmente, pace etnicã.
Vrem ca maghiarii din România sã-ºi pãstreze
identitatea naþionalã, sã nu fie asimilaþi. Vrem, întradevãr, sã nu existe nici o discriminare între
cetãþenii României (Cotidianul, 22 iunie)

6. Reprezentarea simbolicã a reacþiilor cu privire la legea statutului: un
rãzboi diplomatic, un joc cu sumã nulã,
un meci (metafora deloc inocentã, ce
trimite la meciul de fotbal în care România
(i.e. echipa reprezentativã a României) a
bãtut Ungaria (i.e. echipa reprezentativã a
Ungariei)).

Oficialii UE au avut o atitudine
rezervatã ºi au evitat implicarea Uniunii în
treburile regionale

Comisarul european pentru extindere, Gunter
Verheugen, a declarat, marþi, la Luxemburg, cu
ocazia reuniunii consiliului de asociere SlovaciaUE, cã Legea statutului pare sã fie conformã cu
acordul de asociere al Ungariei la UE, transmite
Mediafax. Comisarul Verheugen nu a rãspuns însã
la întrebarea dacã Legea este conformã ºi cu
viitorul statut al Ungariei de membru al UE( )
(Ziua, 28 iunie)

Însã dorinþa exprimatã de unii
formatori de opinie, ca UE sã intervinã ca
mediator într-o problema ce þine de doua state
vecine, ce nu sunt încã membre ale Uniunii,
trãdeazã reprezentarea simbolicã a acestui
organism suprastatal drept salvatorul:
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Þara noastrã este þinta predilectã a aplicãrii
acestei legi. (Monitorul, 21 iunie)
Bomba cu ceas a legii statutului maghiarilor din
afara graniþelor a explodat, marþi, dupã cum era
programat votul din Parlamentul de la Budapesta.
(Cotidianul, 21 iunie)
Nestãpânindu-ºi setea de revanºã, Budapesta a
pus în pericol nu doar eficienþa legii, ci într-adevãr
stabilitatea regiunii, pentru cã a pus Bucureºtiul în
imposibilitatea de a da înapoi fãrã ca România sã
aparã umilitã ºi înfrântã într-un rãzboi diplomatic
cu iz revizionist. ( ) Înþelepciunea politicã ar
trebui sã îi sugereze lui Victor Orban cã el ar trebui
sã facã primul pas înapoi, pentru cã el a declanºat
atacul. Din pãcate, tendinþa guvernului ungar nu
este atât de pacifistã. Dimpotrivã, Budapesta se
declara gata sã îºi foloseascã din plin arsenalul de
putere acumulat( ) (Monitorul, 22 iunie)
Afacerea Legii statutului maghiarilor din afara
Ungariei s-a transformat într-un joc cu sumã nulã:
cineva trebuie sã piardã. (Monitorul, 22 iunie)
Preºedintele Ion Iliescu a afirmat ca legea ungarã
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are substrat revizionist (Adevãrul, 23 iunie)
Suedia, de partea României în conflictul cu
Ungaria titlu în Monitorul 25 iunie
Abia acum, de când Legea statutului face ravagii
prin mediile politice europene ºi româneºti
(Cotidianul, 27 iunie)
Aleºii români aºteaptã meciul cu omologii de la
Budapesta (România Liberã, 27 iunie)
România ºi Ungaria mutã rãzboiul pe tema
statutului maghiarilor în Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei(Cotidianul, 28 iunie)
Rãzboi
diplomatic
româno-maghiar
la
Strasbourg Ofensiva diplomaticã (Monitorul 28
iunie)
Examenul sângelui titlu în (Cotidianul, 29 iunie)
Legea va fi un fel de sabie a lui Damocles, gata
oricând sã se prãvale peste România, Slovacia ºi
Iugoslavia (Dan Oprescu, revista 22, nr. 22, 29
mai - 4 iunie)

D) Atitudinile favorabile legii vin doar
din partea maghiarilor (reprezentanþi ai UDMR
sau publiciºti maghiari) ºi tind sã tempereze
reacþiile alarmiste ale celor care invocã iredentismul ºi revanºismul maghiar:

Facilitãþile acordate prin lege de cãtre Parlamentul de
la Budapesta etnicilor maghiari din afara graniþelor
Ungariei au cãpãtat o interpretare mult prea amplificata
în Româania ºi au generat, în consecinþã, împotriviri ºi
exprimãri naþionaliste ºi chiar ultranaþionaliste, a
apreciat ieri preºedintele UDMR Marko Bela, într-o
conferinþã de presã. Noi facem acelaºi lucru aici, în
România, când ajutãm românii de dincolo de
frontierele þãrii, ceea ce e foarte bine, ºi, dacã se va
ajunge la concluzia sã se adopte o lege-cadru ºi în
România, noi salutãm aceastã idee ºi vom sprijini o
astfel de lege. Excesele ultranaþionaliste nu folosesc
nimãnui. ªi în primul rând, nu folosesc României, a
declarat Marko Bela. (România Liberã, 21 iunie)
Concluzia întâlnirii este cã încercãm sã ne retragem
din discursul politic care s-a creat pe aceastã temã, nu
credem cã acest discurs politic poate aduce ceva
benefic nici României ºi nici în afara þãrii ºi e pãcat cã
aceastã temã a ajuns numãrul unu în România, fapt la
care au contribuit deopotrivã ºi primul ministru, ºi
preºedintele UDMR Marko Bela. Sunt alte teme mult
mai importante, a spus Raduly. (România Liberã, 26
iunie)

Concluzia:
În presa scrisã de limbã românã dominã
explicaþiile, interpretãrile, scenariile situaþiilor
ce ar putea fi create în urma aplicãrii legii
statutului. Aprecierile cu privire la aceastã lege
(exceptând cazurile în care emitenþii sunt

maghiari  membri UDMR, publiciºti) sunt
însoþite de critici. Altfel spus, existã încercãri,
din partea formatorilor de opinie români de a
înþelege justificarea legii ungare în contextul
politic din sud-estul Europei. Cu toate acestea, se
poate spune cã existã arii etnice, polarizate, în
discursurile mediatice legate de legea statutului
(presa în limba românã - atitudine dominant
defavorabilã, presa în limba maghiarã - atitudine
dominant favorabilã).
Aceastã analizã evidenþiazã o problemã
centralã în presa scrisã (ºi nu numai)
româneascã: lipsa înþelegerii problemelor
minoritãþii maghiare, bazatã pe lipsa comunicãrii
între formatorii de opinie ce se adreseazã
minoritãþii maghiare ºi cei care se adreseazã
majoritãþii române.
Mai întâi voi preciza sensul în care
folosesc termenul minoritate: Minoritatea
reprezintã nu neapãrat grupul mai puþin
numeros, ci grupul cu mai puþinã putere decât
majoritatea.16
Prin ce metode se poate îmbunãtãþi
comunicarea între cele douã grupuri? Carmen
Dumitriu-Seuleanu evidenþiazã trei condiþii ce ar
trebui îndeplinite: 1) Ar trebui sã stabilim
convenþii de comunicare cu privire modul de a
discuta anumite probleme fãrã a ne jigni
reciproc; 2) Ar trebui sã învãþãm sã înþelegem
(prin empatie) sentimentele ºi dorinþele celuilalt
grup (minoritar/majoritar), ceea ce ar presupune
un efort bilateral. 3) Ar trebui sã avem un dialog
permanent, bilingv, dominat de respectul
pentru valorile culturale ale fiecãrui grup.17
Unii teoreticieni aduc în discuþie chiar
dreptul de a fi înþeles, care ar impune datoria
tuturor (membrilor unei comunitãþi) de a-l
înþelege pe celãlalt. Dreptul de a fi înþeles
impune dreptul de a comunica, respingând ºi
condamnând manifestãrile egocentrice ºi
etnocentrice.18
Încercarea de a empatiza cu celãlalt pare
o simplã iluzie în cazul mass-mediei autohtone
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însã existã câteva încercãri reuºite în acest sens
(revistele Altera, Provincia, Sfera Politicii).
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Articolul Evrei, Comunism ºi evreii
comuniºti semnat de Stanislaw
Krajewski ºi apãrut în numãrul 91-92 al
revistei Sfera Politicii este transcrierea
conferinþei susþinute la Universitatea
Central Europeanã în 1996 ºi publicat
într-o colecþie a acestor conferinþe.
András Kovács (ed.), Jewish Studies at
the Central European University
(Budapesta, CEU - Jewish Studies
Program, 2000), pp. 119-133.
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Cãrþi ºi autori

Naºterea Europei de Est *
De la Voltaire ºi
Mozart pînã la Schnitzler ºi
Freud, preocupãrile academice
ale autorului acestui volum,
Larry Wolff, profesor la Boston
College din Cambridge, Massachussets, se înscriu metodologic în cadrul istoriei intelectuale ºi culturale. În 1994,
cînd a apãrut cartea de faþã,
Wolff publicase deja alte
douã volume, The Vatican
and Poland in the Age of the
Partitions (Vaticanul ºi Polonia în perioada împãrþirilor)
ºi Postcards from the End of
the World: Child Abuse in
Freuds Vienna (Ilustrate de
la capãtul lumii: abuzuri asupra copiilor în Viena lui
Freud). Odatã cu Inventarea
Europei de Est, ºi continuînd
cu volumul aflat acum sub
tipar, intitulat Venice and the
Slavs: The Discovery of Dalmatia in the Age of the
Enlightenment (Veneþia ºi
Slavii: Descoperirea Dalmaþiei în Epoca Luminilor),
cercetãrile lui Wolff s-au
centrat pe teme care con* Larry Wolff, Inventarea
Europei de Est. Harta
civilizaþiei
în
Epoca
Luminilor, traducere de
Bianca Rizzoli (Bucureºti:
Editura Humanitas, 2000).

tribuie la o înþelegere mai
profundã a relaþiilor dintre est
ºi vest în istoria europeanã.
De fapt, nu cred cã greºesc
spunînd cã prin Inventarea
Europei de Est Larry Wolff s-a
impus ca unul dintre cei mai
distinºi specialiºti în istoria
intelectualã a Europei moderne.
Însuºi titlul ne anunþã
cã este vorba despre o carte
care pune sub semnul întrebãrii vechi tipare mentale, pe
care ne obiºnuisem sã le luãm
ca atare. În condiþiile Rãzboiului Rece, Europa de Est a
fost o regiune geograficã bine
delimitatã  cuprindea þãrile
satelite ale Uniunii Sovietice
, care reflecta o realitate
politicã ºi militarã: împãrþirea
continentului în douã sfere de
influenþã. Cartea lui Larry
Wolff ne demonstreazã cã
Europa de Est a reprezentat
mai mult decît o simplã denumire folositã de diplomaþi ºi
politologi pentru a defini
zona de dincolo de Cortina de
Fier. Acea linie simbolicã,
care mergea de la Stettin la
Trieste, s-a aºternut peste o
graniþã mentalã mai veche,
care, ne aratã autorul volumului de faþã, în 1946, cînd
Winston Churchill rostea celebrul sãu discurs la Uni-
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versity of Missouri, Fulton,
avea deja o vechime de douã
secole.
Pe scurt, teza principalã a acestei cãrþi este aceea
cã Europa de Est a apãrut ca
un produs secundar al proiectului iluminist de inventare
a Europei de Vest, în care
ideea de civilizaþie a avut un
rol central. Dar, pentru realizarea acestei construcþii intelectuale, Europa de Vest,
definindu-se pe sine drept
centru al civilizaþiei, a avut
nevoie sã plaseze undeva ºi
opusul acesteia, barbaria.
Lumea anticã localizase la
nord alteritatea personificatã
de invadatorii barbari. Renaºterea italianã, prin autorii
romani pe care i-a redescoperit, a moºtenit ºi diviziunea continentalã nord-sud,
specificã antichitãþii. Iluminismul a fost cel care a reconceptualizat împãrþirea Europei, impunînd diviziunea vestest, care, desigur, se potrivea
mai bine propriei perspective
geografice asupra continentului, dar care, în acelaºi
timp, reflecta o realitate deja
existentã în acel moment:
mutarea centrului de greutate
cultural ºi financiar al continentului din sud, dinspre
oraºele italiene, spre vest,
cãtre Paris, Londra ºi Amsterdam. Pentru filozofii iluminiºti, Europa de Est a fost
imaginatã nu ca simbol al
alteritãþii absolute, al inver-
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sului civilizaþiei, ci ca un
spaþiu aflat într-un stadiu intermediar între civilizaþie ºi barbarie, între Occident ºi Orient.
Faptul cã ideea de
Europa de Est ca spaþiu geografic distinct s-a nãscut ca o
construcþie intelectualã a
Europei de Vest nu înseamnã
cã acest proiect iluminist a
fost o purã invenþie, fãrã nici
o legãturã cu realitatea. Începutã sub forma geografiei
filozofice de autori care,
precum Voltaire în a sa Istorie
a lui Carol al XII-lea, au scris
despre oameni ºi locuri pe
care nu le vãzuserã niciodatã,
aceastã întreprindere intelectualã a fost continuatã, completatã ºi desãvîrºitã prin
observaþii directe, fãcute pe
teren de cãlãtorii din ce în ce
mai numeroºi, de diplomaþii
sau consilierii militari trimiºi
la St. Petersburg sau Constantinopol într-o epocã în care
statele occidentale în continuã rivalitate încercau sã
atragã de-o parte sau de alta
puterile de la celãlalt capãt al
continentului, de cartografii
care îºi propuneau sã completeze zona de rãsãrit de pe
harta Europei pînã la nivelul
de acurateþe al zonei de apus,
împinºi nu numai de interese
pur ºtiinþifice, ci ºi militare.
Studiile amãnunþite
asupra locuitorilor Europei de
Est, asupra obiceiurilor ºi
moravurilor acestora, cuprinse în însemnãrile cãlãtorilor
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occidentali au premers, în
fond, discipline moderne
precum antropologia, etnografia sau folclorul. Mai mult,
dupã cum aratã Wolff, ºtiinþele sociale moderne au
moºtenit nu numai perspectiva iluministã asupra relaþiilor vest-est, ci ºi limbajul
inventat atunci: estul este ºi
astãzi analizat de cãtre vest în
termeni de înapoiere civilizaþionalã, politicã sau economicã faþã de propriile
standarde. În aceastã relaþie
de autoritate dintre vest ºi est,
planul intelectual s-a amestecat mereu cu cel politic,
exemplele în acest sens fiind
nenumãrate, începînd de la
Napoleon care, atunci cînd se
pregãtea sã invadeze Rusia, îl
citea pe Voltaire, imaginînduºi cã reface traseul lui Carol
al XII-lea, ºi pînã la redesenarea completã a hãrþii Europei de Est dupã Primul Rãzboi Mondial de cãtre diplomaþi ai marilor puteri învingãtoare, atenþi la sfaturile
consilierilor lor, specialiºti în
istoria regiunii, precum R.W.
Seton-Watson.
Lectura acestei cãrþi
ne va ajuta sã privim cu alþi
ochi ºi întreaga literaturã
occidentalã despre Europa de
Est, scrisã în perioada Rãzboiului Rece, ai cãrei autori ºiau însuºit perfect discursul
iluminist asupra obiectului
lor de studiu, fãcînd însã
uitatã provenienþa acestuia.
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Deºi se plaseazã în aceeaºi
tradiþie academicã, în descendenþã directã de la Woodrow
Wilson, care, înainte de a fi ºi
preºedintele S.U.A., a fost
profesor la Princeton, Larry
Wolff are meritul de a desluºi, cu eleganþã ºi acribie,
originile intelectuale ale discursului despre Europa de
Est. Nu-mi rãmîne decît sã
adaug cã pe cititori îi aºteaptã
plãcerea unei lecturi captivante ºi provocatoare, lipsitã
de ariditatea cu care ne-au
obiºnuit scrierile academice.

Cristina PETRESCU
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Despre istorie
ºi captivitãþile sale *
În lucrarea intitulatã
Orizont închis. Istoriografia
românã sub dictaturã (Iaºi,
Institutul European, 2000)
istoricul ieºean Alexandru
Zub recupereazã momente
dramatice din istoria istoriografiei noastre (1945-1989),
când viaþa încetase a mai fi
logicã ºi din acest motiv
nimic nu mai pãrea absurd,
când obligaþia istoricului nu
mai era aceea de a înþelege ci,
aceea de a se supune. Volumul de faþã nu practicã totuºi,
confuzia deliberatã dintre
antitotalitarism ºi antimarxism,
nu diabolizeazã o teorie socialã eºuatã ca doctrinã
politicã. Resortul acestei cãrþi
nu este anticomunismul ci
preocuparea pentru un demers critic, profesionist, dãtãtor de criterii, formativ. Orizont închis finalizeazã o
amplã investigaþie, începutã
de departe, cu vremea cronicarilor (Biruit-au gândul,
1983), ºi continuatã cu entuziaºtii romantici, cu ºcoala
criticã de la cumpãna secolelor XIX-XX (De la istoria
criticã la criticism, 1985), cu
* Alexandru Zub, Orizont
închis. Istoriografia românã
sub dictaturã (Iaºi, Institutul
European, 2000)

istoriografia românã dintre
cele douã rãzboaie mondiale
(Istorie ºi istorici în România
interbelicã, 1989). De ce
Orizont închis? Fiindcã o
asemenea formulã pare a
circumscrie, metaforic, sensul unei evoluþii mai ample 
considerã autorul  chiar dacã
înlãuntrul acesteia s-au produs, istoriografic, ºi destule
gesturi de naturã sã o contrazicã, gesturi evocate în
fond chiar de autor de-a
lungul carierei sale publice.
Examinând câteva iniþiative
ºi contexte, mai mult ocazional, el a dorit sã obþinã mai
curând crochiuri ºi secvenþe
«orizontale», alãturi de unele
sugestii pentru o sintezã istoriograficã, pe linia deja trasatã anterior ºi pusã acum, pe
cât posibil, în acord cu noile
exigenþe ale domeniului (p.
8-9). Este un parcurs având
ca ipotezã de lucru faptul cã
istoria ºi istoriografia nu pot
fi decât consubstanþiale (p.
14): o datã cu problemele de
specialitate, Alexandru Zub
readuce la viaþã oameni,
epoci, orgolii, succese, neputinþe, modalitãþi de a rememora trecutul sau de a face
istoria prezentului. Cartea
este împãrþitã în patru capi-
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tole: unul referitor la anii
tranzitorii 1945-1947, altul
tratând impactul stalinist produs în 1948, urmãtorul radiografiind deceniul al nouãlea,
dominat de ceauºismul târziu,
iar ultimul încercând câteva
remarci cu caracter bilanþier.
Subiectul aflat în discuþie aparþine istoriei recente,
cercetarea lui suscitând, cum
e ºi firesc, multe patimi. De la
cãderea comunismului au trecut deja unsprezece ani ºi de
atunci adevãrul s-a schimbat
foarte mult. Asemeni cioburilor unei oglinzi, îl gãsim, ici
ºi colo, nu în dialoguri ci întro suitã de monologuri paralele. Important este cã vinovãþia noastrã rãmâne întotdeauna mult mai micã decât a
celuilalt. Având în atenþie o
perioadã a marilor excese
ideologice ºi interpretative,
prea bine cunoscute, autorul
considerã cã simpla lor criticare ar echivala cu forþarea
unor uºi deschise. Înclinã
aºadar, sã se intereseze mai
mult de continuitãþi, de supravieþuiri ºi mai puþin de rupturi
(p. 12). Cartea istoricului
ieºean nu cautã ceartã, nu
pune la punct, mulþumindu-se
sã identifice ºi sã comenteze
tendinþe dominante, schimbãri de accente, intrãri ºi
ieºiri din scenã.
Datã fiind amploarea
fenomenului abordat, autorul
recunoaºte cã rãmân nefolosite destule încercãri de a
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trata mai nuanþat istoriografia
ultimului demisecol, pornind
anume de la figuri uitate sau
interzise, de la teme noi, ca ºi
de la nevoia unei conºtiinþe
istorice mai adecvate timpului de faþã, un timp al
integrãrii euro-atlantice, care
presupune ºi un discurs istoric adecvat. Nu se pot defini
momentan decât repere pe
acest traseu. Repere ºi sugestii, în perspectiva unei analize
mai sistematice (p. 9). Motivate parcã de un horror vacui
generalizat, scrierile acelor
timpuri se înfãþiºeazã ca suite
de texte care, conºtiente parcã
de caracterul lor incomplet,
se reiau, se gloseazã, se
completeazã, se amplificã
într-o tumefiere verbalã care
tinde sã anuleze posibilitatea
sintezei. Marile dileme ale
celui care sondeazã istoriografia de dinainte de 1989
reies astfel din lipsa de interes pentru ordonarea informaþiei ºi pentru organizarea
accesului la ea, din absenþa
unor metode propice de lecturare a izvoarelor, nu rareori
supuse falsificãrilor deliberate. În aceste condiþii, istoria
istoriografiei marxiste se
contureazã, fatalmente, într-o
zonã a restituirilor fragmentare, a consideraþiilor de ordin
teoretic dacã nu a unor
indignãri gratuite în jurul
materialismului istoric.
Orizont închis înlãturã unele cliºee generate de
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interpretãrile moralizatoare
ale deceniului post-decembrist, semnalând adevãruri
subiacente, mai importante
poate, decât faptul primar al
terorii. Dincolo de compromisuri, autocritici ºi denunþuri, Alexandru Zub întrevede
opoziþia tacitã pe care istoricii o exprimau ori de câte
ori aveau posibilitatea. Profesionalismul nu a fost abandonat, în opinia sa, de la o zi
la alta, directivele nu au
produs conformãri imediate,
benevole. Chiar feluritele
sancþiuni ºi multitudinea învinuirilor adresate cercetãtorilor ne indicã, deseori, acest
lucru. Marja de autonomie
interpretativã toleratã de
Partid nu a rezultat din privilegii anume ci din îndelungate polemici. Frontul istoric a fost mai mult un deziderat decât o realitate, repetatele intervenþii ale factorilor
de putere dovedind eºecul
totalei înregimentãri. Justificatã, întrucâtva, de suficientele pactizãri, ideea frontului rãmâne totuºi o figurã de
stil. Ea se sustrage evaluãrilor
maniheiste, necesitând numeroase nuanþãri. ªtiinþele auxiliare (epigrafie, paleografie,
heraldicã, genealogie, diplomaticã), istoria economicã
(transporturi, comerþ, administraþie), editarea de documente, au constituit tot atâtea
mijloace de a evita întâlnirea
cu discursul oficial. Numai cã
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soluþiile salvatoare de ieri 
refugiul în tehnicism, ca sã
dãm un exemplu adecvat cu
cele mai sus afirmate  devin
prea adesea inerþiile de astãzi.
Reflexele scientiste pãstreazã
istoriografia într-o anume
izolare, ideea de best-seller
pãrând cã nu surâde prea mult
istoricilor noºtri.
Pe de altã parte, nici
revenirea la paradigma naþionalã, o datã cu Declaraþia
din aprilie 1964 nu trebuie
apreciatã prea euforic, drept
ceva inevitabil, de la sine
înþeles. Respectivul eveniment a fost doar un context
favorabil al liberalizãrii discursive, nu a provocat, în
mod necesar, o emancipare in
corpore a istoriografiei. Gradul sporit de toleranþã pe care
ideologia naþionalã îl asigura,
graþie caracterului ei integrator, a fost folosit, de multe
ori, drept precondiþie a unor
cercetãri multidisciplinare,
dupã model occidental, nepermise în anii 50. Relaxarea
oferitã de puterea comunistã
a fost însã ocazia iar nu
cauza unor progrese în plan
istoriografic. Fiecare a interpretat acel moment conciliator în funcþie de propriile
disponibilitãþi, mulþi rãmânând fideli vechilor cliºee sau
îmbrãþiºându-le pe cele noi,
protocroniste, alþii reuºind
scrieri cu un grad ridicat de
competitivitate, greu de intuit
pânã atunci. Alexandru Zub
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aratã cã istoricilor neangajaþi
politic li s-a permis sã ocoleascã temele predilecte ale
discursului naþionalist, pentru
a aprofunda, nestingheriþi,
domenii care nu periclitau
legitimitatea regimului. Atâta
timp cât cenzura îngãduia
formularea unor întrebãri dar
nu permitea definitivarea
unor rãspunsuri, cele petrecute dupã 1965 nu pot fi luate
drept o realã liberalizare. Era
mai degrabã un modus vivendi:
în schimbul tãcerii asupra
unor episoade compromiþãtoare dintr-un trecut nu
foarte îndepãrtat, istoricii
obþineau acces la un discurs
degrevat de tezele la modã.
Redescoperirea dimensiunii etnice a istoriei a
exclus, în cazul nostru, posibilitatea regenerãrii marxismului  atât de mult discutatã
în Europa Centralã , susceptibilã sã provoace, nu numai
un alt discurs asupra metodei
ci ºi eventuale reforme sistemice. În Polonia, Cehoslovacia sau Ungaria revizionismul marxist a adus vârsta
posttotalitarã a comunismului
cu mult înainte de 1989.
Acolo unde liberalizarea
ideologicã s-a limitat la rusofobie  România, de pildã 
posttotalitarismul ºi postcomunismul s-au suprapus dureros, în acelaºi moment
destructurant (1989), cu tragismele inerente acestei retardãri. Fãrã sã neglijãm rele-

vanþa ideii naþionale sau importanþa cercetãrilor în aceastã
direcþie, nu trebuie sã uitãm
cã marxismul  dincolo de
abuzurile discutate în lucrarea semnalatã aici  a fost,
mai ales în Occident, o mare
provocare epistemicã a secolului XX, cu performanþe
greu de negat. Din pãcate,
datoritã felului în care au fost
tratate la noi, teoriile lui Marx
ºi proiecþiile lor istoriografice
sunt asimilate, în continuare,
experienþei totalitare, rediscutarea lor pãrând mereu prematurã.
Oamenii reuºind sã
fie în mai multe feluri
deodatã, demersul profesorului Alexandru Zub nu a
fost unul la îndemânã. Cel
preocupat sã întocmeascã o

istorie a istoriografiei postbelice se simte uneori apãsat de
biografiile personajelor sale
iar alteori le continuã povestea fãrã sã o ºtie. Cu toate
cã o însemnatã parte din anii
evocaþi autorul i-a petrecut
dupã gratii, ca deþinut politic,
Orizont închis nu este o
tentativã de itinerariu prin
imensitatea unui timp pierdut. Volumul nu disimuleazã
resentimente ºi nici dezimplicãri, Alexandru Zub percepându-se în permanenþã ca
spectator angajat, la fel de
prezent ºi de responsabil ca ºi
ceilalþi colegi de breaslã.

Andi MIHALACHE

*
* *

A treia cale în culturã *
Importanþa cãrþii Al
treilea discurs nu constã în
noutatea sa. Cine i-a urmãrit pe
cei doi autori angajaþi în dialog 
Adrian Marino ºi Sorin Antohi 
poate recunoaºte uºor în Al
treilea discurs idei formulate
anterior de fiecare dintre ei.
Marino resusciteazã temele
* Al treilea discurs. Culturã,
ideologie ºi politicã în
România. Adrian Marino în
dialog cu Sorin Antohi, Iaºi,
Polirom, 2001
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discutate în prealabil în Politicã
ºi culturã, în Pentru Europa sau
în articole-manifest din Sfera
Politicii, în timp ce Sorin Antohi
revine asupra unor formulãri din
Românii în anii 90: geografie
simbolicã ºi identitate colectivã
sau din articole ºi interviuri
publicate în revista 22.
Volumul este important
prin perspectiva sa dialogalã.
Aspectul este observat chiar de
Adrian Marino pe parcursul
discuþiei cu Sorin Antohi:
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Trebuie sã recunoºti cã este un
moment simbolic, un moment
rar în cultura românã: doi oameni
sã fie de acord fãrã sã se fi pus de
acord (p.75). Asocierea  în
exteriorul reþelelor culturale
consacrate  în jurul cîtorva idei
germinative este mai importantã
aici decît argumentaþia propriuzisã (cine doreºte rigoare argumentativã va trebui sã apeleze la
lucrãrile-sursã abia amintite).
Alianþa intelectualã este semnificativã cu atît mai mult cu cît
implicã douã personalitãþi extrem
de individualizate în peisajul
cultural românesc. Prin aceasta,
ceea ce, ieri, era o opinie originalã poate deveni schiþa unui program; douã identitãþi intelectuale
insulare pot constitui baza unei
viitoare ºcoli sau direcþii.
Dialog ºi asociere constructivã  iatã ideile nu numai
enunþate, ci ºi ilustrate, puse în
scenã tocmai prin discuþia dintre
cele douã personalitãþi. Solicitînd
schimb cultural, spirit critic constructiv, deschidere, urbanitate,
Adrian Marino ºi Sorin Antohi
înfãptuiesc ilocuþionar exact ceea
ce reclamã. Din aceastã cauzã, Al
treilea discurs trebuie tratat, în
primul rînd, ca un document
cultural. Analiza de conþinut care
pierde din vedere acest aspect
riscã sã fie o analizã incorectã.
Oralitatea cãrþii imprimã
radicalitate formulãrilor, iar
mesajului, eficienþã. Deoarece
cursul fatalmente neregulat al
dialogului suprimã inferenþele
elaborate, diagnosticele puse
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diferitelor realitãþi culturale
româneºti pot pãrea în multe
cazuri severe ºi chiar gratuite.
Acesta este încã un motiv pentru
ca Al treilea discurs sã fie luat în
discuþie doar în contextul biobibliografiilor celor doi autori.
Dar simplificarea ºi radicalizarea
tonului prezintã ºi virtuþi, iar cea
mai importantã dintre ele este
penetrabilitatea crescutã a
mesajului. Deºi ideile lansate de
Adrian Marino sînt, în general,
cele din Politicã ºi culturã,
impactul public al cãrþii Al treilea
discurs a fost incomparabil mai
mare (în discutarea cãrþii
implicîndu-se intelectuali de
prestigiu, reviste culturale, postul
de radio BBC, etc.).
Povestitã pe scurt,
discuþia dintre Adrian Marino ºi
Sorin Antohi ar putea fi stenografiatã astfel: cei doi se
insereazã în disputa parcã eternã
din cultura românã, dintre tradiþionalism ºi modernism pentru a
propune o soluþie de ieºire. Al
treilea discurs este soluþia, calea
de mijloc între douã extreme,
între autohtonism, naþionalism,
izolaþionism, pe de o parte ºi
cosmopolitism
dizolvant,
imitaþie umilã, epigonism complexat, pe de alta. La prima
vedere, formula ar trãda o
rezolvare facilã  sinteza dintr-o
schemã dualã, ºi o modã  a treia
cale. Existã însã în Al treilea
discurs o sumedenie de nuanþe
care scot discuþia din zona
facilului, iar implicarea biograficã a interlocutorilor imprimã
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seriozitate ºi onestitate dezbaterii.
Pentru cã Al treilea
discurs s-a bucurat deja de mai
multe recenzii detaliate, sã
insistãm doar asupra unei nuanþe
extrem de importante. Ceea ce
atrage atenþia din primul moment
este fervoarea revoluþionarã cu
care în special Adrian Marino
însoþeºte soluþia celui de-al treilea
discurs. Numeroase teme ale
discursului revoluþionar pot fi
sesizate în intervenþiile sale:
tema revenirii la origini (Simt
nevoie vitalã sã reiau contactul
profund cu izvoarele culturii
române. În felul acesta voi face
sinteza celui de-al treilea discurs:
între totalitatea achiziþiilor
noastre internaþionale ºi realitãþile
noastre, fondul «tradiþional»
românesc, p.115); tema fondului pur, ascuns ºi nevalorificat ( se va vedea cã a
existat [ ]o realã culturã
alternativã, o culturã independentã, o culturã care nu
respectã canoanele, judecãþile ºi
dispoziþiile oficiale, p.33); tonul
mesianic
(Noi
avem
[ ]conºtiinþa cã în spatele nostru
sînt aproape 250 de ani de culturã
românã. Aºa cum a fost Iluminismul român a fost o realitate.
Paºoptismul român a fost o
realitate. Cultura sub Carol I a
fost o realitate, epoca marilor
clasici Noi nu venim pe un
vid. Avem conºtiinþa cã putem
construi pe aceastã bazã solidã,
p. 46); critica prezentului ºi a
trecutului apropiat (ilustratã pe
întreg parcursul cãrþii); accentul
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pus pe ideologie (în sensul ei
primar, de teorie reformatoare
non-utopicã, nu în înþelesul
derivat, dominant acum, de
dogmaticã).
Adrian Marino îºi asumã
fraza Catherinei Durandin, conform cãreia revoluþia de la 1848
nu e terminatã nici astãzi (p.68).
Noi nu avem încã o þarã
construitã. Sîntem o þarã improvizatã, o þarã încropitã, scrie
Marino. Pornind de aici, el se
prezintã ca neo-paºoptist, considerînd cã proiectul revoluþionar
din secolul trecut îºi pãstreazã
actualitatea (prin impulsul modernizator, europenitate, prin promovarea valorilor liberale, enciclopedism, spirit critic, patriotism
aºezat, etc.).
Teza revoluþiei neterminate ne duce aproape automat cu gîndul la François Furet,
care a proclamat încã din 1978 cã
revoluþia francezã s-a terminat.
Cu alte cuvinte, istoricul francez
aprecia cã ideile deceniului revoluþionar din secolul XVIII au
încetat a-ºi exercita puterea de
fascinaþie asupra prezentului ºi cã
societatea francezã (ºi, prin extrapolare, cea occidentalã) are a-ºi
cãuta alte repere, altã genealogie
culturalã, o formã de modernitate
alternativã la cea prescrisã de
modelul revoluþionar.
În cazul nostru, vedem
cã Marino imagineazã al treilea
discurs în interiorul experienþei
modernitãþii aºa cum a fost ea
construitã ideologic în secolul
XIX, mai exact ca fazã finalã în

procesul modernizãrii. Din
retorica sa cu accente revoluþionare lipsesc temele rupturii refondatoare, conflictului ºi noutãþii
absolute (nici Marino, nici
Antohi nu se reclamã, de pildã,
de la post-modernism ºi nici nu
îºi prezintã modernitatea ca o
avangardã). Dimpotrivã, ei vorbesc despre procesualitate, noutate legatã de tradiþie (alternativã). Aceastã pledoarie pentru
gradualism combinatã cu retorica
revoluþionarã sugereazã o nouã
tensiune internã a celui de-al
treilea discurs, una de strategie a
schimbãrii, implicitã în text, care
se adaugã tensiunii identitare
explicite dintre naþionalism ºi
europenism. Marino ºi Antohi îºi
asumã experienþa post-paºoptistã, a traumelor provocate de
schimbãri neasimilate, precum ºi
pe cea tîrzie a modernizãrii
forþate comuniste, pentru a
îndemna în acelaºi timp la
schimbare ºi regãsire de sine.
Acest revoluþionarism temperat,
conservativ, restaurator, corespunde nu întîmplãtor ideologiei
slabe a schimbãrilor politice
din preajma anului 1989.
Discuþia dintre Adrian
Marino ºi Sorin Antohi confirmã
o intuiþie a lui Matei Cãlinescu:
cearta dintre Antici ºi Moderni
tinde sã fie înlocuitã de Cearta
dintre moderni ºi contemporani.
Marino, cu precãdere, este
modern fãrã a fi foarte contemporan (aparþin ºi nu aparþin
epocii actuale, afirmã la un
moment dat, p. 44). El
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avertizeazã asupra riscului de a fi
prea sincronici (p.113, p.189190)  aºa cum fãcea ºi Andrei
Pleºu, într-o conferinþã despre
elitele din Estul Europei. Din
acest motiv, Al treilea discurs
lasã în planul doi critica
României retrograde, autohtoniste, ruraliste (a rezervaþiei
folclorice) pentru a se ocupa pe
îndelete de auto-colonizarea
culturalã, sub fascinaþia modelelor occidentale. Abordarea
acestui aspect într-un mediu
cultural idiosincratic este o
dovadã de curaj intelectual.
Dupã formula unui
intelectual bulgar, Alexander
Kiossev, Antohi afirmã cã noi
înºine ne-am colonizat cultural,
alegînd un model occidental, nu
am fost colonizaþi (p.58).
Rezultatul a fost o subculturã
(involuntar) parodicã (p.113),
bazatã pe colportaj ºi plagiat
(p.53), o culturã a metaforei,
dominatã de foiletoniºti, de
publiciºti (p.41). Sincronizarea
rapidã (cerutã, de exemplu, de
H.R. Patapievici) comportã riscul
de a reitera acest tip de culturã.
În viziunea lui Marino ºi
Antohi, al treilea discurs trebuie
sã fie o sursã de originalitate.
Sinteza pe care o propun nu este
una de confirmare a geniului
locului (aºa cum apare în
concepþia naþionaliºtilor), ci una
originalã. Despre care nu se ºtie
deocamdatã cum va arãta.

Adrian CIOFLÂNCÃ
S.P. nr. 93-94/2001
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Imaginea evreului
în cultura românã *
Una din problemele
centrale ale modernitãþii româneºti a fost problema evreilor,
sau «Cestiunea israeliþilor» aºa
cum a fost ea cunoscutã în
epocã. Or, în condiþiile în care
literatura a fost consideratã
adesea sora mai mare a
politicei (formularea aparþine
lui Caragiale) iar majoritatea
scriitorilor au jucat un rol politic
foarte activ în articularea
discursului politic, nu este
întâmplãtor faptul cã imaginarul
colectiv al românilor a fost
instrumentat de cãtre pasiunile
politice antrenate de construcþia
României moderne. Drept
consecinþã astãzi avem un
corpus impresionant de texte
referitoare la populaþia evreiascã
a Regatului Român, texte care se
referã la statutul juridic, la cel
economic, care abordeazã aspectele culturale sau sociale de
pe poziþii uneori favorabile dar
cel mai adesea contrare acordãrii
de drepturi politice ºi civice
evreilor. Ceea ce este îngrijorãtor însã este perseverenþa cu
* Andrei Oiºteanu, Imaginea
evreului în cultura românã.
Studiu de imagologie în
context est-central european,
ediþie ilustratã (Bucureºti:
Humanitas, 2001), 470
pagini, preþ 150.000 lei.
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care aceste texte sunt trecute cu
vederea de cãtre istoriografia
naþionalã, acea istoriografie cu
precãdere etnocentricã, politicã
prin excelenþã ºi naþionalistã
prin predispoziþie.
Aºa cum se întâmplã cel
mai adesea noutatea survine nu
din zona centralã a protipendadei instituþionale a unei
discipline date ci, dimpotrivã,
din zonele mai puþin centrale ºi
mai mult predispuse la contactele interdisciplinare cu disciplinele conexe. Acesta este ºi
cazul lui Andrei Oiºteanu care
ne oferã un studiu de excepþie
asupra Imaginii evreului în
cultura românã. Folosind o
comparaþie inspiratã de o
istorioarã aflatã în aceastã
lucrare, Andrei Oiºteanu pare a
fi asemeni englezului care a vrut
sã petreacã o noapte în punctul
de graniþã a trei imperii ºi, dupã
ce a gãsit acest punct într-un sat
din Bucovina, s-a aºezat pe un
scaun cu trei picioare astfel încât
fiecare dintre acestea sã se
gãseascã într-un alt imperiu,
dupã care a bãut ceai din Rusia,
vin din Austria ºi cafea din
Turcia. Trei imperii pot fi în
acest caz trei discipline cu
graniþele lor dar ºi cu punctele
de întâlnire. Unul este reprezentat de studiile culturale, altul este
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etnologia (folclorul), cel de-al
treilea istoria, iar punctul lor de
graniþã este imagologia, un
domeniu de cercetare adesea
elogiat dar arareori practicat.
Originalitatea abordãrii, erudiþia
ºi farmecul prezentãrii fac din
aceastã lucrare nu numai un
eveniment editorial remarcabil
ci ºi un text de referinþã despre
cultura românã. Pentru cine este
familiarizat cu studiile lui
Andrei Oiºteanu aceastã lucrare,
Imaginii evreului în cultura românã, nu este o surprizã ci o
aºteptatã confirmare a calitãþilor
de excepþie dovedite de studiile
sale anterioare într-o lucrare
care sã împlineascã direcþiile
deja prefigurate.
În afara capitolului preliminar, cinci capitole structureazã tematic principale cliºee
culturale sau stereotipurile etnice despre imaginea evreului
oferite de cultura românã ºi de
contextul ei european. De la
portretul fizic, cu nas coroiat ºi
buze groase, cu barbã ºi perciuni
rituali, cu pistrui ºi pãr roºu,
murdar ºi împuþit ºi adesea
stigmatizat prin elemente
vestimentare, la portretul profesional ºi moral al negustorului, cãmãtarului, cârciumarului viclean ori inteligent, laº,
rãu sau bun, evreul imaginar
demonstreazã un spaþiu al
imaginaþiei populare extraordinar de bogatã care ne spune
foarte mult despre creºtinii care
au zãmislit aceste imagini ºi
aproape nimic despre evrei (p.
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9). Portretul mitic ºi magic al
evreului împreunã cu principalele lui pãcate (deicid, hagiocid, iconocid, infanticid ºi xenocid ritual) conduc apoi cititorul
într-o lume a demonilor ºi vrãjitorilor, a uriaºilor ºi a jidovilor
rãtãcitori aproape de flãcãrile
Iadului. Excepþional ilustratã,
atât cu texte cât ºi cu imagini,
aceastã imagologie popularã
este pusã în legãturã nu numai
cu exemplele similare ale
culturii europene, ci ºi cu
cazurile în care aceste imagini
persistã ºi astãzi chiar ºi în
absenþa unei populaþii de origine
evreiascã. Fãrã a urmãri iluzorii
lanþuri cauzale ºi fãrã a cãuta
ipotetice verigi lipsã, Andrei
Oiºteanu demonstreazã rezistenþa unor structuri mentale care
definesc alteritatea indiferent de
epocã ºi culturã urmãrindu-le
adesea pânã în ziua de astãzi în
discursul public românesc.
Exemplele structurate
astfel tematic dupã natura
calitãþilor ºi defectelor atribuite
lor îºi gãsesc o bogatã exemplificare atât în folclorul popular
cât ºi în scrierile multor clasici ai
literaturii române care au încorporat în textele lor multe cliºee
ºi sintagme ale culturii orale în
încercarea lor de a forma un
discurs ºi o societate politicã.
Toate aceste cliºee populare care
ºi-au croit drum în cultura
clasicã româneascã sunt însoþite
de corespondentul lor din vecinãtatea imediatã (Polonia,
Rusia, Bulgaria etc.) cât ºi din

întreaga Europã pentru a
argumenta recurenþa unor astfel
de ºabloane mentale care nu au
fost nicicând proprii exclusiv
românilor dar nici strãine lor
întru-totul. Totodatã o întreagã
serie de mãrturii sunt citate
pentru a contura un potenþial
portret al evreului real. Autorul se foloseºte de o tehnicã
deosebitã a contrastului care,
ajutatã de o ironie finã ºi înviorãtoare, face ca prejudecãþile
pozitive auto-reflexive sã fie de
asemenea cântãrite cu aceiaºi
unitate de mãsurã ca ºi cele
negative.
Ultimele douã secþiuni
care trateazã imaginea evreului
din punctul de vedere al mitologiei ºi al gândirii magice
româneºti ºi nu numai, deschid
un univers fascinant ºi terifiant
totodatã al credinþelor ºi spaimelor populare care au agitat
mentalul colectiv din antichitatea târzie pânã în modernitatea
timpurie. Flãcãrile iadului,
demonii ºi vrãjitorii, toate au
ceva în comun cu imaginea
evreului perpetuu condamnat
pentru uciderea lui Isus, pentru
uciderea unor sfinþi, pentru
crime împotriva icoanelor sfinte
ºi nu în ultimul rând pentru
uciderea ritualã a copiilor. Toate
aceste mãrturii care au dus
adesea la considerarea evului
mediu ca fiind o perioadã
întunecatã a istoriei omenirii ar
aduce un aer exotic acestor
naraþiuni dacã elementele
principale de demonizare nu ar
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fi utilizate cu cinism de cãtre
demagogi ai zilelor noastre.
Lectura deosebit de
captivantã a acestor capitole
ridicã o întrebare ºi anume dacã
perspectiva politicã a demonizãrii evreului pusã în context
mitico-magic nu scurtcircuiteazã întreaga evoluþie a
gândirii politice moderne,
româneºti în speþã, în favoarea
duratei lungi care are privilegiul
implicit de a fi de regulã
consideratã ca fiind mai
profundã. Înrudirea intelectualã
a unor doctrinari antisemiþi ai
ultimului secol cu sfinþii pãrinþi
ai bisericii  filiaþia Hitler, A.C.
Cuza, Luther, Sf. Ioan ºi Ioan
Hrisoastomul , continuitate nu
explicit exprimatã dar bogat
ilustratã (p. 281-288), îndreptãþitã în orice caz de recurenþa
unor imagini stereotipe, poate
aduce o justificare multor personaje clinic înclinate astãzi spre
elucubraþii. Deºi sensibil la diferenþe/discontinuitãþi, autorul
pare a fi influenþat de miza
câtorva continuitãþi esenþiale
destinului evreilor: vechimea ºi
continuitatea antisemitismului
(p. 12, 17, 54, etc.), a ideii de
soluþie finalã (p. 210 ºi 194)
sau a identitãþii naþionale evreieºti (p. 210). Aceste anacronisme conceptuale1 au fost un
atu folosit adesea de autorii
antisemiþi doctrinari pentru
gãsirea unei respectabilitãþi
venerabile, o tradiþie inventatã
cum ar spune Hobsbawm,
pentru constructele lor ideo-
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logice ºi teleologice.
Un ultim aspect ar
merita menþionat. Andrei
Oiºteanu a urmãrit iniþial, aºa
cum chiar el declarã de la bun
început, Imaginea evreului în
cultura tradiþionalã româneascã dar ulterior el a considerat interesant modul în care
stereotipurile referitoare la evrei
au supravieþuit (sau nu) în
cultura aºa-zis înaltã (p. 5).
Astfel el nu a fost preocupat de
acele prejudecãþi injectate sau
impuse din afarã considerând
mai degrabã cã este vorba de
revigorarea ºi retransmiterea
unor reflexe mentale ce fuseserã
preluate din spaþiul culturii tradiþionale. Argumentul sãu este
acela cã dacã aceste cliºee ar fi
fost noi ºi artificiale ele ar fi fost
respinse. (p. 135-6). Or, existã o
serie de imagini, adesea contradictorii, care þin de registrul
modern al coagulãrii ideologiei
antisemite ºi care deºi legate de
imaginile tradiþionale ale culturii
populare le transformã pe
acestea în constructe ideologice
cu un sens ºi finalitate politicã
concrete. Este vorba despre
evreul incult ºi ziarist, despre
evreul naþionalist (sionist) ºi
internaþionalist, despre evreul
habotnic ºi materialist/utilitarist,
despre evreul comunist ºi
capitalist, etc. Nu este locul aici
pentru a exemplifica aceste
imagini, totuºi, poate fi observat
cã spaþiul dintre evreul real ºi
evreul imaginar este un
continuum populat de nenu-
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mãrate imagini care închipuie
un personaj colectiv în multiple
variante care nu îºi gãsesc o
formã unitarã decât sub influenþa ideologiei. Ideologia antisemitã este cea care simplificã
imaginarul accentuând distanþa
dintre evreul imaginar ºi
evreul real, tocmai prin
evacuarea tuturor acestor imagini intermediare, ºi cea care
accentueazã iudeofobia popularã pe care o transformã în
antisemitism. Cu alte cuvinte,
ideologia este criteriul modern
de ordonare (prin simplificare) a
imaginarului colectiv, criteriul
care are un cert rol de mobilizare
socialã prin aceea cã oferã un
scop/finalitate miºcãrii de masã
care se formeazã în jurul unei
idei. Antisemiþi monocorzi ca
A.C. Cuza au folosit fãrã
îndoialã imaginile folclorice ale
evreului, fiind insensibili însã la
polimorfismul ºi polifuncþionalitatea lor. Din acest punct de
vedere aceastã lucrare a lui
Andrei Oiºteanu nu este numai
o încununare a studiilor asupra
imaginarului colectiv tradiþional
ºi post-tradiþional al românilor ci
ºi o deschidere de drum cãtre
cercetarea formãrii ºi articulãrii
ideologiei antisemite moderne
în cultura românã. Este de
aºteptat ca, fie autorul fie alþi
cercetãtori ce-l vor urma, sã
continue analiza începutã atât de
promiþãtor în aceastã lucrare
despre Imaginea evreului în
cultura românã.
Meritã menþionat faptul
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cã o ediþie în limba englezã se
aflã în curs de apariþie la
Nebraska University Press. Este
foarte probabil cã ea va fi un
adevãrat best-seller de vreme ce
va umple un gol endemic care
afecteazã studiile iudeofobiei ºi
antisemitismului în Europa
centralã ºi de est.

Rãzvan PÂRÂIANU
NOTÃ
Wilhelm Marr a folosit pentru prima
datã termenul de antisemitism în 1879,
iar soluþia finalã a fost proiectul
nazist de exterminare a întregii
populaþii evreieºti. În ceea ce priveºte
conceptul de naþiune, aºa cum este
înþeles el astãzi, discuþia academicã
înclinã în bunã mãsurã într-o
interpretare a originilor lui în epoca
modernã.
1
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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
91-92 Mituri ºi Fantasme 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 91-92
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

