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Mihaela Miroiu este Prof. univ. dr. la Facultatea de
{tiinte Politice [i Administrative, Bucure[ti. Coordo-
neaz\ colec]ia Editurii Polirom � STUDII DE GEN.
A publicat: Gândul umbrei. Abord\ri feministe în filosofia
contemporan\ (1995), Jum\tatea anonim\. Antologie de filo-
sofie feminist\ (1995), Romania. Starea de fapt (`n cola-
borare, 1997), Societatea retro (1999), Etica profesional\
(coautoare; 2000), Politici ale echit\]ii de gen (2003). La
Editura Polirom, a editat Lexicon feminist (în colaborare
cu Otilia Dragomir, 2002), Patriarhat [i emancipare în
istoria gândirii politice române[ti (în colaborare cu Maria
Bucur; 2002) [i a publicat Înv\]\mântul românesc azi (în
colaborare; 1998), Convenio. Despre natura, femei [i moral\
(2002), Drumul c\tre autonomie. Teorii politice feministe
(2004), R�Estul [i Vestul (în colaborare cu Mircea Miclea;
2005) [i Nepre]uitele femei. Publicistic\ feminist\ (2006).
Public\ sistematic `n revistele 22 [i  aLtitudini, precum
[i `n cotidianul România liber\.
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Abrevieri

ANES: Agen]ia Na]ional\ pentru Egalitate de {anse

ANI: Agen]ia Na]ional\ de Integritate
ARACIS: Agen]ia Român\ de Asigurare a Calit\]ii

înv\]\mântului Superior
ASR: Asocia]ia Sociologilor din România
CAER: Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
CAP: Cooperativ\ Agricol\ de Produc]ie
CDR: Conven]ia Democratic\ din România

CNATDCU: Consiliul Na]ional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor [i Certificatelor Universitare

CNCD: Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discri-
min\rii

FMI: Fondul Monetar Interna]ional
GDS: Grupul pentru Dialog Social

IAS: Interprindere Agricol\ de Stat
ISI: Institutul pentru {tiin]a Inform\rii
FSN: Frontul Salv\rii Na]ionale
MEC: Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii
MEN: Ministerul Educa]iei Na]ionale
NATO: Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord
ONG: Organiza]ie Nonguvernamental\
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ONU: Organiza]ia Na]iunilor Unite

PIB: Produsul Intern Brut

PNG: Partidul Noua Genera]ie

PIN: Partidul Ini]iativa Na]ional\

PCR: Partidul Comunist Român

PCUS: Partidul Comunist al Uniunii Sovietice

PD: Partidul Democrat

PDSR: Partidul Democra]iei Sociale din România

PLD: Partidul Liberal Democrat

PNL: Partidul Na]ional Liberal

PN}CD: Partidul Na]ional }\r\nesc Cre[tin Democrat

PSD: Partidul Social Democrat

PRM: Partidul România Mare
PUNR: Partidul Unit\]ii Na]iunii Române

SRI: Serviciul Român de Informa]ii

TVA: Taxa pe Valoarea Ad\ugat\

UDMR: Uniunea Democrat\ a Maghiarilor din România

UTC: Uniunea Tineretului Comunist
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De ce am scris despre moral\
în politic\?

Volumul reune[te articolele pe care le-am publicat
pe aceast\ tem\ în ultimii 10 ani, despre acea peri-
oad\.

Am �crescut� în sensul preg\tirii pentru etica
politic\, atât ca specialist\, cât [i ca cet\]ean\ în
ultimii 17 ani (primii 34 de ani din via]\ i-am
tr\it în comunism). Am avut [i mai devreme o
sensibilitate accentuat\, înc\rcat\ de emo]ii, de
ru[ine sau uneori de ur\ fa]\ de i-moralitatea poli-
tic\. Asemenea multora dintre dumneavoastr\ am
tr\it experien]a unui regim de o imoralitate
suprem\ fa]\ de oameni ca fiin]e libere [i auto-
nome: cel comunist. Acestei sensibilit\]i îi lipsea
îns\ cultura pluralismului eticilor moderne [i post-
moderne, ra]ionale [i rezonabile, dezvoltate în
lumea liber\. Cu alte cuvinte, ne-mul]umirile mele
nu aveau conceptualiz\rile conferite de teoriile
eticii pentru via]a public\. Tr\iam, firesc, în morala
bunului-sim], înv\]at acas\ [i de la profesori, c\reia
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i se asocia cre[tinismul Evangheliilor. Tratam Codul
eticii [i echit\]ii socialiste1  ca pe o form\ de îndoc-
trinare ostil\, în rând cu orice document de partid.

Morala bunului-sim] este absolut necesar\, dar
nu [i suficient\ pentru construc]iile democratice
moderne [i pentru în]elegerea etic\ a politicii.
Moralele absolutiste, construite maniheist, la
rândul lor nu fac servicii unei lumi democratice.
Societatea real\ nu se compune decât accidental
[i singular din eroi [i sfin]i. Valorile [i normele
dup\ care tr\im trebuie s\ se potriveasc\ faptelor
de care am putea fi în stare, oricare dintre noi,
dac\ vrem s\ fim drep]i, one[ti, corec]i, buni. Aceste
valori [i norme sunt pentru societ\]i foarte etero-
gene religios [i etnic. Faptul de a impune în via]a
public\ morala unei anumite religii ar fi o tiranie
din partea comunit\]ii care de]ine puterea. Putem
observa consecin]ele acestei tiranii în statele cu
regimuri fundamentaliste, în care religia, morala
[i legea se confund\.

Societ\]ile devin moderne atunci când oamenii
sunt în stare s\ negocieze normele dup\ care
consimt s\ tr\iasc\ în via]a public\, în profesii,
asocia]ii, partide etc. Sigur, multe astfel de norme
con]in constante generale care pot fi reg\site [i

1. Numele oficial al Codului moral comunist este: Codul
eticii [i echit\]ii socialiste, al normelor muncii [i
vie]ii comuni[tilor. Din titlu, libertatea individual\,
morala public\, diferit\ de cea privat\, ca [i rela-
tivismul [i pluralismul î[i pierdeau sensul.
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în religii. Dar ele nu se reduc [i nu se revendic\
din particularisme religioase sau din metafizici
absolutizante, tocmai pentru a avea legitimitate
pentru oameni cu identit\]i religioase [i cu tradi]ii
diferite, oameni care îns\ consimt s\ construiasc\
[i s\ tr\iasc\ dup\ o moral\ comun\.

Cea mai de impact [i mai vizibil\ parte a mora-
lit\]ii, amoralismului sau imoralit\]ii în via]a
public\ se manifest\ în politic\. Motivul este
simplu. Dac\ suntem s\n\to[i, imoralitatea din
sistemul sanitar nu ne afecteaz\ direct, dac\ am
absolvit [colile [i nu suntem p\rin]i, nici cea din
educa]ie, dac\ nu ne uit\m la televizor [i nu citim
presa, nici cea din mass-media. Actele politice ([i
cele ale administra]iei) îns\ ne afecteaz\ pe to]i.
Tr\im dup\ legile f\cute de politicieni, ei ne confi-
gureaz\ institu]iile care ne administreaz\ via]a, ei
voteaz\ cum [i câ]i bani s\ ne ia prin intermediul
impozitelor [i la ce s\ foloseasc\ banii munci]i de
noi. Prin urmare, de politic\ nu avem unde ne
refugia. În consecin]\, nu ne putem refugia nici
de imoralitatea acesteia. Este firesc s\ privim cu
ochi de judec\tori persoanele [i institu]iile care
ne afecteaz\ via]a într-un grad atât de înalt. La o
analiz\ sumar\, observ\m c\ judec\]ile etice despre
politica româneasc\ tind s\ oscileze de prea multe
ori între: amoralism machiavelic (politica este doar
despre putere [i interese, morala este o problem\
privat\), purism (politicienii sunt absolut tic\lo[i,
politica este o cloac\ murdar\), absolutism (politica
[i politicienii ori sunt foarte buni, ori foarte r\i,
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tertium non datur), maniheism de grup (ai no[tri sunt
buni [i one[ti, ai lor sunt r\i [i tic\lo[i), transfer
religios (cutare este bun cre[tin [i milos, eventual
�vizitat� de Duhul Sfânt1, deci bun politician),
transfer excesiv din morala pentru via]a privat\ (poli-
ticienii trebuie s\ trateze p\rinte[te cet\]enii, s\
aib\ grij\ de ei, s\ îi sprijine, s\ îi îndrume).

În ultim\ instan]\, politicienii lumilor democratice
nu sunt mai buni sau mai r\i decât noi to]i. Nu
fac mai multe compromisuri decât facem fiecare
ca s\ putem fi accepta]i de c\tre semeni. Nu sunt
nici mai �mincino[i� [i nici mai imorali când
minciunile sunt �albe�, adic\ cele din categoria
curtoaziei [i flat\rii diplomatice. Dar ei pot s\ se
foloseasc\ de noi, pot s\ ne ia din libert\]i [i drep-
turi, pot s\ ne în[ele cu promisiuni false mai mult
decât oricare al]i actori ai vie]ii publice. De aceea
judecata noastr\ în ceea ce îi prive[te este mai
îndrept\]it vigilent\ [i mai aspr\. În acela[i timp,
pe noi, în calitate de cet\]eni, nu ne absolv\ nici
o moral\ dac\ nu discernem corect propriile inte-
rese [i ofertele partidelor, dac\ alegem partide sau
politicieni în care nu merit\ s\ avem încredere,
dac\ nu protest\m în fa]a nedrept\]ilor [i dac\
cerem lumii politice un exces de paternalism atunci
când suntem adul]i în putere.

1. Exist\ politicieni care pretind c\ sunt �Trimi[i� sau
�Revela]i� [i exist\ oameni care par s\ îi cread\.
Atunci când abund\ judec\]ile de tipul �unii sunt
îngeri, al]ii satane�, e firesc ca lumea s\ caute �Cavaleri
ai Luminii�.
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*

Abordarea mea se întemeiaz\ pe credin]e care m-au
dus spre aceast\ gril\ de �citire� a politicii, spre
acest mod de extindere a preg\tirii mele filosofice
[i politologice în dezbaterile din spa]iul public.
Le împ\rt\[esc de la bun început cu dumnea-
voastr\.

� În absen]a încrederii publice, democra]ia este
�un chimval r\sun\tor�, o vorb\ goal\, un ritual
de hirotonisire a celor care de]in pâinea [i cu]itul
în privin]a legilor, politicilor, bugetelor.

� Cei afla]i la guvernare sunt angaja]ii cet\]enilor
în urma câ[tig\rii unui concurs pe post numit
�alegeri� [i sunt obliga]i s\ dea curs intereselor
�angajatorilor�, în limita în care aceste interese
nu lezeaz\ democra]ia [i fundamentele statului
de drept.

� În democra]ie, responsabilitatea politic\ nu
revine doar guvernan]ilor, ci [i cet\]enilor. Res-
ponsabilitatea este propor]ional\ cu gradele de
putere [i informa]ie ale fiec\rei p\r]i.

� Gradul de moralitate în politic\ variaz\ direct
propor]ional cu: informarea corect\ a cet\]e-
nilor despre actele de guvernare; respectarea
consim]\mântului informat al cet\]enilor; res-
pectarea promisiunilor electorale; efectele utile
ale guvern\rii în sensul cre[terii accesului la
exercitarea drepturilor, inclusiv pentru cei mai
marginali sau mai exclu[i dintre oameni.
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� În judecata noastr\ trebuie s\ ne ghid\m mereu
dup\ principiul responsabilit\]ii propor]ionale.

Pe parcursul lecturii, aceste credin]e vor fi detaliate
ca gril\ de interpretare a lumii politice în care
tr\im. Desigur, acest mod de citire referitor la
guvernan]i [i cet\]eni, la institu]ii [i comporta-
mente în sfera public\ nu ar fi fost posibil f\r\
influen]ele pe care le-au exercitat asupra form\rii
mele mari eticieni ai lumii moderne [i contem-
porane, în mod cu totul marcant: Immanuel Kant,
John Stuart Mill, Hannah Arendt, John Rawls,
Susan Moller Okin, Ronald Dworkin, Carol
Gilligan, Joan Tronto, Jürgen Habermas1.

1. O list\ mai complet\ [i mai detaliat\ se afl\ la
sfâr[itul volumului.
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Mul]umiri

Mul]umesc femeilor [i b\rba]ilor între care tr\iesc,
pentru contribu]iile lor de diverse naturi la na[terea
acestui volum.

Mul]umesc pentru interes, participare [i inspira]ie
studen]ilor mei de la cursul de etic\ politic\ de-a
lungul ultimilor 9 ani, precum [i doctoranzilor
mei interesa]i în etica politic\.

Mul]umesc prietenilor mei Maria Bucur, Jeffrey
Isaac, Laz\r Vl\sceanu, Aurelian Cr\iu]u, Vladimir
Tism\neanu pentru discu]iile noastre relevante [i
consistente pe aceste teme.

Mul]umesc pentru toate cauzele comune orien-
tate spre o politic\ mai moral\, mai contempo-
ran-democratic\ [i mai pu]in maniheist\, prietenilor
[i colaboratorilor mei din societatea civil\ [i din
politic\: Samaranda Enache (Pro-Europa), Gabriel
Andreescu (APADOR-CH), Renate Weber (Funda]ia
pentru o Societate Deschis\), Cristian Pârvulescu
(Pro Democra]ia), Csaba Astalosz (Consiliul
Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii),
Florin Buhuceanu (ACCEPT), colegilor de la
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asocia]iile pentru drepturile romilor, Mariana Stoica
(ambasadoare), liberalilor: Valeriu Stoica, Mona
Musc\, Cristian Boureanu, democra]ilor: Emil Boc,
Paula Iv\nescu, Anca Boagiu, social-democratelor:
Smaranda Dobrescu, Minodora Cliveti, Gabriela
Cre]u, precum [i lui Eckstein Kovács Péter, UDMR.

Mul]umesc colegilor mei din domeniul [tiin]elor
sociale [i politice pentru construc]ii [i idealuri
comune: Drago[ Aligic\, Iordan B\rbulescu, Vasile
Boari, Alfred Bulai, Cornel Codi]\, Gabriela Col]escu,
Otilia Dragomir, Vintil\ Mih\ilescu, Alina Mungiu,
Brându[a Palade, Vladimir Pasti, Liliana Popescu,
Liviu Rotman, Lauren]iu Scarlat, Michael Schafir,
{tefan St\nciugelu, Doina {tef\nescu, Andrei
}\ranu, Sergiu Vintil\, Mihaela Vl\sceanu, Elena
[i C\t\lin Zamfir.

Mul]umesc jurnalistelor [i jurnali[tilor care mi-au
încurajat [i g\zduit articolele din acest volum:
Gabriela Adame[teanu, Rodica Palade, Revista 22,
Ion Bogdan Lefter, aLtitudini, Sabina Fathi, România
liber\, Carmen Mu[at, Observator cultural, George
Arun, Curentul, Daniela Teodorescu, Avantaje, Andrei
Ple[u, Mircea Vasilescu, Cristian Ghinea, Dilema
veche.

Mul]umesc mamei mele, Emilia, [i memoriei tat\lui
meu, Mihai Bîrsan, pentru bunul lor sim] de cet\-
]eni, pentru modelul de toleran]\, în]elegere [i
democra]ie în care m-au educat inclusiv în regimul
comunist, precum [i so]ului meu, Adrian Miroiu,
pentru valori [i credin]e crescute [i împ\rt\[ite
de-a lungul celor 31 de ani petrecu]i împreun\.
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Mul]umesc prietenilor mei solidari, cu [i între care
m-am format [i m\ dezvolt ca persoan\ [i cet\-
]ean\: {tefan Blaj, Monica Ileana Calot\, Otilia
David, Eva Oros, Cornel Dorneanu, Laura Grünberg,
Daniela Ion, Dana Lambropulos, Petru Lucaci, Mircea
Miclea, Liviu Niculescu.
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Partea I

TRECUTUL {I P|CATELE
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Între Autobiografie
[i Curriculum Vitae

Pân\ la ceea ce statistic se cheam\ mijlocul vie]ii
(35 de ani la femei în România deceniului nou\)
a trebuit s\ scriu autobiografii. Dup\ aceast\ cum-
p\n\, printr-un seism istoric, autobiografia a trebuit
s\ se a[eze într-o alt\ matc\, cea a Curriculumului
Vitae. A[ distinge între cele dou\ prin urm\toarea
formul\: a) autobiografia ar\ta modul de adecvare
a persoanei la o societate în care func]ioneaz\ deter-
minismul strict: fiecare document de partid trasa
linia evolu]iei sociale, iar �atomul� n-avea decât
s\ se a[eze pe traiectorie; [i b) Curriculumul Vitae
arat\ � cel pu]in în perioada de trecere de la un
�cosmos represiv� la un haos la cap\tul c\ruia lumea
se recosmicizeaz\ potrivit �mâinii invizibile� � felul
în care atomul, devenit persoan\, r\spunde provo-
c\rilor mediului [i formeaz\ el însu[i mediul.

Am râs amar cu prietenii mei, comparându-ne auto-
biografiile din anii �80 cu CV-urile din anii �90.
Ele par s\ nu aib\ nimic în comun. {i totu[i, per-
soana despre care vorbesc este aceea[i. Numai c\
�experien]ei politice� îi ia locul, în mod natural,
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backgroundul profesional; recomand\rile de la BOB1

sunt înlocuite cu cele de la universit\]i române[ti
[i str\ine; faptelor pioniere[ti, uteciste [i peceriste
le iau locul congresele, conferin]ele, workshopurile;
limbii de lemn i se substituie �romgleza�; perfec]io-
n\rilor de la Cabinetul Municipal de Partid le iau
locul cele de la Consiliul Europei. Catarii2, oriunde
s-ar afla, ar putea s\ spun\ c\ este vorba despre o
abominabil\ fars\. Persoanele cu autobiografii ar
fi mai bine s\ se sinucid\ social, s\ se retrag\
nev\zute din istorie. Ei nu înghi]eau pe vremuri
ca cineva s\ aib\ [i altceva în afar\ de autobio-
grafie. Ei nu înghit acum ca cineva s\ fi avut [i
autobiografie.

Eu sunt un om viu, tr\ind împreun\ cu semenii
mei, ca unul dintre ei, cu virtu]ile [i p\catele lor.
Sunt un om viu, care [i-a conciliat spontan [i bucu-
ros autobiografia cu CV-ul, f\r\ s\ n\pârleasc\
precum o [opârl\. Acesta este [i motivul pentru
care tema �exilului� spre care ne provoac\ Secolul
XX a devenit pentru mine tema: �Cum e cu putin]\
concilierea între autobiografie [i CV?�. Voi formula
dintru început ideea c\ exilul în spa]iul privat [i
exilul în spa]iul public au fost condi]iile de posi-
bilitate ale concilierii.

1. Biroul Organiza]iei de Baz\, forma cea mai de jos
de organizare a Partidului Comunist Român, la nive-
lul locului de munc\.

2. Trimitere la numele unei secte, Catarii, �Purii�.
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Autobiografie 1989 Curriculum Vitae 1997 

*Nume: Miroiu Mihaela 
(n. Bîrsan) 

*Nume: Mihaela Miroiu 

Data [i locul na[terii: 
10.03.1955, Hunedoara 

Data [i locul na[terii: 
10.03.1955, Hunedoara, 
România 

Func]ie de]inut\: 
profesoar\, 
membr\ BOB, Liceul de 
matematic\-fizic\ nr. 3  

Pozi]ie profesional\: 
Conf.  dr. 
decan\, Facultatea de 
{tiin]e Politice, SNSPA 

Preg\tire profesional\: 
Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din 
Bucure[ti, 1978 
Definitivatul: 1981 
Gradul II: 1985 
Gradul I: 1990  

Studii: 
Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din 
Bucure[ti, 1978 
Doctoratul în Filosofie, 
Universitate din Bucure[ti, 
1994 

Preg\tire politico-
ideologic\: 
Înv\]\mânt politico-
ideologic, Cabinetul 
Municipal de Partid, lunar 

Granturi de studii: 
Montclair State College, 
New Jersey, SUA, 1991; 
Université de Genève, 1992; 
Universitatea din £ód�, 
1993; Oxford and 
Manchester University, 
1994; Cornell University, 
SUA, 1995, stagii lunare 
de preg\tire  

Norm\ didactic\: 
Filosofie, Cuno[tin]e 
social-politice, Economie 
politic\  

Aria de specializare: 
Filosofie feminist\, Etic\ 
politic\, Analiz\ 
normativ\ 
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Func]ii politico-ob[te[ti: 
Pionieri: 1964-1969, 
comandant\ de 
deta[ament 
UTC, 1969-1976, 
secretar\ UTC pe clas\. 
PCR, 1976-1989, membr\ 
BOB: Facultatea de 
Filosofie [i la Liceele de 
Textile (secretar\ BOB) [i 
Matematic\-Fizic\ nr. 3 
 

Publica]ii: 
C\r]i de autor: Gândul 
umbrei. Abord\ri 
contemporane în filosofia 
feminist\, Alternative, 
Bucure[ti, 1995; Convenio. 
Despre natur\, femei [i 
moral\, Alternative, 
Bucure[ti, 1996. 
Coautoare: România: 
Starea de fapt, Nemira, 
Bucure[ti, 1997. 
Coordonatoare: Manual de 
filosofie, 1993-1997, 
Editura Didactic\ [i 
Pedagogic\, Bucure[ti. 
Coeditoare: Gen [i 
Societate, 1997; Gen [i 
Educa]ie, 1996, AnA, 
Bucure[ti. 
Articole [i studii în reviste 
[i volume de specialitate 
americane [i române[ti 

Activitate ob[teasc\. 
Munc\ patriotic\:  
Anual, toamna la porumb 
[i depozite de sortat 
cartofi, 1972-1989 
Serviciu lunar la cantin\ [i 
c\min, 1994-1978 
Cur\]enie în parcuri 
împreun\ cu elevii, 
duminica, aprilie-mai, 
1978-1989 
 

Congrese [i conferin]e 
interna]ionale: 
Asocia]ia Interna]ional\ a 
Profesorilor de Filosofie, 
Praga, 1990, Lucerna, 
1992, Leipzig, 1993, 1994, 
Kloster Banz, 1995 
Comitetul Helsinki, 
Ankara, 1994 
New York University, 1995 
Cornell University, 1995 
CEU Budapest, 1996 
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Publica]ii nu mi se cereau în autobiografii. O astfel
de list\ ar fi fost teribil de s\r\c\cioas\ (o tem\
într-o metodic\, o lec]ie de teoria cunoa[terii într-un
manual de filosofie). Ce scriam cu adev\rat nu
era pentru ochii publici.

*

A[ezate în paralel, cele dou\ componente par sufi-
cient de schismatice încât s\ dea seam\ de persoane
diferite, de vie]i diferite. A[ezate în succesiune,
ele nu fac altceva decât s\ se topeasc\ într-un caz
oarecare (paradigmatic poate) pentru cei din gene-
ra]ia mea. De aceea, f\r\ s\ vorbesc în numele
sau în locul lor, ci doar ca una dintre ei, voi încerca
s\ recompun piesele lips\ ale acestei biografii
�schismatice�, f\când din mine un studiu de caz.
Motivul principal pentru aceast\ �vivisec]ie� îl
constituie supradoza de prejudec\]i pe care ne-o
inocul\m unii altora de mai bine de [apte ani.
Aceast\ supradoz\ ne-a creat dependen]e de �idolii�
pe care i-am creat dup\ �89 [i ne orbe[te la ele-
mentar de banalul �s\ încerc\m s\ ne vedem a[a
cum suntem [i s\ vedem ce mai putem face din
noi�.
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1. Utopiile1

1.1. Am fost sovietiza]i de mici

În autobiografie, intrarea în organiza]ia de pionieri
figureaz\ ca debut al afirm\rii personale. Oricine
poate deduce de aici c\ subcon[tientul ne este
populat cu cravate ro[ii, seceri [i ciocane, simboluri
comuniste supte odat\ cu laptele matern. P\rem
cazuri iremediabil pierdute: ce ]i-e scris în socia-
lizarea timpurie devine reflex comportamental, o
a doua natur\. Aceast\ judecat\ suprasimplifica-
toare ignor\ influen]ele de alt tip, precum [i faptul
c\ pân\ la pionierat exista o alt\ copil\rie. În pri-
vin]a mea, chipul acestei copil\rii nu poart\ cu
sine mai nimic din a[tept\rile iubitorilor de eti-
chete.

Mi-am început via]a în ceea ce s-ar numi azi
o eco-comunitate. Un sat de 120 de case din
Transilvania (Sâncrai), în care eu aveam statutul
de nepoat\ unic\. Tr\iam într-o curte uria[\, încon-
jurat\ de puii altor specii. Identitatea mea timpurie
s-a conturat legat\ de ceea ce aflasem dintru început
c\ îmi apar]ine � holda de �peste vale� � [i de
ceea ce aflasem dintru început c\ îmi lipse[te �
caracteristica b\rb\]iei (n-aveam acces la altar, iar
preotul a despurcat clopotni]a în care urcasem
inocent, împreun\ cu al]i copii cu sex just pentru

1. Aceast\ parte a mai fost reprodus\ în volumul auto-
biografic scris împreun\ cu Mircea Miclea: R�Estul
[i Vestul, Polirom, Ia[i, 2005.



27

Dincolo de îngeri [i draci

un loc tabu). Singurele volume din cas\ erau Biblia
[i c\r]ile de la Oastea Domnului, a[ezate de bunica
printre covoare [i [tergare. Cu ochii de acum, a[
vedea prima mea educa]ie ca una de tip animist-
-cre[tin. Cea animist\ m\ f\cea s\ m\ simt o f\ptur\
vie, în rând cu alte f\pturi, într-o democra]ie a
biosferei. Cea cre[tin\ m\ f\cea s\ nu m\ v\d mai
mult decât unul dintre semenii umani. Gândurile
rele îmi aduceau în minte chipul îndurerat al Maicii
Domnului. Acea lume tr\ia cu mijloace aproape
medievale într-un mod de via]\ ce respecta ciclu-
rile naturii. Doar dou\ lucruri exterioare au tulburat
lini[tea a[ezat\ peste un copil de ]ar\, ocrotit de
societatea mare în interiorul societ\]ii mici: ve[tile
despre �fra]ii� bunicii mele, întemni]a]i pentru
credin]a lor, [i percep]ia dur\ [i direct\ a unui
fenomen care nu mai ap\rea decât în pove[tile
bunicului din prizonieratul la ru[i: colhozul. Am
în]eles sensul acestui cuvânt într-o prim\var\ în
care, inspectând holda mea, i-am g\sit pe al]ii la
arat. Când m-am întors s\ întreb de ce, r\spunsul
a fost: �N-ai auzit c-a venit [i pe la noi colhozul?�.
A fost lovitura de gra]ie dat\ sentimentului iden-
tit\]ii personale în copil\ria timpurie. A identit\]ii
conturate în jurul lui: eu sunt X, cea cu holda �de
peste vale�. {i a fost prima reac]ie de refuz al pier-
derii identitare: refuzul hranei asociat cu privarea
de bucuria de a continua s\ tr\iesc.

Satul se proletariza într-un ritm incredibil. Uzina din
C\lan înghi]ea eco-comunitatea, dându-i în schimb
siren\, funingine, salam [i marmelad\. Cur]ile
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c\p\tau încet aspectul finalului marquezian al unui
veac de singur\tate: puii de oameni [i animalele
au început s\ se r\reasc\, verzeala zidurilor [i b\l\-
riile cre[teau triumf\tor printre c\r\mizile caselor
[i grajdurilor pustii.

La vremea [colii am p\r\sit acea lume pentru un
ora[, proletar [i el. Nici acolo nu am aflat prea
devreme în ce societate tr\iesc. Mai mult, în primii
10 ani de [coal\ am avut clar sentimentul progre-
sului material. Am trecut de la o camer\ cu baie
comun\ la un apartament cu dou\ [i apoi cu trei
camere. Mâncam bine, ne îmbr\cam la mâna întâi
(adic\ nu cu haine transformate). P\rin]ii mei pro-
gresau profesional. Sentimentul disolu]iei, al regre-
sului, îl aveam doar la întoarcerea în satul bunicilor.

Am prins o perioad\ de [coal\ pe care a[ numi-o
de gra]ie. Proletcultismul ie[ea pe u[a din dos.
Marii clasici ai literaturii române se întorceau în
manuale. Se publicau primele romane despre obse-
dantul deceniu [i o mul]ime de traduceri din lite-
ratura clasic\ [i contemporan\ universal\. N-am
f\cut nici m\car o or\ de istorie pe varianta sovie-
tizat\ tip Roller; dimpotriv\, participam la eferves-
cen]a s\p\turilor arheologice din zona Hunedoarei
[i la o teribil\ foame de restituire. Profesorii mei
absolviser\ totu[i universitatea. Ora[ele muncitore[ti
erau supuse investi]iilor în cultur\ [i loisir. Filar-
monica din Cluj concerta lunar în ora[ul înecat în
fum. Exista o revist\ literar\ local\. Mama participa
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la campanii de alfabetizare a adul]ilor cu pl\cerea
cu care se ducea la balurile de sâmb\t\ seara. În
sate începuser\ s\ vin\ caravane cinematografice
cu Winnetou [i cowboys pe pere]i. Doar jurnalele
care le precedau mai încercau anemic � preambul
jenant la imaginea lui Pierre Brice � s\ ne aduc\
în realitatea construc]iei socialiste. Le înghi]eam
exact a[a cum erau: umplutur\ obligatorie, sare
amar\ înaintea unui dejun copios. Poate odat\ cu
aceast\ schism\ jurnal/film am început s\ separ
între ritualuri sociale obligatorii [i zonele de liber-
tate de alegere. Jurnalul exprima un imperativ ipo-
tetic: dac\ vrei s-o vezi pe Brigitte Bardot, atunci
trebuie s\ înghi]i 15 minute despre construc]ia
tunelului Bumbe[ti-Livezeni. Mai târziu, num\rul
imperativelor ipotetice a crescut: dac\ vrei s\ fii
elev\ model, trebuie s\ devii repede pionier\; dac\
vrei s\-l cite[ti pe Arghezi, trebuie s\-l înghi]i [i
pe George Lesnea etc.

Singurul imperativ categoric era cel despre con-
struirea comunismului. De aceea la o alternativ\
nu m-am gândit decât la modul: dac\ nu vrei comu-
nism, atunci pleci într-o ]ar\ care fiin]eaz\ potrivit
altui imperativ categoric1. Comunismul p\rea s\
fie un destin fatal. În copil\ria mea nici m\car nu
p\rea însp\imânt\tor odat\ ce se vedea c\ îi ridic\
�pe cei de jos� în procesul de trecere de la fântân\
la chiuvet\, de la o copil\rie în care ocupa]ia de

1. Ambele categorii de imperative trebuie în]elese în
sensul dat de Immanuel Kant.
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baz\ era pa[terea oilor [i a vitelor la una în care
doar vacan]ele te mai trimiteau �la coada vacii�.
Am prins din plin formarea elitismului de tip comu-
nist: or\[enii î[i luau distan]\ superioar\ fa]\ de
s\teni, muncitorii industriali priveau de sus la cei
agricoli, dar [i la cei cu tocul [i cartea, înv\]\torii
[i profesorii cu studii adecvate începeau s\-i elimine
din curs\ pe cei improviza]i din primele dou\
decenii de comunism.

Ideea de progres al genera]iei viitoare fa]\ de cea
prezent\ [i de cele trecute a func]ionat în ceea ce
m\ prive[te ca un primum movens. Bunicii aveau
studii elementare, mama studii medii, iar eu urma
s\ intru în prima tran[\ de persoane cu studii
universitare. Aceasta însemna parcurgerea unui
traseu [colar în care trebuia construit\ o auto-
biografie solid\ sau însemna m\car s\ am una care
s\ nu îmi produc\ un handicap social. Aceasta mai
presupunea o acceptare timpurie a schismei public-
-privat ca schism\ oficial-neoficial, formal-informal.
Am intuit aceast\ separare de-abia la sfâr[itul clasei
I, când am primit ca premiu de la [coal\ Mitrea
Cocor, iar de la mama o carte cu adev\rat pentru
copii: David Copperfield. Curând, lista recoman-
d\rilor de lectur\ pentru vacan]\ devenise una de
nuvele obligatorii (de citit volens nolens) [i de nuvele
facultative (lecturi de pl\cere).

C\r]ile copil\riei se depopulau de Svetlane [i Alio[i.
Cu greu mai puteam g\si în libr\rii câte un
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Aleksandr Gaidar ca s\ reîntâlne[ti copilul sovietic
naiv, simpatic [i eroic. Nimeni nu ne-a obligat
niciodat\ s\ ne model\m dup\ destine pilduitor-
-comsomoliste. De fapt, în mod curios, cei din
genera]ia mea n-au apucat s\-i urasc\ pe sovietici,
nici m\car s\-i cunoasc\ direct. Nu am nici un fel
de amintiri personale despre �ohrana stalinist\�,
nici despre solda]i pu[i pe g\in\rii [i violuri. Am
în]eles frica p\rin]ilor mei, dar n-am împ\rt\[it-o
niciodat\. Mie nu mi-a vârât nimeni sovietici pe
gât [i cred c\ n-am v\zut picior de rus decât ca
turist la Marea Neagr\. Sunt tot atât de empatic\
în raport cu experien]a mamei sub stalinism pe
cât era ea în raport cu a bunicii sub imperiul austro-
-ungar. În]eleg ra]ional r\ul produs de stalinism
cam la fel cum în]eleg occidentalii, la sfâr[itul
secolului XX, r\ul produs de comunismul totalitar.
Ca pe o poveste a vie]ii altora.

Intrarea mea în �via]a politic\� s-a produs în 1964.
�Fra]ii� bunicii fuseser\ elibera]i, ca [i ceilal]i de]i-
nu]i politici r\ma[i în via]\. Trupele sovietice erau
deja departe de noi, iar Gheorghiu-Dej se distan-
]ase fa]\ de planul lui Hru[ciov despre diviziunea
muncii în CAER. Pe atunci, eu eram o feti]\ de
nou\ ani care nu n\pârlise puiul de ]\ran din ea
[i de-abia î[i însu[ise româna literar\. Ei bine,
acea feti]\ [i-a umflat pieptul de bucurie în bur-
ni]oasa zi de februarie în care comandantul de
unitate i-a legat la gât cravata de pionier. {i tot
acea feti]\, trei ani mai târziu, era la fel de mândr\
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c\ este printre primii copii care poart\ cravata
ro[ie cu tricolor.

Între cele dou\ momente de negr\it\ pl\cere a
recunoa[terii sociale s-au strecurat schimb\ri
de fond. Murise Gheorghiu-Dej în martie 1965.
N-am [tiut cum s\ reac]ionez. Nu-mi venea deloc
s\ plâng dup\ el, a[a cum f\cusem la moartea
bunicului, cu pu]in timp în urm\. P\rin]ii nu
p\reau tri[ti, ci doar îngrijora]i c\ �vine altul [i o
cârme[te iar\[i spre ru[i�. Singura amintire vie
despre momentul mor]ii primului [ef de stat
din via]a mea a r\mas teribila durere de picioare,
fiindc\ a trebuit s\ fac de gard\ la portretul îndo-
liat al Tovar\[ului.

Venirea lui Ceau[escu drept succesor nu m-a dumi-
rit mai mult. Ceea ce-mi re]ine vaga memorie a
acelor timpuri este c\, în primii doi-trei ani, lumea
se bucura c\ n-o ia spre ru[i [i c\ e tân\r. Doar
mama [i prietenele ei îl înjurau pentru un lucru
pe care nu-l în]elegeam deloc: �Decretul�1. N-am
avut nici un motiv serios ca atunci când am fost
invitat\ la prima conferin]\ na]ional\ a pionieri-
lor s\ nu m\ simt foarte mândr\ de pantofii noi
de lac, de prima cravat\ cu tricolor, de faptul c\
Ceau[escu a mâncat [i a vorbit cu noi [i c\, pe
deasupra, am avut parte pentru prima oar\ în via]a
mea de ceea ce nu v\zusem decât `n filme: banane,
curmale [i ananas.

1. Decretul 770 din 1966 prin care se interziceau avor-
turile.
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Sigur c\ pute]i zâmbi ironic: �When I was young,
and the world was full with wonder...�. Poate unii
dintre dumneavoastr\ îmi înfiera]i p\rin]ii cu �mânie
democratic\�. V\ pot consola într-un singur fel.
Bunicul continua s\ înjure comunismul, a refuzat
s\ intre în CAP, asculta Vocea Americii [i a a[teptat
s\racul, pân\ în 1975 când a murit. A a[teptat s\
vin\ americanii. P\rin]ii mei �adapta]i� îl priveau
duios. Un Don Quijote de ]ar\, un copil care î[i
închipuie c\ luna e în balt\ [i c\ [i-o poate lua în
lada cu juc\rii.

1.2. Uteci[tii eroi, comuni[tii de mâine

Trecerea de la pionierat la UTC a fost [i saltul de
la copil\rie la adolescen]\, de la wonder world la
impactul teribil al ie[irii din g\oace. Spre deosebire
de mândria mea din prima zi de pionier, motiva]ia
de baz\ la intrarea în UTC a fost aceea c\ urma s\-mi
petrec mai mult timp cu secretarul acestuia, de care
eram vag amorezat\ la cei 14 ani când îmi mijeau
corni]ele de domni[oar\. Pentru mine, UTC-ul se
transsubstan]iase cu primul personaj masculin tip
f\cut ochi dulci [i schimbat colec]ii de timbre,
[erve]ele exotice, atingeri discrete de mân\. Nu
eram deloc p\truns\ de importan]a momentului.

Trecuse �68-ul mândriei române[ti-patriotice. Tre-
cuse [i euforia schimb\rii imnului de stat1 [i cea

1. Imnul de inspira]ie sovietic\ a fost înlocuit cu
�Tricolorul�.
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a redescoperirii trecutului îngropat sub cizma
sovietic\. În schimb, venea ca o vijelie vârsta contes-
tatar\ [i odat\ cu ea un dispre] ucig\tor fa]\ de
tot ce pre]uiau p\rin]ii [i profesorii mei, care se
uitau la trecutul proxim, tinere]ea lor. Ei sim]eau
c\ recap\t\ identitatea na]ional\, independen]a fa]\
de ru[i, nu [tiau înc\ gustul amar al sclaviei la
al]i români. Îi descopereau pe Octavian Goga, Lucian
Blaga [i Mircea Eliade. Nou\ toate acestea ne intrau
firesc în metabolismul intelectual, erau istorie ofi-
cial\ [i, tocmai de aceea, istorie banal\, neinte-
resant\, nerevelatorie. În schimb, spre noi venea
o adiere mult mai seduc\toare. Ea n-avea nimic
de-a face cu na]ional-comunismul. Aceast\ adiere
avea sunet Beatles, imagine Hendrix, emblem\
Angela Davies1, era populat\ cu mul]imi de hippies.
Avea filosofie marcusian\2, leag\n american [i bari-
cade fran]uze[ti. Era o adiere de genera]ie. Un
ritm ce r\spundea celui interior [i ne ademenea
spre alte t\râmuri.

Plec\rile în Occident erau posibile. La chio[curi
se vindeau reviste fran]uze[ti, nem]e[ti [i engleze[ti
(de stânga, e drept). Am prins din plin genera]ia
în bluejeans [i adida[i. Genera]ia care ciulea urechile
la Europa Liber\ s\ asculte [tiri [i topuri. Ne p\sa

1. Militant\ american\ pentru drepturile persoanelor
de culoare, ea îns\[i mulatr\.

2. De la numele celui mai cunoscut reprezentant, Herbert
Marcuse, autor al unei lucr\ri faimoase: Omul unidi-
mensional.
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infinit mai mult de manifesta]iile studen]e[ti de
la Sorbona (1968) decât de ce se întâmpla foarte
aproape de noi cu planul de o]el al combinatului
siderurgic. În [coal\, rusa disp\ruse aproape complet.
Înv\]am în schimb limb\ [i literatur\ englez\ de
la Chaucher la Huxley, francez\ de la Villon la
Sartre. Al]ii înv\]au german\, spaniol\, italian\.
Verile erau invadate de �macaronari� în c\utare de
amoruri [i de neveste. Parcurile î[i l\sau înserarea
peste chitari[ti pleto[i, picioare tinere dezgolite
de minijup. Phoenixul g\sea forme de racordare
autohton\ la ritmuri euro-americane. O �Interna-
]ional\� comunitar\ care nu mai era acuzat\ de
cosmopolitism. Cenzura n-am sim]it-o decât la
TVR, care, de[i era suportabil\, nu prea d\dea
[tiri pozitive despre hippies, [i la tipografie, când
ne scoteau câteva texte din revista liceului pe motiv
c\ sunt prea pesimiste. Cinematograful �Siderur-
gistul� ]inea s\li pline la oscaruri [i cannesuri pri-
mite cu câteva luni în urm\. Filmele ruse[ti erau
semnate de Mihalkov, Tarkovski, Kuda[vili, iar la
celelalte nu ne obliga nimeni s\ ne ducem. Regizorii
Pi]a [i Veroiu c\p\tau recunoa[tere interna]ional\.
Breban, Buzura, Nichita, Sorescu erau romancierii
[i poe]ii familiari nou\. Ac]iunile UTC au fost o
vreme (�69-�71) mai mult decât pl\cute: discoteca
de sâmb\t\, excursii cu chitari[ti [i �maguri�, reviste
[i cenacluri.

Acea lume p\rea s\ fie a noastr\, s\ poat\ deveni
a noastr\. Citeam �les poètes maudits�, filosofie
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existen]ialist\, romane cu Premiul Goncourt. Gus-
tam deliciile prozei apusene în a[teptarea celei
latino-americane. Ne distan]am de cultura sumar\
[i improvizat\ a genera]iei p\rinte[ti. Ne b\team
cu societatea de consum în plin\ societate a cin-
cinalelor în patru ani [i jum\tate. Nici unul dintre
noi nu credea în �viitorul luminos al comunis-
mului�. Visam s\ punem mâna pe societatea
româneasc\ [i s-o transform\m într-una american\,
cum o visau copiii de acolo: f\r\ republicani, f\r\
ipocrizie mic-burghez\, f\r\ opulen]a [i artificiul
hollywoodian, f\r\ magna]i manipulatori de des-
tine. Prinsesem jargonul freudian-marxist: revolta
marginalilor, respingerea lui one dimensional man1,
reflec]ia critic\, refuzul manipul\rii. La atâtea refu-
zuri ad\ugam [i ceva afirmativ. Ceva care ne marca
profund evolu]ia personal\. Voiam o societate de
�profi� (profesioni[ti). Una de tip meritocratic în
care fiecare s\ se a[eze social [i material acolo
unde îi e locul. O societate liber\, f\r\ �capitali[ti�,
dar cu coproprietari (ceva între kibbutz [i auto-
gestiune de tip iugoslav). Acest gen de protest [i
aspira]ie era perfect coerent [i cu lumea de stânga
a Apusului, [i cu mânia noastr\ pe pseudovalorile
selec]iei de tip comunist.

Nu-mi era deloc jen\ s\ fiu secretar\ UTC în acea
lume. Coordonam revista liceului, cenaclul, chiu-
lurile cu direc]ia cinema, concert sau p\dure. În

1. Trimitere la titlul unei c\r]i celebre a lui Herbert
Marcuse: Omul unidimensional.
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cea din urm\ ne adunam ca s\ cânt\m cu Rolling
Stones, s\ fum\m, s\ invent\m poezii [i texte muzi-
cale protestatare [i eventual s\ râdem crunt de
directoarea liceului care ne confisca periodic insig-
nele cu chipul lui Hendrix. Când îl acompaniam
pe Jacques Brel cu �Les bourgeoises, comme les
cochons�, nu înfieram Occidentul, ci un mod de
via]\ axat pe valori materiale (nici la noi nu erau
frustr\rile atât de mari ca s\ fim ridicoli!), pe sno-
bism, ostenta]ie [i lux. Am fost, carevas\zic\, fiii
lumii largi c\reia credeam c\ îi suntem parte.

2. Exilarea

2.1. Genera]ia cenzurat\

Mama nu [i-a potolit niciodat\ mirarea c\ fiica ei
are accese de furie [i plâns când cite[te un docu-
ment de partid. Ghicitul în cafea era acceptabil,
dar cel în �documente� p\rea complet tembel. Ra]iu-
nea neîncrederii ei (pe care tata nu o împ\rt\[ea)
era paralelismul între construc]ia ideatic\ a comu-
nismului [i realitatea populat\ cu fiin]e omene[ti,
destul de refractar\ la modelarea dup\ �lumea
ideilor�. Ei bine, primul meu acces de furie [i plâns
s-a produs din pricina faimoasei plenare din iulie
�71 când, la 17 ani, aflam deja din plin c\ se anun]au
�zorii� unei lumi în care zburd\lnicia pe sârm\ va
disp\rea [i lan]ul va atârna direct de cu[c\. Eram
într-o tab\r\ de reviste [colare, patronat\ des-
tul de liberal de c\tre Comitetul Central al UTC.
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A doua zi dup\ plenar\, scriitorii, poe]ii [i redactorii
care ne preg\teau au fost trimi[i acas\ [i înlocui]i
cu activi[ti. Noi nu am mai stat pe sub brazi în
lungi �workshopuri� [i �brainstorminguri�, ci am
fost a[eza]i în b\nci ca s\ ni se dicteze ideile lui
Ceau[escu. Începea minirevolu]ia cultural\. Dia-
logul a fost suspendat. Con]inutul revistelor depin-
dea de o telecomand\ care ne-a sc\pat din mâini.
Câtimea de libertate din spa]iul public intra în
conul de umbr\ al �documentelor programatice�.
Se sfâr[ea paralelismul dintre via]a maselor [i cea
a partidului. Sentimentul pe care l-am avut în acele
zile a fost cel al violului în grup c\ruia îi c\dea
victim\ genera]ia mea. Încet, locul polemicii [i
contestatarismului era luat de frica de ceva mic,
difuz [i negru care b\tea la u[a noastr\ deschis\
vrai[te pân\ atunci: viitorul. În doar câteva ceasuri
am realizat c\ u[a ni se trânte[te în nas [i c\ încep
s\ i se pun\ lac\te [i lan]uri. A fost intuirea vie
c\ începe exilul interior/exterior al genera]iei mele.
{i c\, în ceea ce m\ prive[te, cu dosarul meu f\r\
rude în str\in\tate [i tat\ artilerist, exilul va fi
unul interior. C\ nu voi avea sc\pare decât în spa]iul
privat, în manuscrise de sertar, în prietenie, în
dragoste, lectur\ sau în propriile gânduri.

Intui]ia a fost corect\. Mi-am petrecut cei mai fertili
20 de ani de via]\ (între 17 [i 35) orbec\ind pe
drumul între cenzur\ [i castrare, exilat\ în spa]iul
privat.

Ultimii doi ani de liceu au fost marca]i de abolirea
schismei de genera]ie [i apari]ia alteia noi. Mul]i
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p\rin]i [i profesori s-au reconciliat cu genera]ia
insuportabil\, presim]ind un inamic comun. Era
începutul rezisten]ei morale [i spirituale la invazia
partidului în via]a noastr\, înc\ destul de paralel\
cu a lui. Era începutul rezisten]ei la invazia acti-
vi[tilor, a revolu]ionarilor de profesie în via]a pro-
fesioni[tilor cu slab\ con[tiin]\ partinic\.

2.2. Partidul e-n toate

Dup\ 1971 a început tranzi]ia spre regimul totalitar
multilateral dezvoltat. Ea avea s\ se încheie în
1977 [i s\ sar\ în ochii naivilor în jurul lui 1980.

Pentru genera]ia mea, cenzura a venit suficient
de târziu ca s\ nu produc\ alienare [i suficient de
devreme ca s\ duc\ la castrare. Între alienare [i
castrare ne-am mai p\c\lit cu speran]e, cu urmele
înc\ vii ale perioadei de deschidere. Ele au fost
copios alimentate de atmosfera din primii trei ani
ai Facult\]ii de Filosofie (1974-1977).

Contrar prejudec\]ii populare1, în Facultatea de
Filosofie se f\cea chiar filosofie.

Profesorii no[tri au studiat în Occidentul european
[i în SUA. Erau tineri (de 30-40 de ani), bucuro[i
c\ au putut s\ dep\[easc\ handicapul proletcultist

1. Inclusiv cele alimentate de c\tre Gabriel Liiceanu
care a extins propria sa experien]\ din anii �60 ca
definitorie pentru înv\]\mântul filosofic �oficial�.
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al perioadei lor de studen]ie [i s\ se simt\ colegi
cu cei din Apus, s\ se integreze orient\rilor contem-
porane. Facultatea avea patru sec]ii: filosofie, socio-
logie, psihologie [i pedagogie. În virtutea iner]iei
imprimate în anii preceden]i, noi continuam s\
lucr\m în dou\ registre: al cercet\rii teoretice [i
al celei empirice. Aceast\ �iner]ie� a durat doar
trei ani (1974-1977). De-a lungul ei, lucrurile
st\teau foarte diferit fa]\ de cele v\zute prin ochii
prejudec\]ii populare care ne lini[te[te prin sin-
tagma comod\: era o facultate marxist-leninist\
care îndoctrina studen]ii cu documente de partid.
Sau a celei potrivit c\reia filosofie s-a f\cut pe
vremea lui Ceau[escu doar la P\ltini[. De[i unele
cursuri se numeau �cum trebuia�: materialism
dialectic, materialism istoric, socialism [tiin]ific,
profesorii ne înv\]au filosofia [tiin]ei, metafizic\,
sociologia istoriei. Ceea ce în genera]ia lor fusese
interzis (marii filosofi clasici, filosofii nemarxi[ti
contemporani), pentru noi devenise obligatoriu.
�Represiunea� func]iona astfel încât n-aveam ce
c\uta la examene f\r\ operele originale citite [i
în]elese. Preferin]ele profesorilor pentru diferite
filosofii, neopozitivism, pragmatism, freudo-
-marxism, existen]ialism, structuralism, marxism
althusserian, ne marcau biografia intelectual\ prin
pluralitatea ofertelor. În program\ figurau atât
critica marxist\ a oric\rei filosofii, cât [i (mult
mai rar) documentele de partid. Dac\ exista câte
un profesor r\zle] care s\ ne-o cear\ pe prima, în
schimb documente de partid nu ne-a cerut nici
unul. Pretextau c\ sunt pentru mase [i practicau
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un fel de disiden]\ prin ezoterism. Socialul se a[eza
în grila conceptual\ a lui Talcott Parsons, Max
Weber, Herbert Simon, prea pu]in în cea a lui
Marx. Am ie[it din facultate cu o foarte sub]ire
cunoa[tere a marxismului originar, dar cu una ceva
mai consistent\ a celui structuralist.

Zona �hard� a preg\tirii noastre a fost cea logico-
-epistemologic\. Ea a fost mai pu]in cenzurat\ [i
în anii urm\tori, astfel încât le-a permis celor care
i s-au integrat o evolu]ie în domeniu. Alta a fost
soarta celor ca mine, mai apropia]i de grani]ele
filosofiei cu sociologia (în general, cu filosofia
social\, cu cea politic\). În aceast\ zon\, de[i am
avut profesori competen]i, am fost condamna]i
dup\ 1977 la subdezvoltare din lips\ de informa]ie
contemporan\ [i prin blocarea cercet\rii sociale.
Acestui fapt îi dator\m în mare m\sur\ incapa-
citatea în ceea ce prive[te evaluarea pertinent\ a
societ\]ii române[ti, cât [i reflexul de a înlocui
cercetarea cu o cunoa[tere eseistic-impresionist\.

Între 1974 [i 1978 mai aveam îns\ informa]ie
contemporan\. Eu am beneficiat din plin de leg\-
turile profesionale ale lui C\t\lin Zamfir, proasp\t
îmbibat cu sociologie american\. Îmi livra biblio-
grafie de ultim\ or\ [i îmi coordona o cercetare
asupra stilurilor de conducere la o întreprindere
din Bucure[ti. Chiar [i beneficiarii [i-o doreau pentru
a-[i reorganiza munca în func]ie de rezultatele
noastre.

Dac\ am ceva de repro[at profesorilor mei, nimic
nu se leag\ de îndoctrinare. Dup\ absolvire, mul]i
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colegi s-au întrebat doar de ce ne-au terorizat cu
atâta bibliografie [i exigen]\ când, cel pu]in oficial,
slujba noastr\ alimentar\ cerea s\ ne [tergem din
memorie aproape tot ce înv\]aser\m. La ce bun
grelele nop]i cu Wittgenstein, Popper, Quine, cu
structurali[ti, neotomi[ti, personali[ti? La ce bun
atâta tinere]e frustrat\ de timp liber când directorii
[colilor de pretutindeni credeau c\ [tim s\ facem
telegrame omagiale [i suntem tob\ de Congresul
al XI-lea, despre care îmi amintesc doar c\ a început
în ziua în care m-am îndr\gostit de un trompetist?

2.3. Genera]ia castrat\

Prin 1977, C\t\lin Zamfir mi-a f\cut o teorie: dup\
r\zboi, în România s-au succedat trei genera]ii ale
zonei [tiin]elor sociale: cea a semianalfabe]ilor
propagatori ai cursului scurt al PCUS (dogmatic\,
ignorant\ [i periculoas\); cea din care f\cea parte
el, genera]ia autodidact\ sau instruit\ în marile
[coli ale Apusului; [i, în sfâr[it, a noastr\, care a
f\cut constant o [coal\ bun\, urmând s\ devin\
genera]ia creativ\. Ei bine, mi-a spus el, �aceast\
genera]ie nu va avea loc�. Bineîn]eles c\ pe moment
nu l-am crezut. Musteam de proiecte pentru teorii
ale schimb\rii societ\]ii române[ti [i ne uitam peste
um\r la profesorii no[tri care prea erau purt\torii
de cuvânt ai altor filosofi [i nu-[i împingeau curajul
intelectual mai încolo de stadiul reflexiv-critic. Visam
s\ facem echip\, s\ ocup\m zone de decizie, s\
imprim\m profesionalism pe o arie cât mai larg\
de influen]are. Lumea pe care voiam s-o schimb\m
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era cea în care coarnele dictaturii unipersonale
începeau s\ creasc\ din ce în ce mai vizibil. O lume
care scotea de pe orbit\ exact categoria c\reia ne
înc\p\]ânam s\ credem c\ îi suntem parte.

În ciuda refuzului de a accepta c\, de fapt, devenim
genera]ia castrat\, semnele erau cum nu se poate
mai limpezi. În 1974, când ne începeam studiile
s-au decretat mai multe lucruri care prevesteau c\
societatea se preg\tea pentru o decizie monocefal\
[i c\ ignor\ atât speciali[tii [i cercetarea aplicativ\,
cât [i orice teorie în concuren]\ cu na]ional-comu-
nismul. În via]a absolven]ilor de facult\]i ap\ruse
stagiul obligatoriu în produc]ie [i legarea de glie.
Indiferent de poten]ialul profesional, eram trimi[i
de-a valma departe de cercetare, doctorate, înv\-
]\mânt superior, ca s\ nu facem mai nimic din ceea
ce am înv\]at [i s\ ne ]inem departe de sursele de
informare �nepartinice�. Biochimi[tii scriau nume
de substan]e pe butoaie, inginerii d\deau învoiri
[i o f\ceau pe magazionerii, medicii populau dis-
pensarele s\te[ti, departe de marile clinici [i de
specializare, profesorii deveneau vechili la munci
agricole, strâng\tori de maculatur\, sticle, dopuri
de plut\ [i castane. Dac\ destinul î]i oferea [ansa
profesional\ a unui s\tuc sau or\[el muncitoresc,
autorit\]ile aveau grij\ s\-]i fac\ imediat muta]ia
pe buletin, adic\ s\ te lege practic de glie. �P\tur\
afiliat\ clasei conduc\toare�, absolven]ii cu studii
superioare nu mai primeau locuin]e. Locul lor pe
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lista sindical\ (un fel de stand-by al vremii) era
etern la coad\.

În ciuda eviden]ei monopolului de partid pe cunoa[-
terea social\, continuam s\ credem c\ e doar un
puseu trec\tor [i c\ societatea aceea avea real\
nevoie de unii ca noi, cei din �genera]ia a treia�
profesional\. Crunt\ naivitate juvenil\ s\-]i închipui
c\ lumea de-abia a[teapt\ s\-]i exploateze posi-
bilit\]ile! Nu ne venea s\ credem gluma amar\
potrivit c\reia �noi cu bra]ul ca o]elul vom culege
mu[e]elul�.

Condi]ia necesar\ ca s\ ne exers\m profesia în
[tiin]e socioumane era aceea de a fi membri de
partid. Fiindc\ nu aveam nimic esen]ial �r\u� la
dosar (rude în str\in\tate, p\rin]i expropria]i sau
condamna]i politic) [i înv\]am bine, am intrat în
partid în anul II de facultate, potrivit ritualului
local axat în principal pe ordinea mediilor [i lipsa
�bubelor în cap�. Ne era destul de clar c\ va fi
mult mai grea intrarea noastr\ în partid când vom
deveni intelectuali în �produc]ie�. Acolo func]io-
nau acelea[i priorit\]i ca [i în stand-by-ul sindi-
cal. În]eleseser\m [i c\ statutul de outsider în
raport cu partidul unic este foarte riscant pentru
�cariera� didactic\ (singura, de altfel, aflat\ pe lista
de oferte).

Pe acea vreme continuam s\-mi v\d traseul pro-
fesional al\turi de Zamfir în cercet\ri sociologice
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sau de Florica Neagoe la Catedra de istoria filo-
sofiei. În iunie 1977, toate aceste credin]e naive
au fost strivite dintr-un condei. Ceau[escu a decis
desfiin]area facult\]ii, eliminarea specializ\rilor
sociologie, psihologie, pedagogie [i p\strarea unei
mici enclave de 25 de studen]i pe an cu specia-
lizare mixt\ filosofie-istorie. Lua]i din cofa pro-
priilor noastre iluzii, am reac]ionat dramatic de
periculos [i de inutil: am f\cut greve, am boicotat
cursurile de istorie, am f\cut proteste [i memorii
colective la Comitetul Central [i la secretarul general,
explicând la ce sunt bune specializ\rile noastre
(care, de fapt, de aceea au [i fost desfiin]ate: sub-
minau formarea omului nou). A urmat o epidemie
de pred\ri de carnete UTC [i de partid, exma-
tricul\ri, anchete. În facultate s-a instituit teroarea
psihologic\ de-a lungul întregului an universitar.
Lumea n-a aflat nimic. Europa Liber\ era prea
ocupat\ cu Goma [i Carta 77 ca s\ ne mai observe
[i pe noi. Am început anul IV printr-o exemplar\
demonstra]ie de for]\ din partea celor pe care i-am
deranjat. Ca s\ fim smul[i din zona de influen]\
[i contaminare, am fost du[i pân\ în noiembrie
în Dobrogea, caza]i în grajdurile IAS-ului [i pu[i
s\ secer\m zi-lumin\ fiecare, inclusiv profesorii,
câte 2 kilometri de porumb culcat de furtun\. Am
stat acolo pân\ a dat înghe]ul, cu r\ni infectate la
mâini [i la picioare, privind orizontul printre ciz-
mele vechililor locali [i ale unuia care �lucra� la
facultatea noastr\. Nop]ile dormeam înghesui]i în
paturile de sus, c\ci la cele de jos ajungeau apa [i
noroiul. Ne înc\lzeam cu [libovi]\ la lumân\ri de
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seu [i adormeam ca brutele pe c\r]ile c\rate cu
noi pentru lucrarea de diplom\. Dac\ am fi fost
cu o câtime mai clarv\z\tori asupra viitorului pro-
xim, le-am fi ars pe toate înc\ de atunci. {i acolo
am f\cut un protest, sub forma unei greve colective
a foamei, urmat de amenin]\ri cu decimarea prin
exmatriculare. Pe mine m-au anihilat dintr-un
condei, punându-m\ în BOB la [edin]a de alegeri
din noiembrie. A fost o lec]ie nou\: dac\ vrei s\
anihilezi pe cineva, vâr\-l în sistem. De altfel,
compania în BOB era chiar onorant\. Oamenii î[i
alegeau colegi cu prestigiu profesional, dispu[i s\
protejeze institu]ia. În înv\]\mânt, la acest nivel
nu se lucra cu activi[ti sco[i din produc]ie, ci cu
persoane care r\mâneau cu norm\ didactic\
întreag\ [i acceptau o corvoad\ în plus, de obicei
ca s\ nu vin\ al]ii sub care putea s\ fie mult mai
r\u. Profesorii din categoria celor cu care am lucrat
aveau o singur\ politic\ explicit\: aceea de a proteja
exilul interior institu]ional în fa]a presiunilor
suprastructurii. A[a cum, de altfel, am încercat
s-o fac [i eu când atmosfera privat\ a [colii depindea
mult de mine.

Anul nostru terminal a fost anul dezvr\jirii de
propriile noastre iluzii. La sfâr[itul lui eram arunca]i
care încotro pe drumul spre deprofesionalizare.
Ne a[teptau cuno[tin]ele social-politice [i econo-
mice, organizarea muncii, eventual agricultura [i
desenul tehnic. În iulie 1978 n-am mai avut unde
[i cum s\ ne ascundem de ma[in\ria castratoare.
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3. Marsupialii

Marsupialii este numele c\r]ii pe care nu am scris-o.
Ea urma s\ fie tot un studiu de caz: cel asupra
condi]iei noastre de tineri maturi din genera]ia
care, în literatur\, s-a numit optzecist\. În locul
c\r]ii am scris jurnale, nuvele [i un roman de fic-
]iune. Toate muceg\iesc în sertarul în care le-am
l\sat în decembrie �89. Preferin]a pentru acest nume
st\ desigur în semnifica]ia lui: oameni care tr\iesc
în marsupii. Oameni care se ascund în marsupii.
Se dezvolt\ pitic acolo, departe de ochiul public.
Sentimentul c\ suntem prizonierii unei astfel de
condi]ii m-a covâr[it în întreaga perioada �78-�89,
interval în care malignitatea social\ a c\p\tat pro-
por]ii vizibile [i pentru cei mai creduli sau ignoran]i
dintre români. Pentru cei neafecta]i prea tare profe-
sional [i cultural, 1979 a însemnat anul începutului
cozilor de sute de oameni la zah\r [i ulei, cozi
care s-au multiplicat în timp pentru toate sor-
timentele de m\rfuri. Unii au fost afecta]i de tota-
litarism mai ales în sens stomacal [i epidermic;
al]ii [i în sens medical, al informa]iei, al fricii.
Încet, sentimentul terorii în fa]a lipsurilor de toate
felurile: hran\, c\ldur\, electricitate, siguran]\ per-
sonal\, ca s\ nu mai vorbim despre frustr\rile
afective, culturale sau de bizareria numit\ împlinire
omeneasc\, a devenit un sentiment încercat de
peste dou\zeci [i dou\ de milioane de români.
Puteai s\ nu nimere[ti scara c\ s-a luat curentul, s\
n-ai cu ce înc\lzi ciorba, s\ n-ai cum usca un scutec,
s\ nu te prind\ cu cinci sticle de ulei în cas\, s\
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nu vorbe[ti ce nu trebuie, s\ nu te întâlne[ti cu
cine nu trebuie, s\ nu faci septicemie dup\ un
avort spontan. Toate acestea se topeau în Frica în
sens generic. Partidul ne norma tot mai �[tiin]ific�
nevoile [i �drepturile�. �Factorul con[tient� nu ne
mai l\sa de capul nostru. Deveneam popula]ie tot
mai infantilizat\, tot mai castrat\, mai vl\guit\.

3.1. Partidul are grij\ de noi

Fiul meu a venit pe lume în �epoca de aur� a nevo-
ilor normate [tiin]ific. S-a n\scut normal, dup\
un travaliu de [aisprezece ore care m\ cost\ [i
acum s\n\tatea. La dimensiunile [i greutatea lui
trebuia n\scut prin cezarian\. Dar, ghinion! Tra-
valiul a început pe 26 ianuarie, adic\ la sfâr[itul
lunii, când spitalul terminase planul de cezariene
(dou\ pe lun\) [i doctori]a m\ îndemna s\ stau
cuminte pân\ pe 1-2 februarie ca s\ intru cu na[-
terea în planul lunii celeilalte. Din p\cate, copiii
nen\scu]i se purtau dup\ legile naturii, nu dup\
cele ale partidului-stat. Tot a[a f\ceau [i bietele
noastre organisme, c\rora le era foame la fel de
tare, de[i ra]iile difereau în urban/rural [i pe criterii
de clas\. Pe vremea aceea f\ceam o glum\ amar\:
nu ne sup\r\m c\ partidul ne normeaz\ consumul,
ci c\ mai avem nevoi.

Ce poate s\ fac\ o tân\r\ mam\ [i profesoar\, la
dou\zeci [i patru de ani? S\ spere c\ mâine va fi
mai pu]in r\u. {i s\ dispere când vede c\ �mâine�
e din ce în ce mai r\u [i c\, pe m\sur\ ce partidul
ne prelua cât mai multe griji � ce [i cât s\ mânc\m,
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ce [i cât s\ îmbr\c\m, de câ]i metri p\tra]i avem
nevoie ca s\ locuim, câ]i kilowa]i ne trebuie ca s\
ne preg\tim de plecat pe câmpia muncii, cum tre-
buie s\ gândim, ce ne e permis s\ sper\m etc. �,
pân\ [i fiul îi devine o cifr\ statistic\, total
manipulabil\ biologic [i spiritual. În ingratitu-
dinea noastr\, încercam pe c\i foarte ocolite s\
ne tri[\m protectorul: f\ceam troc între noi cu
alimente, intram pe u[a din dos în magazine, folo-
seam butelii cu butan în loc de benzin\, d\deam
medita]ii pe f\in\, brânz\, g\ini [i ou\ [i, mai
grav, speran]ele noastre difereau radical de cele
ale Marelui Cârmaci. Societatea socialist\ multi-
lateral dezvoltat\ însemna pentru noi p\trunde-
rea suprastructurii în cele mai private dorin]e,
locuri, rela]ii. C\s\toriile ]ineau cont de dosar,
abstinen]a de la divor] la fel. Num\rul de copii
era trasat de sus, la fel [i educa]ia lor. Prieteniile
trebuiau alese [i desf\cute dup\ criterii partinice.
Lecturile [i spectacolele ne erau livrate dup\ o
filtrare atent\, pentru a nu ne contamina cu idei
gre[ite. �Partidul e-n toate� era o lozinc\ întru-
pat\. Iar partidul se transsubstan]ia cu imaginea lui
Ceau[escu, cel pe care un poet îl numea în 1989
�Ctitorul de a[tri�.

3.2. {coala ca marsupiu

Când am trecut de la stadiul de înv\]\cel la cel de
profesor, am aflat cu uimire c\ aproape nimic din
ceea ce înv\]asem la facultate nu urma s\-mi fie de
folos. A[tept\rile erau cu totul altele: profesorii
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de [tiin]e sociale sunt propagandi[ti ai partidului.
Ei trebuie s\ se ocupe de actualizarea documentelor,
de propaganda vizual\, de înv\]\mântul politico-
-ideologic. Prima reac]ie a fost cea de [oc. Mai
întâi, fiindc\ eu crezusem c\ au nevoie de speciali[ti
în zona filosofiei, [i apoi fiindc\ habar n-aveam
s\ fac lucrurile care-mi erau cerute. N-am trecut
de prima idee timp de doisprezece ani, pân\ în
1989, de[i formal am preluat conform determi-
nismului institu]ional toate aceste �comandamente�.
Primul lucru fa]\ de care a func]ionat inhibi]ia a
fost �limba de lemn�. N-am fost niciodat\ în stare
s\ scriu �cum trebuie� d\ri de seam\, procese-ver-
bale sau materiale pentru înv\]\mântul politico-
-ideologic. Le scriam dup\ capul meu, în virtutea
iner]iei filosofico-sociologice, chiar în urma unor
microcercet\ri pe care le f\ceam în licee. Sectorul,
municipiul de partid [i inspectoratul, dup\ nenu-
m\rate h\r]uieli inutile, s-au relaxat: e un cadru
incurabil [i nu e de n\dejde. Pe ea o folosim când
se cere �profesionalism îngust�, iar pe al]ii când
se cere activism militant. Cea de-a doua categorie
era destul de bogat\: c\ci ce poate fi mai comod
decât s\ nu-]i ba]i capul [i s\-i ]ii pe elevi în fa]\
cu ultima carte-bro[ur\ ro[ie/alb\, demonstrând
conformism/fidelitate. Aceast\ categorie [i-a expri-
mat întotdeauna fierbintea adeziune la cea mai
recent\ dintre cârmiri/cârmuiri. Strategia mea de
predare era cam de tipul urm\tor: la tema �PCR �
centrul vital al societ\]ii�, predam o tipologie a
partidelor politice; la tema �omul nou� vorbeam
despre modele ale umanului din Antichitate pân\
în epoca modern\, la filosofie o lungeam cu istoria
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filosofiei pân\ la calendele grece[ti, la economie
polemizam cu indicatorii produc]ie fizic\ [i marf\
în perspectiva profitului etc. Cei mai mul]i elevi
ai mei (cu excep]ia celor care d\deau admiteri)
nu deschideau niciodat\ manualele. Înv\]au dup\
caiet, ca s\-i fac\ pe plac profesoarei. În inocen]a
lor, mul]i povesteau acas\ [i câteodat\ mai venea
câte o �brigad\� ca s\ m\ aduc\ pe calea cea dreapt\.
Deviza mea profesional\ ([i a altora ca mine) era
totu[i una disperat\: �Preg\tim viitorul�. Un viitor
despre care habar nu aveam dac\ va veni în timpul
vie]ii noastre, dar pentru care m\ rugam în fiecare
sear\: �Doamne, d\-ne mâine altceva decât co[marul
în care tr\im sau ajut\-m\ s\ nu m\ mai trezesc!�.

Cred c\ pot s\ spun cu mâna pe inim\ c\, dac\ î]i
era suficient de sil\ de via]\ [i nu te l\sai dominat
de Frica generic\, puteai adopta o asemenea stra-
tegie, f\r\ consecin]e catastrofale, ba chiar [i cu o
toleran]\ comprehensiv\ din partea autorit\]ilor
proxime. În cazul meu, îmi d\deau sarcina s\ pre-
g\tesc elevi pentru concursurile de educa]ie ateist\
doar pe partea de explica]ie teoretic\ (ini]iere în
istoria [i teoria religiilor), nu [i pe critica mate-
rialist-[tiin]ific\, sau elevii pentru olimpiad\ pentru
temele care n-aveau conota]ii politice. Inspectorii
din minister m\ foloseau pe zona temelor de epis-
temologie, f\r\ s\-mi cear\ ceea ce, realmente, nu
puteam face. Nu m\ pot plânge. Încercau s\ m\
ia a[a cum sunt [i apreciau profesionismul1.

1. Ca s\ nu generalizez, este vorba despre Marilena
Dru]\ [i Ion Boncot\.
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Greu era cu activi[tii de partid, care tindeau s\
fie �revolu]ionari de profesie�. Ei nu puteau ie[i
din algoritm. Nu în]elegeau decât limba lor [i aveau
(majoritatea) un mod extrem de agresiv de inter-
ven]ie. În sarcina lor c\dea îns\mân]area terorii
în plan local. Ei duceau �greul�. Ei erau �bubui]i�
sau �trânti]i la munca de jos� dac\ erau prin[i cu
mâ]a lipsei de vigilen]\ în sac. Nu voi [ti niciodat\
dac\ mi-era mai mult sil\ decât mil\ de cei din
aceast\ categorie. Acum îi comp\timesc sincer. În
dev\lm\[ia de orient\ri actuale, e tare greu pentru
ei s\-[i g\seasc\ dreapta cale oficial\. Sunt într-un
fel de [omaj simbolic.

Fiindc\ partidul avea nevoie de cadre tinere, even-
tual femei, umbra BOB-ului m-a urm\rit sistematic.
De la 28 pân\ la 35 de ani am fost una dintre cei
cinci care f\ceau munc\ �politic\� în institu]ie. Ca
[i atunci, regretele mele mari deriv\ din uria[a
cantitate de timp pierdut în [edin]e [i în f\cut
materiale, toate în afara orelor de [coal\, care erau
sfinte m\car în plan intern. În cel extern nimic
nu era sfânt. Oricând li se n\z\rea celor din supra-
structura politic\, l\sam cursurile balt\ [i înghe]am
pe traseele de vizit\ a lui Ceau[escu, în]epeneam
la mitinguri, ne cocârjam pe ogoare, f\ceam hepatite
la sortat cartofi din gunoi la rampa Glina [i p\duchi
în dormitoarele-grajduri. Ca [i atunci, mul]umirea
mea deriv\ din faptul c\ reu[eam s\ ne protej\m
colegii [i elevii de �gunoaiele� lumii oficiale, creând
ceea ce numeam �insule de normalitate�, marsupii
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locale în care profitam de ceea ce se numea [edin]\
ca s\ facem ceea ce azi s-ar numi training inter-
disciplinar pentru profesori.

De[i este greu de crezut, fiindc\ iese din cli[eele
comode, cercul de filosofie, care oficial purta
numele de cerc de educa]ie materialist-[tiin]ific\
[i umanist-revolu]ionar\, era locul în care elevii
mei citeau [i discutau opere filosofice str\ine (cu
o pasiune de în]eles pentru Nietzsche) [i ceea ce
era mai mult sau mai pu]in publicat din Cioran,
Vulc\nescu, Noica. Lor li se ad\ugau lucr\ri de
filosofia [tiin]ei, care aveau avantajul c\ puteau fi
folosite bibliografic [i la sesiuni oficiale de comu-
nic\ri [tiin]ifice.

Dup\ [tiin]a mea, colegii de genera]ie zvârli]i în
lumea larg\ încercau s\ se exileze în acela[i gen
de disiden]\ fa]\ de sistem. Rezisten]a noastr\
fa]\ de �sfera oficial\� consta pur [i simplu în a
ne înv\]a elevii [i colegii filosofie ca exerci]iu al
pluralismului de opinii. Ca s\ putem face asta, ne
cream sentimentul c\ orice u[\ închis\ e un fer-
moar tras la marsupiu [i c\ de acolo începe �sfera
privat\�, cea a libert\]ii de exprimare [i a împlinirii
personale.

3.3. Prietenia ca marsupiu

Exilul în comuniunea cu semenii întru umanitate
avea simultan rolul de refugiu din lume, de în]e-
legere dureroas\ a lumii; cititorii pot specula c\
astfel de grupuri informale erau un fel de embrioni
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de societate civil\ sub totalitarism. Nu cred c\
este cazul s\ ne min]im a posteriori. E drept c\
fiecare membru al s\u disemina în jur influen]\.
Dar n-o f\cea ca membru al unui grup, ci în nume
personal. Aceasta este cheia unui regim totalitar,
o cheie-paradox. Devia]ioni[tii sunt, public vorbind,
fiin]e singulare, elemente izolate. Ei nu reprezint\
pe nimeni, fiindc\ singurul grup care are influen]\
ca grup este cel oficial. Un regim care încalc\ în
mod de[\n]at drepturile omului are în plan intern
doar persoane ca inamici, nu grupuri. Inamicii pe
fa]\ ai regimului Ceau[escu erau ni[te bie]i indivizi
marginali [i demni, care, de team\ s\ nu afecteze
în r\u vie]ile altora, se reprezentau doar pe ei
în[i[i. Noi ceilal]i eram doar inamicii din dos, cei
invizibili, inamicii priva]i. Prizonierii rezisten]ei
private. Marsupialii.

Ne adunam aproape s\pt\mânal s\ discut\m filo-
sofie, literatur\ sau politic\. Produceam manuscrise
de sertar, satisf\cu]i c\ avem un public alc\tuit din
al]i nou\ semeni. O lung\ vreme instituiser\m un
embargo pe discu]iile despre realitatea imediat\ ca
s\-i oprim intrarea în via privata. Fugeam care-
vas\zic\ în lumea ideilor [i a c\r]ilor, unde totul
era cu putin]\. Fugeam de o lume în care orice
mijloc de informare l\b\r]a figura dictatorului. Dac\
am cunoscut ura [i pornirile criminale, aceasta se
datoreaz\ în exclusivitate mizerabilului personaj
pe care ne pare r\u c\ nu l-am ucis cu mâna noastr\
mult mai devreme. Nu l-am ucis în fapt fiindc\
instinctul de conservare a fost mai puternic decât
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demnitatea [i stima de sine. Îl sfâ[iam simbolic
în discu]ii informale, îi scoteam ochii în poze,
cum ucideau simbolic oamenii începuturilor ani-
malele de prad\, desenându-le cu s\ge]i în ele pe
pere]ii pe[terilor. Îl ucideam în subcon[tient, fiindc\
acesta era mai degrab\ populat cu frustr\ri social-
-politice decât cu cele sexuale. Dac\ nu-l ucideam,
îl visam întemni]at într-un ora[ populat exclusiv
cu activi[ti de partid, în condi]iile nou create sub
obl\duirea lor, cu singura satisfac]ie de a-i vedea
la televizor cum tr\iesc între ei, f\r\ �materialul
uman�, cum ne denumeau pe noi ceilal]i, �pro-
fesioni[tii îngu[ti� sau doar biat\ for]\ de munc\.

Pedepsele n\scocite erau tot atâtea proteze ale
imoralit\]ii noastre, a celor ce fugeam în marsupii
ca s\ cotrob\im altundeva decât în mocirl\ dup\
un dram de demnitate. Sau dup\ scuze foarte ome-
ne[ti. Aveam copii de crescut, perechi de iubit,
prieteni de protejat, elevi de înv\]at. Aveam de
preg\tit viitorul. Despre care nu [tiam nimic, nici
m\car dac\ exist\. Când aud acum [tiri din Coreea
de Nord unde oameni care au terminat r\d\cinile
se aude c\ î[i m\nânc\ propriii copii, un fior de
ghea]\ îmi trece din cre[tet pân\ în t\lpi. În co[-
marurile noastre, viitorul sem\na prea adesea cu
cel coreean. {i m\ întreb: de unde ne venea for]a
utopiei, chiar [i la începutul lui decembrie �89?
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*

Îmi recitesc autobiografia [i CV-ul. Ca s\ o scriu
pe prima, trebuia s\ ignor partea de via]\, cea
privat\, care nu intra în patul public al lui Procust.
Ca s\ îl scriu pe al doilea, aproape c\ am uitat c\
sunt [i altceva decât homo faber recens [i c\ mai
exist\ via]\ privat\. Pentru ambele p\r]i ale �exi-
lului� am pl\tit. De fiecare dat\ cu mine îns\mi.
Cu aceea care, cu mâna care scria autobiografii,
înstr\inându-se de lume, î[i scrie acum Curriculu-
mul Vitae, înstr\inându-se în lume.

Secolul XX, nr. 8/1998
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Macula]ii [i neo-nuferii

Am în]eles în aceste zile de ce �mafia� noastr\ nu
face asasinate fizice ca în Ucraina, Rusia sau Bulgaria
atunci când anumi]i politicieni sau ziari[ti îi tulbur\
apele [i interesele. Pur [i simplu nu este nevoie.
Are unelte excelente s\ îngroape public pe oricine
dore[te. Pe de o parte, jurnali[tii cu sold\ sunt
mereu în pozi]ie de drep]i fa]\ de st\pânul generos.
Pe de alt\ parte, mul]i jurnali[ti sunt superficiali,
slab preg\ti]i, incapabili s\ în]eleag\ sensurile ter-
menilor cu care opereaz\, incapabili s\ disting\
între victime [i tor]ionari, între a turna [i a fi
turnat, dar sunt mereu dornici s\ fac\ valuri. În
acest fel, în anul 2006, înainte cu cinci luni s\ ne
lu\m eticheta de europeni, reu[im s\ re[ap\m
trecutul producând macula]i nea[tepta]i, dar [i
neo-nuferi � imacula]ii. Între cei dintâi este predic-
tibil c\ se vor a[eza oameni cu prestigiu de persoane
integre, necorupte. Între cei din urm\, neo-nuferii
adic\, este predictibil c\ se vor a[eza oamenii care
au privatizat România în folosul propriu, ne-au
f\cut [i ne fac legi [i mai ales ne-au pus [i pun
biruri pe care le redistribuie spre firmele propriei
grup\ri, una cu un vast exerci]iu al solidarit\]ii
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underground. E drept c\ au cam devalizat bunurile
publice, dar vezi, e pe merit, trebuiau compensa]i.
Erau disiden]i, erau victime ale regimului comu-
nist, vânate de securitatea reprezentat\, iat\, prin
Mona Musc\, ex-politiciana cet\]enilor.

Fiind ultima redut\ stalinist\ a Europei de Est
(al\turi de Albania), România anilor �80 a conservat
[i dezvoltat un sistem de complicit\]i [i dupli-
cit\]i prin care toat\ lumea cu un minimum de
influen]\ tr\ia ilegal sau imoral, din punctul de
vedere al securit\]ii.

Cum p\c\tuiam? Ce însemna �p\cat�? Cred c\ orice.
Mul]i cump\ram cafea la negru, mituiam doctorii
cu Kent, f\ceam rost de mâncare extrara]ie, aveam
rela]ii �neprincipiale� cu al]i oameni, eventual r\u-
-fama]i din perspectiva regimului, l\rgeam duzele
la gaze, min]eam umflând cifrele despre planul
[colar de borcane, plut\ [i maculatur\ [i despre
co[urile de cartofi sorta]i la depozitele IAS-urilor,
vindeam brânz\ [i lân\ pe pia]a neagr\, f\ceam
medita]ii pe produse, predam lec]ii neconforme
liniei partidului [i refuzam s\ mânc\m rahatul ideo-
logiei oficiale, furam din porumbul colectiv ca s\
hr\nim trei g\ini private ou\toare, f\ceam avorturi,
f\ceam bancuri1. Al]ii, foarte pu]ini, f\ceau greva

1. În ceea ce m\ prive[te, mi-am detaliat p\catele în
cartea scris\ împreun\ cu Mircea Miclea, R�estul [i
Vestul, Polirom, Ia[i, 2005. Ele fuseser\ deja sin-
tetizate într-un exerci]iu de autoasumare, intitulat
�Între Autobiografie [i CV�, ap\rut în 1998 în revista
Secolul XX.
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foamei, scrisori la Europa Liber\, proteste la Comi-
tetul Central. Al]ii r\spândeau mici manifeste. Al]ii
plasau �[opârle� în texte sau filme. Al]ii aveau
rude între bra[ovenii revolta]i. Al]ii aveau rude
în str\in\tate. Greu s\ scapi din re]eaua de compli-
cit\]i [i s\ tr\ie[ti ca un nuf\r neurm\rit [i neurm\-
ritor, s\ nu ai dosar la �Cooperativa Ochiul [i
Timpanul�, cum îi spuneam noi1. Regimurile
totalitare tocmai asta vor. S\ aib\ la mân\ pe toat\
lumea [i s\ creeze o mocirl\ atotcuprinz\toare din
care s\ nu mai scoat\ nimeni capul. Uneltele lui
sunt cei care au avut atribu]ii explicite de mocirlire,
adic\ ceea ce numim azi poli]ie politic\, dar [i
suma uria[\ de la[i [i mediocri care au pupat mâna
care sugruma demnitatea uman\ în fiecare seam\n.

Comunismul nu avea deadline. Nici unul dintre
noi nu [tia în anii �80 c\ mai avem un deceniu [i

1. În 1990, România liber\ publica lista telefoanelor
urm\rite în Bucure[ti. Figuram pe acea list\ cu
numele meu [i sub numele de cod �Mirela�, exact
numele cu care mi se adresau ostentativ cei doi
colegi care m\ tr\geau de limb\ [i îmi interogau
elevii despre ceea ce le predam [i ce discutam cu
ei. Presupun c\ am dosar de urm\rire, mai ales pe
perioada 1987-1989. Motive: nonconformism ideolo-
gic manifest, atitudine du[m\noas\ fa]\ de regimul
Ceau[escu, prietenia cu Gabriel Andreescu, disident,
rela]ia so]ului meu cu Noica [i poate altele care
nu-mi trec prin minte. Nu mi-am cerut dosarul.
Aflasem deja cine m\ turna predilect [i a c\zut cerul
pe mine. Mi-e fric\ s\ aflu mai mult.
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co[marul se termin\. Pur [i simplu am tr\it, unii
mai demn, al]ii mai la[, unii onest, al]ii tic\los,
dup\ cum ne cerea o moral\ f\r\ stimulente publice.
Poate de aceea am ie[it din aceast\ experien]\
realmente cleio[i, atât de cleio[i, încât abia acum
se întrevede partea ascuns\ a aisbergului.

Ast\zi, consecin]ele acestui mod de existen]\ se
bucur\ de cele mai �glorioase� zile. Exist\ în etica
politic\ un principiu extrem de important: respon-
sabilitatea moral-politic\ este direct propor]ional\
cu gradul de putere [i informa]ie pe care îl de]inea
sau îl de]ine o persoan\. Tocmai acest principiu
este eludat acum, în triumful general al Securit\]ii
asupra oricui a scos capul sau m\car nu l-a plecat.

Securitatea face legea în România actual\. Noi lu\m
de bune dosarele ei, ca [i când este autoritatea
absolut\ în livrarea �adev\rului�. Ea ne progra-
meaz\ obsesiile [i agendele politice [i mediatice.
Ea ne ]ine în nocturn\, lipi]i de ecrane, într-un
evazionism al lipsei de proiecte proprii în favoarea
dezv\luirilor care înv\luie.

Confuzia este [i total\, [i deliberat\. Nu are nici
o importan]\ de ce ai avut dosar la Securitate, ce
con]ine acesta. Important este c\ ai avut unul.
Cazul Alin Teodorescu este halucinant. Omul dove-
de[te c\ era urm\rit [i trebuia s\ dea declara]ii în
cadrul unui interogatoriu. Presa preia: Alin
Teodorescu a dat cu �subsemnatul� la Securitate.
Numele de pe dosare sunt afi[ate în dev\lm\[ie:
vânatul [i vân\torul se confund\ perfect. Apar dosare
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care spal\ nume ultrap\tate în afaceri mafiote de
capturare a statului. Apar dosare care, chiar dac\
nu maculeaz\ prin con]inut, mocirlesc prin media-
tizare.

Fac o mic\ parantez\. Din experien]\ proprie [tiu
cum se îngroap\ un proiect de normalitate prin
îngroparea autorului. Tentativa de introducere [i
mai ales de aplicare a Codurilor Etice în univer-
sit\]i (2005) a fost substan]ial avariat\ în ideea
c\ cet\]eana principal autoare [i promotoare prac-
tic\ �clanul�, nepotismul [i favoritismul. Nimeni
nu a demonstrat cum practic eu toate acestea, dar
etichet\rile au curs la vale: �Ia te uit\ cine vor-
be[te de moral\ în universit\]i!�.

Analog, v\d cum politicieni [i jurnali[ti extrem
de vocali jubileaz\ cu voluptate nedisimulat\, unii
din naiv\ incon[tien]\, al]ii perfect interesa]i, m\car
din sindromul mioritic al stârpirii termenului de
compara]ie. Destui îns\ sper\ s\ asasineze pro-
iectul Legii lustra]iei [i ideea împ\r]irii apelor morale
în societatea româneasc\. �Ia te uit\ cine le pro-
moveaz\! O femeie ultrap\tat\!�

Îmi pare sincer r\u c\ Mona Musc\ nu a relatat
niciodat\ episodul cu semn\tura ei privind cola-
borarea cu organele de Securitate în cazul în care
se ivesc probleme cu studen]ii str\ini pe care îi
avea în responsabilitate. Dar de aici [i pân\ la a o
acuza de poli]ie politic\ este un drum de cu totul
alt\ natur\. {tiu c\ junii jurnali[ti nu în]eleg acea
lume [i cred c\ jurnali[tii maturi au uneori interese
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s\ fie amnezici. În consecin]\, voi resuscita propriile
mele amintiri despre acea perioad\ despre care
este acuzat\ Mona Musc\ de c\tre noii inchizitori.
Ace[tia sunt, de regul\, fie tineri [i ner\bd\tori
s\ d\râme mituri politice ca s\ instaureze altele,
fie maturi [i tare ipocri]i sau interesa]i, unii nu
tocmai de �adev\r�, cuvânt atât de frecvent în lim-
bajul marilor demagogi ai neamului.

Mona Musc\ era asistent\ universitar\ în Timi[oara
la programele pentru anul preg\titor pentru stu-
den]ii str\ini în 1977-1978. Din acea pozi]ie nu
putea s\ nu semneze un angajament de sigu-
ran]\, dup\ cum colegii mei [i cu mine nu am fi
putut preda [tiin]e sociale dac\ nu eram membri
de partid.

În timpul în care ea era asistent\, eu eram student\
la Facultatea de Filosofie a Universit\]ii din Bucure[ti
[i c\minist\ în complexul Groz\ve[ti, corpul B,
bloc de famili[ti.

Nu aveam responsabilit\]i de �informare� despre
studen]ii str\ini cu care împ\r]eam c\minul, fiindc\
nu eram cadru didactic. Aveam responsabilita-
tea, ca [i al]i studen]i români, s\ sp\l holurile
[i veceurile c\minului o dat\ la dou\ s\pt\mâni,
s\ fac de serviciu la cantin\ (sp\lat vase, cur\]at
legume, debarasat mese), s\ fac de serviciu la poart\
o dat\ pe lun\, inclusiv pentru studen]ii str\ini,
scuti]i de corvezi de acest tip. Aveam colegi str\ini
foarte interesan]i, prieteno[i [i exotici, mai ales cei
refugia]i din America Latin\. România g\zduia



63

Dincolo de îngeri [i draci

disiden]i comuni[ti ai altor regimuri, mul]i post-
-che-guevari[ti. Aveam colegi care, cu mici excep]ii,
nu erau nici exotici, nici prieteno[i. Irakul [i Iranul
erau în plin conflict (ca [i Ciprul cu Grecia). Peri-
odic se iscau între studen]ii na]iilor cobeligerante
proteste, b\t\i cu cu]ite, uneori chiar �dispari]ii�
bine ascunse. Intervenea discret Securitatea [i
ascundea sub pre[ problema, s\ nu devin\ cumva
public\ (adic\ s\ nu se [tie prin complexul stu-
den]esc Groz\ve[ti, c\ de pres\ nici vorb\).

Cele mai dese conflicte îns\ erau de alt\ natur\:
unii studen]i arabi î[i sechestrau so]iile în camer\
cu s\pt\mânile (poli]ia nu intervenea deloc), al]ii
î[i cump\rau românce cu un spray [i o pereche
de ciorapi de m\tase. În cazul în care am\râtele
nu erau de vânzare, ci se ata[au cu adev\rat de ei,
le b\teau, uneori le f\ceau �po[t\� sau le d\deau
la propriu câte un [ut în fund de zburau patru
etaje. Nu voi uita aceste scene niciodat\. Nu voi
uita fata aruncat\ de-a berbeleacul pe sc\ri, cale
de patru etaje [i pe atotputernicul student iranian,
autorul [utului n\prasnic, stând în capul sc\rilor
cu un rânjet de superioritate scârbit-dispre]uitoare
pe care mi-l adresa [i mie, [i altor fete din c\min.
Uneori chemam mili]ia. Nu venea pentru �nimicuri�.
Se bat cumva între ei? Nu. Bat românce? S\ le fie
de bine! Ce c\utau în patul lor, curvele dracului?

Încep s\ m\ întreb dac\ pentru unii contemporani,
atunci când noi chemam mili]ia contra colegilor
de c\min care b\teau, sechestrau, f\ceau �po[t\�,
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zvârleau pe sc\ri, se cheam\ c\ f\ceam poli]ie
politic\? Când chemam mili]ia c\ î[i luau gâturile
între ei din cauza r\zboaielor de acas\, f\ceam
poli]ie politic\? Dac\ acum a[ anun]a SRI-ul c\
un student, str\in sau român, mi-a dat de în]eles
sistematic [i foarte serios c\ vrea s\ pun\ o bomb\
la Ambasadele Israelului, Libiei, Chinei sau la
{coala American\ [i este foarte aproape s\ ac]io-
neze, a[ face poli]ie politic\? Exist\ inclusiv în
psihoterapie, dar\mite în educa]ie, o regul\ ferm\:
principiul confiden]ialit\]ii în rela]ia cu pacientul
trebuie înc\lcat atunci când acesta vrea s\ se sinu-
cid\ sau prezint\ o real\ amenin]are pentru via]a
altora.

{tiu c\ Mona Musc\ î[i va pierde din popularitate
pentru vina c\ nu a pomenit acel angajament care,
la vremea respectiv\, trecea drept unul de natur\
profesional\, f\cea parte din obliga]iile cadrelor
didactice care lucrau cu str\inii. La cât o agreeaz\
conducerea liberal\, poate î[i pierde [i partidul.
O mul]ime de neo-nuferi se ivesc pe frontispiciul
patriei noastre, cântând un recviem vesel celei
mai populare dintre liberali, proasp\t [i voluptuos
maculat\.

M\ întreb, oare am deprins ceva mai mult discer-
n\mânt legat de principiul propor]ionalit\]ii în
privin]a responsabilit\]ii moral-politice? Dac\ m\
gândesc la rezultatul alegerilor trecute, perfect ana-
poda fa]\ de mesajele unei mass-media larg-cum-
p\rate [i obediente, m\ înseninez gândind c\
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electoratul este mai moral [i mai inteligent decât
politicienii pe care îi voteaz\, pescuindu-i, volens
nolens, din balta înc\ bine închis\ a clasei politice
române[ti din care, iat\, acum cresc neo-nuferii.

22, 15-21 august 2006
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Ea, cea mai rea dintre to]i!1

Cât\ dec\dere în fiin]a asta uman\!

Gabriel Liiceanu

1. P\catul p\catelor

Istoria este plin\ de execu]ii publice la adresa feme-
ilor care îndr\znesc s\ calce teritoriul masculin.
Atunci când gre[esc, ele devin gre[itele gre[i]ilor,
când p\c\tuiesc, devin p\c\toasele p\c\to[ilor. Aduc
pe lume c\derea din Paradis. Nu sunt doar vino-
vate, ci sunt întruchiparea Vinei: Eva cea stric\-
toare de porunc\. Pandora, cea care a r\spândit
relele în lume. Sau, cum se spunea în buna tradi]ie
medieval\, femeile sunt: �R\u magnific, pl\cere
funest\, veninoas\ [i în[el\toare... a dus pe lume
p\catul, nenorocirea [i moartea�, c\ci �b\rbatul a
c\utat un vinovat pe care s\-l trag\ la r\spundere
pentru suferin]a [i e[ecul umanit\]ii [i a dat peste
femeie�2. Femeile, �se [tie�, sunt �poarta diavo-
lului� (Tertulian).

1. Text scris în 16 august 2006.
2. Jean Delumeau, Frica în Occident, Meridiane, Bucure[ti,

1986, p. 200.
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Inchizitorii români contemporani ar putea s\ se
inspire direct din Malleus Maleficarum, una dintre
cele mai însemnate chem\ri la �r\zboiul sfânt împo-
triva aliatei diavolului�. P\catele constitutive ale
femeilor sunt încastrate chiar în termenul femeie:
MVULIER: M: mauvais (r\ul relelor); V: vanité
(de[ert\ciunea de[ert\ciunilor); L: luxure (desfrâul
desfrâurilor); I: ira (mânia mâniilor); E: aluzie la
Erinii (furia furiilor) [i, în sfâr[it, R: ruyne (ruina
regatelor)1. În aceea[i oper\ de referin]\ sunt
invocate celelalte p\cate muiere[ti capitale: ispita,
necredin]a, minciuna.

Mi-am amintit acut, citind execu]ia simbolic\ inti-
tulat\ �Talentata doamn\ Musc\ sau despre min-
ciuna în extaz�2 (p\strând propor]iile [i sesizând
doar analogia), povestea real\ a Juanei de la Cruz,
c\lug\ri]\ mexican\, excelent\ teolog\, dramaturg\,
poet\, mai str\lucitoare decât tot ce avea Mexicul
catolic al veacului ei (secolul al XVII-lea). Ea se
afla în competi]ie intelectual\ cu marii teologi [i
scriitori ai epocii. O vreme, mexicanii au fost mândri
c\ o au. O vreme. Apoi faima ei a început s\-i
deranjeze pe cei c\rora le lua prea mult din spa]iul
de importan]\: este greu de suportat termenul de
compara]ie. Este greu s\ accep]i c\ o femeie joac\
bine pe teritoriul interzis. {i atunci pic\ din senin
solu]ia: izbucne[te ciuma în Mexic. Vinovat\ pentru
toate relele? Fire[te, c\lug\ri]a necuminte. Ca s\
nu-i ia direct via]a, dar s\ o ucid\ simbolic, mai-marii

1. Propunerea de semnificare îi apar]ine lui Benedicti.
2. Gabriel Liiceanu, Cotidianul, 15 august 2006.
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inchizitori îi propun o solu]ie: �Recuno[ti c\ e[ti
vinovat\ de aducerea ciumei în Mexic. Te dezici
de tot ceea ce ai f\cut, de toate scrierile tale, te
c\ie[ti c\ ai îndr\znit s\ interpretezi cu capul t\u
cuvântul sacru, te c\ie[ti pentru poezii, pentru
toate scrierile tale [i te l\s\m s\ tr\ie[ti�. �Îmi
cere]i s\ renun] la Juana de la Cruz?� �Da, î]i
cerem s\-]i recuno[ti vina [i s\ te c\ie[ti fiindc\
exi[ti.� {i pentru c\ opinia public\ mexican\, prin
reprezentan]ii s\i ale[i sau autoproclama]i, credea
c\ f\r\ un astfel de gest nu se termin\ ciuma în
Mexic, teologa semneaz\, dar nu cu numele ei, ci
cu formula autoacuzatoare: Yo, la peor del mundo
(�Eu, cea mai rea din lume�). La pu]in timp, moare
ea îns\[i de cium\ [i apele tulburate revin în matca
lor.

2. Licheaua lichelelor

În veghea lui neistovit\ dup\ lichelele abstracte,
pe care le soma în 1990 s\ ne lase în pace, dup\ o
lung\ cugetare de mai bine de 16 ani, în sfâr[it,
marele moralist Gabriel Liiceanu, n\scut direct
din spuma m\rii [i nemaculat de istorie, a nomi-
nalizat una. Dar nu una oarecare, ci Licheaua lichelelor.
În sfâr[it, ciuma din România are un nume: Mona
Musc\.

Ce a r\mas sau ce ar vrea morali[tii autohtoni s\
r\mân\ din aceast\ femeie dup\ anii de str\lucire
politic\, meritat\ totu[i? Liiceanu ne reveleaz\
�adev\rul� cu un talent metaforic propriu oamenilor
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de cultur\ [i cu o judecat\ necru]\toare proprie
moralistului absolut. El se adreseaz\ �securistei
securi[tilor� astfel (voi face o sintez\):

Ea este p\c\toasa p\c\to[ilor, securista securi[tilor,
turn\toarea turn\torilor, a adus teroarea [i mafia
organizat\ contra poporului român, tr\ind pe
seama fricii oamenilor. Între ea [i generalul Ple-
[i]\, care b\tea sau punea la cale crime, nu este
nici o diferen]\, în schimb este mai malefic\ decât
Iliescu, fiindc\ el a tras cu glon]ul, ea cu bazooka.

Ea este mincinoasa mincino[ilor. Minciuna este tr\-
s\tur\ psihologic\, nu doar moral\. A jucat un
teatru dezgust\tor [i o f\cea pe mironosi]a, fra-
ierind inclusiv oamenii de[tep]i. A adus pe scena
politic\ româneasc\ noutatea absolut\: minciuna
în extaz.

Ea este ruina politicii, c\z\tura c\z\turilor. A jucat
tare sub mantia purit\]ii, f\când praf [i puritatea,
[i politica. Din cauza ei, lumea crede c\ România
nu poate s\ fie condus\ decât de c\tre c\z\turi [i
tinerii vor pleca din ]ar\, scuipând în urma lor.

Este cloaca tuturor cloacelor [i pierzania sufletelor
fiindc\ a concurat în încrederea românilor cu
Biserica [i armata, a confiscat toat\ moralitatea [i a
f\cut-o praf. �Femeie, ne-ai am\git sufletul cu vor-
bele tale pline de lapte [i miere, p\c\lindu-ne s\
ne însenin\m, s\ zâmbim ferici]i la soare, la o
raz\ de speran]\, fiindc\ am crezut: �În sfâr[it, iat\
omul!� sau �Tot femeia pân\ la urm\». Mizeria ei
moral\, mascat\ sub trandafiri, pute. Ea a f\cut s\
ne put\ totul [i din cauza ei, noi, românii, suntem
[ubrezi suflete[te (G.L.).
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Marele moralist Gabriel Liiceanu ar trebui s\-[i
duc\ opera de demascare a Lichelei lichelelor pân\
la cap\t [i s\-i cear\ �chintesen]ei� mizeriei politicii
române[ti, Monei Musc\, s\ dea în scris c\ iese
pentru totdeauna din politic\, c\ î[i cere iertare
pentru tot ce a f\cut pân\ acum [i, în sfâr[it, c\
cere s\ i se [tearg\ pentru totdeauna numele din
�sfântul catastif� al vie]ii publice [i s\ semneze:
�Eu, cea mai rea dintre to]i!�.

Cred c\ textul s\u, în care o înfiereaz\ cu mânie
inchizitorial\ pe cea mai p\c\toas\ dintre români,
ar face s\ jubileze armata de inchizitori medievali,
dar [i armata de inchizitori ai deceniului cinci. Este
o execu]ie �ca la carte� (ca la Malleus Maleficarum),
în numele purific\rii religioase absolute, sau ca
la Cursul scurt de istoria PCUS, autor I.V. Stalin, în
numele purific\rii de clas\, la fel de absolut\. Este
drept, inchizitorul nostru nu are nici mijloacele
celor medievali: purificarea prin ardere pe rug,
nici pe cele ctitorite de Stalin: m\car o deportare
în Siberia. El iese din când în când din izolarea
olimpian\, pe aceast\ tem\, o dat\ la 16 ani. De
la în\l]imea autorit\]ii sale de intelectual sublim,
reu[e[te s\ fac\ praf orice discern\mânt etico-politic,
înlesnind involuntar (sper) una dintre cele mai
mari diversiuni din România postcomunist\. Pe
scurt, Gabriel Liiceanu face praf exact principiul de fond
al eticii în politic\: cel al responsabilit\]ii propor]ionale.
Morala absolut\ pe care pretinde c\ o adopt\, cel
pu]in când îi judec\ pe al]ii, nu are nimic de-a
face cu cea specific\ vie]ii publice în societ\]ile
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democratice moderne. Sunt de acord c\ Mona
Musc\ a gre[it. Dar de aici [i pân\ la propor]iile
date de micii sau marii inchizitori care fac din ea
r\ul relelor nu este o distan]\, ci o pr\pastie.

aLtitudini, nr. 7, septembrie 2006
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Cum s\ ie[im din capcana jocului
securisto-politic

Recent am publicat în revista 22 un articol intitulat
�Macula]i [i neo-nuferi� în care consideram felul
în care este tratat\ politic [i mediatic �Dosariada�,
o diversiune de mari propor]ii prin care Securitatea,
prin urma[ii s\i interesa]i [i doar prin aceia, ne
administreaz\ propriul regim de adev\r. În aceast\
capcan\ au c\zut mul]i nevinova]i, unii din igno-
ran]\ despre acea lume, al]ii din interes pentru
vâlv\, rating [i vânz\ri, al]ii ca s\ î[i lichideze
colegii, concuren]ii [i oponen]ii sau al]ii, inte-
lectuali proeminen]i, dintr-o predilec]ie pentru
maniheism, esen]ialism, ispit\ metafizic\ pentru
absolutism: orice persoan\ care a semnat indi-
ferent ce la Securitate poart\ cu sine o esen]\ secu-
rist\ pân\ în mormânt sau, prin extindere [i foarte
curând, orice persoan\ care a fost membr\ de partid
poart\ cu sine o gândire comunist\ pân\ ce r\po-
seaz\. Cu alte cuvinte, convertirea nu este posibil\,
apostolul Pavel, persecutorul cre[tinilor, a fost un
farsor ordinar când [i-a întors fa]a c\tre mesajul
lui Iisus, iar Biserica � o institu]ie care a camuflat
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un fel de �securi[ti� pe veci. Analog (cu scuzele
de rigoare pentru analogie), ofi]erul de Securitate
Silvian Ionescu, convertit de unul singur pe 22 de-
cembrie s\ participe la ridicarea baricadei [i s\
ri[te Tribunalul Militar pentru înalt\ tr\dare, tre-
buie dat afar\ acum, neîntârziat. Cazurile pot con-
tinua. Dac\ Gorbaciov, maestrul deconstruc]iei lag\-
rului socialist, era român, o nimerea acum probabil
la gherl\ sau era pe veci ostracizat fiindc\ a fost
secretar general al PCUS.

Orice culp\ colectiv\ conduce, volens nolens, la for-
mule de tipul: to]i am fost vinova]i, deci nimeni
nu r\spunde. Realist vorbind, pot fi vinova]i:
1. indivizii, [i atunci îi pedepse[ti, legal sau moral;
2. institu]iile, [i atunci le desfiin]ezi sau refor-
mezi; 3. regimurile politice, [i atunci le schimbi;
4. grup\rile politice, partidele, [i atunci le desfiin]ezi
sau le reformezi, dup\ gravitatea situa]iei. Criteriul
de referin]\ acceptat în lumea noastr\ este repre-
zentat de drepturile omului. S\ nu uit\m c\ pân\ [i
România comunist\ semnase c\ se angajeaz\ s\
le respecte, prin urmare nimeni nu poate s\ fie
exonerat de r\spundere.

La cap\tul acestei pove[ti, lustra]ia, fie ea [i doar
moral\, nu mai este posibil\. Cei care au f\cut
aceast\ uria[\ mise en scène [tiau bine s\ profite de
toate cele de mai sus, tocmai ca lustra]ia s\ cad\
în ridicol [i derizoriu, dar între timp s\ dispar\
agenda politic\ a corup]iei. Sunt convins\ c\ cei
interesa]i [tiau bine c\ regimul a c\zut, partidul
comunist a fost desfiin]at, statul comunist s-a
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schimbat [i administra]ia la fel, prin urmare peri-
culoas\ devenea vina individual\, responsabilitatea
individual\. Ca s\ nu r\spunzi individual, e minunat
s\ spulberi aceast\ idee în favoarea vinii [i respon-
sabilit\]ii colective. Indivizii care gre[esc vor s\
se pituleze sub formula universal\: to]i suntem
p\c\to[i, prih\ni]i, macula]i. Natura uman\ e per
se coruptibil\. Nimeni nu este mai pu]in dec\zut.

În ceea ce m\ prive[te, ca s\ nu ne mai manevreze
al]ii în privin]a informa]iilor despre trecut, admi-
nistrate în func]ie de pericolul pe care îl prezint\
anumite persoane pentru establishment-ul politico-
-afacerist, cred c\ ar trebui impus, cu concursul
societ\]ii civile, un Moratoriu privind activitatea fiec\rei
persoane care avea cel pu]in 14 ani (adic\ era m\car
utecist\) la sfâr[itul comunismului. Pe scurt, ar trebui
s\ ne public\m pe propria r\spundere autobio-
grafiile, al\turi de CV-urile actuale, pe website-urile
institu]iilor, partidelor, organiza]iilor din care facem
parte. Este necesar s\ existe [i o dat\-limit\ pân\
la care facem acest lucru. Nu trebuie s\ existe un
formular-tip, ci pur [i simplu s\ ne autoevalu\m
concludent, in integrum, în privin]a informa]iilor
de interes public. Nu ar trebui ca o persoan\ s\
poat\ candida la nici un fel de pozi]ie de putere sau
influen]\ (politic\, administrativ\, profesional\,
cultural\, civic\), indiferent de domeniul (public
sau privat) în care î[i desf\[oar\ activitatea, f\r\
a accepta persoana respectiv\ în cuno[tin]\ de cauz\.
Pe scurt, trebuie s\ ne putem da un consim]\mânt
informat atunci când alegem sau accept\m pe cineva
s\ ne conduc\ sau s\ ne influen]eze via]a.
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Desigur, un asemenea exerci]iu de autoasumare
sincer\ ar folosi [i unei istorii a comunismului,
mult mai consistente, mult mai pline de oameni
obi[nui]i, nu doar de structuri [i nomenclaturi[ti.
Poate în felul acesta, genera]ia copiilor no[tri o
s\ în]eleag\ câte ceva despre vie]ile noastre [i nu
ne va mai trata angro, fie ca pe ni[te dinozauri
neinteligibili, fie ca pe ni[te biete victime, fie ca pe
ni[te fiin]e lipsite de demnitate [i demne de dispre],
fie ca pe ni[te mon[tri. Poate vor în]elege în ce
lume am tr\it, ce [i de ce am f\cut în acea lume.
Poate vor în]elege c\ acum 17 ani ne p\[tea �socie-
tatea socialist\ multilateral dezvoltat\�, nu integrarea
european\. Poate ne vor în]elege formele de curaj,
pe cele de demnitate, dar [i compromisurile, la[i-
t\]ile, fricile. Poate vor în]elege cum am crescut
[i cum i-am crescut. Poate vor în]elege c\ unii
dintre noi au f\cut via]a altora un co[mar [i c\
ace[tia erau indivizi de diverse chipuri: colegul
meu urm\ritor [i amenin]\tor pe fa]\, activista
de partid de la sectorul III care d\dea cu degetul
plin de praf pe obrazul profesoarelor care nu îl
[tergeau, colegul care mânca rahat gratuit, ca o
meli]\, la orice [edin]\, f\r\ s\ i-o cear\ nimeni,
medicul care f\cea exces la controale ginecologice
for]ate [i care chema procuratura la fundul femeilor,
chiar [i atunci când procurorii d\deau semne c\
sunt obosi]i, profesorul care preda documente de
partid în loc de lec]ii, dirigin]ii care dresau copii
obedien]i [i lozincarzi, directorii care închideau
curentul iarna, de bâjbâiau copiii la ore, [i [efii de
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la partid care ne spuneau c\ temperatura ideal\
în clase era de 12-14°C iarna, privind cum ie[eau
degetele vinete ale copiilor din m\nu[ile t\iate ca
s\ poat\ scrie f\r\ s\ degere de tot. Am dat exemple
apropiate experien]ei mele. Nici unul dintre ace[ti
oameni nu poate fi sanc]ionat decât moral.

Articol nepublicat, destinat revistei 22
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Dela]iunea ca obliga]ie,
cruciad\ [i voluptate

Istoria consacr\ ca prim document în limba român\
Scrisoarea lui Neac[u din Câmpulung (1521) c\tre
judele Bra[ovului. Documentul începe cu faimoasa
expresie: �I pak dau [tire domniei tale...�. Primul
document în limba român\ este o not\ informativ\
legitim\ (previne asupra unei posibile invazii tur-
ce[ti, informa]ie aflat\ via tras de limb\ sau din
re]ea). Scrisoarea nu este o �pâr\�, în în]elesul
imoral al termenului. Spionii consacra]i ap\r\rii
(cei moral legitimi) sunt pu]ini [i lucreaz\ în secret.

Forma moral-patologic\ a �inform\rii� este dela-
]iunea1 (popular: turn\toria).

Turn\toria este general acceptat\ ca un act imoral2.
Exist\ dela]iune public\, f\]i[\ (vezi cele din

1. Iau aici sensurile comune: pâr\ f\cut\ mai ales cu
rea inten]ie, contra unor avantaje; denun]. Aceast\
definire nu oblig\ la veridicitatea informa]iei
con]inute de pâr\.

2. În tradi]ia cre[tin\, de exemplu, Iuda nu este iertat
în mod explicit. În tradi]ia eticii moderne, folosirea
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[edin]ele în care se �înfiera cu mânie proletar\�
du[manul de clas\) [i dela]iune secret\, cea pe
care o numim turn\torie în ascuns (la Securitate,
în cazul nostru), a[a cum exist\ dela]iune public\
sub semn\tur\ sau sub anonimat. Cele din urm\
se practic\ intens în mass-media româneasc\ actual\,
inclusiv în formula �comentarii (anonime) ale citi-
torilor�. Când turn\toria con]ine informa]ii calom-
nioase, ea este nu doar imoral\, ci [i ilegal\. Ceea
ce ne sperie, de regul\, la turn\torie este tocmai
caracterul ei ascuns, faptul c\ nu [tii cum s\ te
fere[ti [i cum s\ te aperi de cei care o practic\.
Turn\toria de acest tip are tr\s\turi comune cu
terorismul: du[manul este invizibil [i ubicuu, iar
victimele ei sunt impredictibile.

O persoan\, adesea protejat\ de ignoran]\ sau de
anonimat în privin]a identit\]ii proprii, furnizeaz\
informa]ii private corecte sau calomnioase, opinii
defavorabile despre o alt\ persoan\, [tiind c\ acestea
pot s\ îi fac\ r\u celui �turnat�. Pe aceast\ cale,
turn\torul î[i rezolv\ un interes personal: scap\
de o pedeaps\ sau de un [antaj, se men]ine într-un
post, cap\t\ o pozi]ie greu accesibil\, prime[te
bani, prime[te avantaje materiale (butelie de aragaz,
cas\, ma[in\, iaht etc.) sau simbolice, î[i rezolv\
r\fuieli [i frustr\ri personale, distruge termenul
de compara]ie (sindromul �eticii mioritice�, cum
îl numesc eu).

semenilor ca mijloace, f\r\ consim]\mântul acestora,
este socotit\ fundamental imoral.
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În democra]ia noastr\ infantil\, dela]iunea se practic\
în pres\, pe ecrane, pe orice suport de informa]ii.
Nu [tim dac\ ceea ce dezv\luie �crucia]ii purit\]ii�
este exact, dac\ nu exagereaz\ deliberat, dac\ nu
ac]ioneaz\ ca torpile sub comand\ (în definitiv
sunt adul]i, au discern\mânt [i r\spund pentru
alegerile lor), nu [tim dac\ nu denigreaz\ sau chiar
calomniaz\. Scopul explicit este nobil: Adev\rul.
În vremurile noastre, când nu conteaz\ ce facem,
nu conteaz\ decât discursul despre ce am f\cut,
sunt oameni care î[i fac un capital politic sau jurna-
listic din voluptatea dela]iunii (�dezv\luirii�, �de-
masc\rii�) în numele adev\rului. Practicând acest
lucru pe fa]\, ei î[i asum\ responsabilitatea. Dac\
cineva se simte v\t\mat, poate s\ îi dea în judecat\
pentru calomnie. Acesta este avantajul democra]iei,
al transparen]ei informa]iilor [i �informatorilor�.
Dar cum s\ dai în judecat\ pentru calomnie pe
cineva care te turna sau te toarn\ în secret, sub
pseudonim?

R\ul pe care îl produce turn\toria f\]i[\ sau ascuns\
este polimorf: distruge sau încearc\ s\ distrug\
reputa]ia unei persoane, o conduce spre închisoare,
deportare sau lichidare fizic\, îi love[te familia,
împiedic\ persoana s\ ob]in\ un lucru meritat
(angaj\ri, recompense, recunoa[tere, bun renume,
afirmare public\ etc.). În afara r\ului produs indi-
vidual, exist\ [i o substan]ial\ produc]ie de r\u
social. Turn\toria hr\ne[te neîncrederea între
oameni, distruge înclina]ia spre bine comun în
favoarea celei spre r\u comun sau a celei spre
atomizare social\ [i izolare.
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Dela]iunea ca obliga]ie

Consider c\ cei care aveau angajament de cola-
borare, dar nu i-au dat curs în sensul de a face un
r\u indivizilor, nu au fost turn\tori (nu au dat
note informative sau au dat note complet inocente),
îns\ au contribuit, involuntar sau nu, la r\ul social.
Ei nu pot s\ fie acuza]i legal de înc\lcarea drep-
turilor omului (de poli]ie politic\), ci de contri-
bu]ie moral\, prin însu[i faptul formal al colabor\rii
(fie el [i f\r\ con]inut), la un regim în care aceste
drepturi sunt �legitim� înc\lcate în numele unei
entit\]i abstracte: patria, comunismul, fiin]a na]io-
nal\, clasa1. Colaboratorii de acest tip nu au ac]ionat
din �voluptate� (a se citi: viciu). Ei au încercat
totu[i s\ minimizeze sau s\ împiedice m\car r\ul
individual, pentru cei viza]i de notele informative.

Regimurile totalitare fac din dela]iune o politic\
de stat bine finan]at\, în numele vigilen]ei fa]\
de du[manii de clas\, stat, de etnie, de patrie sau,
cele fundamentaliste, de religie. O armat\ de oameni

1. Dup\ cum, una ca mine, membr\ a PCR [i de dou\
ori în BOB la liceele la care predam, chiar dac\ am
evitat tot timpul orice propagand\ proregim (de[i
nu a fost deloc u[or [i f\r\ urm\ri), am contribuit
la ideea c\ poate s\ fie [i ceva rezonabil la un ase-
menea partid. În realitate, nu [tiam c\ regimul se
va sfâr[i, iar speran]ele noastre erau difuze, neclare,
un fel de wishful thinking. Încercam pur [i simplu s\
amelior\m mizeria.
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sunt angaja]i s\-[i supravegheze semenii. În peri-
oadele explicit staliniste, de exemplu, rudele ajun-
geau s\ se denun]e între ele ca du[mani de clas\,
ca s\ mai scape de unii membri ai familiei1, de cei
cu care erau sili]i s\ împart\ o camer\ comun\, în
apartamente comune cu alte familii (la rândul lor,
vecinii se turnau între ei). Aceast\ armat\ anga-
jat\ recurgea la sl\biciunile omene[ti [i racola cola-
boratori sub acoperire, oameni cu manifest\ri
de teribilism �vinovat�, cu amante secrete, religii
interzise, cu dorin]a traiului urban sau cu vanit\]i
intelectuale. Ofi]erii de securitate câ[tigau o pâine
bun\ [i nu pl\teau contribu]ii la asigur\ri sociale
(nici acum, dup\ [tiin]a mea, ofi]erii SRI nu pl\-
tesc asigur\ri, la fel ca [i ceilal]i �p\zitori�, noi,
civilii, suntem cei care le redistribuim din venitu-
rile noastre [i pentru pensii, [i pentru s\n\tate).
Ei aveau acces la �bunuri rare�, de la vile de vacan]\
la ciocolat\ chinezeasc\ [i banane în ultimii ani
de dictatur\. Aveau [i prilejul s\ î[i gâdile dorin]a
de putere fiindc\ mul]i oameni erau la mâna lor.
Se credeau posesorii unei cunoa[teri ezoterice, î[i
puteau satisface mari sau mici sadisme în mod
�legitim�, prin fi[a postului. Colaboratorii ciuguleau
de la masa �second-hand� ceea ce mai r\mânea
sau m\car culegeau indulgen]e pentru p\catele

1. Exist\ cercet\ri foarte interesante pe aceast\ tem\,
cu privire la Uniunea Sovietic\ (vezi, de exemplu,
lucrarea excelent\ a Sheilei Fitzpatrick, Everyday
Stalinism. Ordinary Life in Extaordinary Times, Oxford
University Press, 1999).
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incluse explicit sau implicit în Codul eticii [i echit\]ii
socialiste.

Din cunoa[terea pe care o avem pân\ acum reiese
c\ regimul comunist a beneficiat prevalent de turn\-
toria din obliga]ie [i secundar de cea voluntar\,
din �voluptate�, ambele forme fiind mai ales din
categoria celor ascunse.

Ceea ce m\ mir\ profund este faptul c\ notele date
de informatori [i rapoartele securi[tilor trec drept
adev\ruri incontestabile. Unii informatori puteau min-
]i prin omisiune sau exagerare, ca s\ î[i apere
rudele, prietenii sau colegii. Al]ii puteau calomnia
ca s\-[i înfunde rivalii sau inamicii. Ofi]erii de
securitate prelucrau informa]iile dup\ capul [i
interesele lor, inclusiv dup\ pl\cerile [i r\zbun\-
rile lor. Starea moral\ a acelei lumi nu putea fi
radical diferit\ de a celei în care ne afl\m acum.
Dac\ observ\m comportamentul concet\]enilor
no[tri în raport cu înclina]ia spre dela]iune, vom
sesiza c\ �informa]iile� furnizate de ei sunt frecvent
calomnii ordinare [i denigr\ri josnice. S\ fie ei
mai morali fiindc\ nu au turnat în comunism sau
fiindc\ delatorul neprins e negustor cinstit (cazul
celor care se ascund ast\zi sub pseudonim)?

Democratizarea accesului la dela]iune

Libertatea de exprimare este o achizi]ie cert\ a
democra]iei [i numai a acesteia. Libertatea de expri-
mare exercitat\ prevalent iresponsabil este o
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tr\s\tur\ a democra]iilor infantile. Privit norma-
tiv, spa]iul public românesc are tr\s\turile unor
group therapies în care mul]i oameni î[i exhib\ frus-
tr\ri îndelung reprimate. Presa a ajuns un �divan
psihanalitic�. {edem tol\ni]i, cu u[ile vrai[te, iar
�psihanalistul� (patron sau redac]ie) ne spune:
Toarn\, toarn\ frate! Toarn\ f\r\ grij\ fa]\ de conse-
cin]e. P\rerea ta este �adev\rul�. Numai el conteaz\.
De ce �torni�? Imboldurile sunt multe: interesul,
voluptatea mioritic\, voluptatea cruciadei pentru
puritate sau purificare (versiunea nou\ a epu-
r\rii), uneori pur [i simplu ratingul, zgomotul,
scandalul, pl\cerea de a insulta, calomnia, mai ales
în dosul unui pseudonim: �Nelu Turn\]elu�� sau
�Maricica Turn\]ica�.

Strategiile actuale ale dela]iunii

Vreau s\ fiu bine în]eleas\. Dela]iunea nu este
totuna cu faptul de a-]i spune opinia, de a polemiza,
de a critica, ci cu inten]ia de a termina pe cineva
în ochii cui conteaz\ [i are putere (partidul, în
comunism, publicul, în democra]ie), r\spândind
informa]ii despre fapte care crezi c\ sunt adev\-
rate sau pretinzi c\ sunt adev\rate, f\r\ s\ ai dovezi
irefutabile. Informa]iile, în cazul nostru, trebuie
s\ fie din categoria �trecut securisto-comunist
dubios�.

Exist\ o pl\cere suprem\ în turnarea pe fa]\ a
inamicilor, competitorilor sau a rivalilor în condi]ii
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de democra]ie. Ea se nume[te adesea �dezv\luire�
sau �demascare�.

Nu vreau s\ tratez in extenso dela]iunea din interes.
Ea este cea mai clar mioritic\ dintre forme: distrugi
pe nedrept reputa]ia unei persoane care �are oi
mai multe, mândre [i cornute� ca s\ lichidezi ter-
menul de compara]ie. Importante în context sunt
mai degrab\ strategiile dela]iunii, indiferent dac\
motivele sunt interesul, voluptatea, cruciada pentru
puritate, frustrarea.

Delatorii nu aduc în fa]a noastr\ probe incontes-
tabile fiindc\ nici nu le au. Dac\ ar fi în posesia
acestor probe, ei nu ar mai intra în aceast\ categorie
moral\, ci în cea a persoanelor care informeaz\
publicul despre persoane sau fapte de interes public.
Argumentul suprem pe care se bazeaz\ delatorii
pare s\ fie cel al unei cunoa[teri privilegiate, oculte,
fie din surse secrete, fie prin �revela]ii�: �Am eu
informa]iile mele, sursele mele�. Lui i se adaug\
un altul, la fel de n\ucitor: �Se [tie, fiindc\ a[a a
scris acum câ]iva ani România Mare�. Argumentul
se extinde fiindc\ spiritul României Mari a f\cut
pui la alte publica]ii care încurajeaz\ fabricarea
turn\toriilor publice, adic\ a colajelor de informa-
]ii par]iale, scoase din context, din care s\ rezulte,
prin ra]ionamente [chioape, c\ X a fost informator.
Poate c\, întâmpl\tor, unii �X� au fost informatori.
Dar dac\ accept\m astfel de construc]ii lipsite de
discern\mânt [i de probe, atunci trebuie s\ ne
preg\tim s\ le c\dem victime oricare dintre cei
care ne-am n\scut acum mai mult de 32 de ani.
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Con[tiin]a propriei nevinov\]ii nu ne poate garanta
faptul c\ suntem scuti]i s\ ne trezim c\ suntem
nominaliza]i la gazete în ra]ionamente de genul:

X, se [tie, a fost vecin cu [eful Securit\]ii din
Cuca M\c\ii.

Oricine a tr\it în apropierea unui securist a cola-
borat Securitatea.

Deci X, care a fost vecin cu securistul, a cola-
borat cu securitatea.

La cap\tul acestor pseudora]ionamente ([tim c\
din fals decurge orice) apare numele nostru l\]it
într-un ziar, iar dac\ suntem suficient de publici,
ne apare [i figura, eventual este c\utat\ o ipostaz\
în care ne-am strâmbat, încruntat, ca s\ ni se
citeasc\ pe �mutr\� c\ suntem dubio[i. Nu pot s\
neg faptul c\ poza Gabrielei Adame[teanu, ag\]at\
de un ra]ionament cu nimic mai solid decât cel de
mai sus, m-a f\cut pentru o clip\ s\ îmi v\d propria
figur\ în locul celei a Gabrielei. În definitiv, în
aceast\ democra]ie infantil-iresponsabil\, plin\ de
personaje degrab\ v\rs\toare de sânge, cruciate
ale unei purit\]i abstracte: �Capetele lui Andrei,
Gabriela, Ion, Maria, vrem!�, de ce a[ avea iluzia
c\ mie nu mi s-ar putea întâmpla la fel, doar pentru
simplul fapt c\ eu [tiu c\ nu sunt vinovat\. Este
clar c\ m\ detest\ suficient de mul]i oameni, încât
m\car unul s\ înceap\ aria calomniei cu formula
en vogue: �Turn\toare Secu�� (mai s\-]i vin\ s\ crezi
c\, dac\ scapi de calificativul acesta, nu e[ti mare
lucru în spa]iul public). Motive sunt multe:
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incompatibilit\]i ideologice (nu-i u[or s\ fii feminist\
în spa]iul mioritic), temeri ira]ionale, fo[ti studen]i
pica]i la examene, mici rivalit\]i profesionale [i,
de ce nu, pl\cerea s\ o mai vezi pe una la p\mânt,
dac\ [i-a scos nasul din crati]\1. C\ci un efect
predictibil al dela]iunii este, f\r\ îndoial\, acela
c\ victima, dac\ are sensibilitate moral\ [i nu a
apucat deja s\ se t\b\ceasc\ sub ura de ga[c\ (înlo-
cuitoarea urii de clas\), risc\ în plan personal o
depresie grav\, iar în plan public un dispre] complet
nemeritat, eventual dispari]ia sau izolarea. Cunosc
pe pielea mea gustul de cianur\ al unor asemenea
consecin]e. L-am tr\it, din alte motive, la nivel
institu]ional. Ceea ce te distruge mai mult decât
suma �adev\rurilor� fabricate încât s\-]i taie orice
legitimitate moral\ este lipsa solidarit\]ii celor-
lal]i, nep\sarea lor.

�Democratizarea� accesului la dela]iune

Dincolo de aceast\ voluptate public asumat\, aceea
de a produce r\u (gest imoral), în numele adev\rului
(gest moral?!), sub nume propriu [i sub r\spundere
proprie (gest moral), se ascunde o mare de volupt\]i
clandestine, acoperite de anonimat. Internetul, cel
mai democratic suport de comunicare, este gazda

1. Remarc, în sfâr[it, instaurarea parit\]ii de gen în
patria noastr\. Ca personaje, femeile sunt la fel de
prezente ca [i b\rba]ii în procesul de inventare, desco-
perire [i înfierare a �vinova]ilor�.
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favorit\ a opiniilor celor care nu sunt ziari[ti sau
publici[ti. Ei î[i exercit\ dreptul legitim la expri-
mare, la libertatea de opinie. Internetul este îns\
[i suportul delatorilor anonimi, al �turn\toriilor�
voluptuoase, al denigr\rilor, insultelor [i calomniilor,
al opiniilor care împroa[c\ [i desfiin]eaz\ munca
sau via]a unui om, f\r\ ca autorii s\ fie cunoscu]i
[i f\cu]i responsabili de ac]iunile lor. Desigur, fiind
[i o surs\ de documentare, astfel de �informa]ii�
de pe Internet devin �bibliografii acoperitoare� în
sintagme de tipul: �se [tie�, �se spune�, uneori
chiar pentru articole [i c\r]i semnate [i asumate
de autori. Rezum. Autorii care semneaz\ public
informa]ii de tipul dela]iunii au acoperire în sursa
�comentarii� în ziarele online. �Informatorii�, adic\
sursele, au acoperirea anonimatului, iar redac]iile
ziarelor pe aceea c\ nu ziari[tii lor au produs dez-
inform\ri, insulte [i calomnii. Tot ceea ce [tim
este c\ asemenea manifest\ri de �curaj� al opiniilor
[i r\spunderii personale sunt postate adesea pe
edi]iile online ale ziarelor române[ti.

Consider c\ redac]iile publica]iilor care g\zduiesc
asemenea texte sunt la fel de responsabile de con]i-
nutul acestora, ca [i de cel al articolelor. Pentru
calomnie, dezinformare sau insult\, g\zduite sub
semn\tura jurnalistului, culpa se împarte. Ziarul
r\spunde mai ales moral, în fa]a cititorilor. Jurna-
listul r\spunde [i în fa]a legii. Cum în cazul pomenit
�delatorul� este anonim, de data aceasta r\spun-
derea moral\ [i legal\ revine numai redactorilor.

Este în interesul patronilor [i al angaja]ilor s\
vând\ o gazet\. Uneori o fac pariind pe dela]iuni ca
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voluptate a unor comentatori, pe deliciul de lectur\
al unor cititori sau pe dreptul la liber\ exprimare.
Legal, aceste interese, pl\ceri [i drepturi se ciocnesc
de dreptul persoanei la o imagine demn\ [i de
interzicerea calomniei în Codul Civil. Moral, intere-
sele [i drepturile ziari[tilor [i patronilor se ciocnesc
de dreptul cititorilor la o informare corect\.

P\rerea mea este c\ nici un fel de climat moral
nu se îmbun\t\]e[te dac\ oamenii [tiu c\ nu r\spund
personal pentru gre[elile lor [i nu le pl\tesc pro-
por]ional. Este corect s\ vrem s\ cunoa[tem [i s\
pedepsim imoralit\]ile [i ilegalit\]ile din trecut.
Dar de ce ne pas\ a[a de pu]in, în dezbaterea public\,
de imoralit\]ile [i ilegalit\]ile prezente, îmi este
îns\ greu s\ în]eleg.

22, 26 septembrie,
2 octombrie 2006



89

Dincolo de îngeri [i draci

Partea a II-a

AUTONOMIE, LIBERTATE
{I DREPTURI
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Autonomia [i p\catele contra ei

Cititorii maturi au înv\]at întreaga lor [coal\ c\
termenul �autonomie� este unul de natur\ politic\
[i prive[te entit\]i colective, mai ales statul. Orice
dictator iube[te autonomia statului (cu care se
identific\) [i dore[te firesc s\ nu se amestece nimeni
în �treburile sale interne�. Este dreptul lui de
dictator ([i condi]ia lui de posibilitate în aceast\
postur\) s\ hot\rasc\ liber �binele� colectiv, f\r\
amestecul altora. Ace[ti al]ii sunt alte state [i cet\-
]enii propriului stat. Binele dictatorului este Binele.
Un astfel de regim de putere poate s\ aib\ [i alte
chipuri: dictatur\ rasial\, etnic\, de gen, dictatur\
religioas\, de clas\. De exemplu, un regim de dicta-
tur\ b\rb\teasc\ (sexist-patriarhal\) prescrie el în
ce const\ binele categoriei subordonate c\reia nu
îi recunoa[te autonomia, [i anume femeilor.

Eu m\ voi referi îns\ la alt sens al autonomiei,
cel f\r\ de care nici împlinirea omeneasc\ nici
democra]ia liberal\ nu sunt cu putin]\, [i anume
la autonomia personal\. Este un sens de care dis-
cursul public românesc se ocup\ înc\ prea pu]in,
chiar [i în condi]iile de ast\zi ale libert\]ii de
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exprimare. Tradi]ia istoric\, antecomunist\ [i comu-
nist\, nu ne ajut\ îndeajuns. A avut prea pu]in
de-a face cu individualismul în sens moral-politic
[i prea mult cu diversele specii de colectivisme:
na]ia, statul, clasa muncitoare, ]\r\nimea, intelec-
tualitatea. De aceea [i morala public\, [i politica
au e[uat în diverse specii de paternalism, de la
cel soft, cu ceva ingrediente democratice de vitrin\,
pân\ la cel hard, dictaturile propriu-zise. �Prostimea�,
termen atât de drag istoriei premoderne, a r\mas la
noi, pe pia]a discursului public, în diverse ipostaze:
talpa ]\rii, to]i (mai pu]in PCR, factorul con[tient
al societ\]ii noastre), simplul cet\]ean, omul simplu,
omul de pe strad\. Acesta este mesajul pe care
l-au primit [i îl primesc cei care nu fac parte dintr-o
elit\ conduc\toare sau dintr-una simbolic\. Pater-
nali[tii se dau în vânt dup\ monopolul pe discer-
n\mânt; [i apoi se mir\ ipocrit când opera lor de
infantilizare a popula]iei adulte reu[e[te. Se mir\
[i se legitimeaz\ prin aceasta.

În esen]\, autonomia personal\ este un concept de
natur\ etic\, iar istoria lui coincide cu cea a moder-
nit\]ii. În ordinea istoriei [i a greut\]ii sale în
economia civiliza]iei europene, acest concept a deve-
nit central în moral\ odat\ cu opera lui Immanuel
Kant, �marele restaurator al demnit\]ii omene[ti�.
Dar istoria sa în tradi]ia iudeo-cre[tin\ este mult
mai veche [i începe cu liberul-arbitru: ideea c\
d\m seama individual de faptele [i gândurile noastre
în fa]a lui Dumnezeu, dac\ ni se recunoa[te dis-
cern\mântul [i avem posibilitatea s\-l exercit\m.
Altminteri, responsabilitatea devine vorb\ calp\.
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Paternalismul nu este întotdeauna r\u. Eticienii
vorbesc despre un paternalism legitim în câteva
cazuri: este drept s\ fim împiedica]i s\ lez\m al]i
oameni [i pe noi în[ine, de exemplu: s\ fim împie-
dica]i s\ ne sinucidem, s\ inhal\m substan]e toxice,
s\ circul\m periculos, este drept s\ manifest\m
protec]ie [i tutel\ fa]\ de copii, ajutându-i s\ devin\
autonomi, este moral s\ asist\m persoane în stare
de vulnerabilitate fizic\ [i psihic\ (senili, cei cu
oligofrenie sever\, cei cu handicap sever, cei afla]i
în com\). Adic\ cei care nu pot s\-[i dea consim-
]\mântul informat în ceea ce prive[te propria lor
via]\. În celelalte cazuri, oamenii pot [i trebuie s\ fie
autonomi, adic\ s\ hot\rasc\ pentru via]a lor. Autonomia
depinde [i de factori exteriori voin]ei noastre: lipsa
constrângerilor, condi]ii de exercitare a libert\]ii
de alegere, informa]ii despre alternative. Dar, a[a
cum vom vedea mai încolo, depinde [i de noi.

Mândria [i demnitatea noastr\ de oameni se leag\
de faptul de a fi autonomi: s\ putem alege cursul
pe care vrem s\-l ia via]a noastr\, f\r\ amestecul
altcuiva în planurile noastre în baza faptului c\
avem discern\mânt, c\ ne cunoa[tem interesele
[i [tim care ne este binele propriu. Ne suntem
�legiuitori� [i recunoa[tem acela[i drept semenilor
no[tri, în calitate de �scopuri în sine�. Lumea se
dezvolt\ cu oameni care au condi]ii [i sunt capabili
de autoafirmare. Altminteri, ea doar supravie]uie[te;
nimeni nu a putut demonstra c\ în societ\]ile în
care autonomia persoanei este grav înc\lcat\ lumea
merge spre pieire fizic\. Doar c\ oamenii acelei
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lumi vie]uiesc, nu tr\iesc. Îmi amintesc de o anecdot\
amar\ din vremea comunismului: un ascult\tor
întreab\ la Radio Erevan: �Exist\ via]\ înainte de
moarte?�.

Dac\ altcineva ne încalc\ autonomia sau dac\ o
înc\lc\m noi pe a altora în mod nelegitim, comitem
p\catul lezdemnit\]ii. Acceptând apud Kant datoria
moral\ imperfect\ fa]\ de noi în[ine � aceea de a
ne dezvolta facult\]ile [i talentele � [i pe cea fa]\
de semeni � aceea de a-i ajuta s\ [i le dezvolte pe
ale lor �, ne este mai clar faptul c\ autonomia, în
sens pozitiv, se materializeaz\ în ceea ce facem
din noi în[ine, în sensul dezvolt\rii noastre.

Se întâmpl\ îns\ frecvent s\ comitem p\cate contra
propriei noastre autonomii [i nu doar s\ le supor-
t\m pe cele ale unor regimuri de putere în care
ne este înc\lcat\ libertatea. Aceste p\cate sunt
încurajate, de bun\ seam\, de un anumit climat
moral [i cultural, mai ales în acelea în care înflo-
re[te paternalismul extins. Voi scrie despre ele
având ca surs\ de inspira]ie teoreticiene feministe
(Mary Daly, Janice Raymond, Sarah Lucia Hoagland).
Ele vorbesc despre p\catele femeilor aflate în
regimuri patriarhale. Dar aceste p\cate nu sunt
deloc str\ine oamenilor ie[i]i de curând din regi-
muri totalitare, tânjind înc\ m\car dup\ un pater-
nalism binevoitor. Adic\ unor oameni ca noi. M\
voi referi la p\catele contra formei pozitive a
exercit\rii autonomiei, [i anume autoafirmarea.

1. Lipsa stimei de sine. Experien]a stimei fa]\ de al]ii
începe cu stima de sine. Dac\ ne autodispre]uim



95

Dincolo de îngeri [i draci

pentru c\ suntem, de exemplu, români, romi, femei,
ortodoc[i, muncitori etc., vom sfâr[i prin frustrare,
resentimente, am\r\ciune, vin\. Vom cre[te cel
mult ca ni[te �arbori bonsai�, justificându-ne mereu
incapacitatea sau lipsa de curaj prin tot soiul de
fatalit\]i care sunt adesea simple scuze pentru pasi-
vitate.

2. Asimilarea. Când nu ne convine grupul de apar-
tenen]\ (cel a c\rui parte suntem), când nu avem
curajul s\ ne asum\m diferen]a, încerc\m s\ migr\m
în grupul de referin]\ (cel a c\rui parte ne-ar conveni
s\ fim), s\-l imit\m, s\-i intr\m în gra]ii. Uit\m
adesea spusele lui Blaga: �Cu penele altuia te po]i
împodobi, dar nu po]i zbura�. Astfel se hr\nesc
complexele dup\ care femeile aspir\ s\ imite nedis-
cre]ionar b\rba]ii, romii se dezic de apartenen]a
etnic\ pentru a fi accepta]i, guvernan]ii imit\ limba
normelor externe f\r\ s\ o adapteze realit\]ilor
interne sau s\ fac\ politici pentru apropierea de
idealurile normative ale lumii c\reia aspir\m s\-i
sem\n\m.

3. Victimizarea. Ne este la îndemân\ s\ ne plângem
cât de nedrept\]i]i, de oprima]i, de umili]i [i de
marginaliza]i suntem. Adopt\m strategia autocom-
p\timirii: am fost lega]i de mâini [i de picioare
mai toat\ via]a noastr\. Este o strategie substan]ial
încurajat\ de o tradi]ie cultural\ în care accentul
nu a c\zut pe fapte [i responsabilitate istoric\ [i
moral-politic\, ci pe explica]ii care s-au legat mereu
de ideea c\ noi, românii, am fost mereu oropsi]i:
de popoare migratoare, de turci, de austro-ungari,
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de ru[i: victime ale unui fel de viol istoric colectiv.
Eterni nedrept\]i]i. Reac]ia formal\ o g\sim în
imn: �croie[te-]i alt\ soart\�. Reac]ia comun\ este
îns\ alta: o strategie a v\ic\relii.

4. Neajutorarea. Un lung exerci]iu al infantiliz\rii,
datorat faptului de a avea alt �cap� decât cel propriu
produce un sindrom al neajutor\rii. Victime [i neaju-
tora]i fiind, avem nevoie de protectori: so]i, p\rin]i,
partid, stat. Acest comportament este încurajat
politic; de exemplu, atunci când banul public este
investit în protec]ia adul]ilor în putere, în aloca]ii
universale pentru copii, indiferent cât de boga]i le
sunt p\rin]ii, când suntem �proteja]i� de infor-
ma]ii despre alocarea bugetului public sau despre
legi în stadiul de proiect.

5. Autosacrificiul. Sacrificiul de sine pare mereu s\
aib\ ceva �eroic� din punct de vedere moral. Ne
face asemenea sfin]ilor. În eticile colectiviste suntem
înv\]a]i c\ este bine s\ ne sacrific\m pentru grupul
c\ruia îi apar]inem, pentru ]ar\, pentru un ideal
sau chiar pentru comandamente politice de tipul
societ\]ii socialiste multilateral dezvoltate sau al
integr\rii europene. În raport cu aceasta, auto-
interesul [i faptul de a ne bucura de via]\ par
forme de egoism [i sunt considerate p\cate. S\
r\sturn\m îns\ perspectiva spre un individualism
etic: atunci vom înv\]a c\ autointeresul este legitim
ca [i faptul de a ne bucura de via]\, iar dac\ nu o
facem pe seama suferin]ei altora, devine o datorie
moral\ s\ ne comport\m astfel. Doar aparent aceasta
contrazice bunul-sim] al cre[tinului, fiindc\ în
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realitate poruncile cre[tine nu ne conduc spre renun-
]area necondi]ionat\ la sine. A doua porunc\ �
�Iube[te-]i aproapele ca pe tine însu]i� � ne spune
c\ prima noastr\ datorie este s\ ne iubim, s\ ne
respect\m [i s\ ne pre]uim [i pe noi în[ine � altfel
nu [tim s\-i iubim, s\-i respect\m [i s\-i pre]uim
pe ceilal]i.

Ar fi o imens\ ipocrizie s\ nu recunoa[tem c\
adesea suntem neajutora]i, vulnerabili, victime,
c\ exist\ nenum\rate împrejur\ri de-a lungul vie]ii
noastre când ne l\s\m asimila]i, când ne auto-
sacrific\m sau când nu ne pre]uim [i stim\m, când
le aplic\m acela[i tratament [i altora, dispre]uindu-i,
asimilându-i, umilindu-i, folosindu-ne de ei, gândind
în locul [i în numele lor. Adic\, momente în care
înc\lc\m autonomia altora [i ne l\s\m autonomia
în puterea voin]ei altora. Mai mult, cu cât puterea
asupra altora este mai mare, cu atât se pot înmul]i
p\catele noastre contra autonomiei sau virtu]ile
în favoarea ei. Suntem mai bine situa]i pentru a
ne comporta imoral � dar [i moral! C\ci valorile
[i normele morale exprim\ modurile în care ar
trebui s\ ne comport\m, dac\ vrem s\ avem res-
pectul [i considera]ia semenilor [i respect fa]\ de
noi în[ine. Sunt condi]ii consubstan]iale unei lumi
libere cu oameni liberi, a c\rei parte ne-ar conveni
s\ fim.

Data sursa
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Etica mioritic\

Am ajuns la ideea unei �etici mioritice� dup\ o
incursiune teoretic\ în alte tipuri de etic\ (kantian\,
utilitarist\, a virtu]ilor, a grijii), în aplic\ri ale
eticii în domeniul politicii (deci asupra problemei
�mâinilor murdare�). Desigur, n-a[ fi putut ajunge
la acest concept dac\, studiind via]a public\ româ-
neasc\, nu m-a[ fi trezit în fa]a unui obstacol
adeseori întâlnit: pe de o parte, conceptele teoriilor
occidentale, ca [i teoriile însele, au un referen]ial
slab în realitatea româneasc\; pe de alt\ parte,
realitatea româneasc\ este slab sau artificial concep-
tualizat\. Previn de la început pe cititoare [i cititori
c\, de[i conceptul le sun\ dulce-alin\tor, ca [i cel
blagian al spa]iului mioritic, el are alt\ înc\rc\tur\,
deloc flatant\ pentru noi.

Am plecat, asemenea multora dintre dumneavoastr\,
de la câteva întreb\ri care nu pot s\ nu ne obse-
deze. De la întreb\ri mor(t)ale (cu vorba lui Thomas
Nagel):

De ce toate încerc\rile noastre de modernizare
e[ueaz\? De ce nu reu[im s\ ne în]elegem în
probleme de fond? De ce, în loc s\ ne ajut\m s\
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ne ridic\m împreun\, de fapt ne autosabot\m? De
ce spa]iul public este adesea un spa]iu al nim\nui
în loc s\ fie al oricui? De ce ne roade pizma pe
semenii no[tri care reu[esc? De ce nu facem norme,
ci le import\m [i adesea doar ne prefacem c\ le
respect\m? De ce nu suntem mândri de reu[itele
colegilor no[tri? De ce facem politici resentimen-
tare? De ce politica nu e [tiin]a noastr\ de a tr\i
împreun\, oricât de diferi]i suntem, ci de a ne
dezbina sau de a ne anihila reciproc? De ce nu ne
coagul\m în comunit\]i prin care s\ ne promov\m
interesele? De ce, în ultim\ instan]\, este atât de
greu aplicabil\ regula de aur care ne îndeamn\ în
forma ei negativ\ s\ nu-i lez\m pe al]ii [i în forma
ei pozitiv\ s\ facem pentru acei al]ii ceea ce ne-ar
conveni s\ fac\ [i ei pentru noi? De ce nu facem
o practic\ moral\ curent\ din a ne ajuta pe noi
în[ine [i pe semenii no[tri spre împlinire ome-
neasc\? De ce facem din reu[it\ un subiect de
invidie [i din autocomp\timire o virtute?

Orice etic\ include probleme de tipul: cum ar trebui
s\ tr\im, cum trebuie s\-i trat\m pe semenii no[tri,
ce fel de persoane ar trebui s\ fim. R\spunsurile
pe care le dau diferite comunit\]i au o influen]\
practic\ [i strategic\, atât în via]a cotidian\ a cet\-
]enilor, cât [i în felul în care li se configureaz\
politic interesele. Lumea modern\, secularizat\ fiind,
are comunit\]i foarte eterogene din punct de vedere
religios. Oricât de diferite ar fi moralele noastre
particulare, noi trebuie s\ tr\im împreun\ [i s\
ne trat\m moral unii pe al]ii, dac\ prefer\m ordinea
[i civiliza]ia anarhiei [i barbariei.
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Felul în care în]elegem s\ tr\im, cel pu]in în demon-
stra]ia pe care o facem în ultimii ani, de când
nimeni nu ne mai oblig\ s\ mim\m afilierea la
Codul eticii [i echit\]ii socialiste, poart\ cu sine
caracteristicile a ceea ce eu numesc etic\ mioritic\.
O comunitate tinde s\ formuleze reguli de compor-
tament nu atunci când este într-o situa]ie armonic\,
ci tocmai într-o situa]ie de conflict. Norma este
r\spunsul omenesc la situa]ia de conflict. În loc s\
ne înc\ier\m dup\ principiul celui mai tare, stabilim
o regul\ reciproc convenabil\. Norma ne scap\ de
tensiune, dându-ne o cale de urmat. Ei bine, eu
cred c\ noi ne-am rezolvat tensiunile dup\ pro-
totipul baladei funda]ionale, cel al Miori]ei. Ceea
ce am f\cut sistematic a fost s\ fim orbi la acea
parte din Miori]a care nu ne flata deloc. Pe scurt,
balada este o poveste în care doi ciobani, ro[i de
invidie pe reu[itele celui de-al treilea (oi mai multe,
mândre [i cornute, cai înv\]a]i, câini mai b\rba]i),
nu procedeaz\ deloc ra]ional, nici pe varianta mo-
ral\: s\ negocieze asocierea, s\ doreasc\ s\ înve]e
metodele de a ajunge la astfel de rezultate, s\ cum-
pere cai, oi [i câini, nici pe varianta ra]ional-imo-
ral\ s\-i fure avutul. În schimb, cei doi ciobani
reac]ioneaz\ pentru stingerea conflictului (care
era de fapt o stare de tensiune derivat\ din reu[ita
celui de-al treilea [i nereu[ita lor) într-un mod
care ar stupefia orice etic\ a modernit\]ii, [i anume:
stârpesc termenul de compara]ie.

Etica mioritic\ prive[te tipul de comportament în care
tensiunile [i conflictele se rezolv\ prin anularea (anihilarea,
distrugerea) termenului de compara]ie care ne pune într-o
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situa]ie defavorabi\. Reac]ia celui anihilat este mai
cunoscut\: retragerea pasiv\, resemnarea în fa]a
destinului, lamenta]ia estetic\. În primul caz ne
condamn\m la o stagnare senin\, f\r\ compara]ii
dureroase. În al doilea caz ne condamn\m la o
inutil\ [i neglorioas\ dispari]ie, fiindc\ nici atunci
nu negociem [i nu lupt\m. Este o etic\ anticon-
curen]ial\. O etic\ a conserv\rii s\r\ciei, nevoilor
[i neamului. La cap\tul ei, a[a cum o practic\m
ast\zi, competitivii autohtoni pleac\ sau se pierd.
Nu încerc s\ împart românii în dou\: o majoritate
care devine alergic\ la concuren]\ [i anihileaz\
termenul de compara]ie [i o minoritate compe-
titiv\ care se pred\ tiraniei cutumiare. Ambele
ispite subzist\ în fiecare dintre noi. Le între]inem
mediatic, politic, le aliment\m cultural. Suntem
atât de prizonieri esen]ialismului mioritic, încât
devenim orbi la construc]ia postmodern\ a iden-
tit\]ii. Singurul termen de compara]ie pe care îl
suport\m, c\ci nu avem încotro, este Apusul. Spre
el îndrept\m a[tept\ri contemplativ-mesianice sau
discursuri invidios-resentimentare. Ceea ce refu-
z\m înc\ s\ în]elegem este c\ eficien]a Apusului
are o leg\tur\ cauzal\ cu refuzul fatalismelor [i
esen]ialismelor. Acolo se construiesc etici [i politici
pragmatice prin care cet\]enii se ajut\ între ei s\
le mearg\ mai bine. Lor nu le trece prin cap s\
stârpeasc\ termenul de compara]ie, ci s\ înve]e
rapid din reu[ita lui [i s\ încerce s\-l dep\[easc\.

Curentul, 3 martie 1998
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Ratare, da; rata]i, ba

În anii �80, ap\rea în revista {tiin]\ [i tehnic\
un pseudoserial SF. Sub masca lui, grupul Ars
Amatoria publica o satir\ la adresa societ\]ii tota-
litare. Într-unul dintre episoade era vorba despre
o c\l\torie intergalactic\ în care naveta spa]ial\
2002 ajungea în }ara T\lâmbilor. Locuitorii acelor
]inuturi aveau dou\ caracteristici: a) prin venele
lor curgea o mare cantitate de brom; [i b) î[i petre-
ceau via]a a[teptând pe cineva care s\ le spun\ ce
au de f\cut. Împlinirea lor era colectiv\ [i se pro-
ducea doar odat\ cu sosirea unor fiin]e care
func]ionau drept cap. Filosofia acelei lumi avea
câteva caracteristici: muritorii de rând sunt ferici]i
doar în calitate de executan]i; ei nu au capacitate
de autodeterminare; nu exist\ proiecte personale,
ci doar colective; menirea lor este s\ slujeasc\
unor idealuri impuse; sensul vie]ii lor este trasat
de sus.

Cred c\ locuitorii }\rii T\lâmbilor aveau totu[i un
mare avantaj. Anume acela c\ nu cuno[teau senti-
mentul rat\rii personale. Ba mai mult, atâta vreme
cât sensul social al existen]ei era monopolul unor
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ini]ia]i, locuitorii nu aveau nici sentimentul rat\rii
colective. Ini]ia]ii introduceau sistematic o multi-
tudine de corec]ii, astfel încât s\ creeze impresia
c\ toat\ lumea este pe drumul cel bun. Dac\ acci-
dental ei aveau frustr\ri, acestea se datorau faptului
c\ masele nu în]elegeau sensul istoriei. Mono-
polul acestui sens apar]inea factorului con[tient,
adic\ partidului. Consecin]a imediat\ a filosofiei
pentru t\lâmbi este aceea c\ oamenii nu au nici o
responsabilitate pentru ratarea personal\ fiindc\
nu au proiecte personale. În acea ]ar\ în care am
tr\it [i noi, nici m\car hrana, metrii p\tra]i locuibili,
num\rul de copii, consumul de electricitate [i com-
bustibil nu ni le programam singuri. Cineva le
stabilea prin Planul Na]ional Unic de Dezvoltare
Economico-Social\. Noi ne înrolam disciplina]i la
coad\ s\ ne caute cineva în catastiful cu drep-
turile la ou\, carne, ulei, f\in\, benzin\. Pentru
mul]i dintre noi, conceptul de drepturi individuale
se asociaz\, con[tient sau incon[tient, cu accesul
normat la consum.

În regimul totalitar era comod. Ne trezeam dimi-
nea]a pentru a merge la serviciul la care eram
repartiza]i, îndeplineam sarcinile de plan, st\team
la coada de la magazinul la care eram aronda]i,
ne sp\lam dup\ programul de ap\, ne trimiteam
copiii la [coal\ s\ înve]e cu to]ii acelea[i lucruri
despre abstrac]ii destrupate, vedeam acelea[i pro-
grame la televizor, acela[i num\r de ore. F\ceam
lunar acelea[i workshopuri despre acelea[i teme
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politico-ideologice. Puteam muri lini[ti]i [i împ\-
ca]i, f\r\ nici un sentiment al rat\rii personale.
M\ rog, cu sup\r\rile cotidiene pe faptul c\ nu ne
ajungeau produsele, c\ ne era frig, c\ cei de sus
nu reu[eau s\ ne normeze [i nevoile odat\ cu con-
sumul. Pân\ la urm\, marea noastr\ frustrare venea
din ceva foarte ira]ional: înc\p\]ânarea �incon[tient\�
de a mai avea nevoi.

{tiu c\ mul]i cititori [i cititoare se vor întrista
pu]in, gândindu-se la rezisten]a privat\ sau la fai-
moasa rezisten]\ prin cultur\. Nu cred în societ\]i
elitist-excep]ionaliste. În societ\]ile cu o mânu]\
de intelectuali mesianici. În societ\]ile în care,
odat\ ie[i]i din totalitarism, intelectualii purced
oficial la marea v\ic\real\ exhibându-[i frustr\rile
[i proiectele ca fiind general umane.

Dac\ ne analiz\m cât de cât lucid, ceea ce vedem
este, cred, tocmai castrarea personal\ în sensul
capacit\]ii de a ne face proiecte individuale de
via]\ [i de a tr\i în comunitate cu oameni care au
proiecte diferite. În mitul societ\]ii socialiste multi-
lateral dezvoltate nu mai credeau nici propagan-
di[tii lui. Existen]a duplicitar\ dat\ de o predic\
în care nu credeam, dar care ne huruia în urechi o
pl\tim acum. Pre]ul ei este incapacitatea proiecte-
lor personale. De opt ani tr\im la fel de comod
din punct de vedere moral. Ca persoane, nu rat\m
nimic. Rat\m ca societate: ba reforma, ba inte-
grarea euro-atlantic\. Marea diferen]\ este aceea
c\ acum putem c\uta vinova]ii pe fa]\. Îi numim.
Îi ar\t\m cu degetul: sunt tot cei de sus: Guvernul,
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Pre[edin]ia, Parlamentul, FMI-ul, Banca Mondial\,
Uniunea European\, NATO. Cei din urm\ sunt
de vin\ c\ nu spun în am\nunt, fiec\rei institu]ii
române[ti, ce are de f\cut. Primii sunt de vin\ c\
nu ne spun individual ce avem de f\cut.

În consecin]\, tendin]a noastr\ este aceea spre o
perpetu\ coeren]\. Urâm disonan]a cognitiv\. Dac\
tr\im într-o lume chinuit\ f\r\ tor]ionari, victi-
mizat\ f\r\ vinova]i, corupt\ f\r\ corup]i, de ce
n-am tr\i într-una ratat\ f\r\ rata]i? De ce nu am
continua cercul vicios al democra]iei neliberale?

Curentul, 3 august 1998
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Am\rî]ii, elitismul [i cultura
f\r\ civiliza]ie

Societ\]ile democratice au elite profesionale [i
politice. Dar ele nu au elite cet\]ene[ti. Nici o
persoan\ nu este mai cet\]ean\ decât alta. Nu are
drepturi diferite de alta în acela[i sistem de referin]\.
Societ\]ile conservatoare au elite omene[ti. Ele
creeaz\ discrepan]e între drepturi, dup\ cum se
dovedesc milostive fa]\ de vitregi]ii sor]ii. M\ voi
ocupa de dou\ produse ale elitismului nostru: am\-
râ]ii [i intelighen]ia în zadar.

În România sfâr[itului de an 1997 s-au creat categorii
privilegiate în raport cu acelea[i drepturi: cet\-
]enii str\ini au tratament preferen]ial fa]\ de români;
minerii disponibiliza]i iau 20 de salarii în raport
cu alte categorii de disponibiliza]i care iau între
6 [i 12, parlamentarii au indemniza]ii forfetare
fa]\ de alte categorii de bugetari care trebuie s\
justifice prin acte doveditoare fiecare leu primit.

Diferen]a dintre categoriile omene[ti împarte lumea
în dou\: cei bine situa]i ca status, putere [i bani
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[i cei am\râ]i. Ultimii fac obiectul milosteniei celor
dintâi, nu al strategiilor de egalizare a [anselor.
Ei sunt socoti]i categorii vulnerabile c\rora li se
aplic\ asisten]\ social\ tip parastas ocazional. Aceast\
strategie nu are nimic în comun cu politicile afir-
mative pentru categoriile defavorizate, cu asisten]a
pentru dezvoltare (undi]ele premierului Ciorbea
au r\mas o simpl\ glum\). Am\râ]ii sunt obiect
al grijii infantilizante, al milosteniei guvern\rii cu
fa]a la omul simplu, nu la cet\]eanul care este
încurajat prin credite [i politici fiscale s\ se afirme
[i s\ se dezvolte. Acest gen de politic\, pe cât de
populist\, pe atât de elitist-conservatoare, a înt\rit
neîncrederea în libera ini]iativ\, dependen]a de
cei de sus [i o perversiune a v\ic\relii generalizate.
Mai mult, ea a creat o situa]ie demn\ de Cartea
Recordurilor: pierderea slujbei prin concurs.

Rata]ii tranzi]iei g\sesc uneori [i debu[ee de tipul
ini]iativei private. Chiar în clipa în care scriu, îi
pot privi roadele: pe un perimetru cât un p\rcule],
26 de ini]iative particulare presteaz\ acela[i serviciu:
desfac dopuri la diverse categorii de sticle. Sau
p\zesc suluri de hârtie igienic\, trei prosoape, nou\
pachete de sticksuri [i trei de cloramin\.

La fel cum, la ]ar\, un om î[i irose[te via]a prestând
serviciul p\zirii unei singure vite. La rigoare, suntem
o societate care nu face nimic ca s\ descurajeze
z\cutul pe trotuar sau pe t\p[an cu ochii pe un metru
p\trat de tarab\ sau pe o vac\. O privire duioas\
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mângâie cre[tetul oamenilor simpli: las\-i în amarul
lor. O privire poporanist\ mângâie noile [osele
reparate din banul public: situa]ia este sub control.
Da, e drept c\ avem asfalt nou, occidental, dar
n-am pierdut nimic din specificul na]ional [i inte-
grarea în ecosistem: baligile au revenit la locurile
lor, pe mijlocul [oselei. Natura ca ciread\ triumf\
asupra civiliza]iei ca asfalt [i automobile.

O alt\ fa]\ a elitismului o reprezint\ felul în care
intelighen]ia româneasc\ î[i în]elege rolul social.
Mai precis, felul în care ei îi pas\ prea pu]in de
legitimarea prin utilitate social\. Cercet\torii din
institutele de cercetare socotesc c\ propriul lor
statut este autojustificativ pentru a fi pl\ti]i [i
resping ordonan]a prin care plata cercet\rii depinde
de viabilitatea proiectelor, [i nu de apartenen]a la
un institut. Cadrele didactice încurajeaz\ un înv\-
]\mânt f\r\ finalit\]i orientate spre elev [i student,
intrând în delict de supunere fa]\ de decizii guver-
namentale prin care examenele, [i nu educa]ia devin
scop în sine. Oamenii de cultur\, mai ales cei din
spa]iul universitar, continu\ s\ aib\ alergie la a coborî
jocul cu concepte la nivelul civiliza]iei (al influen]\-
rii vie]ii cotidiene), r\mânând în Empireul ideilor.
Produc Cabale pentru cluburi restrânse [i strâmb\
din nas la orice ispit\ de mundanizare a obiectului
lor de studiu.

Între]inem o societate care se justific\ prin frumu-
se]ile naturii [i niscaiva bijuterii ale gândului. Între
cele dou\, spa]iul civilizator r\mâne teren viran.
Cultura eseistic-autofag\, cercetarea cu dosul la
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punctele vulnerabile ale vie]ii sociale [i lec]iile de
dragul informa]iilor se ap\r\ de civiliza]ie cu aceea[i
for]\ ca [i natura.

Între timp, reflect\m adânc la ingratitudinea politicii
europene, care ne situeaz\ în anticamer\ pe durat\
nedeterminat\. Sau pur [i simplu ne am\gim c\
postura ante portas ne absolv\, de la paznic de vit\
sau tejghea la magistru de în]elepciune pentru
nimeni, de orice efort s\ p\zim o ciread\, s\ avem
servicii specializate [i s\ livr\m în]elepciune pentru
comunitatea de aici [i de acum.

Curentul, 28 decembrie 1997



110

Mihaela Miroiu

Î]i trimit un ficat!1

Statistic vorbind, op]iunile noastre electorale au
fost majoritar pentru schimbarea în lini[te [i pentru
schimbarea în bine. Mai s\ b\nuim c\ suntem o
popula]ie neoplatonic\, iubitoare de lini[te în sine
[i bine în sine, odat\ ce nu ne-am întrebat asupra
câtorva lucruri elementare: A cui lini[te o vot\m?
Al cui bine îl urm\re[te un program politic (dac\
el exist\!)? În ce constau lini[tea [i binele?

Ceea ce pare s\ fie de domeniul eviden]ei este
faptul c\ nici lini[tea, nici binele nu aveau [i nu
au conota]ii specifice democra]iilor liberale (fie
ele cu guvern\mânt liberal, fie cu guvern\mânt
social-democrat). Pe scurt, dac\ aveam de-a face
cu democra]ie liberal\, puteam s\ construim insti-
tu]ii care se justificau printr-un singur lucru: ra]iu-
nea central\ a existen]ei lor este aceea de a presta
servicii indivizilor [i comunit\]ii. Rostul existen]ei
statului, administra]iei, poli]iei, [colii, spitalelor,
chiar [i familiei este acela de a ap\ra drepturile,

1. �Î]i trimit un ficat!� a ap\rut sub titlul �Persoana ca
pacient�.
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de a facilita via]a, dezvoltarea [i afirmarea persoanei
(a oric\rei persoane). În raport cu o asemenea
filosofie justificativ\ asupra institu]iilor, accentul
pe politici concuren]iale sau asisten]iale este doar
de nuan]\, o diferen]\ de grad, nu de natur\. Ei
bine, oricât ne chinuim noi s\ demonstr\m la supra-
fa]a normativ\ intrarea în sistemul de referin]\ al
acquis-ului comunitar (c\ci noi înc\ nu avem filosofii
specifice democra]iilor liberale), în profunzime
r\mâne un rest subversiv. Acest rest este îns\[i
persoana, cea mai neînsemnat\ dintre priorit\]i.

În acest articol m\ voi ocupa de una dintre fe]ele
persoanei beneficiare a serviciilor publice: aceea
de pacient. Ca s\ nu teoretizez excesiv, voi reda
câteva scene petrecute în octombrie 1998, într-un
spital pentru oameni s\rmani (categoria spitalul
de care apar]in).

Serviciul de ecografie: 11 pacien]i reazem\ pere]ii
la coad\. Unii au dureri foarte mari. O pacient\
î[i ia un scaun dintr-o înc\pere [i se a[az\ închir-
cit\ pe el. Asistenta vine [i-l trage violent de
sub ea:

� Cucoan\, e scaunul nostru, cum ai îndr\znit s\
îl iei?
� Mi-e foarte r\u, doamn\!
� {i ce m\ prive[te pe mine?

La intervale lungi de timp, o voce autoritar-spe-
cialist\ strig\:



112

Mihaela Miroiu

� S\ intre colecistul! Din când în când, rândul la
coad\ ia o pauz\. Un personaj din staff intr\ cu un
pacient de mânec\ [i schimb\ lista de priorit\]i:
� }i-a trimis profesorul un ficat!

Salon de chirurgie, opt paturi. Tot timpul se deschide
furtunos u[a. Femeile de serviciu î[i caut\ teul
r\t\cit, infirmierele caut\ plo[ti s\ le redistribuie
altor bolnavi. De sub perfuzii, tresar corpuri cu
diverse organe lips\. Pacientele din stânga salo-
nului nu mai dorm nici sub narcotice. Î[i rumeg\
gemând durerile, contemplând pânzele de p\ianjen
din col]urile opuse ale tavanului. Se simt bine
unele cu altele. Au nume, identitate, istorii perso-
nale, se asist\ reciproc în func]ie de cât de indepen-
dente au devenit de tuburi [i pungu]e. În noaptea
aceea ob]inuser\ o victorie. Au reu[it, dup\ 48 de
ore, s\ conving\ o infirmier\ s\ ia din camer\ o
p\tur\ îmbibat\ în urin\, f\r\ s\-i dea 10 000 de
lei, [i pe o alta s\ schimbe o pung\ de sond\ [i s\
[tearg\ de pe jos lichidele rev\rsate din alt\ bolnav\.
De obicei, acest gen de opera]ii le f\ceau una pen-
tru alta. Din când în când strângeau din din]i [i o
luau spre toalet\. Acolo î[i reduceau respira]ia
la minimum necesar, î[i tapetau cu ziare vasul
de WC [i, la sfâr[it, tr\geau de ciorapii de dam\
care ]ineau loc de lan]; tot de acolo fusese luat\ o
saltea pus\ f\r\ a fi sp\lat\ la uscat, fiindc\,
zor-nevoie, trebuia amenajat\ o rezerv\ pentru
o pil\.
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Col]ul pentru fumat. Acest loc de dialog pre- [i post-
operatoriu se afl\ la cap\tul culoarului, permi]ând
nefum\torilor un larg acces la fumul celorlal]i.
Pacienta A (sau cum o numeau medicii: neoplasmul
cu metastaz\ generalizat\) privea cu ochii seca]i
în jur:

Îmi v\d coastele sub gaura de la sân. Luni în [ir
mi-au tot dat prafuri s\ se închid\ rana. Bani de
opera]ie n-am avut [i la alt doctor n-am îndr\znit
s\ merg, c\ nu apar]ineam de acolo. Mi-am vân-
dut apartamentul, dar m-a p\c\lit agen]ia [i am
luat mai nimic. Banii i-am dat fiic\-mii. Are patru
copii [i fostul ei b\rbat le pl\te[te la to]i 260 000
pe lun\. Le e foame, doamn\. Domnu� doctor
zice c\ m\ opereaz\ [i c\ de ce n-am venit la
timp. Dar de unde s\ [tiu eu c\ altul m\ ope-
reaz\ pe gratis? To]i vecinii mi-au zis c\ f\r\
2 000 000 n-am ce c\uta s\-mi scot sânul. Acuma
îmi mai scoate]i [i dumneavoastr\ ochii c\ de ce
n-am [tiut c\ am pl\tit toat\ via]a asigur\ri medi-
cale, adic\ [i opera]ia asta.

Cur\]enie general\. Într-o diminea]\ au r\s\rit ca
din p\mânt femeile de serviciu cu g\le]i pline cu
detergen]i [i cârpe noi, neîmbibate de gr\sime.
Frecau tot ce putea s\ fie sp\lat. Impresiona]i de
atâta grij\, stomacurile, rinichii [i uterele înc\ nes-
coase le întreab\ pline de recuno[tin]\:

� Ne face]i frumos?
R\spuns sec:
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� Nu ne ]ine]i de vorb\ [i sta]i naibii în paturi.
Vine control de la Direc]ia Sanitar\!

{tiin]a sacr\. Spitalul e o industrie cu foc continuu.
Nimeni nu-[i pierde vremea s\ decripteze Cabala
medical\ pentru în]elegerea pacien]ilor. Intri [i
ie[i de acolo f\r\ s\ în]elegi ceva despre cazul t\u.
{i, în definitiv, cine a mai pomenit s\ dai explica]ii
fica]ilor, stomacurilor, intestinelor. Ele nu au con[tiin]\
de sine. Nu sunt persoane.

Curentul, 21 octombrie 1998
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Catastrofa la români

Mama a c\zut pe ghea]\ în fa]a unui magazin din
Hunedoara. S-a lovit r\u, inclusiv la cap. A f\cut
radiografii, tratamente. Nici acum nu i-au trecut
durerile [i a mai prins [i o mare fric\ de ie[it din
locuin]\ în timpul iernii. Mergea pe strad\ cu o
prieten\, judec\toare la Tribunalul din Deva când
s-au întâmplat toate acestea. Prietena a reac]ionat
amical (a dus-o la spital), dar nu [i profesional.
Nu i-a sugerat s\ dea în judecat\ managementul
magazinului sau patronii fiindc\ nu [i-au cur\]at
ghea]a din fa]a businessului propriu. {i poate, dac\
îi sugera, mama ar fi spus resemnat\: �Las\-i în
plata Domnului! A[a a fost s\ fie�. Ea, ca [i cei
mai mul]i dintre noi, este o fatalist\, chiar [i atunci
când �fatalitatea� este complet evitabil\.

Într-o ]ar\ capabil\ s\ se administreze, probabil
c\ în aceast\ iarn\ era plin de procese pe rol prin
care cet\]enii afecta]i de neglijen]ele asocia]iilor
de locatari, ale proprietarilor de magazine, ale pri-
m\riilor cereau desp\gubiri materiale pentru ei [i
sanc]iuni pentru cei care sunt vinova]i de fracturi,
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de gâturi frânte, de coloane rupte, de dureri, de
invaliditate temporar\ sau total\.

Nu am citit despre astfel de procese în România.
{i e �normal�. Cui s\-i ard\ de a[a ceva când noi
a[teptam catastrofa apud Hâncu (un cutremur de
peste 7 grade pe scara Richter)? Urma s\ murim.
Ziarele au fost pline de cronici ale mor]ilor anun]ate.
Autorit\]ile s-au trezit brusc s\ trimit\ faxuri ca
s\ le afi[\m în institu]iile publice înainte de 15 ia-
nuarie (deadline pentru catastrof\). Nici institu]ia
în care lucrez, nici altele nu au nici un fel de practici
coerente de preg\tire pentru dezastre. Reac]iile
noastre sunt pompieristice, pur impresioniste.

Mi-am petrecut vara într-un sat din Transilvania.
Satul era dominat de o psihoz\ maniacal\: pe 11 au-
gust vine apocalipsa odat\ cu eclipsa. Televi-
ziunile î[i combinau mesajele comercial-turistice
cu cele [tiin]ifice, dar [i cu tot soiul de cauzalit\]i
magico-fenomeniste (chiar [i [eful statului, Emil
Constantinescu, f\cea o inferen]\ optimist\ între
momentul eclipsei [i acordul cu Banca Mondial\).
Eram manipula]i [i atunci când ne bucuram de
spectacol, [i atunci când ne c\iam pentru p\cate.
Incoeren]a mediatiz\rii fenomenului d\dea ap\ la
moar\ preotului local, un personaj complet nep\-
s\tor fa]\ de via]a cotidian\ a comunit\]ii, dar
mare amator de spaime colective. }inea slujbe mai
des, st\tea în genunchi în fa]a altarului, se prosterna
cu un glas disperat, spunând: �Doamne, iart\ popo-
rul român, cel mai p\c\tos popor, [i abate n\pasta
de deasupra lui!�. În timpul eclipsei nu am reu[it
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s\ scot din cas\ decât cinci persoane. Toate celelalte
erau în genunchi la icoane, plângând sfâ[ietor spre
iertarea p\catelor. Toat\ vara buruienile crescuser\
în curtea [colii mai înalte decît copiii. Geamurile
erau sparte. Toaleta nu mai avea u[i. Printre b\nci
cre[teau b\l\rii. Cine s\ le smulg\? Cui îi ardea
de asta? Ce [coal\ s\ mai înceap\ odat\ ce asupra
noastr\ urma s\ se pr\v\leasc\ potopul ceresc?

Nu avea dreptate politicianul care a spus: �Iarna
nu-i ca vara�1. Atitudinea noastr\ fa]\ de proble-
mele imediate [i rezolvabile este la fel de fatalist\
iarna, ca [i vara. Indiferent de anotimp, tindem
s\ c\ut\m motive serioase s\ st\m cu mâinile în
sân, într-o contempla]ie nu [tiu cât de mistic\,
dar [tiu cât de distructiv\ fa]\ de noi în[ine, fa]\
de concet\]eni, fa]\ de comunitatea în care am
putea avea un impact.

O dat\ la [ase luni trebuie s\ se întâmple ceva. Ceva
înfrico[\tor care s\ ne ]in\ treaz\ con[tiin]a de
ciocli [i psihologia de parastas. Nu putem tr\i ca
ni[te oameni normali [i civiliza]i fiindc\ noi trebuie
s\ ne cultiv\m tot soiul de frici apocaliptice. Este
mai comod.

Scriem mereu despre criza de autoritate din România.
Cred c\ cea mai grav\ criz\ prive[te autoritatea
ra]ional\. Vocile cele mai nemediatizate, mai palide,
mai timide, mai c\lâi ca influen]\ sunt cele ale
exper]ilor. În 14 ianuarie am sesizat cu pl\cere c\

1. Expresia îi apar]ine lui Traian B\sescu.
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lumea din metrou [i cea din Pia]a Sudului se mai
detensionase, chiar f\cea glume despre ziua urm\-
toare (asta dup\ ce începuse migra]ia în afara ora-
[elor expuse �cutremurului Hâncu� [i dup\ ce cor-
turile erau deja instalate pe ogoarele din sud).
Motivul detension\rii? Cumva argumentele spe-
ciali[tilor de la Institutul de Fizica P\mântului [i
de la sta]ia Vrâncioaia? Nici vorb\. În acea zi,
presa mediatizase cu fotografii [i interviuri conclavul
vr\jitoarelor, cititorilor în stele [i ghicitoarelor în
c\r]i de tarot. Ele au lini[tit spiritele: nu moare
nimeni de cutremure [i nici de inunda]ii în acest
an în România.

Între timp, ghea]a de pe trotuare face victime, ]evile
curg, lifturile sunt devastate [i transformate în
toalete publice, oamenii cred c\ statul trebuie s\
le pl\teasc\ între]inerea [i s\ le repare geamurile,
clan]ele la u[i, Hâncu d\ interviuri, patronii [i
asocia]iile de locatari se amuz\ când le mai alu-
nec\ o victim\ în fa]a propriet\]ii. Nu ne mai r\mâne
decât s\ specul\m despre urm\toarea catastrof\
de sezon [i s\ ne continu\m dialogul cu lipsa de
civiliza]ie.

22, 25-31 ianuarie 2000
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Partea a III-a

CET|}ENII {I GUVERNAN}II
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Retorica autosacrificiului

În 11 martie 1998, domnul deputat Mure[an ne-a
impresionat profund cu memorabila expresie: �A[
vrea s\ v\d un român care munce[te cât domnul
prim-ministru Ciorbea!�. Ea a fost rostit\ la un
clasic talk-show de noapte. Unii dintre noi or fi
început s\-[i fac\ mustr\ri de con[tiin]\: ne petrecem
serile comod, în singur\tate sau în familie, butonând
canale cu talk-show-uri ca s\ ne explic\m nefericirea
personal\ prin cea colectiv\, în timp ce primul
b\rbat executiv al ]\rii se spete[te pentru binele
public. Când mustr\rile de con[tiin]\ erau cât pe-aci
s\ ating\ un punct critic, mi-am amintit brusc
întreaga retoric\ a autosacrificiului din perioada
comunist\. Se în]elege c\ autosacrificiul era apanajul
conduc\torilor. Masele, am\râtele, lipsite de con-
[tiin]\ de sine, ac]ionau cu mintea odihnit\ în
consecin]a efortului de cugetare al factorului con-
[tient. Mi-am mai amintit c\, de fapt, n-ar trebui
s\ ne mir\m de revigorarea acestei retorici. Motivele
sunt, dup\ p\rerea mea, urm\toarele:

1. Toate partidele din societatea româneasc\ provin,
cel pu]in în sensul apartenen]ei prime a majorit\]ii
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membrilor lor, din Partidul Comunist. Acesta s-a
dizolvat în decembrie 1989. În locul lui au ap\rut
partide propriu-zise, cu nume [i uneori idei inspirate
din cele apusene, dar ai c\ror membri provin în
mare m\sur\ din PCR. Ei s-au orientat mai liberal
sau mai etatist, p\strând îns\ multe dintre reflexele
comportamentale devenite o a doua natur\.

2. Socializarea membrilor actualelor partide (cu
excep]ia celor de vârsta a treia s-a produs în peri-
oada comunist\), când aceast\ retoric\ elitist\
despre mase [i autosacrificiul conduc\torilor atinsese
cote paroxistice. Nici retorica interbelic\ nu abunda
în idei de genul politicii [i administra]iei ca profesie
între altele, profesie în care activitatea în binele
public este con]inut\ de fi[a postului. Cu alte cu-
vinte, profesie în care politicianul [i func]ionarul
public sunt privi]i ca prestatori de servicii nor-
mative [i administrative pentru contribuabili.

3. Comunismul era societatea muncii. A activa
(a munci) devenise un scop în sine. Acest lucru
puteam s\-l reg\sim [i în bro[ura autointitulat\
Constitu]ie, în formula stupefiant\ pentru practi-
cile democratice: din dreptul la munc\ decurge
obliga]ia de a munci. Acest scop în sine, munca,
ne-a creat reflexul c\ nu are nici o importan]\ dac\
ne cump\r\ sau nu cineva serviciile [i m\rfurile,
dac\ are sau nu eficien]\ ceea ce facem. Dac\ produ-
cem m\furi, servicii, cercet\ri, lec]ii, acte norma-
tive, trebuie s\ fim pl\ti]i indiferent de utilitatea
lor. Beneficiarul nu are importan]\. Valoarea m\rfii
noastre este dat\ de timpul de munc\ necesar
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producerii ei (tare valoros trebuie s\ fie proiectul buge-
tului public, dac\ guvernul munce[te la el înc\ trei luni
dup\ ce trebuia legiferat!).

4. Mi[carea sindical\ are acelea[i reflexe: nu aplica]i
legea falimentului, c\ noi muncim. Sindicali[tii
nu mint, dup\ cum nici deputatul Mure[an nu
minte: salaria]ii întreprinderilor f\r\ comenzi (f\r\
desfacere care s\ le acopere costurile) muncesc.
Nu atât de mult ca premierul, dar cu o produc-
tivitate [i eficien]\ asem\n\toare.

5. Alegerile (a se citi: concursurile de ocupare a
posturilor de guvernare) au fost câ[tigate de fiecare
dat\ prin mesaje care nu au produs disonan]\ cogni-
tiv\ (n-au contrazis credin]a central\ c\ oamenii
vor fi r\spl\ti]i pentru c\ muncesc, nu pentru cum
[i pentru cine o fac). Doar Alian]a Na]ional Libe-
ral\ [i Partidul Socialist aveau programe precise
[i grupuri de interese clar delimitate, fapt care
le-a ajutat s\ r\mân\ extraparlamentare. Forma-
]iunile politice care au câ[tigat alegerile au f\cut-o
cu promisiuni de schimbare în lini[te sau în bine.
Lini[tea [i binele trebuiau asigurate prin auto-
sacrificiul guvernan]ilor, nu prin schimb\ri structu-
rale în filosofia muncii [i, dup\ cum vedem, nici
în cea a bugetului public, eternul sponsor al între-
prinderilor nerentabile. Ministrul Finan]elor a încer-
cat s\ ne conving\ spre o alt\ direc]ie bugetar\,
dar el însu[i a recunoscut c\ aceasta este cu putin]\
doar dac\ sindicatele nu vor face presiuni inverse.
La aceste presiuni, guvernan]ii cedeaz\. Oameni
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politici fiind, ei [tiu c\ nu mai au [anse la con-
cursul urm\tor (a se citi: la alegeri).

6. Retorica autosacrificiului are o contribu]ie sub-
stan]ial\ în men]inerea cercului vicios în care ne
învârtim de aproape nou\ ani. Ea alimenteaz\ ideo-
logia care ne face s\ st\m cu ochii pe istovitul
prim-ministru s\ ne izb\veasc\ de cre[terea pre-
]urilor [i de concuren]a produselor occidentale.
Nici noi, nici el nu st\m cu ochii pe fi[a postului
(în cazul rar c\ aceasta ar exista). Prim-ministrul,
la rândul s\u, st\ cu ochii pe noi, s\ nu ne supere
prea tare.

De opt ani [i jum\tate obosim la acela[i cincinal
al reformei, guvernan]ii mai mult, fiindc\ nimeni
nu munce[te cât ei. Câteodat\ ne cuprinde nostalgia
dup\ o filosofie pe care nu am tr\it-o decât în
lecturi. Cea în care nu e nimic imoral în faptul ca
cet\]enii s\-[i urm\reasc\ interesul privat [i nimic
suprameritoriu în aceea ca guvernan]ii s\ ac]io-
neze în interesul public, dup\ cum le-o cere postul.
Între timp, ne maturiz\m [i îmb\trânim sim]ind
adesea c\ via]a privat\ [i istoria public\ ni se scurg
degeaba printre degete.

Curentul, 14 martie 1998
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Amurgul maniheismelor

În anii �50-�60, genera]ia p\rin]ilor mei era profund
marcat\ de înfierarea cu mânie proletar\. În anii
�90, genera]ia lor [i a mea sunt profund marcate
de înfierarea cu mânie democratic\. Fiecare dintre
aceste înfier\ri lucreaz\ cu cel pu]in dou\ supo-
zi]ii: 1. cea a monopolului pe suferin]\; 2. cea a
monopolului pe moralitate, precum [i cu o logic\
dihotomic\ specific\ pove[tilor pentru copii: lumea
se împarte în eroi pozitivi sau negativi din toate
punctele de vedere. Mai mult, ace[ti eroi nu sunt
pur [i simplu indivizi, ci categorii întregi.

În anii �50-�60, monopolul pe suferin]\ [i pe mora-
litate apar]inea proletariatului [i vârfului s\u de
lance: ilegali[tii comuni[ti (dup\ principiul pu]ini
am fost, mul]i am r\mas). Ceilal]i erau r\i, pro-
fitori, sugeau sângele poporului [i trebuiau stârpi]i
social, dac\ nu [i fizic. A[a au disp\rut din posturi
de concep]ie [i decizie 90% dintre românii cu studii
superioare sau medii, cum au disp\rut, uneori [i
din via]\, românii capabili de afaceri, cei în stare
s\ fac\ avere pentru ei, dar [i s\ produc\ prospe-
ritate comunitar\. Aceste categorii au fost stârpite
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ca imorale în raport cu standardele societ\]ii comu-
niste. Cei ce de]ineau monopolul pe bine [i r\u
i-au f\cut s\ în]eleag\ ce este suferin]a [i umilirea.
{i s\ se purifice moral prin ele. Puterea legitim\
apar]inea celor care suferiser\ potrivit standar-
delor de suferin]\ fixate de ideologia comunist\.
Ei erau puri din punct de vedere moral fiindc\ nu
au exploatat, fiindc\ nu au f\cut avere, fiindc\ nu
au condus, fiindc\ nu aveau [coal\. Uneori erau
puri doar fiindc\ nu au f\cut nimic.

În anii �90, logica dihotomic\ sau jocul de-a alba-
-neagra a fost reluat, cel pu]in la nivel simbolic.
A ap\rut un nou monopol pe suferin]\: cel al fo[tilor
de]inu]i politici, al expropria]ilor, acestora aso-
ciindu-li-se alte categorii: fiii, nepo]ii, verii celor
dintâi, cei ce nu au de]inut pozi]ii de decizie nici
m\car la nivel de [coal\ general\ rural\, cei care
au c\zut din gra]iile nomenclaturii, cei ce nu au
plecat în str\in\tate, cei cu manuscrise cenzurate,
uneori chiar cei care, pur [i simplu, nu au fost
membri de partid. Imaginea dominant\ creat\ de
mass-media a asociat simbolic suferin]a cu PN}CD
[i Alian]a Civic\, în particular, cu Conven]ia Demo-
crat\, în general. Simpla apartenen]\ la aceste grup\ri
purifica moral prin contagiune. Nu mai avea impor-
tan]\ dac\ ai apar]inut sau nu categoriei care a
suferit major. Important era s\ fii identificat simbolic
cu aceasta de îndat\ ce ai intrat în Clubul Mora-
lit\]ii. O prim\ consecin]\ negativ\ a monopoliz\rii
suferin]ei este c\ aceasta a fost localizat\ doar în
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anii �50-�60 [i a creat obsesia restiturii in integrum
a p\mântului, p\durilor, caselor, întreprinderilor.
Ca urmare, de opt ani ne pierdem vremea împ\r-
]ind [i reîmp\r]ind fosta proprietate socialist\, f\r\
s\ dezvolt\m nimic, f\r\ s\ investim în nimic, tot
încercând s\ facem dreptate genera]iilor trecute
prin sacrificarea celor viitoare. Acela[i lucru îl facem
[i cu pozi]iile de decizie: le împ\r]im [i reîmp\r]im
dup\ criterii de club al suferin]ei: fo[tilor perse-
cuta]i ai lui Ceau[escu (suferin]a soft, dac\ nu
cumva chiar suferin]\ moft � ca aceea a categoriei
ioniliesciane, redistribuit\ la e[aloane inferioare
de decizie), fo[tilor persecuta]i ai lui Gheorghiu-Dej
[i eventual urma[ilor acestora (suferin]a hard [i
suferin]a prin delega]ie).

Toate aceste împ\r]iri [i reîmp\r]iri au atins o
mas\ critic\ din punct de vedere socioeconomic.
Diferen]a specific\ în aceste zile, odat\ cu avalan[a
de dosare de colaborare cu Securitatea, este aceea
c\ ea a atins [i o alt\ mas\ critic\: cea moral\.
Nici o grupare nu mai rezist\ ca întruchipare a
moralit\]ii în sens normativ. Nici una nu mai des-
cinde din Bine. Legitimarea prin trecut [i-a epuizat
resursele. Mul]i dintre noi [i-au creat imagine public\
de nuferi pe mocirl\. Al]ii, pu]ini [i discre]i, nu
[i-au exhibat nici o imagine, chiar dac\ erau compor-
tamental nuferi. Majoritatea t\cut\ este probabil
în situa]ia moral\ de a fi f\cut diverse compro-
misuri, f\r\ s\ ajung\ la compromitere. Ei îi este
greu s\ împart\ lumea în dou\. Aceast\ majoritate
a încercat pur [i simplu s\ tr\iasc\ într-o istorie
care îi sc\pa printre degete.
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În prim\ instan]\ m-a deranjat [i pe mine sub-
stituirea afacerii �}igareta� cu cea a dosarelor Secu-
rit\]ii. Iat\, mi-am zis, un nou subiect obsesiv pentru
opinia public\ [i un nou mecanism de blocare sau
de scuz\ pentru blocarea guvern\rii. M-am întrebat
cum ne privesc cei din genera]ia tân\r\ în sc\ldarea
noastr\ iresponsabil\ [i contraproductiv\ într-un
trecut fa]\ de care ei nu empatizeaz\ deloc. Nu
este al lor. Trecutul lor o s\ fie ceea ce le facem
noi ast\zi. Un singur gând m-a consolat: anume
acela c\, probabil, epuiz\m [i ultima redut\ a mani-
heismului: pe cea moral\, dup\ cum ceea ce a
urmat alegerilor din 1996 a dus în scurt timp la
epuizarea maniheismelor politice [i a a[tept\rilor
mesianice. Amurgul maniheismelor ne va ajuta s\
judec\m oamenii individual, pentru ceea ce au
f\cut [i fac. Dup\ cum ne va ajuta s\ judec\m
partidele politice [i guvern\rile dup\ rezultate, [i
nu dup\ p\rin]ii fondatori. M\ tem c\ nici unul
dintre noi nu o s\ mai aib\ dup\ ce club s\-[i
pituleze micimea [i neputin]a. {i c\ o s\ ne privim
goi, f\r\ pene de împrumut, a[a cum ne compor-
t\m, cel pu]in statistic: nu producem, nu educ\m,
nu administr\m, nu guvern\m. O carte de (anti)is-
torie a deceniului nou\ ar putea s\ poarte titlul:
Ce nu au f\cut românii.

Curentul, 5 noiembrie 1997
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De la democra]ia de vitrin\
la vitrin\

Într-un studiu intitulat �România. Starea de fapt:
Societatea�, ap\rut la începutul acestui an la Editura
Nemira, am încercat, împreun\ cu Vladimir Pasti
[i Cornel Codi]\, s\ radiografiem România anului
1996. {i am f\cut aceasta cu uneltele sociologiei,
filosofiei [i analizei politice. Rezultatele ne-au deter-
minat s\ diagnostic\m societatea ca una de supra-
vie]uire [i democra]ia ca una de vitrin\. Ambele
sunt coerente între ele [i se genereaz\ reciproc.

{tiam foarte bine c\ o astfel de societate este greu
de dep\[it pe coordonata sa de supravie]uire printr-o
politic\ substan]ial\ de dezvoltare. Dar ni se p\rea
mult mai u[or ca inertele componente din vitrin\
s\ poat\ s\ înceap\ s\ func]ioneze c\tre o democra]ie
consolidat\. O democra]ie cu un altfel de cet\]ean
decât cel minimal, redus de fapt la aleg\tor-legi-
timator al celor de la guvernare. Dac\ era o nai-
vitate s\ credem c\ vom tr\i mai bine din punct
de vedere material doar dup\ un an, nici m\car
pentru noi nu p\rea o naivitate s\ credem c\ sunt
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[anse s\ tr\im mai bine pe dimensiunea noastr\
civic\. Cei ce au câ[tigat alegerile jucaser\ rolul
real de opozi]ie [i cel de comunitate de veghe în
raport cu toate derap\rile nedemocratice ale fostei
guvern\ri. P\reau foarte ata[a]i de societatea civil\.
Au fost atât de ata[a]i, încât au monopolizat-o ca
imagine via Alian]a Civic\, iar mass-media [i cea
mai mare parte a sindicatelor i-au sprijinit intens.
Democra]ia, ca [i instaurarea moralit\]ii în politic\
au costuri sc\zute, în schimb pot avea efecte semni-
ficative în crearea politicilor publice care duc spre
dezvoltare.

Actuala coali]ie, ajuns\ la guvernare, d\ semne c\
însu[i faptul existen]ei sale în pozi]ie macrode-
cizional\ a rezolvat de la sine problema demo-
cra]iei. P\catul ei originar, exprimat în sintagma
�democra]ia s-a instaurat în noiembrie 1996�, a
avut câteva costuri dramatice:

a) A fost utilizat\ de c\tre diferite organisme inter-
na]ionale ca argument (pretext) pentru situarea
noastr\ în salonul refuza]ilor (NATO, Uniunea
European\). O democra]ie în vârst\ de câteva luni,
a[a cum afirm\ pre[edintele, ne situa într-o zon\
de risc mai mare decât eram în realitate.

b) Democra]ia a c\p\tat un caracter axiomatic.
Odat\ ce o proclam\m [i suntem condu[i de cei
ce o întrupeaz\, nu mai e nimic de demonstrat.

Ceea ce avea [i are de f\cut actuala coali]ie guver-
namental\ este s\ faciliteze, la nivel normativ [i
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executiv, func]ionarea componentelor care se aflau
deja în vitrina cu democra]ie. Adic\ s\ fac\ opera-
]iunea de a da fond formelor existente.

Primul obiectiv urma s\ fie cel al dep\[irii mini-
malismului civic. Dar aceasta nu s-a întâmplat înc\:

1. Cet\]eanul continu\ s\ nu fie în centrul guver-
n\rii, ci mai degrab\ s\ fie socotit un mijloc pentru
obiective care cap\t\ rolul de scop în sine: reforma,
integrarea, imaginea României. Legea autonomiei
locale a disp\rut ca prioritate. Decizia tinde spre
hipercentralizare. Contractul continu\ s\ nu fie
f\cut între cet\]eni [i institu]ii. El r\mâne un con-
tract colectiv care dizolv\ responsabilit\]ile indi-
viduale: cererile persoanelor sunt amânate pân\
la calendele grece[ti, iar vina o poart\ sistemul;
chiar [i drepturile noastre de locatari sunt mediate
de o asocia]ie, nu suntem direct rela]iona]i cu cei
ce ne deservesc.

2. Continu\m s\ fim nesiguri fa]\ de legi. Demo-
cra]ia este un ansamblu de proceduri formulate
de cei c\rora le-am delegat autoritatea s\ o fac\,
dup\ ce proiectele lor au fost public dezb\tute sau
au ap\rut ca cerin]\ de reglementare public expri-
mat\. {i sub acest aspect am progresat semni-
ficativ. Avem cuno[tin]\ eventual de numele unui
proiect de lege, nu [i de con]inutul s\u. Cele mai
multe proiecte de legi sunt înlocuite cu ordonan]e
de Guvern, atrofiindu-se rolul Parlamentului.
Legile sunt nesigure [i neclare. Se modific\ prin
ordonan]e [i modific\ri de ordonan]e (vezi Legea
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`nv\]\mântului). Mini[trii nu se sfiesc s\ încalce
actul normativ pe care tocmai l-au emis.

Siguran]a noastr\ scade [i prin aceea c\ avem [ansa
s\ st\m 30 de zile în arest pe baza unui articol de
ziar. Justi]ia continu\ s\ apere statul. Poli]ia poate
decide dac\ merit\m sau nu s\ ie[im peste grani]\.
Ea continu\ s\ fie militarizat\, dup\ cum conti-
nu\m s\ men]inem procuratura militar\ [i tribu-
nalul militar. Fiindc\ nu avem destule institu]ii
vigilente care ap\r\ legea, am mai creat [i �soviete�
ale func]ionarilor publici pe post de comisii anti-
corup]ie.

Curentul, 4 decembrie 1997
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Cultul parastaselor

Noul program de guvernare prevede 40% din bugetul
public pentru protec]ia social\. Ace[ti bani vin
din taxe [i impozite luate de la contribuabili [i o
parte din cei proveni]i din vânzarea prin dumping
a întreprinderilor. Destina]ia lor este supravie]uirea
fizic\, la limita subzisten]ei, pentru cei afecta]i
de reform\. Procentul nu este deloc mare, ]inând
cont de faptul c\ am mai ad\ugat un record, acela
de a fi o ]ar\ cu 5,2 milioane de salaria]i [i 5,6
milioane de pensionari [i c\ aceste 5,2 milioane
se vor împu]ina prin restructurare. Fiindc\ de to]i
suntem peste 22 de milioane, dintre care o mân\
de patroni, un num\r mare de ]\rani care lucreaz\
cu o productivitate de pe vremea economiei naturale
închise, iar restul copii [i [omeri, ne putem imagina
cam câ]i dintre noi sunt strict dependen]i de aceast\
fabuloas\ cifr\ destinat\ protec]iei sociale. Ne vom
descurca prin politici fiscale, prin vânzarea între-
prinderilor [i prin închiderea (conservarea-îngro-
parea) altora. La c\p\tâiul falimentului economic
ne a[teapt\, ca la orice înmormântare tradi]ional\
din partea locului, un parastas. Bunurile p\mânte[ti
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vor fi împ\r]ite celor r\ma[i, sub form\ de pomeni,
mai ales pentru cei mai am\râ]i dintre noi.

Personal, nu împ\rt\[esc ideea vinii unilaterale a
guvernelor României pentru adâncirea în subdez-
voltare [i politicile de supravie]uire. Noi le cerem
s\ fac\ astfel de politici. Vot\m promisiuni electo-
rale. Cu cât sunt mai nerealiste, cu atât mai mul]i
vom fi cei ce le vom vota. Legitim\m, alegeri dup\
alegeri, pe acei politicieni care promit s\ ne prote-
jeze mai mult. {i ei se ]in de promisiuni. Dac\
acum PRM-ul ar abera [i mai zgomotos despre
câte ne-ar da f\r\ s\ mi[c\m un deget, am fi în
stare s\ ne urc\m, cu arme [i bagaje, în barca lui.
Am respins sistematic mesajele liberale, ideea de
competi]ie, de concurs. Avem alergie la încadrarea
în standarde europene a vârstei de pensionare [i
la egalizarea acestei vârste între b\rba]i [i femei. Rar
ne d\ prin minte c\ ajutorul social poate s\ capete
forma asisten]ei pentru dezvoltare, [i nu a pomenii
comunitare. Cazul municipalit\]ii din Deva, care
a condi]ionat ajutorul social de munca în folosul
comunit\]ii, este o practic\ pur insular\. Pu]ini
dintre noi î[i fac probleme de con[tiin]\ din faptul
c\ o minoritate munce[te pân\ la infarct, accident
cerebral sau m\car istovire sau stres continuu ca
s\ pl\teasc\ pre]ul protec]iei majorit\]ii fa]\ de
efort, reînv\]are, competi]ie. Aceast\ minoritate
este, de fapt, cea sacrificat\. Pe ea o stoarcem în
fiecare zi de orice vlag\, în numele protec]iei sociale
[i al perversei pl\ceri de a ne târî înainte.
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Ceea ce nu am reu[it noi s\ înv\]\m nici m\car
în ultimii opt ani este lec]ia autonomiei [i demni-
t\]ii personale. Ambele se câ[tig\ prin ceea ce
facem, prin propria noastr\ independen]\ economic\,
dac\ nu suntem prea bolnavi, b\trâni sau copii, [i
prin felul în care [tim s\ ne cerem drepturile. Or,
noi continu\m, dup\ vorba lui Mircea Vulc\nescu,
dialogul cu ve[nicia. Ceea ce facem este s\ ne
alint\m în propria noastr\ contraproductivitate,
v\ic\rindu-ne pentru ingratitudinea sor]ii. Ceea
ce ne obsedeaz\ nu este exercitarea dreptului la
autoafirmare, ci dreptul de a fi îngriji]i, cocolo[i]i,
proteja]i, infantiliza]i. S\-i fereasc\ Dumnezeu pe
guvernan]ii [i politicienii care nu ne mângâie duios
pe frunte [i nu ne între]in nevoia de protec]ie! Îi
vom respinge f\r\ mil\.

Guvernan]ii [i opozi]ia ni se potrivesc. Vin în întâm-
pinarea cererilor noastre. Sunt ca noi, dintre noi,
pentru noi. Nelini[ti ne produc Banca Mondial\
[i bra]ul ei secular, domnul Poul Thomsen. Dup\
plecarea lor, de obicei ne relu\m dialogul cu ve[nicia.
Adic\ acel tip de via]\ în care, pentru mul]i dintre
noi, a tr\i înseamn\ doar a nu muri.

În perioada imediat urm\toare ne vom asmu]i tot
mai mul]i contra guvernului. O s\ vrem alegeri
anticipate fiindc\ banii proveni]i din împ\r]eala
parastaselor vor fi mai pu]ini, iar cei dependen]i
de ei, tot mai mul]i. Fiscalitatea va cre[te, investi]iile
se vor aneantiza, se vor împu]ina salaria]ii [i cei
r\ma[i vor între]ine [i mai mul]i oameni. Rezisten]a
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sl\bit\ a salaria]ilor, a managerilor [i chiar a patro-
nilor de la firmele [i institu]iile profitabile, din
cauza multelor slujbe [i a efortului dincolo de limita
rezisten]ei, îi face [i pe ei candida]i la protec]ie.
Acest darwinism social ni-l aplic\m noi în[ine,
nou\ în[ine.

Din când în când ne cuprinde sup\rarea pe contri-
buabilul occidental c\ nu ne preia [i el sub aripa
lui protectoare. Atunci ne amintim c\ noi suntem
români [i înjur\m politicile prooccidentale (de ce
le-am iubi, dac\ ei tot nu ne dau nimic?). Ne e
greu s\ admitem c\ ei nu au cultul parastaselor,
ci pe al investi]iei, inclusiv în educa]ie, cultur\,
s\n\tate, inclusiv în recuperarea social\ a celor
dezavantaja]i sau cu diferite handicapuri.

S\ ne bucur\m deci împreun\ de destina]ia celor
40% din bugetul pe care îl cre\m cu fiecare impozit
pe venit pe care îl pl\tim, inclusiv prin fiecare
pâine pe care o cump\r\m. Aceste 40 de procente
sunt perfect coerente cu pasiunea noastr\ cultic\
pentru parastase [i nu ne tulbur\ cu nimic
dialogul cu ve[nicia. Poate doar pe cel cu lumea
contemporan\.

Curentul, 11 februarie 1998
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S\r\cia cet\]eniei

Fiind noi foarte ocupa]i cu integrarea euro-atlan-
tic\ pe care o socotim garan]ia nu numai a unei
ipotetice prosperit\]i, dar [i a democra]iei libe-
rale, am l\sat ca de obicei de o parte condi]iile
interne de posibilitate ale acesteia. O astfel de
democra]ie nu e posibil\ înc\ la noi decât formal
[i ritualic. Cet\]eanul este o apari]ie de campanie
[i o form\ de legitimare a guvernan]ilor.

Continu\m s\ suferim de minimalism civic [i s\
gener\m sindromul s\r\ciei cet\]eniei. În afara
faptului c\ institu]iile publice nu sunt înc\ struc-
turate astfel încât s\ slujeasc\ în mod particular
celor care, în ultim\ instan]\, le pl\tesc pentru asta,
un obstacol major în cre[terea exerci]iului civic îl
reprezint\ s\r\cia bugetului public. În curând,
acest lucru va fi [i mai evident decât pân\ acum.
S\r\cia este un factor de descre[tere dramatic\ a
statutului de contribuabil [i a drepturilor care decurg
din acest statut. Un principiu de baz\ al cet\]eniei
este: nici o taxare f\r\ participare, dar nu [i invers.
Odat\ ce pl\tim taxe [i impozite, institu]iile trebuie
s\ ne presteze servicii de s\n\tate, asigur\ri sociale,
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educa]ie, ap\rare. Comunismul ne for]a pe to]i
cei ap]i de munc\ s\ fim salaria]i, altminteri ne
trimitea în închisoare pentru parazitism. În acest
fel, volens nolens eram cu to]ii contribuabili, oameni
cu venituri impozitate. Atunci îns\ ne lipsea con-
trolul asupra folosirii banilor no[tri. Partidul unic,
fiind socotit singurul factor con[tient, dispunea
de ace[ti bani dup\ cum cereau interesele majore
ale na]iei (pe care tot el le stabilea). Problema
op]iunii cet\]ene[ti asupra politicilor bugetare era
un nonsens. Cet\]eanul era persoana care d\dea
bani f\r\ s\ aib\ nici un cuvânt de spus despre
folosirea lor, atât în bugetele locale, cât [i în cel
central.

În tranzi]ia noastr\ c\tre capitalism am asigurat
drepturi cet\]ene[ti formale. Mai mult, având regim
pluripartidist, ar trebui, ipotetic, s\ alegem între
diferite oferte de programe politice despre taxe [i
politicile de folosire a acestora. Or, pân\ acum,
acest lucru nu s-a întâmplat. A[ putea afirma chiar
c\ o constant\ a politicilor române[ti actuale o
reprezint\ sabotarea statutului de contribuabil [i
a drepturilor care decurg din acest statut. Dou\
metode îmi vin cu acuitate în minte: scutirile popu-
liste de impozite [i perpetuarea muncii la negru.
Amândou\ au drept consecin]\ lezarea prepon-
derent\ a drepturilor cet\]ene[ti pozitive la educa]ie,
s\n\tate, asigur\ri sociale. Pendulând între politica
populist-reparatorie a conservatorismului de stânga
(cea reprezentat\ de PDSR [i, în primii ani de
dup\ 1989, de FSN), axat\ pe daruri din banii
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publici � apartamente vândute ieftin chiria[ilor,
m\riri nejustificate de salarii �, [i politica resti-
tutiv\ a conservatorilor de dreapta (reprezenta]i
mai ales de PN}CD), obseda]i de refacerea marii
propriet\]i interbelice [i de lichidarea mo[tenirii
comuniste, nu am f\cut altceva decât s\ alegem
sistematic s\ ne diminu\m statutul de cet\]ean
contribuabil.

Noi în[ine am devenit cet\]eni cinici. Pretindem
s\ ni se dea, nu [i s\ ni se ia. Trat\m statul ca pe
un sponsor general, ca pe o institu]ie de caritate
public\. Consim]im s\ particip\m la spolierea buge-
tului public [i ne revolt\m împotriva impozit\rii.
Întrebarea noastr\ nu este cea specific\ cet\]e-
nilor responsabili � câ]i bani inten]iona]i s\ ne
lua]i [i pe ce vre]i s\-i cheltui]i �, ci a celor cinici �
ce scutiri ne mai promite]i [i ce ne mai da]i.

Fiecare guvernare a avut proteja]ii [i privilegia]ii
ei specifici. Ambele au avut îns\ în comun o cate-
gorie de proteja]i: ]\ranii. Motivul este lesne de
în]eles: ei reprezint\ grosul electoratului, a[a c\,
în condi]iile în care nu au mare lucru s\ le ofere,
guvernan]ii merg m\car pe o strategie de cointe-
resare minimal\: s\ îi scuteasc\ de taxe [i impo-
zite, deci de obliga]iile de contribuabili. }\ranii
nu pl\tesc înc\ impozit pe proprietate. Vând pro-
duse la pre] de produc\tor. Practica economic\ a
încurajat [i investitorii particulari s\ pl\teasc\ mai
pu]in impozit prin utilizarea muncii la negru [i
prin declararea par]ial\ a veniturilor. În cazul
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]\ranilor, a nu fi contribuabil e un drept legal. În
cel de-al doilea caz, este vorba despre o practic\
ilegal\, aparent mul]umitoare pentru angaja]i [i
patroni. Ambele categorii dau mai pu]ini bani.

Consecin]ele celor dou\ fenomene mai sus amintite
î[i vor ar\ta curând col]ii. Principiul �nici o taxare
f\r\ participare� va deveni, odat\ cu Legea asi-
gur\rilor sociale, [i complementarul s\u �nici o
participare f\r\ taxare� (cel pu]in pentru catego-
riile apte de munc\ [i care nu sunt formal în [omaj).
Cine nu a pl\tit se poate trezi cu u[a în nas la
poarta multor institu]ii care asigur\ exercitarea
drepturilor pozitive.

S\r\cia bugetului atrage dup\ sine s\r\cia exer-
cit\rii cet\]eniei. În consecin]\, mul]i dintre noi
vom r\mâne cu diferite libert\]i, adesea goale de
con]inut. Când ne vom revendica drepturile, o s\
ni se spun\ clar c\ pe unele nu le mai avem, fiindc\
statutul nostru de contribuabil e precar sau nu
este deloc. Cu alte cuvinte, autorit\]ile cinice
(fiindc\ tot ele ne-au încurajat prin populism) ne
vor da peste nas cu propriul nostru cinism trecut
[i actual. Nu a]i pl\tit, nu ave]i dreptul! Refuzând
demnitatea de pl\titori de taxe (de persoane cu
drepturi pozitive), devenim practic cer[etori la u[a
institu]iilor publice. Adic\ semicet\]eni.

Curentul, 11 mai 1999



141

Dincolo de îngeri [i draci

Sleirea civic\

Guvernarea oric\rei ]\ri democratice se ocup\ de
serviciile ei specifice: legiferarea, strângerea [i
distribuirea banilor publici în func]ie de politicile
votate ca programe în campania electoral\. În
România de pân\ acum, programele partidelor poli-
tice participante la alegeri au câ[tigat dac\ au fost
populiste [i dac\ au satisf\cut în principal dou\
cerin]e: spun oamenilor ceea ce vor ei s\ aud\ [i
respect\ miturile în vog\. Din acest motiv, dife-
ren]ele între programele câ[tig\toare au fost mai
degrab\ de grad. Ele au con]inut un [ir lung de
declara]ii de credin]\ fa]\ de tendin]ele de evolu]ie
central [i est-europene: tranzi]ia la economia de
pia]\, democra]ia politic\, integrarea euro-atlantic\,
stimularea investi]iilor str\ine; un [ir de promi-
siuni fa]\ de electorat: ]\ranilor: credite cu dobânzi
subven]ionate �, salaria]ilor � index\ri �, între-
prinz\torilor � reduceri de impozite �, b\trânilor,
copiilor, persoanelor cu handicap [i femeilor (sic!) �
pensii [i aloca]ii �, tinerilor � locuri de munc\ [i
credite pentru locuin]e �, tuturor: stârpirea corup]iei
[i o administra]ie nou\.
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Cet\]enii au votat acest tip de promisiuni, dând
legitimitate de reprezentare anumitor partide poli-
tice. Dup\ un an [i jum\tate, promisiunile par
uitate într-un col] de istorie a campaniei electorale.
Aceasta nu ar fi deosebit de grav. Politicienilor
care încalc\ morala de tip deontologist, bazat\ inclu-
siv pe norma �s\ nu faci promisiuni false�, le mai
r\mâne o [ans\ dat\ de alt tip de moral\, cea utilita-
rist\: nu are importan]\ ce ai promis, important
este ca efectele guvern\rii s\ fie utile în cea mai
mare m\sur\ celui mai mare num\r posibil de
oameni. Supozi]ia de la care pleac\ ambele tipuri
de moral\ este aceea c\ cei afla]i la guvernare chiar
guverneaz\, adic\ produc acte normative, strâng [i
investesc util banii publici. Acest lucru este firesc
într-o societate în care centrul guvern\rii este cet\-
]eanul contribuabil [i consumator.

De contribuit la buget, contribuie toat\ lumea, m\car
prin TVA, de consumat, consum\ toat\ lumea, chiar
dac\ cei mai mul]i din ce în ce mai pu]in. De guver-
nat, este mai greu s\ spui c\ guverneaz\ efectiv
cineva: procesul legislativ sufer\ de o lentoare
nepermis\, chiar [i pentru legi vitale [i, iat\, la
sfâr[itul lunii mai nu [tim cum vor fi distribui]i
banii publici începând cu ianuarie care a trecut.

Politicienii din parlament [i guvern se culc\ netul-
bura]i pe urechea sanc]ion\rii lor doar la alegerile
urm\toare. Acest lucru se datoreaz\ faptului c\
cet\]enii sunt redu[i la statutul de electorat [i
uita]i între alegeri.
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Societatea civil\ a ap\rut [i s-a dezvoltat în ]\rile cu
democra]ii liberale ca o reac]ie la acest tip de ten-
din]\ [i la ispita guvernan]ilor de a-[i aduce aminte
de cet\]eni doar în campaniile electorale. Ea a mai
ap\rut [i ca reac]ie la �dictatura majorit\]ii�, prin
urmare, ca necesitate de a sparge majoritatea în
minorit\]i c\rora sindicatele, organiza]iile nongu-
vernamentale le promoveaz\ interesele. Societatea
civil\ nu conduce [i nu de]ine pârghii de manipulare,
dar ea este o for]\ de influen]are extrem de puter-
nic\. Acolo unde se manifest\ ca for]\. Nu este
cazul României în care, dup\ alegerile din 1996,
societatea civil\ pare s\ fi amu]it, cu excep]ia sin-
dicatelor care ies la b\taie foarte contradictoriu:
unele acuz\ lentoarea reformei, altele ap\r\ cu
îndârjire nucleul dur al economiei socialiste: marile
întreprinderi industriale aflate în stare de faliment,
adic\ �sponsorizate� din banii publici.

De ce a amu]it societatea civil\? De ce au r\mas
cet\]enii f\r\ reprezentare între alegeri? Dup\
p\rerea mea, cauzele sunt în principal urm\toarele:

� De[i în 1996 aveam peste 12.000 de ONG-uri,
prea pu]ine erau, prin însu[i scopul lor, menite
s\ apere [i s\ promoveze drepturile unei anumite
categorii [i prea pu]ine aveau caracter profesional.

� Fiindc\ majoritatea s-au constituit ca organiza]ii
de caritate, a[teptarea în leg\tur\ cu ele este
aceea de a împ\r]i pomeni.

� Fiindc\ multe ONG-uri au mascat afaceri mur-
dare (vezi cump\rarea f\r\ taxe a autoturismelor
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str\ine [i vânzarea lor), cu ajutorul presei s-a
f\cut repede saltul spre concluzia: ONG-urile
sunt surse de mascare a contrabandei.

� ONG-urile au cea mai proast\ rela]ie cu presa.
Aceasta din urm\ nu le reflect\ activitatea [i
le ignor\ atunci când protesteaz\. Scandalurile
politice atrag mult mai mult [i presa nu d\
semne s\ se sesizeze în ce m\sur\ contribuie
ea îns\[i la sc\derea dramatic\ a prestigiului
celor mai democratice componente ale societ\]ii
(parlamentul [i societatea civil\).

� Pentru un an [i jum\tate, cea care trecea sim-
bolic drept componenta hard a societ\]ii civile,
Alian]a Civic\, a participat direct la guvernare,
contribuind la preziden]ializarea [i guverna-
mentalizarea societ\]ii civile.

� Când a venit la guvernare, CDR a proclamat
instaurarea democra]iei în România, transfor-
mând democra]ia într-o axiom\.

� Partidele din opozi]ie au un prost prestigiu ca
alia]i ai societ\]ii civile [i, prin urmare, aceasta
din urm\ le evit\.

� Au sc\zut dramatic fondurile interna]ionale des-
tinate ONG-urilor.

� Parlamentul [i presa au asurzit la propune-
rile ONG-urilor în privin]a proiectelor de
legi, iar proiectele normative guvernamentale
[i parlamentare se public\ din ce în ce mai
pu]in, astfel încât cet\]enii [i ONG-urile care
le pot reprezenta interesele nu mai au la ce
reac]iona.
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Dac\ asociem sleirea civic\ faptului c\ lipse[te
Legea func]ionarului public, c\ administra]ia nu
s-a reformat, c\ poli]ia este în continuare mili-
tarizat\, putem s\ concluzion\m, f\r\ re]ineri prea
mari, c\ cet\]eanul minimal al primilor [ase ani
de �stat de drept� î[i continu\ [i î[i adânce[te
minimalismul. El are din ce în ce mai pu]ine mijloace
s\ influen]eze guvernarea. Mai mult, propaganda
pe care o aude zilnic este aceea c\ rolul s\u este
doar cel de aleg\tor [i pl\titor de taxe. Asociat cu
declinul economic [i cu lipsa real\ de reform\,
minimalismul civic hr\ne[te copios tendin]ele spre
autoritarism.

Curentul, 4 mai 1999
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Reportaj banal.
O ]ar\ corcodu[ier\ subminat\
de ideologia integr\rii

Mul]i dintre noi credem c\ avem stat fiindc\ îi
vedem la televizor pe reprezentan]ii acestuia. Tot
a[a credem c\ avem administra]ie local\. Auto-
ritatea public\ exist\ nominal în vitrina cu auto-
ritate. Unul dintre studen]ii mei, f\când o analiz\
a autorit\]ii în discursul [i practicile publice
române[ti, î[i încheia lucrarea cu o formul\ [ocant-
-amar\: bine c\ România are grani]e, c\ci altfel ar
fi greu s\-[i dea cineva seama c\ este stat. Iluzia
c\ autoritatea public\ func]ioneaz\ poate s\ fie
spulberat\ în multe chipuri. De exemplu, este de
ajuns s\ faci un periplu de o zi, de obicei sub
pretextul c\ oferi o infuzie cu frumuse]ile patriei
unor colegi din Apus veni]i în rela]ii profesionale
în zona carpato-danubiano-pontic\. Atâta vreme
cât le coordonezi spa]iul de mi[care în zona central-
-universitar\ pe axa vitrina cu moderniz\ri � Pia]a
Roman\, Pia]a Unirii, Pia]a Operei, Pia]a Univer-
sit\]ii �, po]i s\-i p\c\le[ti cu iluzia c\ se afl\
într-o capital\, cam murdar\, dar asezonat\ cu
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reclame, niscai cl\diri de sticl\ imita]ie Manhattan,
magazine de firm\, pub-uri, restaurante chineze[ti,
cafenele-Internet. E bine s\ renun]i s\-i invi]i la
tine acas\, dac\ nu locuie[ti în vitrin\. Altminteri
se trezesc c\ intr\ în gura de metrou de la Univer-
sitate, f\când slalom între vitrine occidentale [i
pizzerii de lux [i ies într-un maidan înconjurat
de un munte de gunoaie printre care se simte un
miros de mititei. Îi înve]i s\ se strecoare dibaci
printre tarabe cu detergen]i, aparate de ]ân]ari,
r\z\toare de legume, precupe]e care vând dovlecei
pe un ziar a[ezat pe asfalt. Le explici c\, de[i liftul
are doar o jum\tate de u[\ [i butoanele sunt arse
de mult, circul\ totu[i. Le spui c\, vigilen]i fiind,
noi facem revizii vara la ap\ cald\ [i ne sp\l\m
spartan cu ap\ rece. Ei bine, ca s\ evi]i ru[inea c\
te complaci într-un astfel de cult al gunoaielor,
îi pofte[ti pe un traseu tentant: Sinaia-Pele[,
Bra[ov-Centrul vechi, Poiana, Râ[nov, Culoarul
Ruc\r-Bran, Târgovi[te [i retur Bucure[ti-centru
cu intrare prin Chitila.

Sinaia-Pele[. Frumos. O alee lung\, pietruit\. Brazi
[i mesteceni. Aer s\-]i invadeze pl\mânii. În caz
c\ te r\t\ce[ti, nu-i nici o problem\, c\ci n-au
trecut oameni pe acolo. Precum Hänsel [i Gretel,
ei au pres\rat pe toat\ aleea urme de întoarcere:
cutii de Coca-Cola [i bere, pungi de cartofi pr\ji]i.
Nici un co[ de gunoi nu submineaz\ acele urme
[i nici timpul, c\ci nu sunt biodegradabile. În rest,
Sinaia geme de demonstra]ii de prosperitate privat\.
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Bra[ovul e burg. Sau m\car amintirea unuia. Te
tol\ne[ti într-un scaun pe o teras\, a[teptând
comanda. Te destinzi. Pia]a se umple de porum-
bei. O imagine fugar\ de Pia]\ San-Marco. Zâmbe[ti
oaspe]ilor a egalitate civilizatorie. Dou\-trei minute.
Apoi nici o conversa]ie nu mai e coerent\. Inter-
locutorii t\i devin al]i 10-11 oameni care î]i cer
ceva. Sunt inten]ionat în zdren]e. Te privesc, culpa-
bilizându-te, ca pe un îmbuibat. Papana[ii ]i se
opresc în gât. Î]i iei oaspe]ii [i îi duci repede spre
Poiana Bra[ov. Dar nu prea mult, ca s\ nu apuce
s\ numere gropile din asfalt, s\ nu observe invazia
de b\l\rii [i nici extiderea igrasiei pe cl\diri. Le
promi]i un sat s\sesc. Ajungi acolo. De sub por]ile-
-fort\rea]\, acum vrai[te, se ivesc zeci de copii
petici]i [i descul]i. S-a terminat cu gospod\riile
ferecate care delimitau spa]iul public de cel privat.

Ca o penultim\ speran]\, te ag\]i de castelul Bran.
Îi alergi repede pe costi[\ ca s\ scape de invazia
de kitsch de la intrare [i le spui c\ nu e momentul
s\ bea o bere. Altminteri trebuie s\ coboare la un
subsol pestilen]ial în care sprijini u[a cu mâna [i
umpli locul clan]ei cu hârtie, fiindc\ ai prostescul
respect pentru propria intimitate. Da, dar urmeaz\
un col] de rai. Culoarul Ruc\r-Bran. Acolo, frumu-
se]ea natural\ î]i taie r\suflarea. {i te întrebi dureros:
Doamne, ce-am f\cut noi din ceea ce ne-ai dat?

Am f\cut case uria[e r\spândite pe dealuri. Cât
mai departe una de alta. {i bodegi pentru drume]i.
Familiare ca mirosuri [i ofert\. Mici, bere, rom,
mu[amale cu amprentele cinelor întregului sezon.
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Nu ne oprim. Înghi]im contemplativ kilometri.
Drogarea cu imagine.

Ie[im din zon\. B\nuind ce urmeaz\, mi-a[ fi dorit
s\ pice de somn, d\râma]i de oboseal\ [i de soare.
Dar n-au f\cut-o. Iar eu n-am mai avut puterea
s\-i ]in de vorb\, s\-i aburesc, a[a cum zice neo-
argoul. Am privit mu]i ceea ce a urmat: o a[ezare
omeneasc\ sub stânci: corturi, cote]e, palate cu
turnule]e. Toate locuite de oameni. Între ele, nici
un drum, nici o c\rare, nici o separa]ie. Sate lungi,
vechi, cu livezi de meri. De mirare c\ nu s-au
împ\r]it [i ele dup\ pohta ce-a pohtit-o fiecare
ini]iator privat, ca s\ arate ca ni[te cioareci petici]i:
dou\ pogoane de cânep\, unul de sfecl\, grâu cu
maci, iar\[i mere, porumb de m\turi. Unele cur]i
erau prospere: case cu nou\-dou\sprezece camere.
Foarte rar cu b\i [i canalizare. În toat\ România,
în zona rural\ doar 8% dintre gospod\rii s-au conta-
minat de astfel de obicei, banal de altfel în Pompeiul
primilor ani ai mileniului I. În fa]a lor, între cas\
[i [an], domeniul nim\nui: brusturii, urzicile [i
scaie]ii publici. O ]ar\ corcodu[ier\ subminat\ de
ideologia integr\rii. La capetele de sate, alte corturi
negre pe lâng\ cl\diri din c\r\mid\ sau chirpici,
nefinisate, f\r\ geamuri. În corturi dorm oamenii,
iar în cl\diri, caii. E var\ [i e bine s\ sim]i glia
sub coaste.

Pân\ la Podul Constan]a i-am p\c\lit c\ zona Chitila,
cu hârtoapele, ci[melele, uli]ele [i adesea bojdeucile
ei, nu este în Bucure[ti [i am ]inut o predic\ despre
jum\tate de veac de totalitarism. Ei bine, dar ce
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a]i f\cut de opt ani de când nu v\ mai amenin]\
nimeni c\ v\ ia proprietatea?

Am schimbat vorba pe una despre teorii purificate
de referen]ial [i am ]inut-o tot a[a pân\ când am
r\suflat u[urat\. Reintrasem în România de vitrin\.
Bulevardul Lasc\r Catargiu, flancat la intrare de
imaginea Palatului Victoria, zâmbea în apus ca o
promisiune. Atunci i-am în]eles pe guvernan]i. {i
pentru mine ar fi fost mult mai s\n\tos psihic s\
plimb oamenii în jurul cozii iluziei de Românie.

Curentul, 17 iunie 1998
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A face, a te complace

Ne înc\p\]ân\m s\ credem c\ pre]ul civiliza]iei
este scump. {i pl\tim zilnic, însutit, pre]ul lipsei
de civiliza]ie. Prin civiliza]ie în]eleg, în contextul
de fa]\, o cultur\ devenit\ bun public. O cultur\
care nu mai este nici festivist\, nici de lux. Nu
are nimic ezoteric. Este [i cultura mea, dar [i cultura
instalatorului, m\tur\torului, chelnerului, poli]is-
tului, primarului. Ca s\ nu m\ exprim pur ipotetic,
v\ voi spune deschis c\ rândurile de fa]\ î[i afl\
inspira]ia în cele dou\ s\pt\mâni le care le-am
petrecut la Boston, Statele Unite. Acolo am resim]it
din nou, foarte acut, cât de sc\zut\ este empatia
noastr\ fa]\ de dezvoltare [i fa]\ de modernizare
social\. Am revenit la o idee mai veche. Pleac\
prea pu]ini români în acea lume-reper [i prea mul]i
din acelea[i categorii: profesioni[ti (la congrese),
bursieri (la universit\]i), politicieni (la întruniri
româno-americane cu armate de jurnali[ti care se
uit\ tot la politicieni), rude (la rude). Nu pleac\
agricultori, poli]i[ti, muncitori, decoratori, gunoieri,
gr\dinari. Ei cred c\ acea lume este un film, nu
un mod de via]\.
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Dincolo de faptul c\ te frapeaz\ bog\]ia, tehnologia,
urbanismul, toate depinzând de gradul de pros-
peritate specifice economiei liberale, netulburate
de r\zboaie care s\ o fi afectat direct, în America
te frapeaz\ [i altceva: sentimentul confortabil al
comunit\]ii, al faptului c\ acea lume este construit\
astfel încât oamenii, indiferent de statutul lor social,
s\ se simt\ bine în ea, s\ fie o patrie la care ader\,
nu pe care o îndur\.

Americanii nu au voluptatea c\ î[i ap\r\ s\r\cia,
nevoile [i neamul. S\r\cia o detest\ [i muncesc
mult [i competitiv s\ o restrâng\ pân\ la dispari]ie.
Î[i construiesc institu]ii ca s\-[i satisfac\ nevoile,
iar neamul a încetat de mult s\ fie etnic. El este
un neam politic, foarte divers. Acolo tr\iesc, în
multe locuri în propor]ii egale, albi de toate originile,
asiatici, africani, hispanici.

Acel ora[-capital\ a statului Massachusetts are ceva
din lini[tea unui sat de munte. În primele zile
sim]i c\-]i lipse[te ceva: teama de a circula la orice
or\ din zi [i din noapte, în orice cartier, în orice
parc, indiferent de vârst\, sex [i ras\. E drept c\
atunci când sunt pu]ini trec\tori, ace[tia obi[nu-
iesc s\ te aga]e. Bucuro[i s\ te vad\ [i s\ ]i se
adreseze ]ie, unui necunoscut sau unei necunos-
cute, cu vorbele: �Salut! Ce mai faci? Ai grij\ de
tine!�. M-am închipuit mam\ de fat\ în Boston,
stând f\r\ stres c\ întârzie noaptea. M-am închi-
puit ie[ind din blocul meu din Berceni, dintr-un
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lift curat, nefolosit noaptea pe post de WC public.
Cu toate gunoaiele adunate în saci [i c\rate la
prima or\ în containere închise. M-am închipuit
ie[ind noaptea în Parcul Tineretului, într-o c\l\torie
insomniac\, salutat\ de un poli]ist care rula înce-
ti[or cu ma[ina pe alei s\-mi vegheze plimbarea:
�Bun\ seara doamn\! Totul e în regul\? V\ sim]i]i
bine?�.

În acea utopie mâncarea, cur\]enia din jur, circu-
la]ia sigur\, igiena, ]ân]arii, [obolanii, lifturile,
mijloacele de transport, polite]ea [i chiar stilul
prietenos al necunoscu]ilor nu-mi st\teau pe cap
ca probleme sau ca surse de stres. Eu îmi vedeam
de-ale mele, poli]ia de-ale ei, gunoierii de-ale lor.
Fiindc\ fiecare ne f\ceam bine treaba, ne puteam
saluta [i zâmbi cu respect [i simpatie, cu toat\
fa]a noastr\ neagr\, galben\, alb\ sau creol\.

Citeam Boston Globe [i New York Times. Afacerea
Sexgate ocupa mult mai pu]in loc decât în paginile
ziarelor române[ti. Americanii aveau alte treburi:
cum s\ înlesneasc\ [i mai mult via]a cotidian\ a
cet\]enilor, cum s\ foloseasc\ mai bine taxele, cum
s\ educe copiii [i adul]ii mai afirmativ indiferent
de sex, ras\, etnie [i religie, cum s\ fie mai ispititori
ca servicii, inclusiv ca ofert\ de art\, cum s\ restituie
valorile clasice lumii secolului urm\tor. {i ei erau
stresa]i de terorismul din lume, de experien]ele
pe animale, de clonare, de faptul c\ doar 60% dintre
americani puteau s\ fac\ investi]ii din venituri.
Unii dintre ei deplângeau imperialismul american.
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Deplângeau faptul c\ pl\tesc ieftin for]a de munc\
din alte ]\ri. O for]\ de munc\ adesea neutilizat\
f\r\ venirea imperiali[ilor [i, oricum, mai bine
pl\tit\ decât de c\tre investitorii autohtoni.

Dar nimic nu m-a încântat-îndurerat mai mult decât
imaginea octogenarelor americane, în restaurante,
parcuri, greyhound-uri, expozi]ii: suple, flexibile,
în tricouri pastelate, în [orturi [i adida[i, cu un
rucs\cel atârnat de spate, în sfâr[it libere s\ se
bucure de cultur\, destindere [i c\l\torii. Ei i s-a
suprapus imaginea sexagenarelor noastre: c\utând
f\in\ mai ieftin\, cump\rând prosoape, târguind
locuri de veci, speriate de povara parastaselor. Un
cult al bucuriei de a tr\i, în fa]\ cu un cult al
suferin]ei [i mor]ii.

Fiecare dintre cele dou\ lumi, care se suprapuneau
ca imagine exterior-interioar\, d\dea seam\ de
dou\ filosofii de via]\ diferite. Din ele decurg conse-
cin]e diferite. {i vie]i diferite: una tot mai lung\
[i mai împlinit\; alta, tot mai scurt\ [i mai am\rât\.
Nici o fatalitate sau destin fatal nu e meritoriu
sau vinovat. Pân\ la urm\, fiecare dintre lumi este
una pe care oamenii o fac sau în care se complac.

Curentul, 1 septembrie 1998
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S\racii [i agenda public\

Adesea îmi este team\ c\ integrarea noastr\ în
Uniunea European\ va sem\na cu integrarea majo-
rit\]ii locuitorilor din Ferentari în capital\. De bun\
seam\, nimeni nu contest\ faptul c\ ei sunt bucu-
re[teni, au acces la centrul capitalei, la institu]iile
lui administrative [i culturale; totu[i, cartierul
Ferentari nu are tr\s\turi de capital\, iar pentru
majoritatea locuitorilor s\i, accesul nu devine fapt
de via]\. Ferentariul, ca [i Berceniul, Colentina [i alte
cartiere reprezint\ zone s\race ale Bucure[tiului:
o combina]ie între s\r\cie relativ\ [i s\r\cie extrem\.
Cei relativ s\raci au mijloace de supravie]uire, dar
nu se pot dezvolta. R\mân concet\]enii no[tri care
reu[esc s\ se hr\neasc\ destul de prost, se înc\lzesc
precar, cump\r\ haine la mâna a doua, nu î[i înnoiesc
ceea ce au în cas\, merg la mall ca la expozi]ie,
nu au bani s\ sprijine educa]ia copiilor, au servicii
cu salarii prost pl\tite, uneori sigure, alteori sezo-
niere [i f\r\ asigur\ri sociale, au pensii mici, numai
bune pentru o via]\ dependent\ [i jenant\, mai
repar\ câte o Dacie str\veche în parcarea blocului
sau în b\t\tura casei tip vagon, r\mas\ netencuit\
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de pe vreme bunicilor. Dac\ mai fac un CAR1, este
pentru o nunt\ în familie sau fiindc\ li s-a stricat
definitiv frigiderul, î[i fac concediile la rudele de
la ]ar\ unde mai dau [i ei la sap\ ca s\-[i poat\
pune o mur\tur\ [i î[i pot face dou\ damigene cu
vin pentru s\rb\tori. Cei absolut s\raci, încadrabili,
cum ne spun sociologii, în s\r\cia extrem\, locuind
în �pungi de s\r\cie�, nu au surse de venit altele
decât ajutoarele sociale, milostenia, cer[itul, micul
furti[ag. Locuiesc în c\su]e de carton sau în c\mine
d\r\p\nate de nefamili[ti, g\tesc la lamp\ cu petrol
sau pe un godin cu lemne, î[i trimit copiii la [coal\
pentru aloca]ie [i corn cu lapte (dac\ exist\ [coal\
la mai pu]in de patru kilometri), îi trimit la cer[it
sau î[i trimit copilele la �produs�. S\r\cia extrem\
este un r\u extrem. Acolo, violen]a fizic\ [i puterea
de a înfrico[a fac legea.

Majoritatea românilor tr\iesc într-una dintre cele
dou\ situa]ii. C\ci aici nu este vorba doar despre
locuitorii mahalalelor sau despre cei afla]i în zone
neadministrate, ci [i despre locuitorii ora[elor mai
mici, monoindustriale, cu industrii falimentare, [i
despre mul]i locuitori ai satelor. S\r\cia rural\
merit\ o aten]ie separat\. Spre deosebire de Europa
c\reia decret\m c\ vrem s\-i fim parte, România
este o ]ar\ majoritar rural\. Pe deasupra, o ]ar\ de
]\rani, nu de fermieri [i lucr\tori agricoli. Cu alte

1. Casa de Ajutor Reciproc: form\ de ajutor reciproc
prin cotizare cu o sum\ la fondul comun pe care bene-
ficiarul `l prime[te în întregime când îi vine rândul.
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cuvinte, de locuitori care tr\iesc într-o bun\ m\sur\
într-o economie natural\ închis\, asigurându-[i
cea mai mare parte a consumului din gospod\ria
proprie. �Statul� nu ajunge acolo. {colile dispar
treptat, singura autoritate intelectual\ r\mânând
preotul ([i acesta adesea part-time). Jandarmii [i
poli]ia ajung rar. Oamenii î[i fac potere dac\ pr\-
duiala se extinde sau se resemneaz\ afurisind ho]ii
în biseric\. Sub anumite aspecte, via]a lor este
mai bun\ decât a celor din mahalaua urban\: au
lapte de la vaca proprie, ceva brânz\, au legume,
porumb [i grâu, ou\, unul sau doi porci. Î[i petrec
via]a hr\nind vie]uitoarele cu care se vor hr\ni.
Mai fac un cumul de pensii CAP [i de urma[, nu
pl\tesc impozite pe venit [i nici pe proprietatea
agricol\. În afara TVA-ului pe produsele nealimen-
tare, ]\ranii practic nu sunt contribuabili.

Concet\]enii no[tri s\raci î[i m\nânc\ peste 70%
din venituri, tot atâ]ia spal\ manual, 87% fac cur\-
]enie cu m\tura, nu cu aspiratorul, cei mai mul]i
au WC-ul în curte [i iau ap\ din fântân\, aproape
jum\tate nu au aragaz, dar 75% au televizoare1.

Toate cele de mai sus sunt descrieri sumare [i de
sim] comun ale celei mai grave probleme din
România. {i tocmai fiindc\ este cea mai grav\, o
prefer\m ca �fapt divers� la câteva [tiri despre efectele
s\r\ciei. Mai nimic nu ne duce spre o analiz\

1. �S\r\cia în România 1995-1998�, raport PNUD, 1999;
dar de atunci [i pân\ acum nu s-a produs nici un
miracol.
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complex\ a cauzelor s\r\ciei [i nici spre politici
coerente de eradicare a s\r\ciei extreme [i dimi-
nuare a celei relative. Atitudinea de stru] fa]\ cu
s\r\cia este împ\rt\[it\ f\r\ nici o în]elegere sub-
teran\ între guvernan]i, opozi]ie (mai pu]in PRM,
care pariaz\ masiv pe resentimentele s\racilor [i
efectele discursurilor haiduce[ti), mass-media influ-
ent\, chiar [i de mediile intelectuale (mai pu]in
cel al sociologilor). Pe scurt, eu cred c\ s\r\cia la
nivelul cauzelor este responsabilitatea politic\ a
guvernan]ilor, dar cred c\ este responsabilitatea
moral\ a tuturor celorlal]i. Am impresia c\ nu
[tim s\ sc\p\m de capcana �problemelor arz\toare
ale politicii române[ti�. Atâta vreme cât persoanele
[i grup\rile publice influente nu preseaz\ ca s\r\cia
s\ fie pe agenda public\, s\r\cia r\mâne fapt divers,
mediat exotic. Despre ce nu povestim nu exist\.
Guvernan]ii o marginalizez\ fiindc\ este marele
e[ec al tuturor guvern\rilor, considerând c\, dac\
[tiu s\ fac\ o propagand\ abil\, s\r\cia poate s\
par\ ca secundar\ fa]\ de integr\ri [i �scandaluri�
punctuale. Schimb\ scandalurile între ele, arun-
cându-le pe masa talk-show-urilor. De exemplu,
recentul caz Treptow a fost dezb\tut în toate mo-
durile posibile, mai pu]in într-unul: cum ajung
p\rin]ii unor copii abuza]i de un pedofil cu bani
s\ consimt\ tacit s\-[i vând\ copiii. Pân\ la ce
niveluri de degradare moral\ ajunge un p\rinte
nevoia[, cât de mizerabili devenim în lipsuri [i
s\r\cie [i cum este cu putin]\ s\ ne rezolv\m lip-
surile altfel decât vânzându-ne copiii, singura
�marf\� pe care o mai avem? {tim foarte bine c\
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lipsa de responsabilitate parental\ este o cauz\ de
degradare. A face copii f\r\ s\ judec\m dac\ îi
putem între]ine, condamnându-i la canale, cer[it
sau la casele de copii este o experien]\ dramatic
de r\spândit\. Pot intelectualii influen]a Biserica
s\ nu mai îndemne atât de mult doar la �cre[te]i
[i v\ înmul]i]i�, ci în primul rând la responsa-
bilitate în privin]a momentului [i condi]iilor în
care alegem s\ fim p\rin]i în sens moral, nu doar
biologic? Pot intelectualii influen]i s\ reflecteze
care este contribu]ia politicilor fiscale la adâncirea
s\r\ciei? Pot intelectualii influen]i s\ introduc\
[i s\ men]in\ pe agenda public\ problema cauzelor
s\r\ciei ca problem\ a drept\]ii sociale, nu doar a
milosteniei conjuncturale? Putem admite c\ libe-
ralismul pe care mul]i îl dorim nu poate prinde
r\d\cini într-o societate de dependen]i [i asista]i
social, nici în satul precapitalist, nici la mahala?

Cred c\ [tiu de ce ne temem, în subtext. De b\nuiala
c\ o asemenea abordare este de stânga, iar noi
trebuie s\ ne p\str\m într-o oarecare opozi]ie. Opo-
zi]ie fa]\ de ce? De responsabilitatea moral\ fa]\
de concet\]enii no[tri f\r\ acces la putere [i influ-
en]\? Toate alegerile au fost câ[tigate cu propa-
gand\ de stânga [i toate guvern\rile au pierdut
fiindc\ au f\cut cel mult politici ale carit\]ii, [i nu
politici ale drept\]ii. În consecin]\, de exemplu,
prin facult\]ile noastre, copiii de la ]ar\ sunt mai
rari decât studen]ii str\ini [i la fel de rari ca [i
studen]ii de etnie rom\. Pe scurt, nenorocul de a fi
crescut la ]ar\, în mahala sau într-un ora[ dezindus-
trializat este o condamnare c\reia noi îi r\spundem
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evaziv [i fatalist, întorcând ochii spre probleme
mai suportabile: integrarea [i scandalurile. Or, s\r\-
cia dezintegreaz\ [i este scandaloas\. Dar poate
c\ la acest subiect ne vom întoarce abia atunci
când vom vedea c\ a fost monopolizat de partide
extremiste [i c\ noi ceilal]i nu am fost în stare s\
a[ez\m coerent pe agenda public\ interesele con-
cet\]enilor no[tri s\raci.

Dilema, 18-24 octombrie 2002



161

Dincolo de îngeri [i draci

Apel la cet\]enia responsabil\1

M\ adresez celor care citesc [i celor care scriu în
aceast\ publica]ie, celor care acum simt teama [i
amenin]area, cu rug\mintea s\ îi în]eleag\ pe cei
care tr\iesc în team\ [i amenin]are continu\, pe

1. Ironic, la sfâr[itul mandatului lui Ion Iliescu s-au
întâmplat cele de mai jos. Aceast\ scrisoare de refuz
a fost publicat\ la sfâr[itul lui decembrie 2004 în
Observator cultural [i par]ial în 22. �La propunerea
unor oameni onorabili am fost inclus\ pe lunga list\
a celor care primesc la sfâr[it de mandat preziden]ial
medalia «Merite pentru înv\]\mânt în grad de Ofi]er».
Nu doresc s\ ofensez pe cei care au propus aceasta
[i presupun c\ Ion Iliescu, atunci când a semnat,
nici m\car nu s-a uitat pe aceste liste cu r\spl\]i de
mâna a doua, care con]in adesea numele unor per-
soane care [i-au f\cut mai mult decât datoria, «fraieri»
ai tuturor domeniilor, concet\]eni care muncesc com-
petitiv [i respect\ legea. În schimb, discern\mântul
[i alegerea i-au func]ionat pe deplin ca s\ medalieze
cu premii de mâna întâi oameni str\ini de demo-
cra]ie, f\]i[i inamici ai acesteia [i s\ gra]ieze du[mani
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cei dispera]i care, pierzându-[i speran]a, doresc
m\car r\zbunare pentru toate acestea. S\ îi în]e-
leag\, dar s\ se solidarizeze împotriva tendin]elor
spre Legea talionului. Aceste tendin]e le au mai
ales copiii genera]iei mature. Ei sunt victimele
incapacit\]ii noastre de solidarizare pentru un proiect
social ra]ional. Ei par s\tui de lips\ de sens, de
vorbe goale despre reform\ [i integrare, ei vor
s\-[i fac\ dreptate împotriva celor care îi sfideaz\,
fie mul]umindu-se cu siguran]\ în s\r\cie, fie creând
insule de bog\]ie la care ace[ti copii se uit\ ca
feti]a cu chibrituri. Ei par s\tui [i de discursul

ai statului de drept: uciga[i din 1989, ho]i ai banilor
publici la scar\ mare [i, peste toate, pe personajul
care întruchipeaz\ «mânia proletar\ de serviciu», gata
oricând s\ transforme minerii în slugi obediente
pentru salvgardarea ultimei redute a comunismului
întruchipat de Ion Iliescu [i camarila de securi[ti [i
activi[ti însc\una]i ca st\pâni ai cet\]enilor [i banilor
publici «privatiza]i», ac]ionând la vedere sau în umbr\.
Acest gen de oameni, în frunte cu p\rintele lor spiritual,
ne-au ]inut 15 ani în preistoria democra]iei [i statului de
drept în favoarea manipul\rii [i statului de «drep]i».
«Clemen]a» preziden]ial\ a fost [i în ultimul ceas
de «domnie» clemen]\ fa]\ de cei care îi seam\n\,
dar au fost lacomi, neabili [i s-au manifestat pe
fa]\. Medalierea m\ dezonoreaz\. În consecin]\, refuz
s\ girez prin acceptare orice r\splat\ care poart\
semn\tura lui Ion Iliescu, un om care s-a dovedit
lipsit de sim] moral [i incapabil de c\in]\ pân\ în
ultimele zile de mandat.�
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intelectualilor care v\d cet\]eanul din �elicopter�.
Ace[ti tineri nu au tr\it din plin frustrarea de
libertate, ci bâlbâielile statului de drept. Nu au
cum s\ empatizeze cu temerile noastre. Dar nici
noi nu ne-am dovedit capabili s\ empatiz\m cu
ale lor. Vina moral\ ne apar]ine. Responsabilitatea
politicienilor trebuie, cel pu]in moral, împ\r]it\
cu cea a organiza]iilor [i persoanelor cu influen]\
public\, cu cea a jurnali[tilor.

M-a [ocat op]iunea tinerilor pentru �politica r\zbu-
n\rii�. Dar cel pu]in la fel de mult m\ [ocheaz\
reac]ia maturilor educa]i [i influen]i care nu în]eleg
s\-[i asume partea lor de responsabilitate în faptul
c\, în felul nostru, fiecare a contribuit la aceast\
tendin]\.

Alegerea din 10 decembrie este una între auto-
ritarism r\zbun\tor [i rezonabilitate democratic\
([i este a[a, cu toate nuan]ele ei de stânga). Consi-
der c\ to]i cei care nu în]eleg gravitatea acestei
alegeri resping de fapt [i rezonabilitatea, [i demo-
cra]ia. Dac\ la partea din tineri marcat\ de resen-
timent, acest lucru pare de în]eles, la cei maturi,
indiferent de op]iunile lor politice de pân\ acum,
absenteismul sau votul proautoritar sunt profund
imorale.

Sunt vremuri în care partizanatele noastre indi-
viduale sau de grup î[i pierd rostul în fa]a unei
amenin]\ri grave. Aceast\ amenin]are spre anarhie
[i autoritarism exist\, nu e produs\ de Partidul
România Mare. Acest partid nu a f\cut decât s\ ia
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not\ de mânia rata]ilor tranzi]iei [i de incoeren]a
noastr\, a celorlal]i, de nimicnicia lipsei de soli-
daritate minimal\ la un proiect comun. Nu mai
putem tr\i din acelea[i �anti�. Au ap\rut altele.
�Împreun\� nu mai poate avea un sens sectar, decât
dac\ vrem s\ c\dem într-o anarhie care ne-ar distruge
vie]ile. {i pe ale noastre, ale celor care am câ[tigat
ceva în tranzi]ie, indiferent c\ este vorba despre
libertate de exprimare, status, putere sau despre
avere licit\, [i pe cele ale acelora care au pierdut
siguran]\, status, minimum de subzisten]\ sau,
pur [i simplu, nu au cadrele sociale în care s\
poat\ aspira coerent la ele (cazul celor tineri [i
dispera]i).

Partidul România Mare nu poate s\ r\mân\ singura
alternativ\ în opozi]ie. Rezonabil ar fi un guvern
alc\tuit din PDSR, PD, UDMR, cu PNL în opozi]ie
constructiv\, sau un guvern minoritar PDSR spri-
jinit de celelalte for]e parlamentare responsabile.
PRM, la rândul s\u, trebuie s\-[i asume respon-
sabilitatea s\ nu capitalizeze drama reformei între-
]inând haosul [i resentimentul.

Presa care se pretinde democratic\ trebuie s\ devin\
mult mai responsabil\. Ea are o contribu]ie moral\
la transfigurarea imaginii tranzi]iei spre democra]ie,
stat de drept, reform\, într-o caricatur\ hâd\, demn\
de dispre]. Pân\ [i în ziua alegerilor, televiziunea
a ar\tat imagini cu parlamentari mo]\ind. Ca [i
când ace[tia nu ar [i lucra ore în [ir în comisii.

Mul]i intelectuali cu prestigiu public [i-au f\cut
din nihilism [i scepticism, din dispre] elitist fa]\
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de �cel\lalt� un mod de a-[i câ[tiga un prestigiu
ieftin într-o alt\ categorie de frustra]i. Cred c\ ar
trebui s\ se gândeasc\ serios la faptul c\ dispre]ul
na[te dispre] [i respectul na[te respect.

Sper c\ noaptea de 26 noiembrie ne-a trezit [i
maturizat brusc [i pe noi, cei care, în calitate de
�c\l\re]i pe caii albi ai tranzi]iei�, nu am fost în
stare s\ ne punem know-how-ul în slujba unei politici
civilizate, cârcotind pe margine cu o superioritate
iresponsabil\.

Cred c\ to]i cei care au influen]\ public\ [i vor
îndemna oamenii s\ nu mai voteze deloc, con-
tinuându-[i politica de Casandre distructive, se
fac responsabili de îndemn la anarhie [i colapsul
statului democratic.

Nu l-am votat niciodat\ pe Ion Iliescu [i nici nu am
crezut c\ o voi face vreodat\. Îl voi vota pe 10 no-
iembrie [i voi face tot ce va sta în puterile mele
s\ sprijin orice construc]ie democratic\, indiferent
de autorii ei. Cred c\ a sosit timpul s\ ne exercit\m
cet\]enia în mod responsabil. {i cel mai mare grad
de responsabilitate revine celor cu cel mai mare
grad de putere sau de informa]ie [i influen]\.

Pentru o parte a popula]iei, încrederea public\ în
democra]ie [i stat de drept s-a pr\bu[it din cauza
disper\rii. Pentru cea mai mare parte a popula]iei,
încrederea mai pâlpâie. Problema noastr\, a celor
responsabili politic sau moral: politicieni, jurna-
li[ti, lideri de sindicate, membri ai organiza]iilor
civice, profesori, persoane cu influen]\ public\,
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este s\ restaur\m încrederea, fiecare în raza sa de
competen]\. Noi am gre[it. Ceea ce se întâmpl\
acum este consecin]a actelor noastre. Noi trebuie
s\ îndrept\m aceast\ gre[eal\ capital\. Câ]iva ne-am
integrat deja în Europa, l\sând pe drum majo-
ritatea concet\]enilor no[tri, uitând de ei. Am f\cut
fiecare o politic\ egoist\ [i narcisic\. O pl\tim
acum cu frica. {i tindem s\ o pl\tim cu la[itate [i
sp\lare pe mâini de orice responsabilitate politic\
sau moral\.

Cred c\ a sosit timpul cet\]eniei responsabile.

22, 5-11 decembrie 2000
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Ieftini [i înapoia]i sau exotismul
lor, normalitatea noastr\

Când e[ti departe de ]ara ta, devii foarte sensibil
la tot ce spune ceva despre ea, mai ales c\ nu e[ti
nici m\car în Europa, unde percep]ia popular\ c\
exist\ multe ]\ri este înc\ foarte r\spândit\. Nu
degeaba cineva a n\scocit o anecdot\ foarte circulat\
la un moment dat pe Internet: ONU dore[te s\
fac\ un sondaj mondial de opinie în privin]a foa-
metei. {i a formulat urm\toarea întrebare pe care
a r\spândit-o în lume, a[teptând r\spunsuri: �V\
rug\m s\ ne spune]i care este opinia dumnea-
voastr\ cu privire la lipsa de hran\ în alte ]\ri�.
ONU nu a primit r\spunsuri de niciunde fiindc\
în nici o regiune întrebarea nu a fost în întregime
în]eleas\. Popula]ia Americii Latine nu a în]eles
expresia �v\ rug\m�, cea din Europa de Est, expresia
�opinia dumneavoastr\�, cea din Europa de Vest,
expresia �lips\ de hran\�, iar cea din Statele Unite,
expresia �alte ]\ri�.

Stereoptipurile sunt evidente, desigur. Dar nu mai
pu]in sugestive. În aceste condi]ii, în SUA fiind,
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probabilitatea s\ auzi sau s\ cite[ti ceva despre
România este dramatic sc\zut\. Contrar marii
noastre naivit\]i, ei nu se compar\ niciodat\ cu
noi, [i e firesc. Te compari cu reperul, nu cu aba-
terile mari de la acesta. Nici în cercurile feministe
române[ti nu compar\m situa]ia femeilor din
România cu cea a celor din Afganistan în regimul
taliban. Iar SUA sunt reperul, dezirabilul, chiar [i
acum, în aceste vremuri mai pu]in prielnice, când
problema securit\]ii apare ca fiind mai important\
decât cea a libert\]ii.

Americanii sunt, fire[te, mari amatori de exotism.
{tirile despre România urmeaz\ aceast\ linie a
exotismului, chiar [i atunci când, dac\ am auzi
acela[i lucru la noi acas\, ar suna banal [i plictisitor.
De exemplu, pentru oricine c\l\tore[te din Bucure[tii
Noi la Buftea, bannerele cu vr\jitoare sunt o banali-
tate, o parte complet obi[nuit\ a peisajului. Diverse
femei, prin excelen]\ experte în magie alb\, în
leg\ri [i dezleg\ri, inclusiv de cununii, cutremure,
bube dulci [i SIDA, în preziceri, inclusiv electo-
rale, î[i ofer\ serviciile [i î[i fac reclam\ prin toate
mijloacele, pe chibrituri, la televiziune sau la �vizita]i
(exemplu fictiv): www://http.vrajitoare.ro�. Pentru
noi, obiceiul ca fetele rome din comunit\]ile tradi-
]ionaliste s\ fie retrase de la [coal\ [i s\ se m\rite
pe la 11-12 ani, eventual cu un alt copil, ceva mai
mare, f\r\ s\ li se cear\ consim]\mântul ([i, de
altfel, fiind înc\ departe de vârsta consim]\mântului)
este o parte a normalit\]ii. S\ faci un traseu montan
foarte u[or [i circulat, ca un bulevard, precum cel
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spre Poiana Stânii, [i s\ te întâlne[ti cu ur[i care
de obicei î]i fur\ mâncarea de la picnic este iar\[i
banal pentru cunosc\tori, atât de banal încât ulti-
ma oar\ când am v\zut acolo o scen\ cu ur[i, o
doamn\ d\dea cu geanta în cap unuia dintre ei,
]ipând ca din gur\ de [arpe: �Checul, d\-mi checul
înapoi!�. Dar, mai ales, nimic nu e mai banal, pentru
absolut toat\ lumea ca satele române[ti s\ aib\
uli]e, ca [oselele s\ aib\ niscai turme [i c\ru]e, ca
într-o gospod\rie ]\r\neasc\ s\ g\se[ti de toate:
vaci, g\ini, oi, porumbei. Ca pe p\mânturile noastre
s\ se cultive mai toate tipurile de culturi în unul
[i acela[i sat, de la sfecl\ la pruni. Ca porcul s\ se
taie în curte, ]uica s\ se fac\ la alambicul satului
[i mul]i gospodari s\ aib\ teasc personal pentru
vin.

Paranteza mea a fost cam lung\, dar necesar\ ca
s\ ne reîmprosp\t\m memoria. Unii o s\ zicem
c\ e normal, la fel cum e normal c\ în zonele
agroturistice au crescut frumuse]e de dot\ri ultimul
r\cnet, cum e normal c\ tot mai mul]i români au
Internet, c\ avem târguri de carte, c\ facem export
de confec]ii, c\ mai export\m [i ceva cunoa[tere,
cam pu]in\, e drept. A[a este, dar exemplele recente
sunt banale pentru lumi dezvoltate [i nu ai cum
face [tiri din ele, mai ales pentru America.

Dar ce este [tire pentru America? În cinci luni
(septembrie-ianuarie), [tirile despre România, cele
care mi-au stat mie la îndemân\ întâmpl\tor, au
fost cam acestea: câte un raport, inclusiv cel al
pre[edintelui Bush despre starea na]iunii, ne
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men]iona într-un [ir de state ca alia]i militari (mai
s\ mi se sparg\ pieptul de mândrie, cu tot paci-
fismul meu!). Câte un alt raport, despre emigran]ii
ilegali [i munca la negru, ne men]iona ca stat care,
prin salariile mai sc\zute decât în Albania1, devine
surs\ de for]\ de munc\ precar pl\tit\ [i neprotejat\
în SUA. România este men]ionat\ cu 400 000 de
emigran]i în ultimii ani, cu un salariu mediu lunar
în ]ar\ de 140 de dolari (Albania cu 185 dolari,
Croa]ia cu 700, Ungaria cu 590, Republica Moldova
cu 60). Dincolo de rapoarte, se întinde cel\lalt
mic arhipelag: cel exotic.

Lunile septembrie [i octombrie au fost un �regal�
chiar [i pentru media local\. În Bloomington fiind,
aceasta înseamn\ postul local de radio [i ziarul
Hoosier Times2. La postul local de radio s-a transmis
c\, dup\ meciul nostru cu Danemarca, un conclav
de vr\jitoare s-a adunat [i l-a blestemat pe arbitrul
care se pare c\ ne-a nedrept\]it3 s\ nu i se mai
aud\ fluierul [i s\ i se înmoaie picioarele când
alearg\ pe stadion. Cred c\ nimeni nu a men]ionat
rezultatul meciului. De fapt, ce conta meciul fa]\
de formidabila [tire despre Evul Mediu redivivus?
La câteva s\pt\mâni distan]\, apar dou\ [tiri despre
România, chiar [i cu poze. Regele Florin Cioab\,

1. �Poors from Eastern Europe Find Illegal Jobs, Exploi-
tation in US�, Hoosier Times, duminic\, 2 noiembrie
2003.

2. Numerele din 28 septembrie [i 2 octombrie 2003.
3. S\-mi fie scuzat\ ignoran]a!
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în biseric\, ]ine sceptrul în mân\, flancat de body-
guarzi, al\turi de o feti]\ deghizat\ în mireas\,
Ana Maria Cioab\. Feti]a comite o veritabil\ rebe-
liune transformat\ în scandal interna]ional: nu
vrea s\ fie m\ritat\ cu for]a. Dincolo de acesta,
subiectul a fost de bun\ seam\ toleran]a statului
fa]\ de o asemenea �abera]ie�. {i a[teptarea ca
eterna noastr\ opozi]ie democratic\ din ultimii
ani, Uniunea European\, s\ ne oblige s\ punem
cap\t acestei toleran]e fa]\ de înc\lcarea grav\ a
drepturilor copiilor [i ale femeilor.

Pân\ acum, lucrurile par u[or echilibrate: e bine
c\ suntem alia]ii militari ai SUA [i e r\u c\ suntem
foarte s\raci, practic\m emigr\ri riscante [i ne
vindem ieftin, f\r\ asigur\ri. E amuzant [i exotic
s\ ai vr\jitoare, dar cam primitiv. E jalnic [i vinovat
s\ tolerezi scoaterea din [coal\ [i c\s\torirea copiilor
cu for]a.

Dup\ Cr\ciun îns\, frem\tam împreun\ cu superba
comunitate româneasc\ din Bloomington, a[teptând
marele eveniment care avea s\ dreag\ ceva mai
mult busuiocul în privin]a �imaginii� eternei [i
fascinantei noastre ]\ri est-europene: Cold Mountain,
film turnat preponderent în România, avându-i ca
protagoni[ti pe Nicole Kidman [i Jude Law [i ca
regizor pe Minghella. Filmul este nominalizat
pentru Globul de Aur [i Oscar, inclusiv pentru
imagine (�imaginile din ]ara noastr\!�, cum zice
cu inima înc\rcat\ de drag, Cristina Z.). Alegerea
României ca loc de filmare a fost comentat\ pe larg.
Au fost dou\ argumente zdrobitoare: argumentul
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1 � costurile: po]i angaja solda]i pentru figura]ie
cu costuri foarte mici, cei 1 000 de solda]i angaja]i
pentru 11 s\pt\mâni au costat 300 000 de dolari.
Costurile s-au redus la o treime prin alegerea
României. Argumentul 2 � �când ajungi în România,
e[ti în Cold Mountain� (Minghella). Pe drum mai
trec ur[i [i vulpi (i-a v\zut [i Nicole [i s-a speriat
teribil), g\se[ti destule drumuri �nedezvoltate [i
pline de noroaie�, nu prea g\se[ti imagini cu obiec-
tive industriale pe care s\ le prinzi în camera de
filmat (Minghella), �ajungi s\ vezi cum `]i umbl\
insecte în farfurie [i nu-]i mai pas\�, încetezi s\-]i
mai cure]i unghiile, s\ te mai speli mereu pe mâini
[i chiar s\ faci du[, fiindc\ te treze[ti cu ap\ rece
pe tine (Kidman, p. 33). Unde mai pui c\ nu tre-
buie s\ refaci cu mari silin]e atmosfera din Carolina
de Nord din timpul r\zboiului civil. Po]i filma
case, garduri, gr\dini, drumuri, animale de curte,
pe viu, în direct, f\r\ nici un truc, f\r\ recuzit\
suplimentar\. Nimic mai normal, ne amintim noi,
doar 45% dintre români tr\iesc pe �platouri de
filmare� în scene domestice de Cold Mountain.

Comentariile m-au întristat. Ne-au întristat pe to]i.
Pe Matei C\linescu [i pe Cristina Zarifopol chiar
i-a durut. Eu cred c\ am rezistat chiar ceva mai
bine ispitei de a sim]i ca pe o ofens\ declara]iile
regizorului [i vedetei principale [i nu m-am întrebat
asemenea Adrianei C\linescu: �Dar altceva nu au
mai v\zut în România în atâtea luni de filmare?�.
De ce cred c\ am rezistat mai bine? Fiindc\ m\
întorc acas\, la normalitatea noastr\ exotic\ pe
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care o [tiu foarte bine, m\ întorc ca la un e[ec
personal, a[a cum facem mul]i. Mai încerc\m o
dat\. Faptul c\ cineva ne pune în fa]\ oglinda �exo-
tismelor� noastre trebuie luat ca atare. Suntem
toate aceste lumi laolalt\. Doar ne prefacem vinovat
c\ nu le vedem. Poate c\ nu a[ fi scris, dac\ nu a[
fi s\rit asear\ [i eu ofensat\, ca [i prietenii mei
ceva mai înaintea mea. Dup\ care m-am a[ezat la
loc, ca dup\ o lovitur\ dureroas\, dar pe o vân\taie
mult mai veche [i cum nu se poate mai real\:
Larry King1 i-a avut ca invita]i pe Kidman [i
Minghella. {i a întrebat: �De ce a]i ales România?�.
Iar regizorul i-a r\spuns scurt, f\r\ explica]iile
largi de dinainte: �Pentru c\ acolo multe sunt ca
în secolul al XIX-lea�.

Revista 22, 3-9 februarie 2004

1. În emisiunea sa de pe CNN din 24 ianuarie 2004.
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Patria carit\]ii de stat

Caritatea este un comportament care exprim\ iubirea
fa]\ de aproapele nostru, a oric\rui aproape aflat
în nevoie, în virtutea faptului c\ este om [i sufer\.
Respectul pentru umanitatea din persoana alteia,
oricare ar fi aceea, nu este îndeajuns în orice
situa]ie. Respectul poate s\ fie pur ra]ional. Carita-
tea înseamn\ [i o implicare afectiv\: compasiunea,
mila, empatia. De aceea, caritatea nu poate s\ fie
obligatorie, ci dezirabil\. Ar fi de dorit s\ nu fim
nep\s\tori în fa]a suferin]ei semenilor no[tri. Ar fi
de dorit s\ îi ajut\m ori de câte ori ne st\ în putin]\.
Caritatea este practicat\ preponderent de indivizi,
comunit\]i, grupuri de întrajutorare. Dreptatea,
spre deosebire de caritate, poate s\ fie la rândul ei
pur ra]ional\ [i este o valoare care se poate transfera
f\r\ probleme din moral\ în politic\. Nu putem
sili oamenii s\ fie compasivi, dar putem s\-i silim
s\ fie drep]i. O valoare de mijloc, cum ar spune
Carol Gilligan, este grija fa]\ de alt\ persoan\. Ea
nu presupune faptul de a-]i p\sa în mod obliga-
toriu de altcineva. Uneori, grija este pur\ dato-
rie: personalul medical, cel de îngrijire, profesorii
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trebuie s\ se comporte �grijuliu�, chiar dac\ nu le
pas\ de persoana pe care o îngrijesc sau o educ\.

Ceea ce vreau s\ argumentez în acest articol,
urmându-l pe Aristotel, este c\ nu exist\ decât
dou\ feluri de vicii: excesul [i lipsa. {i c\ noi le
practic\m din plin.

În filmele americane, bune sau proaste, revine mereu
o întrebare �ciudat\�, derivat\ din lungul lor exerci]iu
în privin]a autonomiei persoanei: What are you
doing for living? (�Ce faci ca s\-]i câ[tigi existen]a?�).
Când tr\ie[ti între ei, vezi c\ întrebarea este o
constant\ cultural\. Dac\ e[ti adult f\r\ handicap
major, nu scapi de aceast\ întrebare. Î]i marcheaz\
via]a: tu e[ti acela (sau aceea) care r\spunzi de
faptul de a-]i câ[tiga existen]a [i rezolva nevoile
de hran\, îmbr\c\minte, locuin]\, s\n\tate, educa]ie
avansat\, inclusiv pentru propriii copii. Întrebarea
nu este pus\ copiilor, persoanelor cu handicap grav
sau cu boli serioase, vârstnicilor care au cotizat
toat\ via]a activ\ la fondul de pensii (fiindc\ ei
[i-au pl\tit la vremea lor între]inerea la vârsta a
treia) sau celor afla]i în s\r\cie absolut\, sub limita
subzisten]ei. Europa este mai generoas\: rezolv\
problema tr\itului pentru mai multe categorii defa-
vorizate.

România este supergeneroas\. Prin decizie politic\,
circa 4 milioane de produc\tori de venituri r\s-
pund la problema �cum î]i câ[tigi existen]a� pentru
to]i cei 22 de milioane de tr\itori în patria carit\]ii
de stat. În acest mod, caritatea se distorsioneaz\
grav: ea nu mai este o alegere, ci o obliga]ie, iar
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dreptatea, mai ales cea retributiv\, potrivit c\reia
fiecare prime[te cât merit\, intr\ în cot\ de avarie.

În ultimii 15 ani, cele mai spectaculoase [i mai
eficiente competi]ii din România au fost, cred eu,
competi]ia pentru statutul de victim\ privilegiat\
[i competi]ia pentru statutul de client favorit al
statului. Pe cea din urm\ nu o discut acum. Ea
are de-a face, e drept, cu capturarea statului, forma
suprem\ de corup]ie, [i aceasta, la rândul ei, cu
preferin]a pentru cet\]eni-victime, în locul cet\-
]enilor competitivi [i merituo[i. Victimele sunt
candidate la obedien]\, inclusiv politic\. Învin-
g\torii, nu.

De 15 ani suntem obliga]i prin politici fiscale s\
ne manifest\m compasiunea fa]\ de toate cate-
goriile de victime: ]\ranii expropria]i [i urma[ii
lor, fo[tii proprietari imobiliari, funciari [i indus-
triali [i urma[ii acestora, [omerii pe durata legal\
de [omaj, persoanele cu handicap, cei afla]i în
s\r\cie absolut\ [i neovictime: chiria[ii din aparta-
mentele de stat, lucr\torii din fabricile de arma-
ment (peste 10 ani de [omaj tehnic!), ofi]erii
pensiona]i for]at, lucr\torii industriali pensiona]i
for]at, lucr\torii din minerit [i industria grea,
puternic sindicalizat\, beneficiari de salarii com-
pensatorii ultrasolide, la care un chirurg nu viseaz\
legal, zeci de mii de revolu]ionari cu înlesniri de
tot felul. În plus, ne-am mai manifestat politic
caritatea prin principiul uneori hazliu al �univer-
salismului�: aloca]ia universal\ pentru copii: egal\
cu zero pentru copiii din familiile înst\rite [i cu
nimic virgul\ ceva pentru ceilal]i, aloca]ia universal\
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pentru mame, care stimuleaz\ ie[irea femeilor
tinere din profesii competitive [i arat\ femeilor
cu salarii mici c\ e de dou\ ori mai rentabil s\ ai
grij\ de copiii pe care îi na[ti din doi în doi ani
decât s\ lucrezi. Este o uria[\ dev\lm\[ie de vic-
time, toate decontate, pe drept sau pe nedrept,
din impozitele pe venit ale celor care adesea î[i
iau dou\-trei norme sau lucreaz\ în Occident la
mâna patronului, f\r\ mari �mofturi� protective.
Dev\lm\[ia ne toce[te serios compasiunea pentru
victimele veritabile, cele care nu pot s\ se ajute
singure în mod real [i ne arunc\ în p\catul lipsei
de caritate.

Guvernan]ii au produs un exces major de transfer
al carit\]ii, atribu]ie a moralit\]ii individuale [i
comunitare. Au expropriat caritatea, iar noi nu
ne-am opus. Uneori ne-a convenit s\ fim victime
privilegiate, mai ales clien]i favori]i.

Instituirea carit\]ii în locul drept\]ii ca politic\
de stat este populism curat [i miroase de te ucide
a telenovele latino-americane [i române[ti, cu baroni
genero[i care î[i spal\ p\catele f\când o biseric\,
o televiziune, un ziar, un institut, dând o mas\
pentru nevoia[i în fa]a celor de mai sus. Într-o
astfel de lume, nu este de mirare câte personaje,
inclusiv VIP-uri, sunt înclinate spre plec\ciune în
fa]a politicienilor [i clien]ilor favori]i ai acestora:
�S\ru� mâna, boierule!�.

22, 9-15 august 2005
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Reparti]ia dup\ nevoi

Recent, un tân\r universitar îmi cita din cuvântarea
unui vechi profesor la deschiderea anului de înv\-
]\mânt: �Uita]i-l pe Lenin, dar re]ine]i îndemnul:
Înv\]a]i, înv\]a]i, înv\]a]i!�. Mult mai tân\rul s\u
coleg continu\: �Dar s\ vede]i, studen]ii s-au mirat
foarte: cine este oare Lenin \la pe care trebuie
s\-l uit\m?�. Cred c\ mul]i r\sufl\m u[ura]i: în
sfâr[it, avem o tân\r\ genera]ie �amnezic\�!

Fiindc\ [tiu c\ este adev\rat [i îmi pare bine, nu
de ignoran]a istoric\, ci de faptul c\ am apucat s\
tr\im asta, voi explica pe scurt, pentru cititorii
tineri, ce înseamn\ �reparti]ia dup\ nevoi� înainte
s\-mi dezvolt argumentul de mai jos.

La acest ceas, mul]i dintre cititori în]eleg c\ sursele
de venit ale oamenilor pot fi de mai multe feluri:
legale (salariul, dividendele, mo[tenirile, comisi-
oanele la vedere) [i ilegale ([paga, ciubucul etc.)
[i c\ acestea se acord\ dup\ vânz\ri, dup\ politica
salarial\, dup\ propor]ia câ[tigurilor dintr-o afacere,
dup\ voia Domnului s\ ai rude bogate, dup\ puterea
de negociere [i dup\ puterea asupra altuia c\ruia
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trebuie s\-i asiguri un drept legal sau uneori s\
încalci legea pentru el.

În disputele de principiu dintre Lassalle (ideolog
socialist) [i Marx (ideologul comunist), învingând
Marx, a rezultat ideea c\ oamenii î[i vor câ[tiga
existen]a în dou\ forme în societatea �ideal\�: în
etapa socialist\, ei vor câ[tiga dup\ munc\, a c\rei
valoare nu o stabile[te capricioasa [i anarhica pia]\,
ci planul stabilit de factorul con[tient al socie-
t\]ii, partidul comunist. În cea de-a doua etap\,
în comunism, reparti]ia (termen folosit pentru
modul de ob]inere a veniturilor) se face dup\
nevoi. Adic\ fiecare d\ societ\]ii prin munca sa
atât cât poate [i ia de la aceasta ce [i cât îi trebuie.
Sigur, mai existau ni[te am\nunte: nevoile nu erau
l\sate de capul fiec\ruia, ci erau determinate [tiin]ific
de c\tre speciali[tii partidului în normarea necesi-
t\]ilor umane, iar munca devenea o necesitate vital\
precum cafeaua de diminea]\ sau, pentru neb\-
utorii de cafea, precum hrana. Pe scurt, te trezeai
[i, buimac înc\, te aruncai în bra]ele muncii cu
aceea[i voluptate ca în aburii cafelei, inclusiv dac\
erai pickhammerist. Bunurile urmau s\ curg\
dintr-un corn nesecat al abunden]ei, c\ci societatea
comunist\ avea s\ aib\ resurse inepuizabile.

Imagina]i-v\, tineri cititori, c\ era]i educa]i de mici
c\ acesta este mersul �implacabil� al istoriei.
A[a au fost educate multe genera]ii din România,
inclusiv a mea. Cei mai mul]i ne-am dat seama
repede c\ este curat\ demagogie, c\ între �idealurile
luminoase� [i starea de fapt se întinde un h\u.
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Totu[i, o minoritate genera]ional\ avea alt\ per-
cep]ie: e posibil ca �mul]imea�, �masele� s\ tr\iasc\
din redistribuirea unei s\r\cii tot mai adânci. Dar
noi, noi cei �ale[i�, factorul con[tient al societ\-
]ii, am putea ajunge în comunism ca pasageri ai
unui Mayflower select. S\ ajungem, carevas\zic\,
la reparti]ia dup\ nevoile noastre. Generic, este vorba
despre nomenclatura de partid [i cea de �veghe�,
creatoare a ceea ce eu numesc comunismul feudal,
plus sateli]ii ei degrab\ sedu[i de societatea de
privilegii. Comunismul a r\mas pentru nevoia[ii
selec]i (falimentarii industriei grele [i de ap\rare),
feudalismul s-a creat în virtutea reparti]iei dup\
nevoi pentru cei �ale[i�. O parte a celor �ale[i�,
mai vârstnici [i pensionabili, au fost �sacrifica]i�
la revolu]ie: doi împu[ca]i, mai nimeni în pu[c\rie,
mul]i la pensie. Cealalt\ parte, mai tân\r\, mai
[colit\, a demarat în tromb\, ocupând partidele [i
posturile de redistribuire. În definitiv, ei voiau s\
treac\ la urm\toarea etap\: reparti]ia dup\ nevoi
personale.

Deceniul tranzi]iei în zona gri, etapa no man�s land,
a fost prielnic\ reparti]iei dup\ nevoi. Ne f\ceam
propriul comunism feudal, în subteranele demo-
cra]iei de vitrin\. Mai nimeni nu st\tea cu ochii
pe noi, cu atât mai pu]in Evropa. Cine se afla la
împ\r]irea bucatelor f\cea un calcul ra]ional al
nevoilor proprii [i ale celor de clan. Cum �masele
proletare� nevoia[e se mai revoltau [i ele, li se mai
repartiza câte ceva, nu dup\ munc\, fiindc\ fabricile
erau în faliment înfloritor, ci dup\ nevoile de sus-
]inere politic\.
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Banii statului, care sunt înc\ publici doar ca surs\,
nu [i ca redistribuire, s-au împ\r]it în general între
feudalii forma]i prin reparti]ia dup\ nevoi [i nevo-
ia[ii falimentelor industriale.

La finele lui �99 am ie[it din no man�s land, urmând
ca, treptat, s\ trecem la reparti]ia dup\ rezultate
[i merit. Faptul acesta a produs o panic\ fantastic\
[i o grab\ ostentativ\: venea ultima sut\ de metri
a reparti]iei dup\ nevoi a propriet\]ii de stat, a
banilor contribuabililor. Era ultima sut\ de metri
în evolu]ia comunismului feudal în toate catego-
riile de institu]ii. C\ci nevoile celor �ale[i� nu sunt
doar materiale, ci [i de func]ii [i de putere. Din
aceast\ cauz\, ei se reg\sesc pretutindeni, inclusiv
în administra]ie, poli]ie, v\mi, în universit\]i [i în
clinici. Capitalismul (în sensul competi]iei oneste,
al succesului [i meritului, al orient\rii dup\ regulile
pie]ei), ca [i statul de drept [i democra]ia neritualic\
au avut o prezen]\ insular\.

Europenizarea înseamn\ încetarea reparti]iei dup\
nevoi, destructurarea feudelor [i sc\derea drama-
tic\ a propor]iei nevoia[ilor privilegia]i. Pe scurt,
înseamn\ lichidarea comunismului feudal. În aceste
condi]ii, exist\ dou\ categorii evident suferinde:
feudalii de toate tipurile [i nevoia[ii privilegia]i
înv\]a]i necompetitiv la pomana �baronilor� de par-
tid [i de stat. Din prima categorie se recruteaz\ [i
�guri[tii� integr\rii europene, c\ci un alt reflex
ubicuu este traiul lozincard, înv\]at cu sârg în
socializarea timpurie a [efilor de azi, mo[tenire
transmis\ mai tinerilor [mechera[i [i beizadele
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din proximitatea ctitorilor reparti]iei dup\ nevoi.
Este drept îns\ c\ limbajul nevoilor s-a dus pe
apa sâmbetei marxiste [i a fost înlocuit cu cel al
intereselor, personale [i ele, desigur.

Amenin]area c\ înceteaz\ reparti]ia dup\ nevoi
personale [i nu cramponarea de reguli, trâmbi]at\
pe toate posturile, explic\ de ce parlamentul actual
este practic blocat din interior, de ce asist\m la
r\zboiul unei femei integre, sprijinit\ de o mino-
ritate sub]iric\ împotriva unei majorit\]i în con-
ducerea (In)Justi]iei, precum [i la întregul cortegiu
de contraofensive la reform\ în sistemul de infor-
ma]ii, educa]ie, s\n\tate, administra]ie. Nimic nu
însp\imânt\ mai tare în România �de grani]\� decât
reparti]ia dup\ rezultate [i merit în condi]ii de
competi]ie onest\.

Probabil de aceea nu este deloc întâmpl\tor c\
ultimele pe lista copy-paste-urilor din acquis-ul comu-
nitar sunt tocmai legile concuren]ei.

22, 18-24 octombrie 2005
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Marea încornorare

Nu vreau s\ intru în jocul �monstruoasei coali]ii�,
nici s\ m\ gândesc la tr\d\ri de budoar politic,
între partide, fiindc\ pe aceast\ cale uit\m c\ poli-
ticienii ar trebui s\ fie prestatori de servicii de
guvernare [i c\, în ultim\ instan]\, cei tr\da]i nu
putem fi decât noi, cet\]enii, aleg\torii, contri-
buabilii, adic\ angajatorii acestor oameni. Fa]\ de
noi poate avea loc în politic\ �marea în[el\ciune�
sau �marea încornorare�. În compara]ie cu aceasta,
între partide [i în interiorul partidelor pot s\ se
petreac\ doar în[el\ciuni [i încornor\ri mici [i
mijlocii. Atunci când vot\m, facem politic un �con-
tract�, dar moral facem [i leg\mânt temporar cu
ale[ii. Uneori chiar se întâmpl\ s\ credem în pro-
misiunile lor [i în capacitatea lor de a ne ap\ra
drepturile [i reprezenta interesele, c\ci a[a scrie
în fi[a postului lor.

În ani am înv\]at o lec]ie: pentru cei mai mul]i
politicieni nu conteaz\ vital dac\ sunt la putere
sau în opozi]ie, ci s\ r\mân\ acolo, pe scena pe
care le place înc\ prea multora s\ se simt\ supra-
cet\]eni. Nu trebuie s\-i b\nuim unilateral doar
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de interese economice, de[i tendin]a spre captu-
rarea statului (forma suprem\ de corup]ie), odat\
afla]i la putere, este evident\. PSD-ul a adus-o pe
�cele mai înalte culmi�, ca s\ m\ exprim în limba
de lemn. În parantez\ fie spus, acest comportament
a fost o tr\dare suprem\ a încrederii cet\]enilor: un
partid social-democrat, adic\ unul care trebuia s\
redistribuie echitabil banii celor cu venituri mari,
a reu[it, cu vorba inspirat\ a lui Mircea C\rt\rescu,
s\ se transforme într-un partid pentru cei putred
de boga]i, furând prin redistribuire, în mod legal,
dar profund imoral, din banii celor care, de[i mun-
cesc sau au muncit, devin tot mai putred de s\raci.
Atunci când e[ti la putere, ai �avantajul� fantastic
s\ po]i practica jaful �legal� din banii publici, adic\
din banii no[tri, ai �încornora]ilor�. Noi sim]im
c\ ceva e putred în Danemarca, putred moral, dar
bine camuflat legal. Nu avem cum s\-i �leg\m� pe
pr\duitori, c\ci au lucrat sub acoperire odat\ ce
legea (ordonan]a, hot\rârea de guvern) [i �pohta
ce-am pohtit� sunt una. Îi putem trimite îns\ în
opozi]ie, sperând c\ ceilal]i ne vor încornora mai
pu]in. În parantez\ fie spus, în prima etap\ a guver-
n\rii actuale, suntem martorii �satisf\cu]i� ai unor
dez-v\luiri, post în-v\luiri, despre raptul patronat
sau tolerat de PSD. Uite c\ �putregaiul� iese la
suprafa]\. Iese, e drept, dar pân\ unde [i cât?
Guvernarea trecut\ ne-a aruncat într-o practic\ [i
într-o cultur\ institu]ionale (bine preg\tite de tra-
di]ie) în care s-a consolidat deprinderea descurca-
tului la marginea legii sau, dac\ aveai pile, prin
construirea legii sau politicii �publice� privatizate,
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dup\ calapodul intereselor tale. Dac\ nu, degeaba
aveai interese, c\ nu ]i le reprezenta mai nimeni.
Cel mult mai g\seai câte un ziar nedat cu ocâr-
muirea, ziar în care un jurnalist milos se v\ic\rea
degeaba c\ tu mori cu dreptatea de gât. Mai mult,
modelul de succes a fost cel al �func]iei f\r\ costuri�,
doar cu beneficii. Dac\ justi]iarismul ar fi dus pân\
în pânzele albe [i în[el\ciunea scoas\ la suprafa]\
în toat\ goliciunea ei, m\ tem c\ ar trebui s\ cre\m
o �regiune penitenciar\� înaintea unei �regiuni de
dezvoltare�. Asta da form\ suprem\ de în[el\ciune:
s\ po]i func]iona adesea eludând legea sau prin
complicitate cu �legiuitorul�. De obicei, eticienii
occidentali vorbesc despre �politica mâinilor mur-
dare�. Nu îndr\znesc s\ se gândeasc\ pân\ unde
poate s\ fie împins\ murd\rirea mâinilor dincolo
de politic\, dar cu complicitatea politicienilor, nu
se gândesc pân\ la ce nivel de propagare ajunge
cultura institu]ional\ a corup]iei. Nici câte coarne
pot s\ fie puse pe la spate, în propria institu]ie,
guvernamental\ sau nu, exact celor care ar trebui
s\ fie beneficiarii ei.

În afara intereselor financiare, politicienii cu deficit
de scrupule au îns\ [i interese identitare pe care
nu ni le spun în campanie [i ne mai pun ni[te
coarne despre eficien]a [i competen]a lor spre
binele nostru. Cine vine s\ ne cear\ votul cu un
discurs de tipul: �Dac\ nu sunt senator, sunt nimeni,
pân\ [i soacr\-mea m\ dispre]uie[te!�. Dac\ li s-ar
lua func]iile, mul]i nu ar [ti s\ r\spund\ la între-
barea cine sunt [i ce sunt capabili s\ fac\. În plus,
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puterea î]i confer\ [i altceva: î]i d\ un aer de b\rbat,
chiar [i când ]i-a trecut m\laiul prin traist\. Puterea
te face vizibil public, chiar dac\ e[ti doar un figurant.
Cine nu este pe �sticl\�, indiferent cum, nici nu
exist\. În discursurile de campanie, candida]ii poves-
tesc despre faptul c\ nu dorm noaptea de grija
noastr\ [i a interesului public. Noi îi alegem, îi
angaj\m [i le pl\tim pe fa]\: salariile, diurnele,
drumurile �europene�, benzina cu care se depla-
seaz\ s\ ]in\ leg\tura cu �teritoriul�, telefoanele
mobile, hotelurile [i, pe dos, firmele care au comenzi
cu statul, licita]iile câ[tigate [mechere[te, scutirile
conjuncturale de impozit pe produsele importate
de firmele m\tu[ilor sau soacrelor octogenare, noile
antreprenoare ale României capitaliste (le-ar pune
pe numele socrilor sau unchilor, dar este riscant,
fiindc\ e probabil s\ moar\ cu [apte ani mai
devreme).

Valoarea moral\ central\ în democra]ie este încre-
derea public\. F\r\ perceperea ei ca �banalitate� a
comportamentului [i rela]iilor politice de c\tre
cet\]eni, democra]ia este un ritual, iar politica o
poveste ezoteric\ a unei �clase� superpuse, cu exis-
ten]\ bidimensional\ (la televizor), exceptând anii
electorali când bidimensionalii abstrac]i coboar\
în mul]ime [i devin tridimensionali concre]i.

Încrederea public\ începe cu promisiuni electo-
rale fezabile [i sincere, continu\ cu transparen]a
deciziei [i a bugetului public [i cu ]inerea pro-
misiunilor, m\car a celor �hard�, odat\ ajuns la
putere. Încrederea moral\ scade direct propor]ional
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cu în[el\ciunea politic\ [i încornorarea civic\. Nea-
vând experien]a unei democra]ii substan]iale, întru-
pat\ deopotriv\ în legi, institu]ii [i practici, revenim
la speran]e mesianice. De data aceasta nu ne facem
griji, mon cher, �Evropa� st\ în sfâr[it cu ochii pe
noi. Dac\ mai �cre[tem�, o s\ înv\]\m s\ st\m [i
singuri cu ochii pe noi. De-abia am intrat în �adoles-
cen]a� democra]iei.

Am plecat totu[i de departe, de foarte departe.
Decizia [i resursele au apar]inut PCR. Politica era
o Cabal\ construit\ ca s\ nu o pricepem. Activi[tii
acelei lumi erau dresa]i s\ cripteze deciziile, nu
s\ le fac\ transparente. Ion Iliescu a r\mas pe pia]a
politicii fiindc\ are marele talent s\ nu spun\ nimic
coerent cu dresajul anterior [i cu tendin]a majo-
ritar\ spre conservatorismul de stânga. Nespunând
nimic inteligibil, clar [i ferm, a fost [i mai este
perceput ca un om de încredere, unul care nu în[al\.
Fiindc\ nu a manevrat preferen]ial [i direct banii
publici, era greu s\-i devin\ universal transparent\
goliciunea moral\.

Am ajuns în stadiul în care pre[edintele [i chiar
mul]i guvernan]i au început s\ ne spun\ clar ce
vor s\ ne ia, ce vor s\ ne dea, dup\ ce politici ne
sprijin\ sau ne împiedic\ s\ tr\im. Adic\ au început
s\ se deschid\ u[i spre transparen]\. Exist\ o [ans\
s\ fim mult mai pu]in în[ela]i [i tr\da]i, mai pu]in
încornora]i. Aceast\ încredere nu este necondi-
]ionat\ [i �luna de miere a politicienilor� nu ]ine
mai mult de 90 de zile. Poate de aceast\ dat\ nu o
s\ fim atât de naivi, `ncât s\ ne l\s\m îmbrobodi]i
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de acoperirea legal\ a captur\rii statului, de �marea
încornorare� (ispit\ mereu serioas\). Poate c\ de
ast\ dat\ nu o s-o sfâr[im cotizând încredere doar
la partidul Don Quijote.

22, martie 2004
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Politica subiectiv\

Printre primele SMS-uri primite la început de an,
unul sun\ a[a: �În curând, peisajul feeric al s\rb\-
torilor va ceda locul luminii crude a realit\]ii. Î]i
urez s\ îi rezi[ti cu ochii deschi[i!�. Mesagerul
lui �Apocalipse next� este o persoan\ bun\, amabil\
[i inteligent\, foarte îngrijorat\ de preluarea politicii
de c\tre �ceilal]i�: fie ni[te amatori haotici, fie
produse ale unei conspira]ii care vrea s\ �ne termine�
([i pe care în naivitatea mea nu o în]eleg), cum
singur se exprima în ziua în care eu zâmbeam
prima oar\ din suflet, dup\ o lung\ hibernare neli-
ni[tit\, adic\ în 13 decembrie 2004, dup\-amiaza.

Pe 31 seara, un alt amic, de ast\ dat\ de partea
�noastr\�, m\ avertiza c\ în trei luni vor începe
grevele care vor urm\ri s\ demonstreze incapa-
citatea de guvernare a Alian]ei [i alia]ilor.

Asear\, cinci copila[i din cartier îmi spuneau c\:
�Semne bune anu� are!�.

La guvernare sunt câ]iva oameni pe care îi cunosc
direct, unii îmi sunt prieteni. De o s\pt\mân\
via]a lor a fost expropriat\ [i dat\ peste cap: adio
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privatitate, proiecte profesionale, seri cu prietenii,
adio lini[tea anonimatului relativ. Unii nu s-au
gândit în via]a lor s\ fac\ politic\ pân\ în clipa în
care au fost arunca]i din lacul lini[tit direct în
tsunami pentru simplul motiv c\ fuseser\ foarte
buni în alt\ zon\, inclusiv ca manageri, [i c\ sunt
oameni autentici, nu f\c\turi.

Ideea acestui articol �hibrid� mi-a venit citind mesajul
amicului cu frici apocaliptice. Este [i el unul dintre
noi. Poate nu ne în]elege. Poate nu ne-am f\cut
în]ele[i, to]i ceilal]i (mul]i) care, asemenea mie,
ne întorceam la prânz de la turul doi al alegerilor
cu un sentiment cumplit de alienare: Ce c\ut\m
aici? De ce am fost naivi s\ credem c\ lumea noastr\
se va orândui [i pentru oameni care î[i fac onest
profesia [i joac\ dup\ reguli? Lupta pe fa]\ nu
are nici o [ans\ la concuren]\ cu lupta pe dos, iar
noi pe cea din urm\ nu o [tim, dar adesea ne-a
frânt. În aceast\ categorie c\reia ne sim]im afini
intr\ [i oameni cu care am avut mari divergen]e
intelectuale, dar niciodat\ divergen]e de �specie�.
Mesagerul îmi ureaz\ s\ rezist cu ochii deschi[i.
Bine. Dar întotdeauna ochii deschi[i vor fi ai mei,
nu ai unei persoane destrupate. Pentru el, mesagerul,
[i pentru ei, mesagerii, voi încerca s\ spun câte
ceva despre preferin]a mea pentru �iresponsabilii
neexperimenta]i� pe care i-am ales s\ ne conduc\:

a) Eu cred c\ noi to]i, indiferent de profesie, suntem
prestatori de servicii: bancare, de educa]ie, de s\n\-
tate, de construc]ii, de cur\]enie, de informare,
de guvernare. Alegerile generale sunt un concurs
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în care angajatorii sunt cet\]enii (c\ci ei pl\tesc
lefurile, fie ele [i proaste, guvernan]ilor). Poli-
ticienii �aplic\� pentru un post de prestare de servicii
de guvernare cu un program [i un CV. Unii sunt
cunoscu]i [i mediatiza]i excesiv de mult [i de bine,
al]ii excesiv de pu]in [i de prost. Aceasta influ-
en]eaz\ rezultatele concursurilor, dar nu le deter-
min\ mecanic. În istoria României de pân\ acum,
func]ia cea mai înalt\ pe job-description nu a fost
ocupat\ de c\tre �prestatori de servicii�, ci de c\tre
diverse categorii de �st\pâni� din alt\ specie decât
cet\]enii ceilal]i: voievozi, regi, pre[edin]i rezulta]i
din alchimia �ini]ia]ilor� într-ale binelui impus cu
for]a de c\tre �factorul con[tient al societ\]ii noastre�
(PCR, FSN, PDSR, PSD). Nici re]eta CDR nu a
fost net diferit\: pre[edintele ap\rea ca un vod\
sobru, cu morg\, în spatele unui �amvon� din care
ne emana în]elepciuni aproape inaccesibile nou\,
�oamenilor de rând�. Am avut revela]ia c\ poate
s\ fie altfel în ziua în care avut loc faimoasa scen\
de la }ebea: la biseric\, preo]ii au a[teptat obedien]i
�m\rimile� o or\ [i jum\tate, amânând slujba pân\
au descins, scrobi]i, solemni [i importan]i, pre[e-
dintele Iliescu [i prim-ministrul N\stase, flanca]i
de bodyguarzi, în fluier\turile a ceea ce TVR numea
�peremi[ti�. Ironic, camera se mut\ pe dealul unde
avea loc petrecerea popular\, clasic asezonat\ cu
tiribombe [i gr\tare. În mul]ime, a[ezat într-o
rân\ lâng\ nevasta lui, B\sescu, departe de ideea
lui [i a noastr\ de a fi preziden]iabil, bea o bere,
mânca mici [i râdea tonic. Atunci am sim]it c\
acesta este tipul de pre[edinte pe care nu l-am
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avut niciodat\ în toat\ adun\tura de personaje
�solemne� care au prestat spre �binele statului�.
{i c\ m-am s\turat de binele statului (un nume
pus pe interese ascunse ochilor mei �marginali�
[i de rând) [i vreau binele public: acela rezultat
din interesele noastre [i pl\tit cu banii no[tri. Cred
[i sper c\ �b\se[tii� ne vor spune: �Aici sunt banii
dumneavoastr\�. Iat\ un �secret� care nu ne-a fost
niciodat\ revelat în istoria tr\it\. {i la care vrem
grabnic acces.

b) În comunism nu m-a sup\rat doar lipsa liber-
t\]ii, a propriet\]ii private, monopolul statului pe
via]a [i banii no[tri, ci [i dispari]ia meritului drept
criteriu de r\splat\ [i pedeaps\. Din aceast\ cauz\,
filosofia popular\ dominant\ era: �Decât s\ muncim
cu rost, mai bine pu]in [i prost�. În urma ei, conser-
vatori cum ne-am aflat [i înc\ ne mai afl\m, a
r\mas o mare de �victime� c\rora �statul� le-a trans-
mis mesajul: �Cet\]ene, dormi în pace!�. Rezultatul
este acela c\ întrebarea �ce faci ca s\-]i câ[tigi
existen]a?�, adresat\ adul]ilor s\n\to[i, nu este
deloc popular\. În schimb, popular\ este întrebarea:
�Cum faci rost de bani?�. R\spunsul standard este
acela c\ nu ne las\ \ia de la putere s\ murim de
foame, chiar dac\ nu d\m un ban pentru bugetul
public în afar\ de TVA, în schimb amarnic ni se
mai redistribuie ceea ce pl\tesc cei 4 milioane de
fraieri. Sigur, prefer\m s\ ni se spun\ c\ ne dau
cei de la st\pânire: banii de ajutoare sociale, pensii
dup\ 15 ani de munc\, 24 de salarii compensate,
ne pl\tesc între]inerea restant\, [coala copiilor,
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drumurile pe care mergem, doctorii la care avem
acces. Este mai jenant s\ spunem c\ banii îi lu\m
din impozitele vecinei care are dou\ slujbe sau
din banii c\p[un\reselor, menajerelor, ba chiar [i
a prostituatelor gata integrate în UE care asigur\
cre[terea PIB, în timp ce nou\ ni se �d\� din ce
r\mâne de la clientela politic\ de vaz\.

În �]eara� noastr\ încercat\ de �voievozi� [i �baroni�
sunt cel pu]in dou\ mari grupuri de interese: produ-
c\torii de venit, contribuabilii actuali [i trecu]i
(pensionarii reali, cu vechime regulamentar\) [i
consumatorii de venit. Cea din urm\ categorie se
subdivide în consumatori moral legitimi: copiii [i
tinerii care studiaz\, persoanele cu handicap real
(nu cu �f\c\tur\� de certificat post[pag\), bolnavii,
[omerii [i consumatorii moral nelegitimi (dar
degrab\ încuraja]i legal), to]i ceilal]i adul]i s\n\to[i
care nu trebuie s\-[i bat\ capul cu problema: �Ce
fac ca s\-mi câ[tig existen]a?�. Din cauza acestei
�filosofii� încurajate prin politica de stat, cheltu-
ielile anuale pentru un student sunt la jum\tate cât
pentru un revelion la Poiana Bra[ov; educa]ia e cea
mai ieftin\ marf\ (aloca]ia anual\ pentru un stu-
dent este în jur de 400 de euro, gr\dini]a privat\
costând între 100 [i 400 de euro pe lun\). Din
cauza acestei �filosofii�, înv\]\toarele [i profesoa-
rele m\nânc\ mai ales tocan\ de cartofi, se îmbrac\
second-hand [i se bucur\ de pomana porcului de
la câte un p\rinte mai milos. Din cauza acestei
�filosofii�, de[i avem o mul]ime de asista]i social
s\n\to[i, în virtutea solidarit\]ii noastre cu ei, ei
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nu se mai solidarizeaz\ cu noi când e vorba s\
presteze câteva zile în serviciul public.

Pe scurt, sunt însetat\ dup\ o guvernare de presta-
tori de servicii pentru prestatori de servicii trecu]i,
actuali [i viitori. Aceasta este conspira]ia pentru
care am votat �b\se[tii� sau ceva pe aproape, oricare
ar fi ei. Ca cet\]ean\ [i contribuabil\, nu voi ierta
pe nimeni care se va pitula sub v\lul solemn al
�secretului de stat� în leg\tur\ cu bugetul public,
indiferent dac\ are �morg\� [i vorbe[te neotabla
integr\rii sau râde cu poft\ [i vorbe[te pe în]e-
lesul �vulgului�. Atâta c\, în acest moment, cel
de-al doilea miroase incomparabil mai mult a acces
con[tient la �aici sunt banii dumneavoastr\�.

22, 13-20 ianuarie 2005
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Minciuna împotriva
binelui public

Democra]ia presupune consim]\mîntul informat
al cet\]enilor în privin]a viitorului guvern\rii. Infor-
marea se realizeaz\ în campanii electorale, prin
programe sau mesaje politice. Noi alegem pres-
tatori de servicii de guvernare. Consim]\mântul
se realizeaz\ prin vot. Consecin]a minciunii, a în[e-
l\ciunii sistematice în politic\ este pr\bu[irea în
trepte a încrederii publice: întâi într-un partid,
apoi în altele, iar în condi]ii de minciun\ endemic\,
chiar încrederea în democra]ie. Politicienii sunt
ispiti]i s\ confi[te statul pentru ei în[i[i.

În fa]a falsit\]ii politice cronice [i a lipsei de control
transparent asupra bugetului public, oamenii încep
s\ cread\ îndrept\]it c\ statul nu le mai apar]ine.
Mai sper\ o vreme, sub lozinca generic\, adresat\
guvernan]ilor: �Da]i-ne statul înapoi!�, dar apoi
tind s\ se revolte în moduri imprevizibile [i adesea
anarhiste.

Prima porunc\ a eticii în politic\ este:
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� Nu te folosi de cet\]eni ca de simple mijloace pentru
interesele tale [i ale grupului t\u!

Iar cea de-a doua porunc\, derivat\ din prima este:

� S\ nu faci promisiuni mincinoase!

Promisiunea mincinoas\ nu este totuna cu �min-
ciuna alb\�, cea flatant\, diplomatic\ de tipul �cet\-
]enii minuna]i ai acestei ]\ri merit\ tot ce e mai
bun!� sau �via]a mea apar]ine poporului român!�.
Promisunea politic\ �va cre[te bugetul educa]iei
la 6%� determin\ oamenii s\ fac\ alegeri: s\ r\mîn\
la studii în România, s\ doreasc\ o carier\ didactic\
fiindc\ se poate tr\i din ea, s\ cread\ c\ vor avea
studii de calitate [i vor fi c\uta]i pe pia]a european\
[i pentru altceva decît pentru c\p[un\rit, menaj,
construc]ii, ciob\nie [i prostitu]ie sau m\car s\
cread\ c\ nu le mai cad copiii în privata insalubr\
[i f\r\ u[i, din fundul cur]ii [colii.

Pentru spirite mai sofisticate, liberalismul [i social-
-democra]ia sînt doctrine care se asociaz\ obli-
gatoriu cu politici de investi]ie în educa]ie, c\ci
de aceasta depinde capacitatea indivizilor de a intra
în competi]ie. Atunci cînd aud de politici antiedu-
ca]ie refuz\ s\ cread\ c\ statul are guvern\mînt
liberal sau/[i social-democrat. Tot a[a, ei refuz\
s\ cread\ c\ este vorba de social-democra]ie atunci
cînd un partid autointitulat astfel (cazul PSD),
odat\ aflat la guvernare, face politici care conduc
la polarizare social\.

Despre caracterul �criptic� al con]inutului integr\rii
europene se spune c\ este o minciun\ prin omisiune,
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în interesul binelui public. Dac\ oamenii ar [ti ce-i
a[teapt\ prin intrarea în competi]ie transna]io-
nal\, sus]in politicienii paternali[ti, se vor speria
[i nu vor mai dori integrarea. Cei tineri vor beneficia
de pe urma faptului c\ nu a existat un consim-
]\mînt informat. Cazul nu este scuzabil etic. Expe-
rimen]ele pe cet\]eni nu sunt permise! Deci: Informeaz\
cet\]enii corect, inteligibil [i din timp asupra schimb\rilor
majore care îi privesc!

Dincolo de acest caz, domin\ îns\ în[el\ciunea
împotriva binelui public: deturnarea statului de drept,
capturarea statului de c\tre grupuri private de interese.
Cet\]enii nu î[i pot pune interesele pe agenda
politic\ [i pierd controlul banilor publici. P\catul
capital al politicienilor este capturarea statului. Cum
adesea capturarea o fac sub acoperire legal\, odat\
ce ei fac legile, nu mai pot s\ fie pedepsi]i decât
moral, prin excludere din politic\.

Dilema Veche, 2 decembrie 2005
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Nu suntem înc\ oameni liberi

Prin 1990 m-am sup\rat pe soacra mea c\ se temea
s\ îmi spun\ direct cu cine a votat. Mi-a dat doar
un indiciu: existau pe list\ [i simboluri ascu]ite
(aluzie la s\geata liberalilor). Ea tr\ie[te în Buz\u.
FSN-ul fusese votat de peste 90% dintre aleg\tori.
I se p\rea c\ este într-atât împotriva curentului,
încât i s-ar fi putut întâmpla ceva r\u dac\ se afla
la telefon (presupunea c\ telefoanele sunt urm\-
rite) sau dac\ afl\ vecinii [i rudele ce �disiden]\�
[i-a permis. Îi în]eleg spaimele. În anii �50 a fost
dat\ afar\ din UTC în calitate de �m\r stricat�
(metafor\ pentru du[manul de clas\). A suportat
pe t\cute un comunism al fricii pân\ la vârsta de
63 de ani. Frica nu trece spontan, odat\ cu schim-
barea regimului. Dar ea, ca mul]i al]ii dintre noi,
a reu[it s\ o dep\[easc\ [i s\ aib\ curajul opiniilor
proprii, chiar dac\ acest curaj se manifest\ doar
privat.

Ceea ce nu în]eleg îns\ este de ce aceast\ fric\
mai tr\ie[te [i dup\ 17 ani. Un sindrom foarte
interesant al fricii [i nelibert\]ii este ascunderea
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în dosul anonimatului opiniilor r\spândite în spa]iul
public. Locul predilect de desf\[urare îl reprezint\
comentariile cititorilor pe formele online ale presei.
Unele dintre aceste opinii sunt cel pu]in la fel de
interesante pentru marele public ca [i cele ale auto-
rilor care semneaz\. Mai mult, cititorii formelor
online urm\resc cu cel pu]in la fel de mult interes
[i textele comentatorilor. Aceste texte sunt incluse
în ziare [i reviste. De exemplu, când cineva îmi
cite[te articolul, poate oricând citi [i comentariile,
în orice col] de lume s-ar afla. Ele sunt parte inte-
grant\ a subiectului aflat în discu]ie. Niciodat\
pân\ la aceast\ form\ de comunicare nu a fost
posibil\ o asemenea democratizare salutar\ a acce-
sului la opinie.

În num\rul trecut al României libere am publicat
un articol intitulat: �Puteam s\ nu pierdem primii
10 ani?�. Pe scurt, dezvoltam opinia dup\ care în
democra]ii, pe lâng\ politicieni, [i cet\]enii sunt o
parte din explica]ie a actelor politice [i au o parte
de responsabilitate. Sus]ineam c\ dominanta pri-
mului deceniu a fost un conservatorism de stânga,
c\ interesele politice imediate ale majorit\]ii cet\-
]enilor, mai ales ale muncitorilor industriali, erau
acelea de a p\stra siguran]a locului de munc\ [i
statu-quo-ul, c\ interesele politice ale cet\]enilor
sunt legitime, chiar dac\ sunt d\un\toare istoric.
Reac]ia advers\ la reforme radicale a fost perma-
nent\ [i organizat\ sindical într-o lume care avea
o alt\ rutin\ a drepturilor (confundate cu drepturile
la ra]ii alimentare [i locuri de munc\ sigure). În
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consecin]\, plecând de la un comunism înapoiat
fa]\ de celelalte ]\ri din estul european (cu excep]ia
Albaniei) [i aflându-ne politic în no man�s land, era
pu]in probabil s\ nu pierdem primii 10 ani.

Nu m\ a[tept s\ îmbr\]i[eze cineva opinii situate
contra curentului principal potrivit c\ruia mafia
securisto-comunist\ este singura responsabil\ de
ratarea reformelor radicale. Primul meu articol din
România liber\, enervant chiar din titlu (�Tr\im în
cea mai bun\ Românie posibil\�) a fost primit [i
el cu ostilitate. Am avut îns\ proba unei �osti-
lit\]i� de o înalt\ clas\ [i demnitate responsabil\
care ilustreaz\ deosebit de gr\itor cet\]enia demo-
cratic\. Doamna Venera Dumitrescu Staia, din
Montréal, a comentat foarte critic opiniile mele
în publica]ia virtual\: România liber\, în Viitor. Ca
s\ fie sigur\ c\ le voi citi, mi-a trimis prin e-mail
articolul [i o scrisoare deloc cru]\toare, dar ambele
de o calitate excelent\. Domnia Sa este o persoan\
liber\. Nu are nevoie de anonimat pentru a-[i exer-
cita libertatea de exprimare, dimpotriv\. Consider\
asumarea propriei opinii ca ingredient constitutiv
al libert\]ii [i democra]iei. M-a onorat s\ intru
într-un dialog critic cu Domnia Sa.

A intra îns\ în dialog cu anonimi este uneori greu,
alteori imposibil. În ce dialog a[ putea îns\ s\
intru cu persoane care se ascund sub pseudonim
[i uneori manifest\ lips\ de responsabilitate fa]\
de propria opinie? Dar cu cei care confund\ liber-
tatea de exprimare cu cea de a calomnia [i insulta?
Ca s\ dau exemplul articolului înainte pomenit,
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cel despre cei 10 ani pierdu]i, a[ fi putut s\-i r\s-
puns domnului �Gheorghe�, autorul unor opinii
foarte civilizat exprimate, c\ nu am invocat menta-
litatea [i incultura drept cauze ale stagn\rii, ci
interesele politice directe ale unor categorii vaste
de cet\]eni. I-a[ mai fi spus c\ nu disculp poli-
ticienii. Cine îmi cunoa[te activitatea profesional\
[i cea publicistic\ [tie c\ afirma]ia este corect\. A[
fi îmbr\]i[at par]ial ideea la fel de civilizat expri-
mat\ a unui alt comentator f\r\ nume [i pseudonim
care socote[te c\ principala responsabilitate pentru
întârziere apar]ine politicienilor (mineriade, captu-
rarea statului de c\tre politicienii vero[i, reaua-
-voin]\ a clasei politice, dezinformarea). Desigur,
responsabilitatea le apar]ine în cea mai mare m\sur\,
dar explica]ia nu st\ doar în voin]a lor. Oricine
studiaz\ [tiin]e politice [tie c\ nici o evolu]ie demo-
cratic\ nu se explic\ doar prin interesele politi-
cienilor, ci [i prin cele ale cet\]enilor. Nu [tiu îns\
ce a[ fi putut r\spunde �picanteriilor� domnului
�Fontanelli� pentru care sunt �toa�[a profesoar\�,
�savant de renume mondial�, în rândul �oligar-
hilor incompeten]i [i jefuitori� care �fac afaceri cu
statul� [i �vând �legume expirate�, sau domnului
�Figaro�, pentru care sunt �o idioat\ care semneaz\
aceast\ mizerie de articol�, o �fuf\ care arunc\ cu
noroi�, �o mediocritate retardat\ implicat\ în politica
lui Iliescu�, o profesoar\ proast\ care educ\ studen]i
la fel de pro[ti, sau domnului �Rex�, care face tri-
miteri la corup]ie. Celor doi domni nu pot s\ le
spun decât c\ au gre[it locul: era mai coerent dac\
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scriau la publica]ia Atac la persoan\, fiindc\ aceste
�comentarii� sunt departe de a fi �atacuri la opinie�.

Am dat exemple dintr-un singur articol [i doar
referitoare la mine. {tiu c\ este jenant, dar cred
c\ trecem excesiv sub t\cere aceast\ problem\ care
]ine tot de gradul nostru înapoiat de democra]ie.
Presa este plin\ de exemple mult mai rele la adresa
altor persoane care î[i asum\ responsabilitatea opi-
niilor sub semn\tur\ proprie. Desigur, toate aceste
manifest\ri comport\ o discu]ie mai ampl\ în pri-
vin]a responsabilit\]ii presei pentru textele inte-
grale, inclusiv cele postate online. În acest articol
îns\ voiam doar s\ înt\resc ideea c\ anonimatul
este o form\ întrist\toare de nelibertate, de lips\
a curajului propriilor opinii [i s\ invit comentatorii
României libere s\ fie cu adev\rat pe m\sura semni-
fica]iei titlului ziarului ale c\rui articole le citesc
[i comenteaz\, adic\ români liberi.

România liber\, 14 noiembrie 2006
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Când începe lupta antiimpostur\
[i antiincompeten]\?

Lupta anticorup]ie este incomparabil mai avansat\
decât cea antiincompeten]\ [i antiimpostur\, m\car
prin faptul c\ este sprijinit\ de legi, de ceva insti-
tu]ii [i, mai ales, de o mare popularitate. Probabil
popularitatea se datoreaz\ faptului c\ beneficiarii
direc]i ai corup]iei sunt foarte pu]ini, pe când cei
ai imposturii [i incompeten]ei sunt foarte mul]i. În
firmele private, aceast\ lupt\ a început mai demult,
fire[te, sau chiar a fost o condi]ie de existen]\. Acolo
te pa[te falimentul. Un management incompetent,
[i lucr\tori incapabili te duc la sap\ de lemn. Nu
vreau s\ feti[izez virtu]ile firmelor private. Acest
fenomen de prevenire a imposturii [i incompe-
ten]ei are loc acolo unde exist\ concuren]\. În
condi]ii de monopol, standardele scad [i pre]urile
cresc (vezi, de exemplu, Apa Nova, Romtelecom).
În condi]iile în care protec]ia consumatorului sau
a beneficiarului este aproape inexistent\, standar-
dele de performan]\ scad din nou (vezi, de exemplu,
cazul unor universit\]i private). În sectorul public
îns\, aceast\ lupt\ practic nici nu a început mai
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mult decât prin cârcoteli interne [i critici palide
în pres\.

Exist\ temeiuri serioase s\ sus]inem c\ o societate
are o dezvoltare general\ liber\, civilizat\ [i pros-
per\ atunci când regulile ei de baz\ sunt concu-
ren]a (indiferent de forma de proprietate), aplicarea
standardelor profesionale, informarea corect\ [i
protec]ia consumatorilor (beneficiarilor). Aceste
reguli trebuie respectate indiferent de natura pro-
priet\]ii, indiferent dac\ avem de-a face cu sectorul
privat sau cu cel public.

Practicile cotidiene demonstreaz\ c\ institu]iile
noastre sunt (înc\!?) pervertite. La prima vedere,
aceast\ cras\ pervertire are leg\tur\ doar cu corup]ia
sau m\car cu l\comia [i ambi]ia. Guvernele [i pri-
m\riile exist\ pentru interesele mini[trilor, secre-
tarilor de stat, directorilor, primarilor, consilierilor
locali, nu ca s\ administreze bani publici în interesul
cet\]enilor. Parlamentele exist\ pentru a oferi un
status care devine statu-quo pentru parlamentari, nu
ca s\ recepteze pertinent nevoile normative ale
societ\]ii. Sunt spitale care exist\ pentru a avea
directori [i [efi de clinici, nu ca s\ trateze pacien]i
în condi]ii de nediscriminare [i grij\. Multe agen]ii
na]ionale exist\ ca s\ produc\ bro[uri [i sinecuri,
nu ca s\ preia [i s\ rezolve secven]ial problemele
cet\]enilor [i ale grupurilor minoritare, mai ales ale
celor nedrept\]i]i sau afla]i în dificultate. Destule
universit\]i (publice [i private) exist\ ca s\ aib\
profesorii trei-[apte norme plus status, nu ca s\
produc\ speciali[ti contemporani [i cunoa[tere la
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standardele actuale. La o a doua vedere îns\, toate
aceste pervertiri de sensuri au o rela]ie limpede
[i cu impostura [i incompeten]a. Prea mul]i parla-
mentari români sunt pur [i simplu impostori. Au
ajuns pe liste fiindc\ au cotizat intens sau au f\cut
sluj cui trebuie. Au ajuns în parlament fiindc\ au
min]it. Odat\ afla]i acolo, dup\ ce c\ uneori nici
nu vin, dar încaseaz\ lefuri, voteaz\ din obliga]ie
legi concepute în Europa de Vest, cu excep]ia celor
care ar d\una direct intereselor lor (vezi cazul Pro-
iectului Agen]iei Na]ionale pentru Integritate),
n\scocesc legi care contrazic normele europene [i
propria Constitu]ie (vezi, recent, reintroducerea
cenzurii în Legea cultelor). Întreba]i chestiuni
elementare pe profilul comisiei parlamentare din
care fac parte, demonstreaz\ c\ habar nu au în ce
ne integr\m, câte ]\ri mai sunt în UE, cine conduce
organismele UE [i care sunt acestea, nici m\car
câ]i bani urmeaz\ s\ primeasc\ ]ara c\reia îi fac
legi [i politici. S\ fi fost întreba]i [i despre strategii
politice coerente postaderare pare deja prea mult.
Prim-ministrul desemneaz\ un viitor comisar euro-
pean c\ruia i s-au v\zut col]ii incompeten]ei din
primele afirma]ii (Varujan Vosganian) [i se simte
afin cu mini[trii care str\lucesc prin nepricepere
în politici pentru domeniul lor, la fel ca [i mul]i
primari [i consilieri locali. La o analiz\ sumar\,
multe agen]ii na]ionale au conduc\tori [i angaja]i
care nu au nici o leg\tur\ de studii sau/[i de acti-
vitate cu domeniul de expertiz\ cerut pentru sco-
purile specifice. Nimic din trecutul lor nu îi calific\
s\ ocupe un post, dar o fac cu non[alan]\, în pur
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sistem clientelar [i, mai grav, nu sunt dispu[i s\
înve]e nici dup\ ce ocup\ o pozi]ie [i nici s\ angajeze
exper]i, tocmai fiindc\ ace[tia ar face un contrast
prin care propria impostur\ ar ap\rea în întreaga
�str\lucire�.

La catedrele universitare se perind\, nu de pu]ine
ori (eufemistic vorbind), profesori cu diplome dubios
ob]inute [i cu �opere� complet sau par]ial plagiate,
fie cu inten]ie (caz de furt [i impostur\), fie f\r\
inten]ie, fiindc\ nu cunosc reguli minime de cer-
cetare [i redactare academic\ (caz clar de incom-
peten]\). Mul]i nu cunosc limbile document\rii
în specialitate, nu [tiu s\ foloseasc\ sursele de
informa]ii în format electronic [i nu [tiu ce se
petrece în domeniul pe care pretind c\ îl repre-
zint\. Nu de pu]ine ori, ei sunt cei care conduc
opunându-se reformelor sub motivul: �Avem un
înv\]\mânt minunat!�. Minunat pentru cine? În
nici un caz pentru studen]ii p\c\li]i c\ înva]\ în
2007 ca în Europa lui 2007, ca s\ poat\ intra în
concuren]\ profesional\ dincolo de spa]iul �mioritic�.

Exist\ destule motive s\ credem c\, odat\ declan-
[at\ lupta antiimpostur\ [i antiincompeten]\ (adic\
antipractici majoritare), opozi]ia fa]\ de lupta anti-
corup]ie o s\ ne par\ palid\ [i cumin]ic\.

România liber\, 11 ianuarie 2007
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Partea a IV-a

POLITICIENII
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Ispita totalitar\

Am predat filosofie [i pân\ în 1989. Atât eu, cât
[i al]i colegi cu respect pentru domeniu ne amintim
cât de greu [i cât de riscant era s\ facem filosofie
în condi]iile în care aceasta era ancilar\ în raport
cu politica. Practicam un adev\rat slalom prin pro-
gram\, astfel încât s\ elimin\m critica marxist\ a
orice [i s\ elud\m contribu]ia omniscientului câr-
maci la dezvoltarea filosofiei. O f\ceam pe riscul
nostru [i în virtutea unei credin]e c\ datoria noastr\
este s\ preg\tim viitorul (destul de abstract pe
atunci). Filosofia este exerci]iul gândirii critice,
reflexive, exerci]iu dialogal, pluralist, exerci]iu
prin care ni se ofer\ [ansa s\ gândim problemele
fundamentale ale existen]ei, cunoa[terii, moralei
din mai multe perspective.

Înv\]area filosofic\ este contrar\ [i subversiv\ în
raport cu orice dogmatism [i totalitarism. Ea for-
meaz\ spirite libere, greu de manipulat, spirite
care pot adera la un adev\r, respectându-l [i pe al
altora. Profesoratul este profesie public\. Nu ai
cum s\ min]i despre ce ai f\cut, fiindc\ exist\
sute de martori.
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Regimurile totalitare moderne nu au avut nimic
împotriva [tiin]elor exacte. Atacul lor s-a dat împo-
triva [tiin]elor sociale în general, a filosofiei în
particular. În 1977, Ceau[escu nu a desfiin]at Facul-
tatea de Fizic\, pe cea de Chimie sau pe cea de
Electrotehnic\, ci pe cele de Sociologie, Psihologie
[i Pedagogie. Filosofia a fost cu greu p\strat\ ca
parte a Facult\]ii de Istorie [i având un num\r
infim de studen]i. Aceast\ m\sur\ a fost perfect
coerent\ cu faptul c\ un regim totalitar respinge
alt\ cunoa[tere social\ decât cea livrat\ de politic
[i stârpe[te modul pluralist de gândire în numele
unicului adev\r de partid. Disciplinele tehnice [i
cele de [tiin]e ale naturii, ca [i [tiin]ele formale
nu prezint\ un risc pentru totalitarism. Dimpo-
triv\: cu cât mintea oamenilor este populat\ aproape
exclusiv cu formule, ecua]ii, tehnologii, reac]ii chi-
mice, cu atât mai îngust este spa]iul de autore-
flec]ie, de gândire civic\, de instrumente care sunt
necesare particip\rii comunitare [i politice.

În decembrie 1989 am s\rb\torit, între alte forme
ale libert\]ii, ie[irea din ancilaritate (a se citi: din
sclavagism ideologic) a filosofiei [i reintrarea
[tiin]elor sociale în corpusul cunoa[terii oficiale.
Cum nu-mi plac s\rb\torile în care sunt doar spec-
tatoare, am încercat, împreun\ cu al]i colegi, s\
a[ez\m predarea filosofiei în matca sa fireasc\,
cea a libert\]ii de gândire, a ofertei pluraliste [i a
exerci]iului critic. A[a a ap\rut în 1993 Filosofia:
teme de studiu pentru clasa a XII-a, manual aflat în
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uz pân\ la apari]ia celor alternative (lucrarea este
coordonat\ de mine [i elaborat\ împreun\ cu
Adrian Paul Iliescu [i Adrian Miroiu). Pentru cei
mai pu]in familiariza]i, lucrarea cuprinde temele:
Omul, Libertatea, Dreptatea, Fericirea, Adev\rul,
Timpul, Ordinea, Dumnezeu, Filosofia. Oferta de
autori [i perspective variaz\ de la filosofii clasici
[i contemporani la teologi (Augustin, Damaschin,
Dionisie Pseudo-Areopagitul, Toma din Aquino,
Metodiu din Olimp), de la texte ale filosofilor [i
ale marilor scriitori la texte biblice. Construc]ia
lucr\rii [i exerci]iile aplicative încurajeaz\ diver-
sitatea, pluralismul [i acceptarea unei perspective
prin argumentare [i raportarea la celelalte. De des-
curajat sunt descurajate metodic exact tendin]ele
contrarii: tezismul, dogmatismul, cenzurarea liber-
t\]ii de exprimare. Mai mult, elevii au incluse instru-
mentele metodice de lucru chiar în\untrul c\r]ii,
astfel încât s\ poat\ descuraja ei în[i[i tendin]a
de monopol asupra unui mod de gândire. Au existat
critici pertinente ale acestui manual. Dar ele au
venit din partea celor din domeniu sau a bene-
ficiarilor: elevii [i studen]ii.

Miercurea trecut\ am aflat cu stupoare din pres\
c\ un politician român, senatorul Moisin, are din
nou o ini]iativ\ normativ\: aceea de a a[eza biologia
[i filosofia, în sens curricular, sub controlul Bisericii
Ortodoxe [i al celei Greco-Catolice. Senatorul î[i
exprima nemul]umirea c\ tot ce drege predarea
religiei în [coal\, stric\ biologia [i filosofia. Prima
e stric\toare de adev\r fiindc\ prezint\ ipoteza
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evolu]ionist\ [i pe cea genetic\, cea de-a doua
fiindc\ nu critic\ pe toat\ lumea din perspectiva
cre[tinismului [i mai are [i texte din filosofi r\u-
-fama]i, gen Nietzsche [i Marx, plus al]ii de orien-
tare iluminist-ra]ionalist\. Nu m-ar fi alarmat
pozi]ia domnului Moisin, dac\ ea nu ar exprima
o atitudine mai larg\, inclusiv o complicitate t\cut\
din partea anumitor medii universitare (de exemplu,
Universitatea din Bucure[ti are icoane în multe
s\li de curs [i consimte la construirea unei biserici
ortodoxe în curtea Facult\]ii de Drept). Cre[tin-
-ortodox\ fiind, m\ întreb cum m-a[ sim]i dac\ o
universitate public\ româneasc\, având o comu-
nitate islamic\ puternic\, ar umple pere]ii cu texte
din Coran sau, având o numeroas\ comunitate
catolic\, ar a[eza statuete ale sfin]ilor în s\lile de
curs. La fel ar fi [i în cazul comunit\]ii mozaice,
unde, potrivit aceleia[i dictaturi a majorit\]ii, ar
trona Steaua lui David pe pere]ii institu]iei publice
de înv\]\mânt. Cred c\ m-a[ sim]i exclus\ sau cel
pu]in marginalizat\. Ba, dup\ logica dihotomic\,
cea care anim\ pseudotoleran]a religioas\, a[ putea
s\ m\ simt profund imoral\ fiindc\ am alte op]iuni
decât majoritatea autoritar\. Impunerea unei sin-
gure perspective (religioase în acest caz) ignor\
eterogenitatea comunit\]ilor profesionale, civice,
politice, a celor educative. Prin natura ei, aceast\
ispit\ nu are nimic de-a face cu toleran]a cre[tin\,
dar se potrive[te de minune cu reflexele totalitare.

În decembrie 1989, am refuzat s\ cred c\ cineva
va mai îndr\zni vreodat\ s\ rea[eze [tiin]ele socio-
umane sub o dictatur\. Aflu acum c\ duhul totalitar
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nu a pierit. El se metamorfozeaz\. Filosofia a sc\pat
de ancilaritatea politic\. Dar ea nu a sc\pat [i de
ispita de a o a[eza sub ancilaritate religioas\. Cu
modul nostru nostalgic de a ne submina viitorul,
nici nu-i de mirare c\, dup\ ce ne-am tot întors
spre diverse trecuturi � de la socialismul cu fa]\
uman\ al anilor �70 la Vârsta de Aur interbelic\ �,
vom ajunge chiar mai departe: la gloriosul Ev Mediu
sau ceva mai încolo: la modelul fundamentalist
islamic, unde distinc]ia dintre religie, filosofie,
moral\ [i politic\ se dizolv\ sub dictatura ade-
v\rului unic.

Curentul, 25 martie 1998
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Noi, imbecilii

Schematic vorbind, o guvernare este cotat\ ca moral\
sau imoral\ potrivit a dou\ mari tipuri de criterii:
a) dac\ î[i ]ine promisiunile, în acest caz fiind
judecat\ dup\ criterii deontologice; b) dup\ efectele
pe care actele ei le au pentru cet\]eni, în acest
caz fiind judecat\ dup\ criterii consecin]ialiste.
Politica este activitatea de luare [i implementare
a deciziilor menite s\ rezolve problemele unei
comunit\]i.

Este de ajuns s\ ne întoarcem asupra acestor dou\
probleme schi]ate mai sus: moralitatea în politic\
[i în]elesul politicii, ca s\ ne întreb\m dac\ nu
cumva vorbim despre închipuiri pure. Promisiunile
au devenit suveniruri de campanie, iar consecin]ele
guvern\rii sunt de notorietate: sl\birea influen]ei
societ\]ii civile, înc\lc\ri flagrante ale principiilor
statului de drept, reforma economic\ nominal\,
declinul dramatic al produc]iei [i veniturilor, adân-
cirea procesului de pauperizare. Normele [i insti-
tu]iile menite s\ le implementeze sunt departe de
a rezolva problemele comunitare.
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Unii dintre noi credem în democra]ie. Cu alte
cuvinte, credem c\, fiind fiin]e umane înzestrate
cu discern\mânt [i interese, putem alege acele
grup\ri politice [i acele programe care ne repre-
zint\ cel mai adecvat interesele. Mai mult, credem
c\ alegerile sunt un concurs public pentru posturi
de decizie na]ional\ sau local\, pe care îl câ[tig\
anumite forma]iuni politice (în cazul votului pe
liste), compuse din politicieni care î[i respect\ în
linii fundamentale tipologia partidului din care fac
parte. În acest fel, sper\m c\, dac\ vot\m liberali,
na]ional-]\r\ni[ti, na]ionali[ti, social-democra]i etc.,
ace[ti politicieni nu ne vor în[ela flagrant [i nu
ne vor sfida pe fa]\, odat\ v\zu]i cu sacii în c\ru]\.
Nu de alta, dar noi îi pl\tim pe ace[ti oameni ca
s\ nu ne în[ele, ci s\ fac\ ceea ce au promis. De
multe ori, ei nu se pot ]ine de promisiuni din
motive relativ exterioare voin]ei lor: investi]iile
str\ine nu vin, presiunile sindicale sunt prea mari,
solidaritatea cu guvernan]ii scade dramatic dup\
luna de miere (care dureaz\ de obicei cam 100 de
zile), presa este descurajant\ [i defetist\.

În 1996, cei mai mul]i am votat coali]ia actual\,
care crease imaginea c\ ar de]ine cheia [i mono-
polul democra]iei. I-am respins pe cripto-comuni[ti,
pe extremi[tii cu platforme apropiate de na]ional-so-
cialism, pe na]ionali[ti chiar, trimi]ându-i în opozi]ia
parlamentar\. Pe al]ii, inclusiv unii destul de pro-
mi]\tori de tipul Alian]ei Na]ional Liberale, i-am
trimis în afara parlamentului.
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To]i cei care au ajuns s\ ocupe fotolii parlamen-
tare sunt acolo fiindc\ a[a am vrut noi: s\ ne repre-
zinte interesele [i s\-i pl\tim pentru asta. Le-am
acordat încredere, prestigiu [i, nu în cele din urm\,
salarii incomparabil mai mari decât ale celor mai
mul]i dintre noi. Unii dintre ei nu doar c\ ne în[al\,
dar ne mai [i sfideaz\ cu dispre] suveran, comu-
nicându-ne public faptul c\ nu dau doi bani pe
sistemul prin care ocup\ locuri în parlament, nici
pe procedura prin care au ajuns acolo. Ne calific\
pe fa]\ drept imbecili [i î[i exprim\ f\r\ echivoc
preferin]a pentru dictatur\. Nu, nu este vorba despre
extremi[tii clasici. Dimpotriv\, este vorba, în cazul
de fa]\, despre un senator al coali]iei aflate la putere.
Mai mult, acesta este un senator care a candidat
din partea unui partid liberal, partid reputat istoric
pentru aderen]a la universalitatea cet\]eniei, a sufra-
giului, a statului de drept, a respect\rii regulii
majorit\]ii corelate cu respectarea drepturilor mino-
rit\]ilor. Este vorba despre senatorul PNL Alexandru
Paleologu [vezi interviul dat de Alexandru Paleologu
revistei Lumea magazin, nr 10 (66), 1998, [i inti-
tulat �Mârl\nia din via]a politic\ româneasc\ este
un spectacol politic complet�].

Senatorul liberal Alexandru Paleologu nu are nici
comportament liberal, nici op]iuni democrate. El
este adeptul monarhiei de drept divin, nu al celei
constitu]ionale [i democratice, compatibil\ totu[i
cu liberalismul: monarhia este singura form\ de
guvern\mânt care poate fi elitist\ [i poate proba
efectiv competen]ele dincolo de criteriile [i supra-
licitarea electoral\, a[a cum se întâmpl\ la noi...
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Un rege este unsul lui Dumnezeu [i are o calitate
transuman\. Senatorul dispre]uie[te republica [i
democra]ia deopotriv\. Dac\ nu credem acest lucru
(vezi ideea de mai sus � n.n.), r\mânem republic\,
adic\ regimul mediocrit\]ii, al tranzac]iilor meschine,
al lipsei de perspectiv\ [i al electoralismului, în
care conteaz\ doar pasiunile [i poftele populare.
Cu alte cuvinte, s\ ne fie ru[ine nou\, celor care
alc\tuim masa popular\, c\ avem îndr\zneala s\
ne exprim\m propriile interese [i s\-i pres\m, prin
mecanisme electorale, pe unii ca domnul senator
s\ ]in\ cont de ele. Chiar îi determin\m pe ale[ii
no[tri s\-[i calce pe suflet [i s\ ne mint\: nu po]i
s\ spui adev\rul, ca s\ nu-i superi pe cei de care
depinzi.

Alexandru Paleologu critic\ guvernarea de parc\
s-ar afla în opozi]ie. Se spal\ pe mâini de orice
responsabilitate pentru faptul c\ face parte din
coali]ia care ne face legi, pe motivul: eu nu am
func]ie în stat. Sunt senator în Parlamentul
României, care nu e o func]ie, e un mandat. Ba
mai mult decât atât, el critic\ pân\ [i regimul politic
gra]ie c\ruia este senator [i ne mai d\ [i solu]ii:
într-o situa]ie cum este cea din România de acum,
era prev\zut\ în dreptul roman posibilitatea intro-
ducerii unei dictaturi pe termen limitat, tempo-
rar\, pentru scoaterea societ\]ii din impas în mod
autoritar. Regimul ar urma s\ fie condus de cineva
inatacabil, irecuzabil prin autoritatea sa moral\,
intelectual\ [i a[a mai departe. Aceast\ autoritate
nu poate reveni decât regalit\]ii, prin natura ei.
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Tânjind dup\ autoritarism, senatorul democratic
ales nu dispre]uie[te nici anarhia, odat\ ce nu
crede în formele organizate de presiune: nu cred
în existen]a unui grup de presiune organizat. Cred
în presiunea colectiv\ care se produce la un moment
dat, când situa]ia devine intolerabil\ (aten]ie, into-
lerabil\ într-o democra]ie, poate tocmai fiindc\ e
democra]ie!).

Democra]ia este �un regim politic al pro[tilor pentru
pro[ti� sau al prostimii pentru prostime. E un regim,
prin natura lui, de stânga, ne zice domnul senator.
{i este încurajat doar de intelectualii de stânga.
De aceea, Alexandru Paleologu nu are nici o încre-
dere în intelectuali, c\ci ace[tia încurajeaz\ abe-
ra]ia numit\ democra]ie. De fapt, el nu are încre-
dere în mai nimeni, în schimb ne dispre]uie[te
pe mai to]i ca voin]\ [i reprezentare: mai exist\
ideea aceasta, de care, din nefericire, nu mai putem
sc\pa, ideea sufragiului universal. Sufragiul uni-
versal este, prin enun], o abera]ie, fiindc\ votul �
sau opinia unui om de geniu sau a unui om inte-
ligent [i educat � poate fi anulat prin voin]a a o
mie de imbecili. U[or pot s\ gre[easc\ o mie de
imbecili, chiar o sut\ de mii sau un milion.

Da, în acest punct, sunt de acord cu dumnealui.
Peste o sut\ de mii de imbecili am consim]it s\
alegem [i s\ pl\tim s\ ne fac\ legi un om care nu
d\ doi bani nici pe interesele noastre, nici pe noi
ca persoane, nici pe democra]ie. Are dreptate alesul
nostru c\ ne-am în[elat [i am gre[it. Ceea ce nu
în]eleg eu este faptul c\ Domnia Sa continu\ s\
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se maculeze într-un parlament în care nu crede [i
s\ se complac\ în a fi emana]ia voin]ei �gloatei de
imbecili�. Un om de onoare nu ar putea s\ intre,
nici s\ r\mân\ într-o institu]ie pentru care nu are
decât dispre]. Tot la fel, nu în]eleg cum un partid
politic nu are nici o problem\ de etic\ în raport
cu un senator al s\u care îi sfideaz\ doctrina.

Dar poate e normal s\ nu în]eleg. Eu continui s\
cred în coeren]a între etic\ [i politic\, subscriu s\
fac parte dintre imbecilii domnului Paleologu [i
s\ cred în regimul care le reprezint\ interesele.

22, 27 octombrie-2 noiembrie 1998
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Paternalism [i conservatorism

Conservatorismul societ\]ii române[ti este para-
doxal (fiind un mixaj stânga-dreapta) [i polimorf.
Nu e necesar s\-l afi[\m ca ideologie. El este o
stare de spirit care genereaz\ strategii conserva-
toare, atât la nivelul vie]ii indivizilor, cât [i la nivel
politic. O explica]ie este de natur\ biologic\. Dac\
ne este afectat\ existen]a la nivelul trebuin]elor
fundamentale, tindem spre strategii de supravie-
]uire (în cazul nostru, este vorba despre peste
jum\tate dintre cet\]eni). Sau tindem s\ conserv\m
un mod de via]\, un status, proprietatea, puterea.
Cel mai mare num\r de conservatori se recruteaz\
din rândul popula]iei rurale, al celei needucate, al
vârstnicilor, al celor din ora[ele mici. În România
reprezint\ peste 70% din popula]ie.

Replica poate veni prompt: dar majoritatea românilor
au votat schimbarea. Desigur, dar aceast\ schim-
bare în bine era un [ir lung de promisiuni elec-
torale protective, anticorup]ie [i proeuropene.
Mesajul liberal a fost respins. Iar ast\zi, cura de
liberalism economic mai mult sau mai pu]in
importat nu este secondat\ de una asem\n\toare
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în privin]a celui politic. Politica pare s\ r\mân\
ata[at\ atât de conservatorismul de stânga (mo[-
tenirea recent\), cât [i de cel de dreapta (mo[-
tenirea trecut\), via restitutio, dar nu numai în
privin]a propriet\]ii, ci [i în cea a educa]iei, culturii,
comportamentelor. Avem, la ora actual\, un mixaj
inedit de conservatorisme: cel de stânga, spre care
trage partea popula]iei despre care am vorbit, precum
[i reflexele dirijist-centraliste ale ministeriabililor
ambelor legislaturi (cu mici excep]ii), [i cel de
dreapta, spre care trage, invocând dreptatea resti-
tutiv\ [i tradi]ia cultural\ interbelic\, o bun\ parte
a guvernan]ilor actuali. PN}CD este campionul
ei, odat\ ce are [i mini[tri care au fost bucuro[i
s\ trag\ spuza pe maximalismul statal.

Sondajele anului 1996 asupra autorit\]ii d\deau
prevalen]\ cople[itoare Bisericii [i armatei. La ora
actual\ li se al\tur\ Pre[edin]ia. Pot fi formulate
multe explica]ii, inclusiv aceea c\ astfel de insti-
tu]ii n-au impact direct în via]a cet\]eanului, deci
îl nemul]umesc mai greu. De aceea, nici m\car
informa]iile despre necre[tinismul [i imoralitatea
unor înal]i ierarhi n-au clintit încrederea în
Biseric\, devenit\, în condi]ii de degringolad\ a
valorilor, un reper în criza de repere. Dar ceea ce
mi se pare riscant este faptul c\ pre[edintele ali-
menteaz\ mentalitatea paternalist\. Dup\ 1996,
Emil Constantinescu a fost beneficiarul câtorva
mo[teniri care i-au favorizat imaginea: avea bine-
cuvântarea lui Corneliu Coposu, figura-simbol
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moral a opozi]iei, se adreseaz\ omene[te [i deschis
interlocutorului, a avut o campanie axat\ pe imagi-
narul popular legat de figura lui Cuza (Vod\ pentru
norod), a avut [i mai are înc\ media [i societatea
civil\ de partea sa. Pe cea din urm\ a atras-o par]ial
la guvernare prin intermediul Alian]ei Civice [i al
liderilor sindicali. Premierul actual, Victor Ciorbea,
e caz notoriu. Pre[edintele continu\ s\ alimenteze
mentalitatea paternalist\ prin accentul pe care îl
pune pe grija sa fa]\ de suferin]a oamenilor simpli,
grij\ care îl macin\ sincer, dar contraproductiv.
Aceasta nu-l determin\ s\ schimbe un premier
ineficient, nici s\ amendeze guvernul când d\ ordo-
nan]e de urgen]\ neconstitu]ionale (vezi cea de
modificare a Legii `nv\]\mântului). Dup\ cum nu-l
împiedic\ s\-[i aleag\ consilieri dup\ criterii empa-
tice [i mai pu]in dup\ cele ale competen]ei date
de preg\tire [i experien]\ în domeniu (vezi condi-
]iile pentru consiliere pe probleme de tineret sau
pe cele asupra orfanilor). O alt\ prob\ de pater-
nalism asumat o reprezint\ caracterizarea pe care
o face românilor care, potrivit pre[edintelui, sunt
sentimentali [i emo]ionali [i care mai degrab\ se
uit\ în ochii t\i când vorbe[ti, decât ascult\ ce le
spui (declara]ii ap\rute în interviul din Adev\rul,
28 noiembrie 1997). Prin urmare, popula]ia nu
este în stare de discern\mânt. Ea este infantilizat\.
O astfel de popula]ie nu e tocmai apt\ de demo-
cra]ii mature, de exerci]iu civic. Nici nu are prea
mult\ nevoie s\ se implice în dezbaterea public\
a legilor. În schimb, ca orice categorie infantil\, ea
are nevoie de un model de autoritate, de protec]ie
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[i grij\. Interesant este îns\ c\, în situa]iile care
genereaz\ conflicte interetnice (vezi cazul minori-
t\]ii române din jude]ele Harghita [i Covasna),
pre[edintele îndeamn\ p\r]ile s\-[i rezolve prin
negocieri mature divergen]ele de interese. Atitudi-
nea sa este ambivalent\: pe de o parte, se manifest\
ca un pre[edinte democratic. Pe de alt\ parte, încu-
rajeaz\ o percep]ie asupra sa ca �personificare a
statului [i poporului român� (afirma]ia a fost f\cut\
pe 8 decembrie la Tele 7 ABC [i apar]ine consi-
lierei sale, Zoe Petre). Ceea ce ne este mai greu s\
accept\m la finele secolului XX, dup\ epuizarea
multor variante de providen]ialism, este aceea c\
putem lua în serios convingerile profund demo-
cratice ale unei persoane. Oricine poate s\ aib\
ce convingeri dore[te. Important\ este atitudinea
sa public\. Aceea este necesar s\ fie democratic\.
Noi suport\m consecin]ele actelor celor desem-
na]i în func]ii publice majore. Credin]ele intime,
în ultim\ instan]\, îi privesc personal.

Curentul, 11 decembrie 1997
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Da]i-ne statul înapoi!
Apel c\tre politicieni

V\ scriu în calitate de cet\]ean\ contribuabil\, în
interesul multor cet\]eni [i cet\]ene, contribua-
bili la rândul lor, oameni pe care îi cunosc direct
în calitate de colegi, profesori, politologi, membri
activi ai societ\]ii civile [i, indirect, din cercet\ri
sociale.

Fac un apel la dumneavoastr\ s\ pune]i cap\t poli-
ticilor antiliberale [i antisocial-democrate pe care
le duce]i de peste 15 ani, indiferent de numele
partidelor din care face]i parte. Pune]i cap\t practicii
de în[elare a cet\]enilor prin etichete politice f\r\
acoperire. {tiu c\ în partidele dumneavoastr\ exist\
[i liberali, respectiv social-democra]i. Ei sunt înc\
prea pu]ini [i nu au destul\ putere ca s\ constituie
o mas\ critic\, definitorie pentru PNL sau PSD.

M\ adresez întâi liberalilor, c\ci ei conduc guvernul
actual.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi avut respect pentru
discern\mântul aleg\torilor [i pentru contractele
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cu electoratul; nu trata]i aleg\torii ca pe o mas\
acefal\, lesne de p\c\lit [i apoi de ignorat din
�ra]iuni de stat�.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi promovat politic
investi]ii în educa]ie deoarece, potrivit tradi-
]iei liberale, la care nu a renun]at nimeni în
afar\ de dumneavoastr\, cheia intr\rii drepte
în competi]ie este accesul la educa]ie [i cali-
ficare. Sub guvern\rile liberale, educa]ia doar
a supravie]uit, nu s-a dezvoltat calitativ, a fost
tratat\ ca un consum pentru s\r\ntoci, nu ca
o investi]ie absolut necesar\, cu atât mai necesar\
acum când lumea dezvoltat\ export\ know-how.
Probabil dumneavoastr\ vre]i s\ intr\m în con-
tinuare în competi]ia mondial\ mai ales cu
exportul de bu[teni, rafinarea petrolului, textile,
peisaje, mân\ de lucru ieftin\, culeg\tori, zilieri,
ciobani [i prostituate.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi promovat competi]ia
liber\, demonopolizarea [i reducerea interven]iei
statului în economie. În schimb, a]i încurajat
monopolurile [i a]i p\strat statul drept client
[i furnizor principal al multor firme.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi promovat principiul
competen]ei, începând cu cel al competen]ei
politice. În locul acestuia, încuraja]i distribuirea
clientelar\ a posturilor [i pozi]iilor de decizie
[i principiul meritului dat de serviciile aduse
partidului, nu de cele aduse democra]iei, statului
de drept, economiei, educa]iei.
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� Dac\ era]i liberali, a]i fi promovat politici de
protec]ie social\ adresate categoriilor care nu
pot s\ se autoîntre]in\: copii abandona]i, orfani,
s\raci, persoane cu handicap, bolnavi, vârstnici.
F\când protec]ie social\ pentru adul]ii s\n\to[i,
i-a]i p\gubit pe ceilal]i moral îndrept\]i]i, a]i
încurajat pasivitatea [i lenea adul]ilor cu putere
de munc\, pl\tindu-i s\ stea acas\ din impozitele
celor care muncesc echivalentul a dou\-trei
norme.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi tratat firmele drept ceea
ce trebuie s\ fie: furnizoare de servicii pentru
clien]i [i furnizoare de venituri pentru stat. A]i
p\strat firme subven]ionate care nu mai pres-
teaz\ decât servicii de consum din bugetul public.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi [tiut c\ bugetul provine
de la cet\]eni [i trebuie s\ fie public în sensul
accesului transparent la informa]ii [i la politici
bugetare. Încuraja]i un ocultism antiliberal în
sensul criteriilor de redistribuire a bugetului
public.

� Dac\ era]i liberali, a]i fi f\cut tot posibilul ca
statul s\ fie un stat de drept. Deocamdat\, la
fel ca [i cel mai mare partid social-democrat al
]\rii, încuraja]i sau cel pu]in nu descuraja]i efi-
cient capturarea acestuia de c\tre grupuri pri-
vate de interese.

M\ adresez celor care î[i spun social-democra]i
(PSD):
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� Dac\ era]i social-democra]i, a]i fi promovat ega-
litatea de [anse la educa]ie [i servicii de s\n\-
tate pentru marginali [i s\raci. A]i promovat,
în schimb, marginalizarea [i s\r\cirea integral\
[i egal\ a educa]iei [i s\n\t\]ii.

� Dac\ era]i social-democra]i, a]i fi promovat echi-
tatea social\. A]i promovat, în schimb, polarizarea
social\ între o categorie putred de bogat\ (din
care mul]i face]i parte) [i o vast\ categorie putred
de s\rac\1 (din care nu face]i parte).

� Dac\ era]i social-democra]i, a]i fi încurajat mai
ales veniturile din munca salariat\ [i propor]io-
nal impozitat\. A]i încurajat subzisten]a în orice
chip, munca la negru, neimpozitat\ [i nepro-
tejat\, profiturile nedeclarate [i neimpozitate.

� Dac\ era]i social-democra]i, a]i fi promovat prin
politici bugetare solidaritatea social\ cu victi-
mele reale ale nedrept\]ii sociale. A]i acceptat
[i inventat numeroase categorii de victime, cei
mai mul]i adul]i ap]i de recalificare [i de munc\,
victime ale tranzi]iei: mai ales lucr\tori din
industria grea, minier\ [i constructoare de ma-
[ini, precum [i ofi]erii restructura]i. I-a]i ]inut în
[omaj mascat, le-a]i dat zeci de salarii com-
pensatorii, i-a]i pensionat la 45-50 de ani, adu-
când de peste un deceniu 4 milioane de oameni
în situa]ia de a munci pentru 22 de milioane.

1. Termenii au fost folosi]i deosebit de inspirat de c\tre
Mircea C\rt\rescu.
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� Dac\ era]i social-democra]i, nu avea]i nimic
de-a face cu societatea de privilegii, cu dis-
tribuirea clientelar\ a resurselor, nu avea]i nimic
de-a face cu un capitalism al clien]ilor favori]i
ai statului, cu p\trunerea controlului politic
pân\ la nivelul inspectoratului [colar local sau
al celui silvic. Dar istoria partidului dumnea-
voastr\ arat\ din plin c\ lucrurile stau exact
invers.

� Dac\ era]i social-democra]i, v-a]i fi bazat mai
ales pe profesioni[tii din clasa de mijloc [i pe
sprijinul celor din categoriile muncitoare, dar
nedrept\]ite social. V\ baza]i îns\ pe cei mai
boga]i capitali[ti �de stat� [i pe cei mai depen-
den]i [i mai s\raci dintre români.

� Dac\ era]i social-democra]i, a]i fi corectat �orbi-
rea� legilor cu legi de îndreptare a nedrept\-
]ilor [i nu a]i fi orbit aplicarea legilor de dragul
nedrept\]ii în interes de partid.

Despre PD nu scriu în mod special, nu fiindc\ ar
fi mai integru ca doctrin\ [i ac]iune politic\, ci
fiindc\ r\mâne un partid relativ nedefinit, oscilând
între celelalte dou\, în c\utarea unei identit\]i pe
care nu [i-o structureaz\ clar nici în momentul
de fa]\.

Sus]in c\ prin partidele aflate succesiv la putere,
prin actele de alocare politic\ a resurselor prac-
ticate pân\ acum ne-a]i confiscat statul, pri-
vându-ne de accesul la bunuri publice de calitate:
educa]ia, s\n\tatea, cultura, justi]ia, administra]ia,
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infrastructura de locuire [i de transport, un mediu
s\n\tos. Ca cet\]eni contribuabili suntem anga-
jatorii dumneavoastr\. Cum indiferent de votul
nostru, dumneavoastr\ nu schimba]i aceste practici,
consider c\ a sosit timpul s\ v\ cerem insistent
s\ ne da]i statul înapoi, f\când mai ales politici
liberale sau mai ales politici social-democrate, dup\
cum am ales noi prin votul pe care l-am dat.

22, 29 noiembrie-4 decembrie 2005
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Cei mai activi oameni politici
ai anului 2005

Constat\ri generale:
marele public tinde s\ uzurpe
locul cet\]eanului

1. Tr\im într-o lume postmodern\ (chiar dac\ o
parte din societate este premodern\), în care totul
a devenit imagine [i discurs.

� Nu este prea relevant ce acte de guvernare sau
de opozi]ie fac oamenii politici, ci mai degrab\
dac\ spun ceva cu text-appeal în fa]a camerei de
filmat. În optica marelui public (îngrijor\tor con-
curent al cet\]eanului), activitatea politic\ netele-
vizat\ nu prea exist\. Cel mai ilustru exemplu
de notorietate �postmodern\� în politic\ îl repre-
zint\ pre[edintele partidului extraparlamentar
Noua Genera]ie (PNG), personajul charismatic
r\sf\]at prin ubicuitate mediatic\, Gigi Becali
(aproape egal în percep]ia de politician activ cu
Ion Iliescu). Pe aceast\ cale, Gigi Becali devine
mai �activ� politic decât mini[trii foarte impli-
ca]i: Eugen Nicol\escu, Vasile Blaga, [i decât
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primarul capitalei Adrean Videanu, tinzând
s\-[i ating\ ]inta de înlocuitor al lui Corneliu
Vadim Tudor în preferin]a politic\ a neone-
mul]umi]ilor.

� Dac\ cineva vorbe[te despre politic\, este
perceput în mod fals ca politician activ, vezi,
de exemplu, liderul Pro-Democra]ia, Cristian
Pârvulescu, economistul Daniel D\ianu, la fel,
dac\ m\car este mediatizat în scandaluri poli-
tice: Sorin Ovidiu Vântu.

� Acela[i fenomen se petrece dac\ ai o func]ie
într-o institu]ie de importan]\ public\ bine
mediatizat\, cazul lui Mugur Is\rescu sau al
lui Sebastian Bodu.

2. Exist\ mini[tri invizibili, cel al Armatei
(Athanasiu), de exemplu.

3. Prefec]ii sunt fie invizibili, fie �periferici�.

4. Oamenii nu tr\iesc în trecut [i nu le pas\ nici
de istoria recent\: personajele �istorice�: Ion Iliescu,
Petre Roman, Emil Constantinescu sunt pe cale
s\ dispar\ din memoria public\.

5. �Perla coroanei� de alt\dat\, Externele, trece
într-un con de umbr\. Se pare c\ ne percepem deja
ca un �jude]� al Europei [i facem doar politic\ local\
(vezi pozi]ia ministrului R\zvan Ungureanu).

6. Prim-ministrul, prin defini]ie constitu]ional\
politicianul cu cea mai evident\ activitate, laolalt\
cu pre[edintele, este surclasat de Mircea Geoan\,
care are o ascensiune notabil\ în percep]ia public\.
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7. Emil Boc ocup\ un loc periferic fa]\ de puterea
sa real\, poate [i datorit\ mediatiz\rii intense a
pozi]iei ingrate de �second-hand� în PD în raport
cu autoritatea lui Traian B\sescu.

O constatare particular\:
exist\ dou\ femei periculoase pentru
impostura politic\: Mona Musc\
[i Monica Macovei

Impostura politic\ are mai multe sensuri în regi-
murile democratice: lipsa oric\rei agende politice;
o agend\ politic\ pentru grupul de interese ascunse
aleg\torilor; lipsa de responsabilitate fa]\ de cet\-
]eni; incapacitatea de a reprezenta aleg\torii; dezin-
teresul pentru interesul public; goliciunea evident\
a mesajelor politice; incapacitatea de te identifica
[i a fi identificat cu un set de credin]e [i valori
politice; pasivitatea [i invizibilitatea, comporta-
mentul prevalent demagogic, subminarea încre-
derii publice.

Cele dou\ femei reprezint\ un precedent �peri-
culos�: acela c\ este posibil\ asocierea între consis-
ten]\, competen]\ [i moralitate politic\

Mona Musc\ are o pozi]ie privilegiat\. Este pe
locul [apte, devansând [efi de partide [i pe aproape
to]i mini[trii, cu excep]ia lui Gheorghe Flutur, pe
pre[edintele Senatului, pe fo[tii [efi de stat. În
momentul de fa]\, ea nu mai are func]ii majore
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în PNL, este demisionar\ de onoare de la Ministerul
Culturii [i din func]ia de vicepre[edint\ a libe-
ralilor. Nici m\car nu mai este atât de mediatizat\
de câteva luni bune, [i totu[i r\mâne indiscutabil
în top. Aceast\ pozi]ie de vârf nu se mai explic\
nici prin ultramediatizare, nici prin func]iile de]inute.
Mona Musc\ este în opinia public\ politiciana cea
mai orientat\ c\tre cet\]eni [i c\tre organiza]ii
nonguvernamentale, fapt demonstrat prin proiec-
tele de legi [i de buget pe care le-a promovat.
Este o politician\ de carier\. Este perceput\ ca
persoan\ care practic\ ceea ce predic\, se ]ine de
cuvânt. Este om de onoare. Dincolo de compe-
ten]a [i moralitatea ei politic\, de faptul c\ î[i ia
consilieri potrivi]i sarcinilor politice contextuale,
Mona Musc\ are indiscutabil talent, are voca]ie
pentru politic\. Eu consider c\ este cea mai talen-
tat\ politician\ din istoria noastr\ de pân\ acum.
A reu[it s\ înfrâng\ remarcabil rezisten]a patriar-
hal\ fa]\ de prezen]a femeilor în politica româneasc\.
Avea dreptate s\ îi spun\ lui Traian B\sescu, în
deplin\ cuno[tin]\ de cauz\: �Ave]i noroc c\ nu
sunt b\rbat, domnule pre[edinte!�. Voca]ia amân-
durora este evident\, dar a ei îmi este mai limpede
odat\ ce, în momentul de fa]\, este perceput\ tot
în vârful politicienilor activi, chiar [i din pozi]ia
de relativ outsider. Pe deasupra, nu are nici atuul
penibil al multor politicieni: acela de a substitui
interesul pentru politicile publice cu cel pentru
scandaluri politice, pentru circ politico-mediatic.

Este remarcabil ce se petrece în prezen]a ei: lumea
se adun\ în jur plin\ de speran]\ [i îi cere: �S\ nu
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ne l\sa]i, c\ numai în dumnevoastr\ avem încre-
dere!�. În preajma ei, politicienele mai tinere se
poart\ de parc\ ar vrea s\ se molipseasc\ de stilul
Mona Musc\. Acest stil este aprope à la carte:
con]ine toate ingredientele considerate virtu]i poli-
tice: responsabilitatea proiectiv\ fa]\ de aleg\tori,
sim]ul propor]iilor, realismul, calmul, onestitatea
intelectual\, umilin]a moral\ ca antidot împotriva
orgoliului [i, pe deasupra, mai are [i �stomac moral�:
î[i p\streaz\ apartenen]a politic\ în ciuda adver-
sit\]ilor.

Monica Macovei nu este politician\ de carier\, nici
nu [tim înc\ dac\ are talent sau voca]ie pentru
politic\, mai mult, este atât de �înc\p\]ânat\�, încât
este greu s\ credem c\ poate s\ devin\ as în flexi-
bilitate [i în compromis moral (tipul de compromis
care nu te compromite). Locul acestei nou-venite
(18) este totu[i remarcabil. Monica Macovei a deve-
nit simbolul tenacit\]ii [i competen]ei europene
în reformarea Justi]iei, aproape împotriva tuturor
celor �importan]i� din propriul domeniu [i adesea
[i din politic\. Latura ei tare este consecven]a [i
rezisten]a calm\ la atacuri, campanii de denigrare,
la stres, la presiuni, amenin]\ri [i înscen\ri (pre]ul
acestei rezisten]e îl [tie numai ea). Monica Macovei
are o strategie pe termen lung: statul de drept în
locul �statului de drep]i�. Oricât de mult este împro[-
cat\ [i oricât de pu]in este mediatizat\, cet\]enii
one[ti intuiesc faptul c\ aceast\ femeie modest\,
nespectaculoas\, inteligent\ [i foarte hot\rât\ este
de partea lor.
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Dac\ vom deveni cet\]eni ai Europei, aceste dou\
modele de politiciene vor tinde spre �banalizare�.
Dac\ vom fi amâna]i, ele vor fi supuse strategiei
�mioritice� de distrugere a termenului deranjant
de compara]ie.

22, decembrie 2005
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România senzual\1

Atrac]ia libidinal\, alunecând spre atrac]ie libidi-
noas\, este o caracteristic\ ascuns\ [i transpartinic\
a unor politicieni români. Dac\ s-ar mul]umi cu
manifestarea privat\ a acestui comportament, nu
le-am duce grija fiindc\ nu ar fi de interes public.
O astfel de atrac]ie poate îns\ deveni politic rele-
vant\ [i, odat\ cu aceasta, o problem\ de interes
public. Voi da dou\ exemple, unul în care atrac]ia
libidinal\ devine criteriu de vot [i altul în care
aceea[i atrac]ie devine strategie electoral\.

O femeie foarte inteligent\, cultivat\ [i foarte atr\-
g\toare, membr\ a unui consiliu local din Moldova,
ne povestea prin 2001 cum reu[e[te s\-[i treac\
propriile proiecte ca hot\râri ale prim\riei: �Agenda
lor de priorit\]i este legat\ mai ales de afacerile
în care sunt interesa]i ei sau amicii lor. Este foarte
greu s\ pui pe ordinea de zi o problem\ în interesul
comunit\]ii. Nu am cu cine s\ m\ aliez. Sunt singura

1. Variant\ integral\. Articolul a dep\[it spa]iul alocat
[i a fost redus cu acceptul meu.
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femeie de acolo, iar ei sunt b\rba]i în stadiul tom-
natic în care le înfloresc bostanii. Fiindc\ sunt
majoritate absolut\, pâinea [i cu]itul sunt în mâinile
lor. Pe mine nu m\ aud. M\ v\d doar. {i a[a m-am
înv\]at cum s\ pun pe ordinea de zi proiectele
mele. Vin cu cea mai decoltat\ bluz\ [i cu sutien
cup\, m\ parfumez puternic [i le prezint proiectul
b\l\ng\nindu-m\ cu scaunul astfel încât s\ le plimb
decolteul pe sub nas. Lor le las\ gura ap\ [i se
uit\ parc\-s lovi]i cu leuca, eu între timp spun ce
am de spus. Ei habar nu au ce zic, nici m\car
proiectul de buget nu îl aud, dar la sfâr[it voteaz\
in corpore, stând cu ochii în decolteul meu�.

Noi celelalte ne-am ofensat. Cum adic\ s\ recurgi
la o asemenea strategie umilitoare? De ce nu argu-
mentezi c\ proiectul t\u este foarte util? �Sunte]i
naive. Cui îi pas\ de astfel de argumente? Parc\
eu nu am încercat? Am pierdut legislatura trecut\
degeaba. Nu mi-au trecut nici un proiect fiindc\
veneam în taior [i eram sobr\. Acum, de când
m-am �adaptat� la cererea pie]ei de ale[i locali,
lucrurile merg pe band\ [i eu chiar reu[esc s\ am
ceva putere. O s\ a[tepta]i voi ca fraierele, fix
pân\ la calendele grece[ti, dup\ politicieni români
care s\ se uite la mintea unei femei.�

Mi-am amintit foarte viu aceast\ scen\ acum câteva
zile, în momentul în care Corneliu Vadim Tudor
anun]a, cu surle [i trâmbi]e mediatice, noua achi-
zi]ie de imagine a Partidului România Mare.

Intrarea în politic\ a Oanei Z\voranu, div\ sexy
de telenovel\ dâmbovi]ean\, a fost o scen\ de zile
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mari. Vadim o avea de-a dreapta sa pe noua �consi-
lier\ cu imagine�, dup\ prototipul finalului filmului
cu haiduci: Zestrea Domni]ei Ralu. �Asta ]i-a r\mas,
Domni]\: dou\ ]â]i[oare, dou\ buzi[oare!�, spu-
nea haiducul {aptecai, jucat de Florin Piersic. Cu
zisa lui Vadim: �Ea nu trebuie s\ fac\ nimic spe-
cial. Trebuie s\ stea cum st\ acum lâng\ mine [i
s\ zâmbeasc\ frumos. {i nu ne mai trebuie nici o
campanie electoral\, la un popor care este avid de
frumuse]e�. Poate c\ fata este inteligent\ [i bine
inten]ionat\. Dar nu asta ne-a spus [eful parti-
dului. Locotenen]ii Tribunului erau v\dit stinghe-
ri]i: [eful grupului parlamentar al PRM în Camera
Deputa]ilor, Lucian Bolca[, apleca ochii [i î[i muta
privirea de colo-colo. Nici ceilal]i nu p\reau în
stare s\ se uite la camerele de filmat. Vedeau pro-
babil cum, sub ochii lor, imaginea unui partid hai-
ducesc � Lu\m de la boga]i [i d\m la s\raci �, care se
adresa frustra]ilor economic ai tranzi]iei, încearc\
s\-[i schimbe baza electoral\ cu cea a voaiori[tilor
[i a frustra]ilor sexual.

Presupun c\ gestul lui Vadim Tudor este rezultatul
disperat al fricii de concuren]a f\cut\ de Becali pentru
electoratul s\u tradi]ional. A[teptând mult [i bine
izb\virea prin Vadim, mul]i aleg\tori au ajuns la
concluzia c\ Tribunul este un loser [i c\ este de
preferat un bogat care d\, unui politician de haiducia
c\ruia, pân\ la urm\, nu a r\mas decât gura.

Tân\ra politician\ este o prezen]\ sexy, zâmbi-
toare, cu buze senzuale [i bust care, sper\ Tribunul,
va trezi la via]\ electoratul masculin absenteist [i



239

Dincolo de îngeri [i draci

adormit. �Ea va fi consilierul meu de imagine, [i
la alegerile parlamentare viitoare va deveni, deputat\
de Bucure[ti. O fat\ ca Oana face cât o divizie de
politicieni.� (CVT) România acestor vremuri se
asorteaz\ mai bine cu noua politician\. Ea îns\[i
vrea s\ împart\ povara sor]ii ]\rii cu Tribunul de
care este fascinat\ din vremea când era feti]\, iar
el deja un b\rbat foarte matur.

Poate c\ noul cuplu politic, Vadim [i Oana, are
dreptate. Vremea imaginii României Revolu]ionare,
închipuit\ de pictorului Rosenthal (al c\rui model
a fost Maria Rosetti), a trecut de mult. A r\mas
un vid ocupat temporar de femeia care ]ine în
mân\ secera (România Muncitoare), tovar\[a de munc\
[i via]\ a b\rbatului care ]ine în mân\ ciocanul.
În ultimii 16 ani, vidul de imagine politic\ femi-
nin\ a fost aproape complet. Acum, femeile acestei
]\ri trebuie s\ joace rolul promovat în lumea poli-
tic\ [i mediatic\ a timpului lor, odat\ ce ele sunt
luate în seam\ fie doar ca �îngrijitoare�, dar ano-
nime [i neinteresante, fie doar ca bombe sexuale,
mai deloc ca profesioniste competente (în cerce-
t\rile privind apari]iile mediatice, profesionistele
[i studentele ocup\ sub 4% din apari]ii, vedetele
sexy � 86%). Pe scurt, probabil c\ a venit vremea
României Senzuale.

Am putea oare gândi altfel, din vreme ce femeile care
educ\, fac cercetare, sunt managere de firme, femei
de afaceri, trateaz\ bolnavi, judec\, administreaz\,
produc servicii bancare, turistice, cresc PIB-ul în
calitate de culeg\toare în Vest, adic\ majoritatea
femeilor din România, nu conteaz\ nici cât o ceap\
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degerat\ în imaginarul �feminin� al multor poli-
ticieni? De altfel, în strategiile lor de recrutare
nu conteaz\ nici zecile de tinere absolvente de
[tiin]e politice. Politicienii nu le v\d (oricum, nu-i
v\d nici pe b\ie]ii absolven]i), decât dac\ au pile
sau apar cu un decolteu de-i �bag\-n boale�. Desi-
gur, este posibil nici s\ nu vrea s\-i vad\, de team\
c\, prin compara]ie, li se va da pe fa]\ propria
incompeten]\, în toat\ str\lucirea ei.

Ca s\ în]elegem mai bine cum te po]i sim]i ca
femeie �neinteresant\� în România Senzual\, chitit\
pe bombe sexy, v\ propun un exerci]iu: s\ ne ima-
gin\m o societate matriarhal\, alc\tuit\ din 90%
politiciene, majoritar r\scoapte, între 55 [i 70 de
ani (a[a cum stau lucrurile acum în privin]a pro-
por]iei b\rba]ilor). Ele admit în rândurile lor niscai
b\rba]i, cam 10% de to]i, eventual tineri. Mai mult,
îi aleg [i îi promoveaz\ preponderent dup\ zâm-
bet, dantur\, pectorali, elasticitatea pielii [i defi-
leaz\ cu ei ca trofeu [i imagine de campanie, mizând
pe frustr\rile [i fanteziile erotice ale electoratului
feminin. Probabil pare grotesc [i absolut impo-
sibil de imaginat. Dar, dac\ ne gândim bine, în
situa]ia invers\, consacrat\ de ordinea lumii în
care tr\im, abordarea unor politicieni nu este cu
nimic mai breaz\. Este doar mai banal\ [i, de aceea,
mult mai pu]in [ocant\.

România liber\, 21 noiembrie 2006



241

Dincolo de îngeri [i draci

Bol[evismul de clan
[i aria incompeten]ei

O succesiune de repeten]ii

În momentul în care pre[edintele Comisiei Euro-
pene, José Manuel Durão Barroso, a proiectat
lumina îndoielii asupra alegerii f\cute de c\tre
premierul T\riceanu, nu exista înc\ nici o discu]ie
despre statutul candidatului în raport cu Secu-
ritatea. Barroso avea o cu totul alt\ problem\, pe
care adesea prefer\m s\ ne prefacem c\ nu o în]e-
legem. El era cel pu]in mirat atât de alegerea unui
ilustru necunoscut în rela]ia cu Uniunea European\
[i competen]ele cerute de procesul ader\rii, iar în
timp, al integr\rii, cât [i de declara]iile f\cute de
c\tre candidatul Vosganian1 la conferin]a de pres\

1. Între altele, acest candidat avea alte probleme foarte
serioase. În calitatea sa de pre[edinte al Uniunii
For]elor de Dreapta a girat un program pe care l-a
�propov\duit� public, în întâlniri cu studen]ii, [i în
care f\cea apologia votului cenzitar pe baz\ de
educa]ie (opt clase obligatorii pentru recunoa[terea
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sus]inut\ înainte de plecarea la Bruxelles. Vosganian
a cântat, f\r\ nici un falset, aria incompeten]ei.
În discursul s\u a f\cut apologia meritelor liberale
în procesul de integrare, a sus]inut c\ va repre-
zenta la Bruxelles PNL-ul [i liberalismul [i, finis
coronat opus, [i-a mai [i exprimat preferin]ele de
portofoliu. Pe scurt, cultura lui Vosganian despre
institu]iile UE, confuzia cras\ între atribu]iile unui
comisar european (neutru politic [i echidistant
fa]\ de ]\rile membre) [i un parlamentar european
ar transforma orice student de la [tiin]e politice sau
studii europene din România într-un nonilustru
repetent. Personal, nu am fost mirat\ de alegerea
f\cut\ de premier.

Înc\ din primele zile de guvernare, prim-ministrul
a sacrificat criteriul competen]ei în favoarea celui
al fidelit\]ii de clan. A preferat, începând cu ia-
nuarie 2005, s\ piard\ portofolii ale PNL ca s\
scape de oameni percepu]i ca �inamici� din �aripa
Stoica�, de[i acei oameni erau deja performan]i
în zon\ [i autori ai programelor cu care PNL [i PD
au câ[tigat electoratul.

C\lin Popescu T\riceanu este el însu[i un mare
repetent ca [ef de partid [i de guvern, odat\ ce
nu a înv\]at lec]ia elementar\ c\ orice conducere
inteligent\ î[i atrage subordona]i competen]i [i
este ghidat\ de principiul performan]ei. El este

dreptului la vot), ghetoizarea popula]iei de etnie
rom\, necesitatea pedepsei cu moartea, sanc]ionarea
penal\ a delictelor de opinie politic\.
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un mare repetent în privin]a promisiunilor-cadru
fa]\ de electorat: neacceptând alegeri anticipate,
a conservat o mare precaritate a votului Alian]ei
DA [i, prin aceasta, a determinat involuntar, sper,
absen]a unor legi absolut necesare în subminarea
captur\rii statului de c\tre grupuri de interese
(vezi, recent, cazul ANI). El este, de bun\ seam\,
[i un mare repetent al liberalismului. Linia general\
de conduit\ pe care acest om a adoptat-o este un
bol[evism de clan, complet contraproductiv. Este
bol[evism fiindc\ a aplicat sistematic principiile
lui Lenin [i Stalin: fac]iunile sunt interzise; minorit\]ile
în cadrul partidului sunt interzise; adversarii trebuie
elimina]i; critica intern\ în partid se suspend\; democra]ia
intern\ se înlocuie[te cu hipercentralismul birocratic.
Este un bol[evism de clan fiindc\ func]iile nu se
`mpart dup\ criteriul competen]ei, ci dup\ criterii
de fidelitate subsumate formulei: �Neclinti]i, pre-
mierul urm\m�. Personal nu doresc s\ intru în
vechea discu]ie despre influen]a �malefic\� a lui
Dinu Patriciu asupra premierului. În definitiv, C\lin
Popescu T\riceanu este un adult s\n\tos, are discer-
n\mânt [i r\spunde personal de toate alegerile pe
care le face.

Obsesia lips\: problema competen]ei

{tiu c\ este mai �consolator� pentru mul]i oameni
s\ spun\ c\ au p\]it-o fiindc\ au fost acuza]i de
colaborare cu Securitatea, cum s-a întâmplat în
cazul lui Varujan Vosganian. Pare c\ ei nu au nici
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o vin\ actual\. Tot ce li se întâmpl\ este rezultatul
unei fatalit\]i istorice. Tr\im vremuri tulburi,
pline de confuzii [i suntem victimele acestor vremi.
Într-adev\r, poate pentru noi, cei afla]i în balta
nostr\ mic\, în plin\ zon\ activ\ a vulcanilor noro-
io[i, sunt foarte importante trecutul [i împ\r]irea
oamenilor în securi[ti-nonsecuri[ti, a[a cum în
primul deceniu de tranzi]ie nimic nu a fost mai
important politic [i mediatic decât împ\r]irea oame-
nilor în comuni[ti-anticomuni[ti. Este într-adev\r
de dorit s\ ne cunoa[tem trecutul ca s\ ne distan-
]\m moral [i politic fa]\ de el. Dar nu putem face
din acesta un substitut general al problemelor care
ne a[teapt\.

Odat\ arunca]i pe ringul european, nimic nu va
mai conta atât de mult ca felul în care suntem
preg\ti]i pentru o competi]ie cu mult mai mul]i
competitori [i, prea adesea, mult mai buni. Meta-
foric vorbind, în cel mai bun caz vom ajunge s\
pierdem f\r\ echivoc, asemenea Stelei, jucând îns\
cu Real Madrid. În locul echipei Steaua putem pune
orice: spitale, [coli, facult\]i, administra]ie, firme,
ferme, ziare, televiziuni. Cât de departe suntem
noi, cei care lucr\m în toate acestea, de omologii
no[tri europeni, vom vedea foarte curând. Clanu-
rile noastre de distribuit privilegii pe criterii non-
profesionale vor îng\ima nostalgico-dacic: �barz\,
brazd\, viezure, mânz�. Contribuabilii vor desco-
peri îns\ c\ este mai rentabil s\ importe medici,
profesori, administratori, manageri, jurnali[ti.
Europenii �gulere albe� vor descoperi c\ exist\
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locuri de munc\ degrab\ vacantabile, fiindc\ guver-
nan]ii acestei ]\ri [i conduc\torii de institu]ii au
fost prea ocupa]i cu strategiile de supravie]uire
de clan, în locul celor legate de progres prin pro-
fesionalizare [i competen]\, în locul unor politici
publice de dezvoltare. Pe scurt, cazul Vosganian
se va clona în nenum\rate exemplare. Dac\ noi nu
facem, politic vorbind, decât s\ ne administr\m
trecutul într-o cultur\ institu]ional\ a clanurilor
închise, se vor g\si al]ii s\ ne administreze viitorul.

România liber\, 1 noiembrie 2006
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Cu fa]a sau cu spatele
la promisiunile electorale?

Probabil c\ multora dintre noi, primul termen care
ne vine în minte despre situa]ia politic\ actual\
este: anomie. Acest spectacol al acuzelor, ruptu-
rilor, pozi]ion\rilor politice arat\ jalnic, incoerent
[i neinteligibil la nivelul aparen]elor mediatizate.
Chiar [i pentru politologi este dificil s\ interpre-
teze într-un minim consens criza politic\ actual\.

Locul comun este acela al unui pre[edinte �p\pu[ar�,
sup\rat pe premier pe care vrea s\ îl dea jos, dar
procedurile legale de desp\r]ire a prim-ministrului
de func]ie sunt mai grele decât cele de desp\r]ire
ale sufletului de trup.

Este greu s\ g\se[ti o logic\ standard într-o ]ar\
care a dat culturii universale câteva mari contribu]ii
originale, extrase [i inspirate din seva adânc\ a
unor moduri de gândire [i rela]ionare autohtone:
dadaismul (Tristan Tzara), teatrul absurdului (Eugen
Ionescu), nihilismul pesimist (Emil Cioran), mitul
ve[nicei reîntoarceri (Mircea Eliade). În lipsa a[ez\rii
inteligibile, specula]iile curg, iar �teoria conspira]iei�
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se a[az\ la locul ei în mintea oamenilor, avid\ de
coeren]\ [i simplitate, de[i astfel de explica]ii nu
sunt cu nimic mai valide decât cele prin care lumea
este pus\ la cale de spiridu[i, zâne, duhuri sau de
zei. De fapt, mie mi se pare c\ lucrurile nu sunt
atât de greu de în]eles [i explicat, nici m\car la
nivelul sim]ului comun.

Dac\ analiz\m Barometrul de Opinie Public\ din
octombrie 2006, realizat de Gallup la comanda
Funda]iei pentru o Societate Deschis\, putem citi
negru pe alb câteva lucruri pe care merit\ puse în
rela]ie cu sursele crizei actuale, dar [i cu solu-
]ionarea crizei. De[i pre[edintele B\sescu are o
cot\ foarte mare de popularitate, cet\]enii îi repro-
[eaz\ c\ nu s-a ]inut de promisiunea fundamen-
tal\: aceea de a lupta eficient împotriva corup]iei
[i, mai ales, a sursei principale a acesteia: capturarea
statului de c\tre grupuri de interese private. Practic,
ra]ionamentul popular în alegerile trecute a fost
cam acesta: dac\ B\sescu [i Alian]a ne scap\ de
marea corup]ie, o s\ tr\im bine. Nici Alian]a, nici
B\sescu nu au promis politici de caritate gene-
ralizat\, ploaie cu bani [i bunuri ieftine pentru
popula]ie ci: diminuarea substan]ial\ a corup]iei,
sc\derea impozitelor pe venit, ca lumea s\ fie mai
motivat\ s\ lucreze decât s\ stea pe bani de asistare
social\, o educa]ie de calitate mai bun\, cu alo-
carea unor sume mai mari nu doar pe dot\ri [i
cl\diri, ci [i pe profesori, c\ci altfel mul]i pleac\
la c\p[uni, cu toat\ calificarea lor superioar\, care
îi arunc\ în rândurile nevoia[ilor dac\ aleg cariera
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didactic\. Promisiuni asem\n\toare au fost [i pentru
s\n\tate: nu vom avea doar mai mult acces la medi-
camente compensate [i la spitale salubre [i dotate,
ci [i la un personal medical a c\rui supravie]uire
[i dezvoltare nu mai depind de un plic strecurat
umilitor în buzunar. Dintre cei care au promis
toate acestea în fa]a cet\]enilor care au crezut în
cuvântul lor, jum\tate (cea PNL-ist\) nu a ajuns
sau a trebuit s\ plece de la guvernare. Aleg\torii
nu au acordat încredere unui PNL abstract, ci oame-
nilor care îl reprezentau, iar pe lista celor mai
credibili nu s-a aflat nici unul dintre liderii actuali
ai partidului. Primul de care s-a descotorosit condu-
cerea PNL a fost ministrul de Finan]e, Ionu] Popescu,
cel care a lucrat substan]ial la realizarea promi-
siunii unui impozit mai redus pe venituri (16%).
Dup\ plecarea lui, urm\torul ministru a f\cut noi
strategii de cre[tere a impozit\rii, e drept, nu pe
venituri salariale [i profit. Mona Musc\ a plecat
din guvern fiindc\ [eful PNL nu s-a ]inut de cuvânt
privind alegerile anticipate, menite s\ asigure o
majoritate parlamentar\ prin care legile vitale anti-
corup]ie ar fi fost votate f\r\ ciuntiri [i goliri de
con]inut. Urm\torul sacrificat pe altarul ne]inerii
promisiunilor electorale a fost ministrul Educa]iei,
Mircea Miclea (PD): el a p\r\sit Cabinetul fiindc\
guvernul nu a dat bani pentru calitate [i salarii.
În schimb, dup\ aceea a dat bani pentru investi]ii
materiale, fapt mai stimulativ pentru firmele care
preiau comenzile decât pentru ridicarea calit\]ii
educa]iei. S\n\tatea sufer\ o reform\ în care, deo-
camdat\, nu conteaz\ dou\ categorii de oameni:
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pacien]ii din spitale [i medicii, dup\ cum în educa]ie
doar dou\ lucruri nu conteaz\, elevii [i profesorii.
A trecut un an de când s-au consumat toate acestea.
Adic\, pe scurt, de când Alian]a începe s\ fie v\zut\
drept mincinoas\ în fa]a electoratului. M\surile
anticorup]ie sunt [chioape [i destul de ineficiente.
Elevii nu se preg\tesc mai bine, pacien]ii nu sunt
mai bine trata]i. În schimb, firmele clientelei politice
o duc mai bine. Statul r\mâne în continuare în
stare de capturare, iar ctitorul acestei st\ri este
prim-ministru. Traian B\sescu [tie foarte bine c\,
dac\ mai gireaz\ aceast\ formul\ de guvernare, risc\
s\ r\mân\ în istorie drept unul dintre mul]ii farsori
care ne-au p\c\lit de-a lungul timpului. Dac\ inte-
resul lui T\riceanu [i al conducerii PNL este s\-[i
p\streze posturile [i s\ împart\ ce a mai r\mas
propriilor clien]i cât se poate de mult timp (chiar
[i o lun\ conteaz\), interesul lui Traian B\sescu
este s\ r\mân\ pre[edinte [i s\ intre în istoria
european\ a României ca personaj care a contri-
buit la democratizare [i prosperitate, nu la îmbo-
g\]irea unei clientele. Mizele sunt atât de diferite!
Se prea poate ca Traian B\sescu s\ fie �marele
p\pu[ar�. Problema este ale cui sfori le trage: ale
intereselor propriilor s\i prieteni sau ale cet\]e-
nilor României?

Dac\ admitem c\ este în interesul s\u s\ �trag\
sfori� în favoarea cet\]enilor, cu cine se poate alia
în acest scop? Cu cei care au subminat proiectul
cu care el [i Alian]a au câ[tigat alegerile? Lec]ia
mare a celor 17 ani de democra]ie este aceea c\
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cet\]enii `i vor arunca periodic peste bordul puterii
pe to]i cei care fac promisiuni mincinoase. Prin
urmare, cine vrea s\ r\mân\ la putere pe termen
lung [tie c\ nu are nici o [ans\ dac\ în[al\ elec-
toratul.

România liber\, 14 decembrie 2006
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Clientul nostru, st\pânul nostru!
Malpraxisul în consilierea politic\

Cei care lucr\m [i studiem în domeniul [tiin]elor
politice (în genere al [tiin]elor sociale) [tim c\,
spre deosebire de mul]i oameni care apar]in altor
domenii, noi nu ne putem practica profesia decât
în regimuri democratice. Ar trebui s\ ]inem partea
democra]iei m\car din instinct de conservare profe-
sional\. Altfel, profesia noastr\ dispare, iar noi
suntem amenin]a]i fie s\ nu mai putem profesa,
fie s\ devenim in corpore slugi ale unui regim dicta-
torial sau totalitar. Prin urmare, ap\rarea drep-
turilor individuale, a statului de drept, a coexisten]ei
regulii majorit\]ii cu drepturile minorit\]ilor (altfel
avem de-a face cu tirania majorit\]ii), a pluralis-
mului, a separa]iei puterilor devine condi]ie sine qua
non, indiferent dac\, în felul nostru, avem anumite
preferin]e ideologice: conservatorism, cre[tin-demo-
cra]ie, liberalism, socialism, feminism, ecologie.
Neprotejarea nucleului tare al democra]iei este
curat\ sinucidere profesional\.

Ce se întâmpl\ atunci când politologii au clien]i
priva]i? În principiu, nimic nu se schimb\
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substan]ial, din punct de vedere deontologic. Un
astfel de politolog se pliaz\ pe profilul ideologic
al �clientului� (partid sau politician) [i face servicii
de consiliere în limitele [tiin]ei [i deontologiei
propriei profesii pe care se presupune c\ le cunoa[te.

Dac\ anumi]i speciali[ti din România ar afla c\
exist\ coduri profesionale, fapt care nu pare s\-i
intereseze deloc, ar afla c\, indiferent pe cine ar
avea drept clien]i, ar trebui s\ respecte câteva principii
fundamentale.

Exist\ limite etice, general admise în privin]a devota-
mentului fa]\ de client sau al aplic\rii devizei:
Clientul nostru, st\pânul nostru! Pentru ca profe-
sioni[tii s\ fie responsabili, trebuie s\ fie liberi
din punct de vedere moral (autonomi). Ei trebuie
s\ ac]ioneze în limite legal permise [i moral corecte,
nicicum doar ca simpli executan]i ai ordinelor
clien]ilor. Au expertiz\, au autoritate epistemic\,
discern\mânt profesional. Nu sunt �solda]i� la ordin.
Cu anumite excep]ii, un profesionist î[i poate refuza
clientul. Profesionistul ac]ioneaz\ pentru scopurile
clientului, are autoritate profesional\. De regul\,
clientul nu este suficient informat, nu are expe-
rien]\ [i nu poate decide în deplin\ cuno[tin]\ de
cauz\ într-un domeniu pe care-l cunoa[te even-
tual pur amatoristic. De aceea profesionistul este
obligat s\-l împiedice s\ gre[easc\, ori de câte ori
îi st\ în putin]\. În caz de conflicte majore sau
repetate cu nucleul tare al normelor profesiei sale,
profesionistul are datoria moral\ s\ î[i retrag\
serviciile.
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Când Gigi Becali l-a angajat pe politologul Dan
Pavel, am considerat acest lucru firesc. Era un caz
mai rar de recunoa[tere a nevoii de specialist din
partea unui cet\]ean care dorea s\ devin\ poli-
tician. Când în campania electoral\ din 2004 Gigi
Becali a avut derapaje, mi-am spus din nou c\
formarea politic\ a unui adult neinstruit este difi-
cil\. Dar au trecut anii. Ceea ce v\d acum este de
cu totul alt\ natur\, anume rela]ia client-profe-
sionist a suferit o r\sturnare dramatic\. Gigi Becali
nu a devenit nici mai democrat, nici mai �poli-
tolog�, în schimb consilierul s\u, politologul, a
devenit mai Gigi sau, cu o sintagm\ deja consa-
crat\, Dan Pavel s-a becalizat. Nu este singurul.
Are deja un �frate� în persoana lui Alex Stoenescu.
Acesta a participat la emisiunea din 30 noiembrie
de pe postul B1 TV, pe tema simbolurilor reli-
gioase în [colile publice. Emisiunea a fost un regal
în exhibarea public\ a procesul de becalizare prin
care trece istoricul. Show-ul, dominat de figura
emblematic\ a patronului Becali, ar putea con-
stitui un excelent studiu de caz despre un spa]iu
public chintesen]ial primitiv, grobian, antidemocratic
[i vulgar, cu protagoni[ti care dau la o parte bunul-
-sim] ca s\ intre în gra]iile vedetei [i un public
perfect coerent cu cel care aplauda minerii în 1990.
Pentru un politolog, cazul, în sens etic, îmi pare
îns\ mult mai serios.

Imediat dup\ acest episod sfâ[ietor de lin[aj moral
[i intelectual al celor care î[i permit luxul peri-
culos al minoratului, în articolul intitulat �Între
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political corectness [i moral idiocy�, publicat în coti-
dianul Ziua din 4 decembrie 2006, Dan Pavel
comenteaz\ problema însemnelor religioase în [coli
într-un limbaj [i un stil demne de discipolul s\u,
probând pe deplin c\-i pas\ prea pu]in de prevede-
rile legale, de drepturile minorit\]ilor [i drepturile
individuale, de faptul c\ un politolog opereaz\ cu
dou\ niveluri de analiz\: unul descriptiv [i unul
normativ. Dac\ cel dintâi nivel relev\ cum stau
lucrurile, cel de-al doilea r\spunde la problema:
cum ar trebui s\ stea dac\ am dori s\ respect\m
statul de drept, drepturile individuale [i dreptu-
rile minorit\]ilor. Iat\ care sunt principalele �teze�
ale unuia dintre cei mai cunoscu]i politologi ai
României: Un grupuscul de �pro[ti, incul]i sau dog-
matici� care se pronun]\ �în numele unei minorit\]i
inventate� a sprijinit �aberanta recomandare� a
CNCD pentru utilizarea însemnelor religioase în
[colile publice exclusiv la orele de religie. Întreaga
ac]iune este �o conspira]ie a pro[tilor�. De ce oare
sunt ace[ti oameni pro[ti? �Politologul� ne suge-
reaz\ c\ suntem incapabili s\ ne adapt\m la curen-
tul principal. Eu una am în]eles c\ nu [tim s\ fim
oportuni[ti. {tim prea bine c\ la revolu]ie �s-a
ie[it cu crucea [i icoana�, c\ �Biserica este singura
redut\ etic\ a moravurilor� (sic!), c\ am fost sufi-
cient de pro[ti s\ nu ]inem cont de ofensa pe care
o aducem �sensibilit\]ii religioase� [i, uite a[a,
ne-am trezit bine taxa]i de toat\ lumea care con-
teaz\: de reprezentan]ii cultelor, cum le zicem noi,
cei înfiera]i pentru �corectitudine politic\�, el le
zice la toate �Biserici� (?!), de c\tre reprezentan]ii
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�adev\ratei societ\]i civile�. Pe scurt, oricine dore[te
o impar]ialitate a statului în raport cu credin]ele
religioase [i nereligioase ale oamenilor sau poli-
tici de egalitate de [anse în exprimarea religio-
zit\]ii sau nereligiozit\]ii frizeaz\ comportamente
NKVD-iste, se aseam\n\ celor care au condus prin
ac]iunile lor la milioane de mor]i în gulaguri, cert
este �moral idiot� [i, bineîn]eles, locul comun:
este comunist. În final expediaz\ propria solu]ie
pe care era mult mai civilizat [i mai profesional
s\ o argumenteze [i realmente merita discutat\:
�Fiecare comunitate ar trebui s\ decid\ ce face cu
icoanele, fiecare [coal\ în parte (prin consiliile
p\rin]ilor sau adun\rile elevilor)�. Dar de ce s\
dezvol]i argumente când, probabil, nu asta voia s\
aud\ Becali [i nici cei c\rora criticile [i argumen-
tele ra]ionale le produc alergii [i prefer\ abord\rile
emo]ionale, batjocoritoare, insult\toare, urlatul la
adversarul de idei?

În calitatea sa de politolog, Dan Pavel a pus un
um\r serios la legitimarea Num\rului II în sondajele
politicienilor: R\zboinicul Luminii, cu accese de
Luceaf\rul Huilei [i enun]uri din recuzita C\pita-
nului. Dac\ Dan Pavel avea alt\ profesie, nu discutam
cazul. Dar el este politolog, coleg de breasl\, iar
felul în care procedeaz\ se nume[te în termeni
etici malpraxis. Cum îns\ Dan Pavel, dup\ cum
el însu[i scrie, nu [tie c\ în via]a public\ exist\
alt\ instan]\ moral\ în afara celei religioase, în
acest caz, moralitatea profesional\, presupun c\
nu se va sensibiliza la un asemenea argument.
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Îns\ o consiliere care sfideaz\ regulile elementare
ale profesiei devine periculoas\. Este ca [i când
un inginer constructor ar sfida regulile de rezis-
ten]\ ale unei cl\diri ca s\ satisfac\ nevoia de profit
pentru propriul client. O asemenea cl\dire ar putea
s\-i ucid\ ulterior pe locatari. Când politologii dau
ap\ la moar\ unor clien]i politicieni sau partide
care au prea pu]in de-a face cu regulile demo-
cratice, adopt\ necondi]ionat punctul de vedere
al clientului, contribuind în astfel de cazuri la [ubre-
zirea rezisten]ei cl\dirii numite democra]ie [i stat
de drept [i, odat\ cu aceasta, a propriei profesii.
Deocamdat\, asemenea practici nu pot fi sanc]io-
nate în comunitatea politologilor, tocmai fiindc\
aceasta, la fel ca multe alte comunit\]i profe-
sionale din România, nu se coaguleaz\ normativ
[i nu face înc\ din etic\ un reper vital al practic\rii
profesiei.

22, 15-21 ianuarie 2007
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PIN: trufandaua politicii
române[ti

Multor politicieni români le-ar veni greu s\ spun\
de unde vin, dar mai ales încotro se îndreapt\.
Cu ale cuvinte, ei nu [tiu ce [i pe cine reprezint\,
în afar\ de propriii [efi, [i nici ce agend\ politic\
au, în afara celor comandate conjunctural de con-
ducerea partidelor, de grupuri de interese, nu neap\-
rat de ale celor din care fac parte, sau, de ce nu, de
propria con[tiin]\. Exist\ chiar partide care nu au
nici o identitate doctrinar\ sau au una pur negativ\:
[tiu ce nu vor, dar nu [tiu ce vor [i nici care ar
putea fi electoratul lor. Sunt partide f\r\ program
[i f\r\ scop. Mai mult, unele dintre ele se pare c\
sunt [i f\r\ membri. Partidul Ini]iativa Na]ional\
este un caz paradigmatic din aceast\ specie. Politic
[i mediatic se compune din pre[edinte, Cosmin
Gu[\, [i vicepre[edint\, Lavinia {andru. Ei spun
c\ reprezint\ o nou\ genera]ie care se opune celei
�epuizate moral [i istoric�. Cine sunt cei care se
opun? Evident, ei doi, c\ci al]ii nu apar în spa-
]iul public, nici m\car pe website (vezi http://
www.initiativanationala.ro). Cui i se adreseaz\?
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Fire[te, unui electorat �specific�, citez: �PIN se
adreseaz\ întregii popula]ii a ]\rii�. Ce vrea nou?:
�Democra]ia, statul de drept, economia de pia]\ [i
integrarea României în structurile euro-atlantice�.
Cum to]i membrii PIN sunt tineri (adic\ amândoi),
neepuiza]i moral [i istoric, ei vor �schimbarea radi-
cal\ a clasei politice� (presupun c\ dup\ modelul
PIN), refacerea coeziunii institu]iilor (c\rora le
ofer\ propriul model de specializare [i coeren]\),
o justi]ie, fire[te, �nou\�, o clas\ ]\r\neasc\ puternic\
(într-adev\r, aceasta este o orientare �nou\� în
�modernizarea� României), solidarizare na]ional\:
adic\ partidele, sindicatele, ONG-urile s\ gândeasc\
la unison [i, în sfâr[it, vor s\ piar\ �monopolurile
oligarhiilor politice în economie�.

De ce m-am oprit asupra acestei �trufandale� a
politicii române[ti? Motivul este acela c\ sunt foarte
interesat\ de reprezentarea politic\ a femeilor [i
a intereselor acestora într-o societate cu mare deficit
de parteneriat de gen [i crase inegalit\]i de [anse
în privin]a accesului la putere [i resurse publice.
Aparent, PIN este un �partid� care se opune ideal
modelului patriarhal: conducerea sa este 50% parte-
nerial\, chiar dac\ partea ei feminin\ este în pozi]ie
formal secund\. Înainta[ele noastre care au f\cut
un veac de eforturi pentru recunoa[terea drep-
turilor civile [i politice ale femeilor din aceast\
]ar\ ar putea jubila la gândul unui perfect tandem
de gen. Ce frumos! El, Cosmin, [i ea, Lavinia, doi
oameni tineri conducând un proasp\t partid politic
în veacul XXI! Ca în visele str\bunicelor [i bunicilor
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noastre care au încercat s\ ne scoat\ din statutul
de oameni de rangul al doilea [i noncet\]ene, s\
avem acces la [coli, profesii, proprietate, vot [i
reprezentare politic\: Maria Rosetti, Adela Xenopol,
Alexandrina Cantacuzino, Calypso Botez, Sofia
N\dejde, Eleonora Strailescu, Eugenia Ianculescu.
Am numit doar câteva dintre aceste personaje extra-
ordinare ale trecutului, femei c\rora inclusiv Lavinia
{andru le datoreaz\ moral [i istoric faptul c\ a
f\cut [coal\, c\ poate profesa, c\ poate alege [i c\
a fost aleas\.

Orice femeie care face politic\ în România ar trebui
s\ fie con[tient\ c\ nu este doar om politic, ci [i
femeie politic\. În aceast\ calitate, ea trebuie s\
reprezinte [i interesele femeilor, a[a cum trebuie
s\-[i practice mandatul cu ceva mai mult\ grij\ [i
responsabilitate fa]\ de aleg\tori. La u[a fiec\rei
femei pânde[te o cultur\ misogin\ care îi vâneaz\
gre[elile mult mai dur decât unui b\rbat. Mai mult,
dac\ un b\rbat politic gre[e[te, pl\te[te el [i partidul.
Dac\ o femeie gre[e[te, pl\te[te ea [i fiecare femeie
în parte, fiindc\ înt\re[te prejudec\]ile sexiste.

Ce agend\ politic\ a urmat pân\ acum femeia cea
mai bine situat\ într-un partid din România? Cât
de coerent\ este aceast\ agend\?

În primul rând a avut o carier\ fulminant\ în zona
�imaginii�, inclusiv pe când era o tân\r\ PD-ist\,
coerent\ cu preg\tirea sa în teatru [i film. La 29 de
ani ajunge deputat\ în Parlamentul României, pe
listele Alian]ei, [i vicepre[edint\ a Comisiei de
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Cultur\, pân\ [i-a cucerit independen]a fa]\ de
cei care i-au sprijinit cariera politic\.

În calitate de parlamentar\ are, în ciuda sau în
virtutea forma]iei sale artistice, competen]e multi-
laterale. A participat la nou\ ini]iative legislative:
statutul magistra]ilor, legea petrolului, regimul con-
cesiunilor, siguran]a na]ional\, arhivele na]ionale,
statutul personalului aeronautic, legea antino-
menclatur\, informarea publicului despre play-back.
Este fr\mântat\ parlamentar de împiedicarea legii
minorit\]ilor, de suspendarea directorului Loteriei
[i de achizi]iile OMV. De celelalte femei care nu
sunt Lavinia s-a ocupat o singur\ dat\ (cu excep]ia
situa]iei evident pl\cute în care i-a administrat
simbolic un pumn în cap Monei Musc\), anume
când a criticat UDMR c\ discrimineaz\ femeile
din propriul partid. De interesele aleg\toarelor nu
s-a ocupat niciodat\.

În calitate de viceconduc\toare a partidului s\u,
Lavinia {andru, în tandem cu [eful ei, constru-
ie[te o alternativ\ politic\ proasp\t\ la ve[tejeala
[i sastisirea celorlalte partide. În ce const\ aceasta?
Ei bine, oricât num\r\m faptele politice în cazul
PIN, nu reies mai mult de dou\ categorii: dez-
v\luiri [i acuze. Tân\ra politician\ (ca [i parte-
nerul ei) �dezv\luie� în primul rând pe to]i cei ce
au mi[cat în front la PNL: mai ales pe Mona Musc\
[i Theodor Stolojan. Mai dezv\luie câte un PD-ist,
mai acuz\ câte un ministru, mai love[te în CNSAS,
îndeosebi dac\ acesta vrea s\ se ating\ de �tainele�
securistice ale BOR [i, desigur, pe fostul s\u [ef
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c\zut în dizgra]ie: Traian B\sescu. Când o vedem
pe ecran, presupunem deja c\ vom asista la o foarte
voluptoas\ turn\torie despre care nu [tim precis
dac\ este dezv\luitoare sau înv\luitoare, important
este c\ face valuri [i arunc\ în conul de umbr\
problemele anterioare. În acest sens, aprecierile
se pot extinde [i la Elena Udrea, cu inevitabilul
adaos de picanterii [i decolteuri, cu diferen]a c\
ea nu reprezint\ jum\tate dintr-un partid [i este
foarte clar [i transparent de partea cui ac]ioneaz\.
Nu ne minte c\ adev\rul ei este Adev\rul, ci arat\
mult mai cinstit c\ adev\rul ei este B\sescu.

Lavinia {andru are desigur o carier\ politic\ fulmi-
nant\ fa]\ de tot ce au visat vreodat\ femeile din
aceast\ ]ar\. La frecven]a [i con]inutul apari]iilor
ei în spa]iul public, este clar\ îns\ [i voca]ia indis-
cutabil\ a tinerei politiciene: turn\toria [i intriga.
Îi r\mâne s\ aleag\ dac\ î[i mai exercit\ voca]ia
în trufandaua bicefal\ sau [i-o mut\ la un partid
mai sastisit, dar plin de oameni fa]\ de care fibra
moral\ nu-i tresare prin nici o dezv\luire: PSD,
de exemplu.

(versiune integral\)

România liber\, 3 februarie 2007
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Privilegia]i de [i din toate
partidele, uni]i-v\!

Obiceiul extins de a personaliza op]iunile politice
este, cred, deosebit de infantil. Toate aceste discu]ii
anti- [i pro-B\sescu sau T\riceanu � de parc\ ei
ar fi fra]ii, iubi]ii, soacrele, prietenii sau du[manii
fiec\ruia � ]in de arsenalul preferin]elor private,
nu al celor publice. O bun\ parte dintre noi a votat
la finele lui 2004 pentru un stat orientat spre cet\-
]eni, nu spre diverse categorii de �feudali� c\rora
guvernan]ii le împart privilegii. Pe scurt, nu l-am
votat pe individul B\sescu, ci o persoan\ care consi-
deram c\ prezenta garan]ii, c\ intervine în favoarea
cet\]enilor atunci când institu]iile statului o iau
razna pe drumul favoritismelor. Desigur, am ales
[i între partide pe acelea[i criterii. Voiam guvern\ri
care s\ ne spun\ limpede: �Aici sunt banii dumnea-
voastr\�. Am votat cert împotriva captur\rii statului
de c\tre grupuri de interese private.

Marea corup]ie, la fel cea mic\ sunt o practic\
destul de limpede [i de u[or de dovedit legal: per-
sonaje aflate în pozi]ia de a distribui resurse publice
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(normative, financiare, posturi, titluri) primesc
direct bani, comisioane, ac]iuni sau alte avantaje
personale ca s\ favorizeze o afacere privat\ sau
un interes privat. Acest gen de interese nu ar fi
satisf\cute dac\ sistemul ar fi concuren]ial [i trans-
parent.

Capturarea statului, o form\ mult mai malign\ de
corup]ie, dar [i mai greu de dovedit legal, se mani-
fest\ atunci când politicienii sau func]ionarii publici,
adic\ oamenii care trebuie s\ ac]ioneze pentru inte-
resul public, intervin sistematic, direct sau indirect,
dând legi, ordonan]e, hot\râri de guvern, hot\râri
ale consiliilor locale prin care distribuie privilegii:
scutiri sau sc\deri de taxe, bani publici, derog\ri
legale în favoarea unor grupuri de interese private
sau elimin\ concuren]a prin taxare privilegiat\. Cei
care practic\ aceste forme de capturare a statului
fie pot s\ apar]in\ acestor grupuri, fie vor s\ le
anexeze scopuri politice personale sau de partid.

Orice om este îndrept\]it s\ aib\ interese personale
[i s\ [i le urm\reasc\, în limitele legii. Singurii
care au pe fi[a postului interesul public sunt perso-
najele politice. Ocupatul lor cu interesele altora,
respectiv ale cet\]enilor, nu este nici un fel de act
de altruism sau de autosacrificiu, ci pur [i simplu
o datorie ocupa]ional\, tot a[a cum pentru gunoieri
golirea pubelelor în containerul din camion face
parte din fi[a postului. Guvernan]ii, indiferent de
autoetichetarea ideologic\, au mandat general de
protec]ie a consumatorilor. Oamenii vor cele mai
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bune m\rfuri [i servicii la cel mai mic pre] posibil.
Pentru ca aceast\ dorin]\ legitim\ a consumatorilor
s\ poat\ fi realizat\, este nevoie de concuren]\,
transparen]\ [i, mai ales, de descotorosirea de feude
locale [i na]ionale. Uniunea European\ înseamn\
în primul rând lipsa taxelor vamale. Consumatorii
pot s\ cumpere mai ieftin [i mai neîngr\dit decât
dac\ ar r\mâne pe mâna monopolurilor [i satrapiilor
politice autohtone. Dau dou\ exemple banale [i
actuale: în materie de petrol, consumatorii vor
s\-l cumpere cât mai ieftin, în materie de automobile,
la fel. Ei bine, le cump\r\ scump. De ce oare?

Nu este nevoie de nici o comisie de anchet\, de
nici un Parchet ca s\ test\m integritatea moral\ a
premierului. Este suficient s\ facem o verificare de
bun-sim] în privin]a rela]iei dintre interesul public
[i cel privat, punând în coresponden]\ inten]ia
prim-ministrului [i a ministrului de Finan]e de a
taxa strivitor importul de automobile second-hand
cu o informa]ie public\, aflat\ pe website-ul Guver-
nului României: CV-ul premierului, respectiv cu
palmaresul intitulat: experien]\ profesional\. Ce
ne spune prim-ministrul despre sine? Ei bine, el
î[i contabilizeaz\ marile reu[ite ca pre[edinte de
onoare al Asocia]iei Produc\torilor [i Importatorilor
de Automobile (APIA), din 2003, pre[edinte al
Asocia]iei Produc\torilor [i Importatorilor de Auto-
mobile, 2001-2003, membru fondator [i pre[edinte
al APIA, 1994-1997, partener asociat, Automotive
Trading Services, importator oficial Citroën, din
1993.
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Chiar [i la aceast\ or\, premierul nostru p\sto-
re[te en titre produc\torii [i importatorii de auto-
mobile. Desigur, simultan el p\store[te [i interesele
cet\]enilor de rând, în calitatea pe care o are ca
[ef de guvern. În favoarea cui ac]ioneaz\ ap\r\-
torul intereselor cet\]enilor? Evident, al firmelor
produc\toare [i importatoare, împotriva intereselor
cet\]enilor care vor, ca peste tot în lume, cele mai
ieftine automobile de cea mai bun\ calitate, indi-
ferent c\ sunt mai mult sau mai pu]in noi. Europa
f\r\ taxe vamale nu pare s\ fie visul feudalilor locali,
ceea ce, trebuie s\ recunoa[tem, e �curat liberal�.
Actul de protec]ie a afacerilor celor pe care îi patro-
nezi, fie [i onorific, în dauna cet\]enilor se nume[te,
atunci când e[ti prim-ministru, capturarea statului
în favoarea grupului de interese al Asocia]iei
Produc\torilor [i Importatorilor de Automobile.

În timp ce intelectualii î[i pierd timpul cu iluzii
despre cât se tem politicienii de dosarele Securit\-
]ii [i de rapoartele despre comunism, capitali[tii [i
politicienii autohtoni, amuza]i probabil de gâlceava
despre principii [i trecut [i amenin]a]i doar de o
eventual\ agen]ie care le-ar verifica [i amenin]a
sursa capitalului, î[i dau din nou mâna, indiferent
de conflictele anterioare, sub lozinca: �Privilegia]i
de [i din toate partidele, uni]i-v\!�. Iar noi se pare
c\ o vom lua de la cap\t, ca [i când nu s-a întâmplat
mai nimic la finele lui 2004.

România liber\, 8 februarie 2007



266

Mihaela Miroiu

Mineriadele castei politice

Cu opt ani în urm\ publicam o carte al c\rei titlu
este Societatea retro. Acest titlu reflecta ceea ce
consideram c\ este tendin]a principal\ a societ\]ii
române[ti: orientarea spre diverse categorii de tre-
cuturi convenabile care î[i ancorau �vârsta de aur�
fie în anii �70 ai comunismului, fie în perioada
interbelic\. Din aceste tendin]e au rezultat poli-
tici ale victimismului. Primul deceniu a fost o
competi]ie pentru statutul de victim\ privilegiat\,
fie a tranzi]iei, [i pe aceasta au câ[tigat-o sindi-
catele marilor industrii falimentare, fie a comu-
nismului, [i pe aceasta au câ[tigat-o prea pu]ini
[i mult mai târziu. Clasa politic\ era reprezenta-
tiv\ pentru aceste tendin]e. Domina conservato-
rismul de stânga, reprezentat de FSN, PDSR sau
PSD, asezonat cu na]ionalism [i ceva ingrediente de
conservatorism de dreapta, reprezentat de PN}CD
[i PNL. Locuitorii acestei ]\ri erau mai degrab\ o
popula]ie dependent\ de stat decât cet\]eni, lucru
firesc dup\ o jum\tatea de veac de dictatur\. În
aceste condi]ii, partea aflat\ la putere a clasei poli-
tice avea popula]ia la mân\ prin politicile de
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redistribuire a banilor publici [i prin transforma-
rea propriet\]ii �întregului popor� în proprietate
privat\. În primul caz, supravie]uirea majorit\]ii
popula]iei depindea de ceea ce �d\dea� statul [i
de aici a rezultat competi]ia pentru statutul de
victim\ privilegiat\. În al doilea caz, crearea capi-
talismului românesc depindea, la fel, de ceea ce
�d\dea� statul, iar de aici a derivat competi]ia pen-
tru statutul de client favorit al privatiz\rii. În primul
deceniu, clasa politic\ avea o oarecare reprezen-
tativitate. Speriat\ de aruncarea în alt\ via]\, f\r\
slujbe sigure, cu reguli noi de munc\ [i salarizare,
popula]ia a votat în majoritate fie cre[terea orga-
nic\ lent\ a capitalismului din comunism, adic\
�schimbarea în lini[te�, fie �schimbarea în bine�.
Noii feudali locali sau na]ionali, rezulta]i din capi-
talismul de cast\, aveau ([i adesea mai au) putere
discre]ionar\ fa]\ cu o bun\ parte din popula]ie
�asistat\� prin salarii compensatorii, [omaj tehnic,
pension\ri premature, scutiri de taxe (]\ranii, adic\
jum\tate din popula]ie, nu pl\teau taxe pe teren
agricol [i nici pe venituri). În acea lume, admi-
nistra]ia central\ [i local\ era una de st\pâni, nu de
prestatori de servicii de guvernare, iar clasa poli-
tic\ sem\na mai degrab\ cu un divan domnesc.
De voin]a politicienilor de la putere atârna supra-
vie]uirea celor mai mul]i oameni

În ultimii ani, prin procese ini]iate preponderent de
Uniunea European\, popula]ia României se trans-
form\ într-una de cet\]eni. Migra]ia la munc\ a avut
un rol covâr[itor. Lucr\torii români au aflat c\ se
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poate s\ câ[tigi dup\ cât de bine se vinde ceea ce
produci [i c\ po]i tr\i cum dore[ti, în func]ie de
câ[tig. Au venit în contact cu o lume nou\, mult
mai contractual\, o lume în care taxele [i impozitele
sunt percepute a[a cum trebuie: bani lua]i [i admi-
nistra]i de stat, c\ruia ei, în calitate de contri-
buabili, pot s\-i cear\ socoteal\ asupra cheltuirii
lor în folosul public. În România au venit companii
multina]ionale care, la rândul lor, creeaz\ acelea[i
�proaste� obiceiuri. O bun\ parte din popula]ie,
cea tân\r\, nu are în mod firesc reflexe comuniste,
iar pe cele feudale, odat\ ce nu este alc\tuit\ din
beizadele, nu are cum s\ le aib\. Nici ]\ranii nu
mai sunt la fel de �asista]i� cu pomeni guverna-
mentale. Spre deosebire de primul deceniu, românii
au înv\]at bine câteva lec]ii: pl\tesc bugetul public
din impozite [i taxe. Ei î[i angajeaz\ [i pl\tesc
�administratorii� [i legiuitorii printr-un concurs
numit �alegeri�. Ei pot s\ sanc]ioneze politicienii,
pân\ la scoaterea de pe scena politic\. Ei nu mai
vor, într-o propor]ie tot mai semnificativ\, s\ dis-
pun\ direct doar de alegerea lui �vod\ pentru norod�
(primar, pre[edinte), ci a tuturor celor care le admi-
nistreaz\ banii, �le fac legi�, �le pun biruri� sau,
de ce nu, �le vorbesc filosofie�. Cet\]enii vor mora-
litate în politic\ fiindc\ democra]ia f\r\ încredere
public\ este vorb\ goal\: promisiuni respectate,
alocarea transparent\ a resurselor publice, s\n\tate
[i educa]ie de calitate, siguran]\ de mi[care. Cu
alte cuvinte, popula]ia este tot mai cet\]ean\, tot
mai contractualist\, tot mai preten]ioas\, în timp
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ce, în majoritatea lor, politicienii sunt tot mai
retarda]i în moravurile primului deceniu. Fiind
în\untru sau în proximitatea clien]ilor favori]i ai
statului, ei nu vor s\ accepte s\ depind\ direct de
cet\]eni. Doresc s\ men]in\ politica de cast\, s\
men]in\ zone tabu pentru ochii cet\]enilor, legate
de sursa propriei averi. Ce fac pentru asta? Desigur,
multe: cump\r\ masiv pres\ [i comand\ diversiuni
[i minciuni. Strig\ pe cât mai multe canale �ho]ii,
ho]ii!�, strig\ împotriva tulbur\rii ordinii �publice�,
strig\ împotriva tulbur\rii lini[tii [i stabilit\]ii pro-
priei surse de câ[tig, împotriva înf\]i[\rii nude a
incompeten]ei individuale, cu alte cuvinte, practic\
o grotesc\ mineriad\ de cast\ politic\. Pe fe]ele
lor se cite[te, la fel ca pe cele ale minerilor de pe
vremuri, care între timp au evoluat incomparabil
mai mult decât politicienii, o nespus\ fric\, neagr\-
-agresiv\, c\ nu vor mai fi �clas\ conduc\toare�.

România liber\, 22 februarie 2007
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Partea a V-a

ARMONIA DISCRIMIN|RII
{I �STRIDEN}A

CORECTITUDINII POLITICE�
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Despre dreptate, noroc [i merit

Dreptatea are multe fa]ete: a) cea procedural\: este
drept s\ fim trata]i cu to]ii dup\ acelea[i legi [i
norme; b) cea retributiv\: este drept ca fiecare s\-[i
primeasc\ r\splata dup\ faptele sale; c) cea repa-
ratorie: este drept s\ compensezi victimele unei
nedrept\]i trecute; d) cea distributiv\: este drept
s\ folosim o parte din bani (impozite) pentru ca
oamenii din categorii defavorizate s\ poat\ avea
[anse egale la educa]ie, s\n\tate [i angajare.

Dreptatea procedural\ este neutr\ [i egal\, dar se
aplic\ unor oameni inegali, este oarb\ la diferen]e
(ceea ce este bine) [i discrimin\ri (ceea ce este
r\u). Meritele sunt definite dup\ chipul [i asem\-
narea performan]elor celor care au puterea s\ le
defineasc\. Victimele sunt determinate de un anumit
tip de politic\ prin care se recunoa[te nedreptatea
în func]ie de diferite criterii [i de diferite regimuri.
Democratic, victime sunt cei c\rora li se încalc\
drepturile fundamentale: via]\, libertate, proprie-
tate în regimuri tiranice. Mai greu este s\ vedem
nedreptatea dincolo de victimele explicite. Mai greu
este s\ vedem c\ anumi]i oameni, pentru simplul
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motiv c\ sunt n\scu]i cu un alt sex, apar]in unei
alte rase, sunt de alt\ etnie, religie, provin din
alte sisteme sociale sau din medii de s\r\cie absolut\
ori sunt n\scu]i [i crescu]i în sate uitate de autorit\]i
[i investi]ii în educa]ie, nu au, de regul\, [anse
egale de afirmare pentru motive care nu ]in deloc
de meritele [i eforturile lor individuale. Putem
r\mâne orbi la aceste categorii. De ce s\ ne pese
de s\raci, c\ doar nu suntem �comuni[ti�? De ce
s\ ne pese de femei, c\ doar au formal toate drep-
turile? De ce s\ ne pese de romi? Nu prefer\ ei
s\ tr\iasc\ la margine, în felul lor? Sau, pur [i
simplu, spunem, în cheie popular-fatalist\: �Fiecare
cu norocul lui!�. {i jubil\m c\ suntem români,
b\rba]i, cre[tini ortodoc[i, s\n\to[i, n\scu]i în ora[e
mari, ca [i când am avea un merit pentru toate
acestea.

Români fiind, obi[nuim îns\ s\ ne blestem\m soarta
trecut\: ce neam lipsit de noroc! Am stat la por]ile
Orientului, în calea imperiilor. Am fost oropsi]i
ba de turci, ba de austro-ungari, ba de ru[i. Soarta
noastr\ din ultimul secol a fost pecetluit\ de tancu-
rile sovietice. Dup\ ce ele au plecat, au r\mas co-
muni[tii autohtoni [i cea mai dur\ dictatur\ din
Europa ultimelor decenii comuniste (cu excep]ia
Albaniei). Cum s\ ne fi afirmat noi în istorie la
fel ca cei din Vest, neatin[i de dictaturi [i tr\ind
în libertate? Nu au tolerat ei Cortina de Fier?
Suntem noi mai pro[ti, mai necultiva]i, mai lene[i?
Avem o natur\ mai slab\, suntem oameni sau
cet\]eni de rangul al doilea? De bun\ seam\ c\
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nu. Pur [i simplu nu am avut norocul s\ ne fi
n\scut acolo, dup\ al doilea r\zboi mondial. Nu am
avut norocul s\ fi tr\it în libertate [i competi]ie.
Înapoierea noastr\ nu este o vin\ personal\, ci
istoric\. Desigur, ne putem mângâia cu iluzia unor
�superiorit\]i�: citeam mai mult, eram mai cultiva]i,
îi frecventam pe clasici când ei îi p\r\seau, consu-
mam c\r]i atunci când ei consumau filme de duzin\.
Toate aceste consol\ri individuale nu rezolv\ îns\
nimic în planul competi]iei cu omologii no[tri pro-
fesionali [i institu]ionali din lumea liber\. Aveam
[i avem nevoie acut\ de politici de egalizare a
[anselor în aceast\ competi]ie care se desf\[oar\
între ei, �atle]ii�, [i noi, �[chiopii� cu mu[chii atro-
fia]i.

Mai pu]in alergici ca o serie de confra]i români,
politicieni [i intelectuali publici, mul]i politicieni
[i intelectuali publici din Vest [i-au zis c\ [i pentru
ei este mai r\u dac\ nu ne sprijin\ s\ ajungem
cât de cât, m\car unii dintre noi, s\ avem premise
de competi]ie [i colaborare, s\ ne integr\m în lumea
lor. Gândind astfel, guvernele sau anumite personaje
cu viziune generoas\ asupra extinderii democra]iei
[i intr\rii în competi]ie (George Soros este cam-
pionul de neegalat al acestei perspective) nu s-au
sfiit s\ ia din banii contribuabililor americani, bri-
tanici, germani, francezi, olandezi, spanioli, italieni
etc. sau din propriile profituri, pe care le puteau
consuma sau folosi `n ]\rile lor, ca s\ practice
mult hulitele discrimin\ri pozitive (sens negativ)
sau politicile afirmative pentru b\[tina[ii estici.



276

Mihaela Miroiu

Ace[ti politicieni sau oameni de afaceri, politically
correct au deschis o [ans\ extraordinar\ pentru
mai to]i aceia dintre noi care scriem în Dilema
veche, Observator cultural, România literar\, 22 etc.
pentru cei care pred\m în universit\]i la un nivel
competitiv, pentru tinerii func]ionari publici de
secol XXI, pentru medici, pentru cercet\tori. Putem
s\ spunem, jubilând de trufie, c\ i-a mânat brain
drain-ul. Adic\, vezi Doamne, noi aveam creiere
mai proaspete, [colite, care i-au costat pu]in. Cele
mai bune creiere au r\mas, deci, iat\ ce au urm\rit.
În realitate, dac\ nu ne-a lovit amnezia, am putea
s\ ne amintim exact c\ noi am aplicat la burse de
studii [i cercetare pentru Europa Central\ [i de
Est, pe locuri alocate ca s\-i ridice pe cei din zon\,
educându-i vestic pe unii dintre ei, formându-le
vârfurile de lance în diverse domenii. Cu alte cuvinte,
nu am aplicat la o competi]ie general\, neutr\ [i
oarb\, ci la una bazat\ pe politici afirmative pentru
est-europeni. Suntem beneficiarii cer]i ai politicilor
afirmative, ai locurilor pentru categorii istoric defa-
vorizate: est-europenii.

Ceea ce m\ uluie[te în mod repetat este incoeren]a
noastr\ intelectual\ [i moral\. Cum poate s\ fie
cineva beneficiar al politicilor afirmative practicate
în Vest fa]\ de Est [i, în acela[i timp, mare inamic
public al �discrimin\rilor pozitive� în interiorul
propriei noastre societ\]i? În universit\]i, copiii
de la ]ar\ ajung s\ reprezinte sub 2%. Copiii din
familii roma ajung aproape exclusiv la pu]inele
universit\]i care au hulitele politici afirmative. Cei
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foarte s\raci nici nu viseaz\ s\ le calce copiii lor
pe la [coal\, dincolo de cea general\. Sunt copii
�f\r\ noroc�, uita]i de toate guvernele [i de mul]i
intelectuali publici. Guvernele, ca [i mul]i dintre
noi am însetat dup\ dreptate, mai ales reparatorie
fa]\ de victimele trecutului (muncitori industriali
în faliment [i fo[ti proprietari), c\ci cea proce-
dural\ nu este o obsesie, iar povestea cu r\splata
dup\ merite st\ la coada interesului politico-me-
diatic. Victimele prezentului nu le vedem. Pentru
ei nu avem nimic de reparat. În România, practic
nu îi reprezint\ nimeni, iar invocarea intereselor
lor se izbe[te de o acuza]ie la fel de dur\ ca [i cea
azi la mod\, turn\tor, anume de acuza]ia c\ e[ti
de stânga sau, mai r\u, c\ e[ti comunist.

Dilema, 8 noiembrie 2006
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�Accesul interzis românilor
[i câinilor�

Pentru cititorii ziarului Curentul, acest titlu este
de bun\ seam\ [ocant. Dac\ suntem români, ne
sim]im leza]i [i în identitatea noastr\ etnic\, [i în
demnitatea noastr\ de persoane. Practic, faptul c\
un acces ne este interzis doar fiindc\ apar]inem
unui grup etnic ne trimite direct la ideea c\ suntem
socoti]i suboameni sau chiar neoameni. Mai mult,
acest tratament apare ca indiscutabil odat\ ce suntem
asocia]i câinilor. Ei bine, aceast\ interdic]ie nu
apar]ine unui club nazist, nici nu este luat prin
analogie cu cele din vremea apartheidului din Africa
de Sud, ci reproduce, schimbând etnia, con]inutul
unui afi[ de la intrarea unei discoteci craiovene:
�Accesul interzis ]iganilor [i câinilor�. Televiziune public\
a relatat în programul de [tiri din 17 septembrie
un incident rasist petrecut la Craiova. A fost o
relatare seac\, necomentat\ [i, tocmai de aceea,
culpabil\. Pe scurt, în Craiova, la o discotec\ pri-
vat\, un asemenea anun] a provocat o reac]ie de
nesupunere violent\ a câtorva romi. Ei au fost
opri]i s\ intre de c\tre bodyguarzi [i de c\tre câ]iva
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mu[terii apar]inând �rasei privilegiate�. C\ astfel
de incidente exist\ e un lucru evident pân\ [i în
]\rile din Uniunea European\ sau în Statele Unite.
Ceea ce este de neconceput juridic în astfel de
]\ri este reac]ia poli]iei: �Un club privat are dreptul
s\ stabileasc\ ce fel de reguli vrea�. Ceea ce este
de neconceput moral într-un stat de drept este ca
televiziunea public\ s\ relateze cazul f\r\ comentarii,
l\sând impresia c\ poli]ia a reac]ionat corect.

Practic, oricare dintre telespectatori a putut deduce
c\ ap\r\torii ordinii publice din Craiova consider\
c\ legea fundamental\ a statului, Constitu]ia, se
opre[te la u[a oric\rei firme private [i, dup\ cum
s-a dovedit adesea [i în cazurile de neinterven]ie
în violen]ele din familie, la u[a casei. În conse-
cin]\, un club privat se dezvolt\ potrivit altor prin-
cipii, cel fundamental fiind �patronul face legea�
sau, dup\ o expresie consacrat\ argotic, pe teritoriul
privat �fac ce vrea mu[chii mei�.

Desigur c\ orice institu]ie privat\ sau public\ este
discriminatorie: avem acces la profesii [i pozi]ii
sociale în func]ie de criterii de selec]ie presta-
bilite. Exist\ discrimin\ri economice care ne fac
inaccesibile diverse lucruri pe care le dorim fiindc\
nu avem bani. Cluburile pot [i ele s\ introduc\
reguli discriminatorii: au acces cei ce pl\tesc 1 000
de dolari abonamentul, cei cu ochelari fumurii,
posesorii de câini, cei îmbr\ca]i de carnaval etc.
Eu [tiu c\ nu pot s\ merg la actualul cazino, s\
intru în clubul posesorilor de automobile, în cel
al diploma]ilor. Dar nici o astfel de interdic]ie nu
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vizeaz\ fapte care depind de rasa, sexul [i etnia
mea. Exist\ interdic]ii religioase acceptate. {tiu
c\ nici eu, nici g\inile sau pisicile nu avem acces
la Muntele Athos, [tiu c\ nu am acces la altar în
Biserica mea. Aceste interdic]ii sunt dureroase [i
adesea insult\toare. M\ simt tratat\ ca o cre[tin\
de rangul al doilea, dar comunitatea le accept\ [i
eu nu le pot înc\lca f\r\ pedeaps\. Cel mult pot
s\ încerc, al\turi de al]ii, s\ influen]ez schimbarea
regulilor [i s\ le respect între timp.

Dar nici o discotec\ nu este o institu]ie de tipul
celei pomenite mai sus. S\ presupunem c\ accept\m
verdictul poli]iei craiovene: într-un club privat,
patronii stabilesc regulile. Potrivit principiului
�pantei alunecoase�, orice practic\ devine posibil\:
canibalismul, violul, tortura, pedofilia, traficul de
carne vie.

Drepturile persoanei sunt moral construite igno-
rându-se orice alt\ determinare în afara faptului
de a fi om. Aceasta este calea ra]ional\ prin care
umanitatea a progresat spre extinderea statutului
de cet\]ean de la un club restrâns: b\rba]ii albi,
cre[tini, cu avere, spre o umanitate tot mai l\rgit\.
În ultima jum\tate de veac, cet\]enia [i drepturile
nu mai depind nici de sex, nici de ras\, etnie,
avere etc. Calea ra]ional\ ne impune o norm\ prin
care s\ trat\m pe oricine, indiferent de (re)sen-
timentele noastre, drept persoan\ cu drepturi egale
cu ale noastre. Urmând aceast\ cale, accept\m c\,
în fa]a lui Dumnezeu, a normelor morale [i a legilor,
to]i suntem egali. Ceea ce ne separ\ este inegalitatea
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de [anse. Dar [i ea poate fi atenuat\ prin politici
afirmative.

Exist\ [i o cale empatic\. Ea ne d\ [i o alt\ coordo-
nat\: ]i-ar conveni s\ te fi n\scut într-o familie de
romi [i s\ ]i se interzic\ s\ dansezi al\turi de al]ii,
doar fiindc\ nu te-ai n\scut într-una de români?
Eventual, dac\ tot �progres\m� pe calea statului
de drept, ]i-ar conveni s\ nu-]i fie primi]i copiii
la [coli pentru români, s\ nu fii internat în spitale
pentru români [i, la rigoare, s\ nu po]i fi înmor-
mântat într-un cimitir de români? Nu de alta, dar
[i [colile, spitalele [i cimitirele pot s\ fie private.
Ne-ar mai r\mâne o [ans\. Accesul în locurile des-
tinate f\pturilor cu care suntem asocia]i simbolic:
câinii.

Sentimentul meu este acela c\, la ora actual\, suntem
obseda]i de cea mai vulgar\ form\ de determinism
economic. Guvernan]ii, media [i popula]ia, o d\m
cu to]ii înainte cu faimoasa formul\ simplificator
marxist\: �Baza determin\ suprastructura�, eventual
cu aceea mai �popular\�, �con[tiin]a trece prin
stomac�. Invers decât acum exact 50 de ani, am
g\sit [i leacul universal: privatizarea. Statul de drept
mai poate s\ a[tepte la coada marilor probleme eco-
nomice. Mai întâi privatiz\m tot ce st\ [i tot ce
mi[c\. Pe când [i Constitu]ii private?

Curentul, 6 mai 1998
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Cet\]eanul de rangul întâi

Voi trata cet\]enia de rangul întâi din punctul de
vedere al categoriei dragi tuturor eliti[tilor români:
omul de pe strad\, omul de rând, aleg\torul, gloata,
prostimea. Nici nu consider c\ sunt tratat\ altfel
(eu [i al]ii inclu[i în aceast\ categorie). Atunci
când m\ love[te iluzia cre[tin\, potrivit c\reia în
fa]a lui Dumnezeu [i a normelor morale to]i suntem
egali, când îi mai asociez [i iluzia democratic\
potrivit c\reia în fa]a legilor [i a drepturilor iar\[i
suntem egali, are grij\ câte un ales al nostru s\
m\ ([i s\ ne) trezeasc\ brusc la realitate.

De[teptarea din iluziile cre[tine, ca [i din cele
democratice ne-a produs-o din nou pe 23 martie
un om pe care l-am delegat s\ ne reprezinte: domnul
senator cre[tin-democrat Ioan Burghelea. În acea
zi, parlamentarii români î[i votau salariile. La replica
proasp\t exclusului George Pruteanu c\ parlamen-
tarii nu pot s\-[i calculeze salariile dup\ o baz\
diferit\ fa]\ de ceilal]i bugetari, cet\]eanul de rangul
întâi, colegul s\u legiuitor Ioan Burghelea, r\s-
punde: �Ba da, nu ne-am n\scut to]i la fel!� (sigur,
urmeaz\ [i alte am\nunte picante: dumnealui nu
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se poate hr\ni cu un crenvur[t b\gat în pâine � o
neao[izare a hotdogului � [i nu-[i poate exercita
eforturile normative cu o hran\ mai ieftin\ de
80 000 de lei pe zi).

Nedumerirea mea nu are leg\tur\ cu preferin]ele
culinare ale domnului senator, ci cu în]elesurile
pe care dumnealui le d\ conceptului de egalitate
[i celui de cet\]enie. Inegalitatea vine, zice alesul
nostru, din aceea c\ nu ne-am n\scut to]i la fel.
Atunci m-am întrebat, cum am putea construi legi
potrivit criteriului inegalit\]ii na[terii [i ce vizeaz\
ea: cum facem norme diferite pentru cei n\scu]i
normal sau prin cezarian\, pentru cei sco[i cu
forcepsul, pentru cei care ies cu capul, picioarele
sau fundul înainte. Sau poate c\, dac\ nu ne-am
n\scut to]i la fel, înseamn\ c\ suntem înzestra]i
diferit înc\ din ziua na[terii. {i asta e corect. Eu am
avut 4 kg la na[tere, nu m\ pot compara cu cei de
2,4 kg. Am avut 54 de centimetri, nu 48 ca al]ii.
Ca s\ nu mai vorbim c\ aveam p\r, ochi c\prui, c\
în loc de testicule aveam ovare (aceasta conteaz\ pro-
babil pentru toate societ\]ile care trateaz\ femeile
ca cet\]eni de rangul al doilea). Toate aceste dife-
ren]e se v\d [i pe parcursul vie]ii. Ne-ar trebui
legi diferite pentru gra[i [i slabi, înal]i [i scunzi,
frumo[i [i urâ]i, tot a[a cum diferite societ\]i au
luat în seam\ culoarea pielii sau sexul ca s\ dis-
ting\ între egali [i mult mai egali. Totu[i, s\ trec
peste aceast\ interpretare la prima vedere [i s\
presupun c\ senatorul a ]inut cont de criterii mai
subtile, cele care au fost mereu invocate ca surse
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ale inegalit\]ii între oameni: capacitatea de a ra]iona,
discern\mântul moral, capacitatea de autoguver-
nare. Rasi[tii neag\ celor de culoare aceste atribute
sau m\car le consider\ subdezvoltate la rasa infe-
rioar\. Sexi[tii gândesc la fel despre femei. Eliti[tii
le invoc\ pentru to]i aceia care nu fac parte din
clubul select c\ruia îi apar]in, club aflat în pozi]ie
de autoritate normativ\.

Spre deosebire de to]i ace[tia, democra]ii împ\r-
t\[esc filosofia potrivit c\reia înzestr\rile oamenilor
cu facult\]i mintale un depind de sex, ras\, etnie.
Oamenii sunt pe deplin îndrept\]i]i s\-[i exprime
[i s\-[i promoveze interesele. Toate aceste atribute
(capacit\]ile mintale [i interesele proprii) nu au
o leg\tur\ de tip mecanic cu rasa, sexul, categoria
social\ sau familia în care ne na[tem. Dezvoltarea
depinde de educa]ie [i mediu. Egalitatea noastr\
nu are nimic comun cu identitatea psihofizic\. Ea
este egalitate în fa]a legilor [i în drepturi. Mai
mult, unii democra]i mai cârcota[i consider\ c\
elitismul este cea mai important\ surs\ de creare
a gloatei sau, cum îi zicem noi, a omului de pe
strad\, adic\ anonimul acela b\gat în seam\ la
patru ani ca s\ legitimeze cet\]enii de rangul întâi �
nu de alta, dar suntem obliga]i s\ mim\m m\car
acest ritual democratic � [i ignorat între alegeri.

Pân\ aici m-am exprimat ca membr\ a gloatei. Voi
încheia ca membr\ a comunit\]ii profesionale a
[tiin]elor politice. În aceast\ calitate, nu pot s\-mi
reprim câteva întreb\ri: cum e posibil ca PN}CD
s\-[i exmatriculeze indisciplina]ii de detaliu (a se
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citi: cei cu atitudini diferite pe politici particulare)
[i s\ men]in\ în rândurile sale, f\r\ m\car o sanc-
]iune, pe cei care, prin atitudinile lor, comit p\cate
grave în raport cu valorile [i normele cre[tinis-
mului [i democra]iei? Cum e cu putin]\ ca în
România anului 1998 s\ fim obliga]i s\ relu\m
discu]ii purtate în democra]iile mature actuale în
secolele XVII-XVIII? De ce ne for]eaz\ înc\ prea
mul]i membri ai clasei politice s\ ne uit\m mult
înapoi [i s\ ne pierdem vremea cu sterilit\]i, în
loc s\ construim politici [i norme viabile pentru
secolul XXI?

Curentul, 28 martie 1998
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De ce nu merg copiii romi
la [coal\?

În contextul narcisismului bilateral construit: poli-
ticienii se privesc în pres\ [i presa e oglinda lor
(a se citi: a scandalurilor politice), România începe
la Palatul Victoria [i se sfâr[e[te pe axa Cotroceni-
-Palatul Parlamentului. Dincolo de acest buric
românesc al p\mântului se întinde o lume nev\zut\,
ignorat\ sau m\car total marginalizat\. Aceast\
lume are la rândul ei o alta, cea a romilor, vizibil\
pentru pres\ doar când unii dintre cei care o compun
fac ceva r\u. Lumea politic\ nu are timp de acest
am\nunt.

S\ ne arunc\m pu]in ochii spre el, sperând ca într-o
bun\ zi s\ o fac\ [i guvernul, mai ales Ministerul
Educa]iei [i Cercet\rii, cel al Minorit\]ilor (obse-
dat deocamdat\ de interesele unui singur grup
etnic, cel al maghiarilor), cel al Muncii [i Pro-
tec]iei Sociale [i cel al S\n\t\]ii.

Cifra oficial\ a romilor dup\ recens\mântul din
1992 era de 409 723 reprezentând 1,8% din
popula]ie. Federa]ia Etnic\ a Romilor din România
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consider\ c\ cifra real\ este de 2,5 milioane (11%
din popula]ie), cifr\ rev\zut\ la 1,5 milioane de
observatori credibili. Dintre ace[tia, aproximativ
un milion (4,6%) din popula]ie men]in un mod de
via]\ tradi]ional. Cei mai mul]i tr\iesc în Bucure[ti:
500-600 000. Vârsta medie de c\s\torie este de
17 ani la fete [i 18 ani la b\ie]i. Jum\tate dintre
fetele rome nasc înainte de 18 ani. Natalitatea
este de 5,10 copii la o femeie, în condi]iile unei
medii pe ]ar\ de 1,9. Romii de pân\ în 16 ani
reprezint\ 43% din grupul etnic. Poten]ialul demo-
grafic este cel mai ridicat, cu cea mai tân\r\
popula]ie [i cea mai fertil\. Reprezint\ a doua
minoritate ca m\rime, dup\ cea maghiar\ (7,1%).
Aproape jum\tate din popula]ie are sub 20 de ani
(în întreaga Europ\ Oriental\). În ultimii 16 ani,
popula]ia rom\ din România a crescut cu 80%.
Media de locuire este de 3,03 persoane/camer\,
uneori ajungând îns\ [i la 20, 58% dintre b\rba]i
[i 89% dintre femei nu au nici o calificare. 32%
dintre b\rba]i între]in\tori de familie sunt [omeri.
Dintre cei ap]i de munc\ [i cuprin[i într-o acti-
vitate (22,5%), 74% au un salariu la nivelul celui
minim pe economie; aproape 1 din 20 este patron.
27% dintre femeile adulte [i 19% dintre b\rba]i
sunt analfabe]i. Doar 4,5% din popula]ia rom\
absolv\ liceul. Dintre copiii de 7-10 ani frecven-
teaz\ [coala jum\tate. 40% dintre copiii romi de
pân\ la 8 ani nu merg la gr\dini]e [i [coli (datele
sunt preluate din volumele: }iganii. Între îngrijo-
rare [i ignorare, E. Zamfir [i C. Zamfir [coord.],
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Alternative, 1993, [i revista Romathan. Studii despre
romi, vol. 1, nr. 1, 1997).

De ce nu merg copiii romi la [coal\, deci, implicit, de
ce [ansele lor sociale sunt infime în raport cu ale
celorlalte grupuri etnice?

Strategia explicativ\ cea mai comod\ (îmbr\]i[at\
de majoritari) este cea a particularit\]ilor lor: inadap-
tare, automarginalizare, incapacitatea de a se integra
în normele unei comunit\]i, s\r\cia. O alt\ strategie
explicativ\ apar]ine grupurilor care protejeaz\ inte-
resele romilor [i este centrat\ pe victimism. Fiecare
abordare are fisuri: primii tind spre politici de
asimilare for]at\ sau excludere, o parte a celorlal]i
vor segregare pentru p\strarea identit\]ii lor cul-
turale. Cel mai greu de recunoscut proces este c\
între popula]iile de etnii diferite (român\, maghiar\,
rom\) s-au produs transferuri reciproce de limb\
[i obiceiuri [i c\ istoria este [i a celorlalte grupuri,
nu doar a grupului majoritar (mai precis, a etni-
cilor români b\rba]i). De exemplu, de[i utiliz\m
expresiile romani: gagiu, mi[to, nasol [.a., nu le
recunoa[tem func]ionarea în limb\, în dic]ionare
[i manuale sau le consider\m pur argotice. Istoria
robiei ]ig\ne[ti, ca [i cea a obiceiurilor [i modului
lor de via]\ sunt trecute sub t\cere. Imaginile din
manual, basmele, povestirile, literatura, numele
sunt monopolul etniei majoritare. Copiii romi nu
se recunosc în ele [i adesea m\rturisesc c\ p\r\-
sesc [coala din cauza râsului [i dispre]ului celorlal]i



289

Dincolo de îngeri [i draci

colegi. Copiii români nu îi în]eleg pe colegii lor romi
pe calea curriculumului oficial. Strategiile educa-
tive le urmeaz\ de fapt pe cele sociale: a) excluderea
sau, pur [i simplu, eludarea existen]ei acestei popula]ii
în programele [colare; b) recluziunea (ghetoizarea);
c) incluziunea prin asimilare tacit\.

Impresia mea este c\ am f\cut o politic\ din a fi
orbi la ceea ce nu ne convine.

România este la ora actual\ ]ara european\ cu cel
mai mare procent de popula]ie rom\, procent în
continu\ cre[tere, având în vedere sporul natural al
acestei etnii. De aceea, costurile neintegr\rii prin
educa]ie sunt incomparabil mai mari pe termen
lung. În acest sens, o utilitate important\ în stra-
tegiile de integrare prin diferen]\ ar avea-o mode-
lul american multiculturalist, aplicat grupurilor
etnice mult mai expansive demografic (afro-ame-
ricanii, hispanicii) decât celui al albilor de origine
european\.

Prima noastr\ obliga]ie este s\ ne cunoa[tem cona-
]ionalii, dincolo de folclor, stereotipuri [i prejudec\]i.
De exemplu, cei mai mul]i habar nu avem c\ femeilor
rome din comunit\]ile tradi]ionale le sunt interzise
avortul [i planningul familial, precum [i angajarea
într-o slujb\. Cercet\torii discut\ doar cu capii de
familie.

A doua noastr\ obliga]ie este, dat\ fiind disiparea
acestui grup, o educa]ie intercultural\ sau multicul-
tural\ care s\ ne ajute pe noi s\-i în]elegem înc\



290

Mihaela Miroiu

din primii ani de [coal\, iar pe ei s\ se reg\seasc\
în imaginile [i textele manualelor.

A treia noastr\ obliga]ie este s\ deschidem ochii
la discriminarea real\ [i s\ o contracar\m prin
discrimin\ri pozitive la admiterea în [coli profe-
sionale, licee, colegii [i facult\]i.

A patra noastr\ obliga]ie este aceea de a incri-
mina [i sanc]iona atitudinile rasiste în [coli [i
facult\]i (prin norme precise în regulamentele [co-
lare [i carta universitar\).

În sfâr[it, o obliga]ie moral\ important\ revine
romilor cu reu[ite profesionale, imagine public\
bun\ [i aprecia]i de comunitate (cercet\tori, pro-
fesori, arti[ti, politicieni, meseria[i de elit\, fot-
bali[ti). Este obliga]ia de a-[i asuma deschis
apartenen]a etnic\, tocmai pentru contracararea
prejudec\]ilor [i intoleran]ei.

Curentul, 19 ianuarie 1998
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Ecologie în b\taia pu[tii

În România, vân\toarea este un �sport�. Vânatul,
ca [i pescuitul sunt oficial �sportive�. Cu alte cuvinte,
avem dezlegare s\ ne lu\m permis [i s\ ne ar\t\m
m\iestria [i spiritul de �fair play�(?!) ucigând
animale s\lbatice, adic\ acele animale care nu ne
datoreaz\ nimic, doar fiindc\ ne amuz\. Facem
trofee cu cadavrele animalelor sau uneori le mânc\m
drept �delicatese�, de[i, slav\ Domnului, avem nume-
roase alte surse de hran\. Nu sunt g\ini de curte
sau de combinat avicol, ci coco[i de munte, nu
sunt porci de cresc\torie, ci porci mistre]i, nu sunt
oile noastre de stân\, ci c\prioare. Cele dintâi,
crescute prin grija noastr\, sunt animale de
�hran\�. Oamenii sunt în general fiin]e omnivore
[i î[i iart\ p\catul de a ucide ca s\ m\nânce, dup\
cum ni se iart\ uciderea din autoap\rare, dac\
oamenii sau animalele ne invadeaz\ teritoriul [i
ne pun via]a în pericol.

Nimic din �fibra� noastr\ moral\ nu tresare atunci
când, femei fiind, ne d\m cu rimeluri pentru care
au fost orbi]i mii de iepura[i pentru ca firmele
produc\toare s\ testeze gradul de nocivitate al
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cosmeticelor pentru ochi. Probabil c\ cele mai multe
nici nu avem habar de aceasta [i consim]im din
ignoran]\. Nu fiecare dintre noi orbe[te iepura[i,
dar fiecare consimte tacit sau explicit la aceasta,
chiar dac\ femeile, de regul\, nu sunt sexul care
ucide, ci cel care d\ via]\.

Drepturile animalelor [i plantelor nu au fost o
problem\ etic [i politic serioas\, în spa]iul nostru
�mioritic�, înc\rcat de metafore despre comuni-
carea empatic\ între om [i oaie, despre marea familie
ecologic\, �românul, frate bun cu codrul� (frate
pe care l-am masacrat nemilos, de altfel) sau de
copii [i adul]i, deopotriv\ cu inima frânt\ de finalul
poeziei lui Labi[, Moartea c\prioarei: �M\nânc [i
plâng. M\nânc!�. Desigur, este greu s\ ne ima-
gin\m înc\ o mi[care ecologist\ serioas\ care s\
militeze împotriva speciismului ([ovinismului de
specie) într-o lume în care drepturile minoritarilor
(oameni, semeni) sunt înc\ atât de greu digerate.
La noi, �mila� este mult mai pre]uit\ decât respectul
ra]ional. Cu alte cuvinte, este de a[teptat s\ ne
p\leasc\ oarecare duio[ie [i compasiune ca s\ deve-
nim agen]i morali. Nu consider\m c\ avem datorii
morale fa]\ de cei care nu fac parte din comu-
nitatea �noastr\�, din �tribul� nostru, ce s\ mai
vorbim de specie. Din aceast\ pricin\, tot ce ne
dezgust\, ne face sil\, nu ne place, este diferit sau
str\in nu intr\ în rela]ie moral\ cu noi. Datoriile
noastre morale se cam opresc la u[a neamului, a
celor asem\n\tori [i, de bun\ seam\, la u[a speciei.
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Consider c\ nu suntem cu nimic mai �strica]i�
moral decât lumea în care tocmai ne-am �inserat�,
ci c\, pur [i simplu, suntem prea pu]ini [i prea
pu]in ie[i]i din comportamente de supravie]uire.
Nici institu]ional nu este u[or s\ schimbi. Dac\
ceva nu este explicit prev\zut în acquis-ul comuni-
tar, atunci nu ne batem capul. Oficialilor de la
Bruxelles nu le-a trecut prin minte c\, la noi, res-
pectul ra]ional nu este înc\ o valoare [i nici c\
acest respect nu se concretizeaz\ în a trata pe
fiecare om ca un �scop în sine� sau c\ nu trat\m
via]a, inclusiv cea a altor fiin]e decât cele ome-
ne[ti, drept un bun de pre]. În acquis-ul pentru
mediu exist\ nenum\rate prevederi, desigur, cele
mai multe justificate m\car prin egoism de specie:
dac\ polu\m [i pr\duim resurse, umanitatea se
va stinge, iar urma[ii no[tri vor mo[teni un de[ert.
Nu exist\ îns\ nici una care s\ fi prev\zut c\,
pentru Romsilva [i pentru noi, ca cet\]eni care
nu protest\m, deci consim]im, p\durile trebuie s\
fie populate cu animale, cu viet\]i, [i nu cu fiin]e
al c\rui rost unic este s\ stea cumin]i în b\taia
pu[tii, a[a cum reiese din inscrip]ia r\spândit\
prin mai to]i codrii patriei: �Ocroti]i vânatul, o
mare bog\]ie a naturii�.

România liber\, 4 ianuarie 2007
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Dispre]ul.
Trei întreb\ri pentru
Mihaela Miroiu

Not\: Aceste întreb\ri mi-au fost puse de redac]ia
revistei Dilema veche, în contextul unui num\r dedicat
legitimit\]ii amend\rii lui Mircea Mih\ie[ de c\tre
Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii
pentru incitare la discriminarea de vârst\.

Dilema veche: Trebuia sau nu s\ fie amendat Mircea
Mih\ie[?

Mihaela Miroiu: Discriminarea de care a fost acuzat
Mircea Mih\ie[ este una de vârst\. Dac\ se rezuma
s\ spun\, oricât de colorat, c\ politica de pensionare
prematur\ a fost gre[it\, a generat armate de asista]i
[i c\ acest lucru ne-a dus în situa]ia ca num\rul
pensionarilor s\ fie o dat\ [i jum\tate mai mare
decât al salaria]ilor, c\ politica de caritate a devenit
o regul\ [i cea a meritului o excep]ie, nu cred c\
era vreo problem\. Este o opinie personal\ îndrep-
t\]it\ (pe care, între al]ii, o împ\rt\[esc [i eu).
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Discriminarea în sens juridic se refer\ la situa-
]iile în care oamenii sunt trata]i cu dispre], ca
inferiori în virtutea apartenen]ei la o categorie:
în cazul acesta, persoanele vârstnice (sau aproape
vârstnice � vezi pension\rile premature). De altfel,
el se refer\ explicit [i abuziv chiar la cei de vârsta
a treia. Mai clar: ar vrea ca ei s\ nu aib\ drept de
vot.

Este îns\ greu de acceptat moral [i politic dis-
pre]ul fa]\ de o categorie întreag\, implicit fa]\
de indivizii care o compun. Pensionarii, maturi
sau prematuri, nu au nici o vin\ c\ au tr\it în
comunism [i s-au adaptat la �ve[nicia� acestuia.
Pentru ei, comunismul nu avea deadline [i tre-
buiau s\ tr\iasc\. Sigur, existen]ialist vorbind, mai
aveau alternative: s\ emigreze, s\ devin\ disiden]i,
s\ protesteze sau s\ se sinucid\!? Responsabili-
tatea îns\ este direct propor]ional\ cu informa]ia
[i accesul la decizie. Cei despre care vorbe[te Mircea
Mih\ie[ aveau informa]iile livrate de statul totalitar
(cu mici excep]ii), iar la decizie, de fapt, nu luau
parte nici m\car printr-un vot.

Un principiu moral fundamental ne cere s\ ne
punem în situa]ia celuilalt. S\ presupunem c\ un
jurnalist occidental se prevaleaz\ de libertatea de
exprimare [i scrie un articol în care sus]ine c\
românii, �jego[ii \ia din Est c\rora le pute p\mântul
sub ei�, oameni care nu au f\cut mai nimic în
istorie, cultur\, [tiin]\ (dac\ deschide]i manualele
de istorie universal\, cam a[a se vede), pe deasupra
mai sunt [i tare înapoia]i economic [i politic, nu
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trebuie s\ fie accepta]i în �clubul select� occidental.
Este o imens\ prostie ca banii contribuabililor occi-
dentali harnici, inteligen]i [i eficien]i s\ se duc\
pe apa sâmbetei la �]iganii� de români care stau
cu mâna întins\ [i cu burta la soare, a[teptând
pomeni din Vest. O persoan\ ca Mircea Mih\ie[
ar deveni, implicit, victima unei asemenea per-
spective. Ca s\ nu mai pomenesc de cazul în care
o asemenea opinie ar prevala. Aruncarea noastr\
peste bordul european ar deveni inevitabil\. Probabil
ne este prea greu s\ ne amintim imperativul cate-
goric kantian: ac]ioneaz\ astfel încât maxima ac]iunii
tale ar putea deveni oricând lege universal\. Poate
este un principiu prea �rigorist�. Dar nici eludarea
lui nu face lumea mai bun\, dimpotriv\. Subiectiv
vorbind, presupun c\ p\rin]ii lui Mircea Mih\ie[
mai tr\iesc, sunt s\n\to[i [i c\ nu se bucur\ deloc
de judec\]ile de valoare ale fiului lor. Dimpotriv\,
se simt adânc umili]i, cum umilit se va sim]i [i el
peste 15-20 de ani, dac\ altul mai tân\r, împo-
v\rat de impozite, ar cere talentat [i imperativ, ca
el, b\trânul, s\ fie exclus politic.

Cum pe mul]i oameni talenta]i [i, în general, demo-
cra]i, dar nu pân\ în pânzele albe, îi cam fur\
metaforele [i uneori confund\ spa]iul public cu
terapia de grup, în lumea democrat\ s-au creat
institu]ii antidiscriminare. Rolul lor este acela de
a p\zi spa]iul public de opinii antidemocratice care
lezeaz\ demnitatea persoanelor aflate f\r\ alegerea
[i voia lor într-o categorie defavorizat\. A[a se
mai pune stavil\ sexismului, rasismului, antisemi-
tismului, [ovinismului, discrimin\rii de vârst\, de
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orientare sexual\. Nimeni nu e personal responsabil
c\ nu s-a n\scut b\rbat, alb, neevreu, cre[tin, român,
nimeni nu e responsabil c\ nu r\mâne ve[nic adult
sau c\ are înclina]ii erotice pentru persoane de
acela[i sex.

Este dreptul unui autor s\-[i exprime opiniile [i
este dreptul societ\]ii s\ se p\zeasc\ de cele care
aduc prejudicii [i discrimineaz\ evident. În concluzie,
democra]ia este t\râmul drepturilor. Dreptul lui
Mircea Mih\ie[, intelectual public de marc\, de a
se exprima liber se întinde pân\ la dreptul la demni-
tate personal\ al celor vârstnici.

Dilema veche: Este o discriminare s\ folosim expresia
�b\trânicios�?

M.M.: Problema de vocabular îmi pare, fa]\ de
primul caz, u[or frivol\. �B\trânicios� este un termen
peiorativ care nu duce automat la discrimin\ri,
a[a cum misoginismul nu duce automat la sexism
(discriminare de gen), de[i îl hr\ne[te. De exemplu,
este caraghios s\ d\m amenzi pentru expresia �poale
lungi [i minte scurt\�, referitoare la femei. Nu îl
interzicem pe Eminescu fiindc\ este un misogin
de geniu. Dar o afirma]ie de tipul �ar trebui interzis
accesul femeilor la profesii [i pozi]ii de putere�,
f\cut\ în zilele noastre în spa]iul public, face parte
din categoria discrimin\rilor [i trebuie sanc]io-
nat\. Misoginismul r\mâne o problem\ moral\.
Sexismul este îns\ o problem\ legal\. �B\trânicios�
[i �tineresc� sunt metafore cu conota]ii negative
sau pozitive. Nu sunt inocente, c\ci ne formeaz\
gândirea, dar e stupid s\ le sanc]ion\m legal.
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Dilema Veche: Este potrivit\ lupta împotriva discri-
min\rii cu stadiul democra]iei române[ti?

M.M.: Lupta împotriva discrimin\rilor este perfect
coerent\ cu stadiul actual al democra]iei în România.
F\r\ ea, democra]ia este doar o vorb\ calp\. Lumea
politic\, în general, ia democra]ia drept ritual elec-
toral [i drept copy-paste din legile antidiscriminare
cuprinse în acquis-ul comunitar. Avem o democra]ie
�room-service�, vârât\ sub nas ca legisla]ie. Societatea
civil\ nu a avut niciodat\ succesul �Tat\lui� european
în a impune nondiscriminarea, nici m\car presa
nu o aude, decât cu referire la cazuri de scandal.
Dac\ m\ gândesc bine, în tradi]ia noastr\ nu libera-
lismul, social-democra]ia, necum feminismul sau
ecologia au fost mi[c\ri populare. Populare au fost,
mult mai degrab\, poporanismul, legionarismul,
na]ionalismul. Lupta pentru drepturi individuale
[i nediscriminare nu a atins niciodat\ cotele de
popularitate ale b\t\ii pentru entit\]i abstracte:
na]ia, poporul, românismul. Cea dintâi lupt\ este
desconsiderat\ de prea mul]i. Nici mass-media nu
se pot ascunde cu gra]ie de faptul c\ lipsa unei
a[ez\ri consistente a nediscrimin\rii pe agenda
public\ i se datoreaz\ în bun\ parte. Politicienii
sunt reactivi. �Copilul care nu plânge moare fl\-
mând.� Mass-media nu prea plânge pe aceast\ tem\
sau doar scânce[te timid. Atât de timid, încât poli-
ticienii aproape c\ nici nu aud.

Dilema Veche, 18-24 martie 2005
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Lumea f\g\duin]ei

Nu am s\ scriu cu preten]ii de obiectivitate despre
ceea ce noi numim �America� fiindc\, asemenea
multor români, America este [i a mea sau, dac\
vre]i, fac parte dintre aceia care î[i doresc s\ �ameri-
canizeze� România, atâta cât le st\ în putin]\, pe
aria lor de influen]\. În acela[i timp, ca în multe
alte împrejur\ri, m\ simt pu]in stingherit\. Scriu
[i scriem în 22, pentru un public deschis acestui
gen de simpatii. Mul]i dintre cei ce scriu [i mul]i
dintre cei ce citesc au ajuns pe o cale direct\ sau
pe o cale livresc\ în �America�. Sunt, carevas\zic\,
�americaniza]i�, contamina]i de acea civiliza]ie a
�f\g\duin]ei� c\ libertatea se poate concilia cu legea,
meritul cu veniturile [i statusul, regula majori-
t\]ii cu drepturile minorit\]ilor, competi]ia cu egali-
tatea de [anse, dreptul la liber\ exprimare cu res-
pectul pentru demnitatea persoanei, bog\]ia unora
cu bun\starea general\. Este ]ara în care, dac\ [tii
rezonabil limba, nu te sim]i str\in, nici m\car în
primele zile. Se g\se[te cineva s\-]i zâmbeasc\ [i
s\-]i spun\ �hi!�, pe o strad\ oarecare a unei metro-
pole sau pe o alee mic\ a unui campus. Vii dintr-o
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Europ\ obsedat\ înc\ de tema [i teama �str\inului�
[i descoperi c\ acolo, peste ocean, nimeni nu e în
gard\ fiindc\ e[ti altfel. Român fiind, mai descoperi
ceva: acolo nu e[ti �român� (ciud\]enia est-euro-
pean\ pentru mul]i vest-europeni), ci european.

V\ m\rturisesc c\ scriu cu team\. Teama de a nu
trebui s\ folosesc timpul trecut în privin]a acestui
sentiment al încrederii [i senin\t\]ii c\ nimeni nu
este cu adev\rat str\in, despre sinceritatea lui friendly,
datorat\, în mare m\sur\, lipsei traumelor colective
(dar [i inteligen]ei de a le împiedica apari]ia), la
genera]iile actuale care tr\iesc acolo (mai pu]in
la cei care au emigrat în ultimele decenii, tocmai
ca s\ poat\ sc\pa de traume colective). Presupu-
nând optimist c\ nici un atentat uciga[ nu va mai
avea loc [i c\ americanii nevinova]i nu vor mai
pl\ti pentru vina de a apar]ine comunit\]ii în care
se pot concilia toate cele despre care scriam, deja
trauma colectiv\ este un fapt de via]\. Nu îi [tim
decât urm\rile imediate [i doar impresionist: tele-
foanele la prietenii newyorkezi care î]i povestesc
despre oameni care merg pe str\zi într-o c\utare
f\r\ rost, într-o jale f\r\ trupuri jelite, lumân\ri
care înnegresc zidurile marilor cl\diri, transfor-
marea celor du[i în imagine fantom\, fiindc\ nu
i-ai putut îngropa, Hudsonul care-[i infiltreaz\ apele
tulburând �siguran]a� [i siguran]a ca încredere c\
stai pe o roc\, nu pe nisipuri mi[c\toare, e-mailurile
prietenilor din marile campusuri despre faptul c\
intr\ la cursuri cu sentimentul vinov\]iei �jocului
cu m\rgele de sticl\�, imagini cu arabi pe care
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�ceilal]i� pasageri nu îi mai vor în avion, ve[ti
despre ostilitate [i ostilit\]i anarhice contra ameri-
canului musulman devenit �str\in�, rezonabilitatea
CNN-ului care diminueaz\ panica, rezonabilitatea
primarului, guvernatorului, pre[edintelui, extra-
odinarul sim] civic al comunit\]ilor locale, îndemnul
lui Giuliani: merge]i la teatre, la restaurante, relu-
a]i-v\ via]a a[a cum era înainte ca iubitorii de
moarte s\ încerce s\ o fac\ praf!

Mi-e greu s\ în]eleg cinismul invidios [i resenti-
mentar al acelora care jubileaz\ c\ au p\]it-o [i
�cei mai cei� dintre p\mânteni (mai ales când aceia
sunt din toate rasele [i etniile). Încerc s\ în]eleg
unde a gre[it comunitatea interna]ional\ prin orga-
nismele ei menite s\ protejeze drepturile omului,
dovedind prea mult\ toleran]\ [i orbire la cauzele
care conduc la fundamentalism uciga[ [i sinuciga[,
indiferent de motiva]iile particulare ale terori[-
tilor. Comunit\]ile islamice fundamentaliste au
sfidat, în lumea c\reia îi suntem contemporani,
de la Khomeini încoace, drepturile elementare ale
omului [i mai ales drepturile femeilor. Sus]in cu
toat\ convingerea c\ aceste porniri colective fanatice,
inclusiv sinuciga[e, sunt infinit mai probabile într-o
lume �f\r\ femei�. Dac\ un musulman înst\rit poate
s\ aib\ patru so]ii pe care le pune sub poprire (le
închide în gospod\rie, le alung\ când vrea, le supune
uciderii cu pietre pentru adulter, dar [i pentru
vina de a-[i dezgoli glezna, obrazul sau încheie-
tura mâinii, nu le las\ la [coal\, nu le permite s\
munceasc\ pentru venituri proprii), înseamn\ c\
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al]i trei musulmani nu au acces la o via]\ în com-
pania femeilor, la o via]\ de familie, la copii proprii,
la bucuriile simple ale vie]ii [i la sentimentul pre]ios
c\ nu vrei s\-]i distrug\ nimeni investi]ia de senti-
mente, timp [i munc\ în cre[terea copiilor. Ce pot
s\ fac\ b\rba]ii v\duvi]i de comunitatea femeilor
[i copiilor, de percep]ia acestei rela]ii cu via]a? În
parantez\ fie spus, nici cei c\s\tori]i nu tr\iesc în
�comunitatea� femeilor, odat\ ce ele nu înseamn\
mai nimic în plan spiritual (ele sunt �invizibile�
[i la propriu, [i la figurat, sunt private de educa]ie,
tocmai ca astfel de comunit\]i s\-[i poat\ legitima
dispre]ul intelectual fa]\ de opiniile femeilor). Acei
b\rba]i tr\iesc între ei, comunic\ între ei, ajung
s\-[i dispre]uiasc\ via]a, c\ tot este plin\ de frus-
tr\ri, se las\ îndoctrina]i cu cauze cât mai abstracte
[i sunt condi]iona]i s\ ob]in\ fericirea ve[nic\ distru-
gând pe cei cu vie]i total opuse celei pe care o duc
ei în[i[i. �Hoarda� r\zboinic\ nu este o inven]ie a
radicalilor musulmani. Voluptatea mângâierii armei
[i cea a uciderii nu sunt inven]ii musulmane, câtu[i
de pu]in. Segregarea radical\ a femeilor [i pri-
varea for]at\ a celor mai mul]i b\rba]i de traiul
împreun\ cu femeile, da. Lumile f\r\ femei se vor
mai �pure�, dar e[ueaz\ prin a deveni fanatice [i
dezintegrate de via]\.

Limitarea dramatic\ a bucuriei de a tr\i am cunos-
cut-o [i noi, în regimul totalitar. Ideologiile care
proclam\ superioritatea moral\ a suferin]ei [i sacri-
ficiului [i vinov\]ia pl\cerii [i a bucuriei au fost [i
sunt r\spândite �pluralist�. Nu ar trebui s\ ne mir\m
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c\, pe aceast\ cale, unii oameni ajung pân\ la negarea
total\ a instinctului de conservare [i vor s\ moar\
�apocaliptic�, exact împreun\ cu cei care se fac
�vinova]i� de faptul c\ au toate motivele s\ le fie
drag\ via]a.

Din p\cate, la toate acestea comunitatea inter-
na]ional\ democratic\ a închis ochii, periodic [i
contextual. Fiecare comunitate în parte, inclusiv
cele democratice, închid ochii periodic [i contextual
la metamorfozele totalitarismului [i cu atât mai
mult la dimensiunea lor de gen.

*

În vara lui 1991 am mers prima oar\ în SUA.
O s\pt\mân\ am tr\it într-o p\dure plin\ de cedri,
de maici [i de c\prioare, cu un program de 12 ore
pe zi, la un seminar de filosofie. Aveam 36 de ani
[i veneam dintr-o Românie care de-abia de un an
[i jum\tate se scuturase de co[marul unei lumi
în care trebuia s\ ne sacrific\m pentru f\urirea
societ\]ii socialiste multilateral dezvoltate, s\ nu
[tim, s\ nu vedem, s\ nu consum\m mai mult decât
credea partidul, o lume în care imaginea [i vocea
dictaturii ne intraser\ în celule, a iernilor în care
degeram, a cozilor în care ne striveam, în care toate
ideile despre carier\, împlinire, succes, autoafirmare
erau de la str\ine la periculoase, fericirea personal\,
nelegitim\ [i d\un\toare. Serile se l\sa un întuneric
negru peste tot, iar ziua vedeam gri. De n-ar fi
fost cei apropia]i, nu prea am fi avut motive s\ ne
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dorim s\ ne trezim a doua zi. L\saser\m în urm\
un an [i un pic, în care lumea începuse s\ se colo-
reze, aveam liber la dorin]ele personale, puteam
s\ ne mi[c\m mai în voie, ap\ruser\ boni-bon-ul,
topi-top-ul, la televizor se cânta �Lambada�, avuse-
ser\m Pia]a Universit\]ii, alegeri [i mineriade, ne
exprimam liber [i tare [i, iat\, unii dintre noi, mai
noroco[i, mergeau (nu fugeau) în America pe post
de colegi cu americanii. Îmi p\rea deja ireal. În
p\durea seminarului îns\ ne-am cam întristat [i
eu, [i prietena mea, Doina {tef\nescu. Visasem
un zbor planat spre Manhattan, cu vedere panora-
mic\ spre Statuia Libert\r]ii, ca-n filme. Avionul
nu mergea pe acolo. Dup\ [apte zile frustrante
(America ecologic\, izolat\ în lini[te de m\n\s-
tire, [i nu cea metropolitan\), un coleg canadian
a închiriat o ma[in\ s\ duc\ est-europenele s\
vad\ [i ele de-adev\ratelea minunea, Ora[ul.

Trec peste mir\rile noastre �provinciale�: lipsa ban-
di]ilor pe str\zi dosnice, faptul c\ oamenii ne zâm-
beau [i ne salutau �ca la ]ar\�, gâturile frânte spre
vârfurile zgârie-norilor, veselia duminical\ de pe
str\zi. Ajung îns\ la un miracol tr\it intens, ca în
copil\rie. Spre sear\ am luat un feribot de la cap\tul
lui Battery Park s\ mergem pe Hudson pân\ pe o
insul\ vizavi de Gemeni. Manhattanul r\m\sese
în spate, sclipind în amurg. Am stat cu ochii pe
Statuia Libert\]ii [i pe apa fluviului, pân\ s-a înnop-
tat. Când feribotul s-a rotit spre �cas\�, în fa]a
noastr\ s-a ar\tat o str\lucire pe care nici nu am
putut-o visa: insula de granit sc\ldat\ de lumini,
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Gemenii triumfau mai înal]i [i mai lumina]i decât
toate cele v\zute, iar din cer explodau milioane
de stele: focurile de artificii pentru 4 iulie. Am
sim]it c\ inima mi se face mare [i cald\. Am prins-o
pe Doina de mân\ [i ne-am privit în ochi, neve-
nindu-ne s\ credem. Am zis doar c\, pentru clipa
aceea, ar fi meritat s\ trecem oceanul înot. Eram
a[a de mândre de specia uman\!

Odat\ întoarse acas\, ni s-a p\rut c\ le suntem
datoare, mai ales celor �nedu[i�. Doina a început
un vast program de cultur\ civic\ (mul]i dintre
copiii celor ce citesc înva]\ dup\ manualele ei de
la Humanitas), eu am încercat alte începuturi [i, în
timp, le-am institu]ionalizat. {tiam c\ Manhattan
nu vom avea niciodat\, dar o societate mai �ameri-
can\� nu ar fi utopic s\ ne-o imagin\m. Mai [tiam
c\ Gemenii r\mân acolo [i c\ nimic nu ne opre[te
s\ credem c\-i vom mai putea vedea de-adev\-
ratelea. {i c\ americanii muncesc bine, eficient,
c\ sunt dispu[i s\ fie prieteno[i, s\-]i surâd\ ]ie,
necunoscut, s\-]i spun\ �hi!�. {i c\ puterea lor nu
este una opresiv\, ci una cuceritoare ca mod de
via]\. C\ au într-adev\r inocen]a celor f\r\ drame
colective pricinuite de oameni, dar c\ este a[a de
reconfortant s\ mai existe [i asemenea comunit\]i
pe lume, s\ mergi acolo, s\ iei o gur\ de aer inte-
lectual [i emo]ional! Poate din aceast\ pricin\ cred
c\ trauma lor nu este doar a lor, ci una global\. {i
c\ triste]ea lor de acum este [i a tuturor celor care
îi iau drept referin]\, drept �lume a f\g\duin]ei�.
Putem s\ critic\m [i s\ cârcotim oricând, în definitiv,
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nimeni nu o face mai temeinic, în ceea ce-i prive[te,
decât o fac ei în[i[i. Dincolo de guverne, armate,
FBI, CIA, sunt ei ca oameni [i ca cet\]eni. Este
fals c\ nu au nevoie de al]ii ca s\-[i refac\ moralul
[i c\ î[i sunt autosuficien]i. Dintr-odat\, cu asemenea
gânduri î[i fac loc complexele noastre se inferio-
ritate, adic\ exact acel tip de atitudini care ne
îndep\rteaz\ de valorile lor, de modul lor de via]\
axat pe încredere în sine [i în al]ii, pe fairplay [i
respect pentru demnitatea persoanei, dar [i pe
mult\ solidaritate.

Cred c\ memoria celor uci[i din vina de a fi oameni
întregi într-o lume care proclam\ constitu]ional
dreptul de a-]i c\uta fericirea, a[a cum dore[ti,
nu poate s\ fie cinstit\ mai potrivit decât încercând
s\ formezi lumi în care dreptul la c\utarea fericirii
î]i este garantat, al\turi de semeni, împreun\ cu
ei, dar nu în locul [i în numele lor.

22, 2-8 octombrie 2001
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Dramele ascunse sub pre[
devin tragedii

Ceea ce urmeaz\ s\ v\ spun sunt efectiv reflec]ii
personale de natur\ moral-politic\ în urma �tragediei
în direct� de la New Orleans pe care o asociez cu
tragedia inunda]iilor din partea locului, p\strând
propor]iile.

Ceea ce este izbitor este faptul c\ ele se aseam\n\
prin tipul de oameni distru[i: s\raci, marginali, per-
soane, în general, cu educa]ie mai pu]in\. Cu ocazia
inunda]iilor noastre �în direct�, persoanele mai
sub]iri [i prin excelen]\ urbane iau not\ de la tele-
vizor c\ exist\ semeni c\rora li se tope[te casa din
chirpici ca nesul în ap\. Oameni al c\ror avut pentru
care î[i risc\ via]a este format dintr-un porc, patru
g\ini, plus câteva oale [i un frigider Fram din prima
genera]ie. Oameni care nu fug sau nu au cu ce fugi
din calea potopului, de[i autorit\]ile îi avertizeaz\.
Oameni care nu au asigurare pe bunuri [i nici nu
pot avea, fiindc\ nimeni nu încheie asigur\ri pentru
case f\r\ funda]ii, cu arm\tur\ de nuiele [i umplu-
tur\ de p\mânt. Cu ocazia uraganului Katrina, ame-
ricanii middle [i upper class iau not\ cu stupoare c\
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exist\ semeni, mai ales afro-americani, eventual
portoricani, care sunt un fel de �leftover�, tr\ind în
case de carton presat, care nu au cu ce fugi, pe care
îi uit\ autorit\]ile federale, care î[i pierd joviali-
tatea, ajung la anarhie [i crim\ din disperare.

Noi avem televiziuni ceva mai realiste: din când
în când, printre vedete anorexice [i [mecheri care
arunc\ cu banul pe fa]\ c\tre am\râ]i [i pe dos c\tre
pres\, mai afl\m [i despre cei care tr\iesc în vasta
Românie profund\ [i malnutrit\, incomparabil mai
greu de ascuns decât mult mai restrânsa Americ\
profund\.

Am locuit de curând, timp de [ase luni, în SUA,
într-un rai universitar. Televizorul meu cu 54 de
canale transmitea [tiri bune, problemele sociale
grele erau minore [i adesea legate de sex. R\zboiul
din Irak nu exista vizual, mai pu]in când era o vizit\
high-level pe acolo. Modelul Star Trek: Enterprise.
Dezbateri despre emigran]i, s\raci, marginali, despre
[omeri nu am mai v\zut. Minoritatea privilegiat\
de aten]ia media era cea homosexual\. Prietenii
mei mi-au spus c\ lumea nu vrea ve[ti proaste
fiindc\ este deprimant, scade audien]a [i, odat\ cu
ea, reclamele [i, în consecin]\, banii de la corpora]ii.
Republicanii c\p\tau teren serios, iar democra]ii
nu se omorau nici ei s\ mai scoat\ la suprafa]\ o
agend\ prea de stânga dup\ ce aceasta, credeau
ei, [i-a cam tr\it traiul [i post R\zboi Rece este o
agend\ perdant\. O reac]ie destul de asem\n\-
toare, dar mai diminuat\, de pitulare sub pre[ a
problemelor sociale grele am v\zut-o [i în vestul
european.
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Marginalii [i s\racii lumii sunt pitula]i mediatic
[i politic. Minoritarii sunt mult mai vizibili. Poate
cel mai grav exemplu este �pitularea� Africii: semenii
no[tri de acolo sunt mai mult decât decima]i de
SIDA, armate de milioane de copii [i puberi orfani
fac �legea�, atâta cât le este dat s\ supravie]uiasc\
bolii. Nu îi �vedem�: out of side, out of mind... ce
nu este la TV [i online nu exist\. Ba mai mult,
pu]inii bani da]i acolo de guvernul american au o
]int\ incredibil de copil\reasc\: educa]ia pentru
fidelitate [i abstinen]\ sexual\. {i armatele de orfani
în degringolad\ se supun sfios...

Odat\ cu sfâr[itul R\zboiului Rece, lumea pare s\
fi înmormântat problema drept\]ii sociale altminteri
decât în lozinci, înlocuind-o într-o bun\ tradi]ie
conservatoare [i populist\ cu cea a carit\]ii. Eu
nu afirm c\ a disp\rut stânga, ci c\ aceasta pare
s\ se piard\ în baroc, iar la noi în pref\c\torie.
Marginalii foarte s\raci nu sunt reprezenta]i politic.
Minorele �ac]iuni afirmative� atât de detestate de
conservatori devin [i mai pu]ine. D\-i încolo de
am\râ]i: sunt lene[i, anomici, parazitari, murdari!
Ne stric\ sim]ul estetic [i ne deprim\. �Corturarii�
no[tri [i �negroteii� lor sunt o ap\ [i un p\mânt:
nu vor dom�le s\ se civilizeze. De ce s\ le d\m din
locurile noastre la [coli [i facult\]i, când ei aproape
nu sunt contribuabili, au performan]e mai sc\zute
[i mul]i se las\ de [coal\? De ce s\ le pl\tim s\n\-
tatea de baz\ când ei fac excese? De ce s\-i angaj\m
preferen]ial? De ce am investi bani în cartierele
lor? De ce le-am face [osele dac\ umbl\ cu c\ru]a?
De ce le-am face [coli? De ce i-am sprijini s\ aib\
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o elit\ educat\, dac\ nici nu sunt în stare s\-[i
controleze natalitatea? De ce le-am sprijinii propriii
lideri, când ei pot deveni corup]i? Toate acestea
pe banii no[tri munci]i din greu. Probabil ve]i recu-
noa[te sorgintea neomalthusian\ a acestor întreb\ri.
Am auzit oameni de un cinism incredibil care spu-
neau: �Calamit\]ile sunt bune fiindc\ îi mai r\resc�.

Un r\spuns contraintuitiv [i aparent imoral este: da,
trebuie s\ facem toate aceste lucruri din pur egoism:
noi vom câ[tiga mult din investi]ii în dezvoltarea
s\racilor [i marginalilor: sc\dem propor]ia bombelor
sociale, avem semeni mai mul]umi]i, mai ar\to[i,
mai educa]i, mai s\n\to[i, avem un ambient mai
pl\cut, devenim din str\ini absolu]i, colegi [i vecini,
de la întorsul capului trecem la salut [i zâmbet,
de la frica de ostilitatea lor manifestat\ anarhic
(�o s\ ajung\ s\ ne dea în cap!�) trecem la conflict
democratic, la dialog, reprezentare, cooperare, ali-
an]e. Este profitabil pentru noi s\ fim drep]i.

Un r\spuns intuitiv [i evident etic este acela c\
noi nu avem nici un merit legat de na[terea noastr\
într-o anumit\ condi]ie, dup\ cum nici ei nu au
nici o vin\. Este moral obligatoriu s\ fim drep]i
[i s\ împ\r]im poverile cu cei care sufer\.

Cred c\ nu au prea mare importan]\ motivele poli-
ticilor pentru dreptate social\, ci consecin]ele lor.

Pân\ la o gândire politic\ strategic\, în New Orleans
au învins natura [i nep\sarea orient\rii politicii
federale mai ales spre interesele corpora]iilor. În
România sunt înc\ înving\tori �baronii� institu-
]ionali [i financiari, precum [i aceia dintre noi
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pentru care România începe la Otopeni [i se termin\
la Pia]a Unirii. Am afirmat mereu c\ nu avem o
mi[care liberal\ de mas\. Nu avem nici una socia-
list\. Avem un partid uneori liberal, adesea conser-
vator de dreapta [i în opozi]ie unul social-demo-
crat, adesea populist, model latino-american, bine
asortat cu evazionismul prin telenovelele de aceea[i
sorginte.

Tot ce este important este la televizor: �Totul a
devenit imagine�. O jubila]ie postmodern\ care
pentru unii, iat\, devine post-mortem. Politicile se
fac mai ales pentru imagine [i imaginea mai ales
pentru interese politice. Mogulii presei [i ai politicii
î[i dau mâna într-un show perfect narcisic. Dincolo
de ei, oamenii tr\iesc atât de premodern, atât de
senzorial foamea, frica, durerea, moartea, nu la
televizor, ci în suflete [i trupuri. Înc\ nu au ajuns
s\ fie cet\]eni în exerci]iu nici m\car la nivelul
modernit\]ii timpurii. Camerele de filmare se vor
muta degrab\ pe alte drame în direct, c\ci lungirea
uneia devine �plicticoas\�. Cine poate vedea mai
mult de o s\pt\mân\, dou\ un film documentar
pe aceea[i tem\? Ce se va întâmpla îns\ atunci
când �senzorialii� premoderni se vor r\scula a[a
cum [tiu, cum pot [i cum au dreptul moral s\ o
fac\? Durerea noastr\ în urma pietrei sau bâtei
life va fi tot c\lâu-discursiv\?

22, 20-26 septembrie 2005
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A cuceri/A c\p\ta. Feminismul
de la Vest la Est

Feminismul a început s\ se dezvolte ca teorie la
sfâr[itul secolului al XVIII-lea [i ca mi[care struc-
turat\, începând cu jum\tatea secolului al XIX-lea,
inclusiv în }\rile Române1. Pân\ în jurul dece-
niului [ase al secolului nostru, feminismul, ori-
unde se manifesta (în Vest sau în Est) a fost un
�feminism al drepturilor�. De ce a fost necesar?
De ce nu a ajuns liberalismul? Pentru simplul motiv
c\ mi[c\rile pentru drepturi civile [i politice ac]io-
nau dup\ principiul: �Vrem democra]ie, dar nu
pentru femei!�. În consecin]\, tot arsenalul tra-
di]ional potrivit c\ruia femeile sunt mai ira]ionale,
emo]ionale, nu î[i pot fi cap [i nu pot s\ fie cet\]ene
a fost repus în scen\, indiferent cât de universa-

1. Vezi excelenta reconstituire în documente a femi-
nismului românesc începând cu 1815 întreprins\ de
c\tre {tefania Mih\ilescu, Emaniciparea femeii române.
Antologie de texte 1815-1918, Editura Ecumenic\,
Bucure[ti, 2001, precum [i continuarea pân\ în 1948,
ap\rut\ la aceea[i editur\, în 2005.
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liste se pretindeau mi[c\rile pentru libertate [i
egalitate între oameni. Chiar dac\ nu erau socotite
inegale prin na[tere, ele trebuiau s\ r\mân\ doar
în sfera privat\, ca s\ asigure �leg\tura b\rba]ilor
cu natura� (Rousseau). În consecin]\, s-au abolit
diferen]ele în fa]a legilor [i normelor morale pe
rând, între toate categoriile de b\rba]i. Dar jum\tate
din umanitate r\mânea prizoniera �tradi]iei� [i era
izgonit\ din competi]ie, oricât de hulit\ era tradi]ia
societ\]ilor care postulau inegalit\]ile din na[tere
[i pledau doar pentru inegalit\]i dobândite prin
competi]ie [i merit. Pu]ini b\rba]i lumina]i au deve-
nit �colabora]ioni[ti� ai femeilor (cum îi numea
Nietzsche). Condorcet, Von Hippel, John Stuart
Mill sau, la noi: C.A. Rosetti, Bolliac, Gherea. În
majoritatea statelor, pân\ în jurul lui 1946, femeilor
nu le erau necunoscute, total sau par]ial, dreptul
la proprietate, divor], custodia copiilor, educa]ie,
profesii [i drepturile politice. Unele state au mers
mai repede (Noua Zeeland\, Australia, }\rile
Scandinave, Statele Unite ale Americii, Rusia,
Anglia), fiindc\ femeile din societ\]ile respective
nu au a[teptat �s\ li se dea�, ci au ac]ionat contra
curentului, chiar dac\ au fost ridiculizate, ostra-
cizate, arestate, b\tute, tratate ca �denaturate� [i
�isterice� (inclusiv de c\tre alte femei). Noi nu
am fost departe, istoric vorbind. Înainta[ele noastre
erau net mai active, mai curajoase [i mai struc-
turate. Au cucerit pe rând o parte din drepturile
civile [i, dup\ ce Constitu]ia �democratic\� din
1923 continua s\ le plaseze în rândul minorilor,
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idio]ilor [i criminalilor (adic\ la incompeten]i legali),
în 1929 au reu[it totu[i s\ ob]in\ [i s\ exercite
drept de vot la alegerile locale (vezi ac]iunile publice
[i de cercetare social\ întreprinse de c\tre Maria
Rosetti, Adela Xenopol, Constan]a Dunca-
-Suchianu, Alexandrina Cantacuzino, Calypso Botez,
Alice Voinescu, Cecilia Cutzescu-Stork, Sofia
N\dejde, Eleonora Strailescu, Eugenia de Reus
Ianculescu). A fost prima [i ultima oar\ când român-
cele au votat, fie [i doar la nivel local, în alegeri
reale, nefalsificate.

De-abia dup\ separarea Estului de Vest a disp\rut
sincronizarea (1948). Estul comunist, prin decizia
lui Stalin [i apoi a lui Lenin, a tratat feminismul
ca �devia]ionsim burghez�, a desfiin]at organiza]iile
autonome de femei [i a topit organizarea femeilor
într-una singur\, na]ional\, cu rolul de a propaga
[i executa directivele partidelor comuniste în rândul
femeilor. Doar în fosta Iugoslavie au mai existat
organiza]ii par]ial autonome. Comunismul a pro-
movat emanciparea prin munc\, egalitarismul de
gen [i patriarhatul de stat. Discriminarea de gen
a fost interzis\ prin lege, dar legea nu prevedea
sanc]iuni. Femeile au intrat în sistemul dublei zile
de munc\. Statul a sprijinit, prin cre[e [i gr\dini]e,
cre[terea copiilor. În unele ]\ri, statul a luat în
primire facult\]ile reproductive ale femeilor, fie
prin maternitate for]at\ (România), fie prin steri-
lizare for]at\ (China). Partidul-stat a devenit �marele
patriarh�: cap universal al femeilor [i b\rba]ilor.
A intervenit în via]a privat\ prin politicile de c\s\torii
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[i divor]uri, prin normarea consumului [i con-
trolul intimit\]ii. A introdus sistemul de cote de
reprezentare pentru femei [i le-a recrutat politic
prin aceea[i contraselec]ie a obedien]ei, ca [i pe
b\rba]i. A ierarhizat ramurile industriale [i dome-
niile bugetare încât cele feminizate (industria textil\
[i alimentar\, serviciile, educa]ia, s\n\tatea, cultura)
s\ fie mai prost salariate [i mult mai prost finan-
]ate. În afara câtorva voci izolate antisexism, dar
nu [i anticomunism (Ecaterina Oproiu, Stana
Buzatu), nu a existat urm\ de feminism. Au existat
îns\ voci pregnant anticomuniste, cea de exce-
len]\ fiind a Doinei Cornea.

În timpul în care noi ne emancipam prin munc\,
Vestul intra în a doua etap\ a feminismului: cel
al diferen]elor. Odat\ drepturile recunoscute, s-a
constatat c\ femeile au [anse semnificativ mai mici
în autoafirmare [i c\ establishmentul î[i produce
anticorpi prin care femeile r\mân sub un plafon
de sticl\, la marginea profesiilor, capitalului [i poli-
ticii, ca acces la resurse financiare, politice, cul-
turale. Anticorpii principali sunt produ[i de culturile
misogine, potrivit c\rora ceea ce sunt [i ceea ce
fac femeile este mai pu]in semnificativ [i mai neim-
portant decât ceea ce sunt [i fac b\rba]ii, precum
[i de practicile sexiste prin care aceste �evalu\ri�
conduc la tratament dispre]uitor, umilitor, degra-
dant [i la obstacole în carier\ [i în politic\. În
plus, o serie de abuzuri [i tratamente degradante
se petrec mai ales cu femeile: h\r]uirea sexual\,
violul, violul marital, violen]a domestic\, prostitu]ia
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for]at\, traficul de fiin]e umane. Cum misoginismul
[i sexismul au o tradi]ie cunoscut\ de peste patru
milenii, feministele [i femini[tii din Vest au ac]ionat
pe mai multe coordonate: a) au introdus înc\ de
acum 40 de ani studiile de profil, atât pentru ca
s\ cerceteze situa]ia social\, politic\ [i cultural\ a
femeilor, cât [i pentru a produce oferte de valori
publice parteneriale, androgine [i ginomorfice;
b) au f\cut proiecte politice pentru combaterea
sexismului în mass-media, educa]ie, guvernare;
c) au f\cut mi[c\ri ample pentru diferite categorii
de drepturi, de tipul �Reclaiming the night� (împo-
triva violurilor [i asalturilor sexuale) sau �Our
bodies, ourselves� (împotriva violen]ei domestice,
violului marital, maternit\]ii for]ate); d) au deter-
minat incriminarea h\r]uirii sexuale, violului con-
jugal, pornografiei, violen]ei domestice, prostitu]iei
for]ate; e) au ob]inut legi [i politici ale egalit\]ii
de [anse; f) au ob]inut recunoa[terea [i aplicarea
principiului: plat\ egal\ pentru munc\ de valoare com-
parabil\. La sfâr[itul anilor �80, în Vestul dezvoltat,
bazat pe politici ale statului bun\st\rii generale,
cele de mai sus erau achizi]ii ferme.

În Estul postcomunist al primului deceniu s-a pr\-
bu[it egalitarismul de gen. Cre[ele [i gr\dini]ele
de stat s-au împu]inat dramatic, iar politicile �victi-
miz\rii� au fost monopolizate de sindicatele b\r-
ba]ilor din industria grea. În România, b\rba]ii
au devenit clien]ii privilegia]i ai privatiz\rilor [i
contractelor cu statul, precum [i victime favorite
[i bine pl\tite ale tranzi]iei. În primul deceniu,
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l\sa]i în �zona gri�, adic\ �de capul nostru�, situa]ia
politic\ [i economic\ a femeilor s-a degradat dra-
matic. Au devenit dependente de b\rba]i, din punct
de vedere atât economic [i politic, cât [i mediatic.
Patriarhatul modern (cel pe care Vestul l-a consu-
mat în secolul al XIX-lea [i a doua jum\tate a
secolului XX) s-a creat în tranzi]ia postcomunist\.
În schimb, ele au fost for]ate s\ intre masiv în
economia de pia]\ (desindicalizat\) fiindc\ statul
proteja doar b\rba]ii industriilor falimentare. În
timp ce se petreceau la noi toate acestea s-a reînfi-
ripat [i mi[carea feminist\ în Est, în general, în
România, în particular. A fost o mi[care prepon-
derent intelectual\, r\spândit\ (de[i rar) în mediul
academic [i în câteva ONG-uri active. Nu a avut
consecin]e politice semnificative. A fost slab media-
tizat\ [i mai ales supus\ unui antifeminism preventiv
dominant în mass-media, cultur\ [i politic\.

Odat\ cu procesul de aderare, ]\rile Estului au
fost nevoite s\ înghit\ achizi]iile vestice ale celui
de-al doilea val al feminismului apusean: legi [i
institu]ii de prevenire [i combatere a discrimi-
n\rii [i pentru egalitate de [anse, concedii paren-
tale, legi de combatere a violen]ei domestice, de
incriminare a violului marital, a h\r]uirii sexuale.
În România, aplicarea acestor legi este fie nebu-
getat\, fie bugetat\ foarte slab pentru ca s\ aib\
efecte.

Vestul se afl\ în cea de-a treia etap\, cunoscut\
sub numele de feminism al autonomiei. Este



318

Mihaela Miroiu

feminismul politicilor contextuale [i al identit\]ilor
multiple, confruntat cu �postfeminismul� promovat
de mass-media [i finan]at de companiile trans-
na]ionale, axat pe modelul �Barbie�: femeia care
are de toate [i este de toate, exemplificat prin
vedete TV, cum ar fi la noi Andreea Marin sau
Mihaela R\dulescu. Feminismul actual socote[te
�postfeminismul� mass-media ca o contraofensiv\
dur\ [i periculoas\ fa]\ de achizi]iile feministe
anterioare. Postfeminismul este un recul în r\zboiul
�sexul sau capul?� reintroduce drept model cople[itor
sexul (în România actual\, propor]ia este de 83%
dintre apari]iile mediatice ale femeilor). În cazul
nostru, lipsa �vaccin\rii� cu feminismul celui de-al
doilea val face ca afirmarea preponderent\ prin
sex-appeal s\ sar\ calul spre incitare la prostitu]ie
generalizat\, eventual la o �prostitu]ie de lux� în
favoarea unui b\rbat bogat (vezi cazul hiperme-
diatizat Columbeanu, care creeaz\ în serial modelul
adolescentei care �se rezolv\� aciuat\ pe lâng\ un
protector matur sau vârstnic care o cump\r\ cu
r\sf\]uri).

Feminismul politic vestic a intrat mai degrab\ pe
calea �room-service�-ului, cea a acquis-ului comunitar.
Cele patru-cinci organiza]ii active de femei (cum
sunt la noi AnA, {EF, FILIA, Centrul Parteneriat
pentru Egalitate) se zbat în lips\ de finan]are intern\,
fa]\ cu opacitatea mass-media [i ostilitatea mediului
cultural cople[it de misoginism. Femeile din politic\
nu au agend\ feminist\ sau se trezesc la realitatea
marginaliz\rii [i a sexismului când se fac listele
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electorale [i v\d c\ f\r\ bani, putere sau protectori
sunt trimise la �crati]\� sau pe �centura� politicii.
Se mai trezesc atunci când un Orban sau altul î[i
d\ arama pe fa]\ [i produce un scandal public.
Adic\, pe scurt, când �arde casa�. Nu ac]ioneaz\
preventiv [i nu au o strategie comun\.

Estul nostru dâmbovi]ean este mai asem\n\tor
uneori cu Estul ucrainean care ofer\ pe Internet
pentru pia]a vestic\, s\tul\ de femei autonome,
mirese cumin]i, ascult\toare [i gospodine sau, alter-
nativ, ca solu]ie de avarie, acelea[i mirese pot deveni
�supuse� [i �fierbin]i�. Suntem o combina]ie de
lumi. Lumea romilor tradi]ionali [i cea ]\r\neasc\
ar avea nevoie de feminismul drepturilor. Nici una
dintre lumi nu a trecut prin feminismul diferen-
]elor fiindc\ atunci când Vestul era ocupat cu drep-
turile derivate din diferen]e, noi ne ocupam cu
construirea comunismului [i a omului nou, omogen
[i f\r\ gen. În ceea ce prive[te feminismul auto-
nomiei, adic\ cel contemporan, acesta este dez-
voltat insular, nu face mas\ critic\ nici m\car între
femeile educate din upper [i middle class, pu]ine
câte sunt. În schimb, postfeminismul televiziu-
nilor face cas\ perfect\ cu antifeminismul preventiv
al presei [i politicii.

Popularitatea mi[c\rilor pentru drepturi civile [i
politice (nu numai ale femeilor) este mai joas\
pe m\sur\ ce exi[ti mai la Est de Vest. Probabil
prefer\m s\ le câ[tige al]ii [i nou\ �s\ ni se dea�
în forma �room-service�. Exist\ [i alternative mai
rele: aceea de a nu fi intrat în clubul celor care
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[i-au cucerit drepturile [i ni le-au f\cut cadou.
Probabil c\ astfel de alternative ar gâdila perfect
vanitatea celor care, de exemplu, jubileaz\ misogin
pentru �meritul� c\ nu s-au n\scut femei, rasist
c\ nu s-au n\scut romi sau pentru �meritul� c\
nu provin din etnii sau religii �minoritare�.

Cuvântul, mai 2006
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Femeile [i liberalismul yoghin1

Lunea trecut\ am ini]iat un protest. Ceream sanc]io-
narea lui Ludovic Orban de c\tre CNCD [i retragerea
sprijinului politic. Convins c\ a fost gre[it în]eles,
Orban s-a întâlnit cu mine s\ îmi explice c\ este
promotor al implic\rii politice a femeilor. I-am
apreciat gestul. Mi-a trimis stenograma discursului
de la Alba-Iulia. Asemenea autorului gândurilor
de mai jos, v\ ofer o informare complet\ [i corect\.

Sfaturile lui Ludovic Orban c\tre liberale2:

Femeile trebuie s\ devin\ respira]ia proasp\t\ a
PNL; l\sa]i singuri, b\rba]ii nu iau hot\râri sau
nu le pun în practic\; în adun\rile de b\rba]i se
vorbe[te urât. O singur\ femeie este alintat\. E mai
bine s\ fie dou\. Se ceart\ [i îi las\ pe b\rba]i s\
lucreze.

1. Acest articol a fost publicat în volumul Nepre]uitele
femei. Publicistic\ feminist\, Polirom, Ia[i, 2006, dar
am preferat s\-l republic din cauza tematicii de etic\
politic\ a acestui volum [i pentru c\, presupun, citi-
torii difer\.

2. 27 martie 2006, organiza]ia de femei a PNL Alba.
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S\ nu mai conduce]i PNL-ul doar prin so]i. S\
nu urma]i stilul de carier\ politic\ al lui Raluca
Turcan, Mioara Mantale, Elena Udrea. Nu trebuie
s\ trece]i prin patul nici unui [ef dac\ vre]i s\
ajunge]i în func]ii publice. (Aplauze)

Chiar dac\ în rela]iile normale de zi cu zi întot-
deauna privesc o femeie a[a cum este ea, în poli-
tic\ încerc s\ n-o privesc ca pe o femeie, pentru
c\ deciziile pot fi luate indiferent cum e[ti îmbr\-
cat... dac\ ai sau n-ai proeminen]e... dac\ ai sau
n-ai ceva în pantaloni... de multe ori, în anumite
momente [i în anumite situa]ii, femeile pot s\
decid\ mai bine decât b\rba]ii.

Dac\ încerca]i s\ impune]i un procent de 10%,
15%, 20%, v\ autodiscrimina]i. Pune]i-v\ în cap
s\ umple]i parlamentul de femei, dac\ vre]i cu
adev\rat un obiectiv politic, de[i m\ iau cu
mâinile de p\rul din cap când m\ gândesc cum
ar fi un parlament plin de femei. Probabil atunci
a[ emigra. (Râsete)

Lua]i-v\ soarta în propriile mâini. Organiza]iile
de femei sunt foarte bune, dar nu cred c\ e bine
s\ deveni]i un bantustan în care b\rba]ii s\ v\
dea acolo o organiza]ie în care s\ v\ face]i de lucru.

Solu]ia lui Orban este cea a liberalismului inte-
rior: �Ave]i încredere în propriile for]e: din
interior pleac\ armonia, pacea, iubirea. Concen-
tra]i-v\, întoarce]i-v\ la sinele adânc [i armonios
[i dup\ aceea ve]i avea reprezentare politic\�.

Sintetizez:
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a) Starea de fapt în PNL este aceea c\, în general,
femeile conduc via alcov ca neveste sau ca amante.
Aplauzele înseamn\ acord; b) organiza]iile de femei
ale PNL sunt bantustane, modelul mama vitreg\
a Cenu[\resei: selecta]i meiul r\sturnat în neghin\,
dar un ave]i ce c\uta la balul puterii; c) b\rba]ilor
le trebuie companioane femei: dou\, bine dezbi-
nate; d) dac\ femeile vor, ele pot umple parla-
mentul, dar el emigreaz\ (probabil nu a[a cum au
emigrat femeile care muncesc în Occident [i coti-
zeaz\ la bugetul public, copios redistribuit b\rba]ilor
politici, n.n.); e) solu]ia politic\ a procentelor de
reprezentare îl sperie, de[i este singura care le-ar
elibera pe femei de voin]a arbitrar\ a [efilor lor [i
le-ar a[eza doar sub legi, nu sub �st\pâni�, �visul
de aur� al liberalismului (acordul femeilor prin
râsete); f) solu]ia prefigurat\ [i tacit consim]it\
de liberalele din Alba este cea yoghin\: libera-
lismul interior.

Voind s\ consult vox populi, am parcurs sute de
comentarii electronice ale cititorilor1. Domin\ indig-
narea decent\. Gura celorlal]i, mult mai slobod\,
era înc\rcat\ de un dispre] crunt: �Pentru putere,
femeile sunt în stare de orice�; �ele ajung în politic\
doar verificate de [efi; �voca]ia femeilor e prosti-
tu]ia, nu politica�. Mesajul con]inea îndemnul:
�Curvele pe centur\, nu în politic\�. �Trebuie s\
le fie impus un Apel c\tre curve, asem\n\tor Apelului
c\tre lichele.�

1. Mul]umesc C\t\linei Spoitoru pentru monitoriz\rile
presei în aceast\ perioad\.
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La case mai publice, b\rba]ii de stat nu discut\
cu persoane care �fac politic\ în capot� (premierul),
consider\ femeile �pete de culoare� în peisajul politic
[i spun c\ nu se consum\ pe lupt\ electoral\ cu
femeile (pre[edintele B\sescu). În cazul în care
nu le trimit pe �centur\�, le trimit la crati]\ ([eful
opozi]iei, Mircea Geoan\). Cultural, suntem invada]i
de misoginism. Politic, suntem invada]i de sexism.

Presupun c\ misoginii de ambe sexe s-au n\scut
din spuma m\rii. Au fost crescu]i [i educa]i de
fantome, odat\ ce cred c\ femeile sunt �prea curve�,
�prea gospodine� sau �prea proaste� ca s\-[i asume
responsabilit\]i private [i publice.

Totu[i ele sunt mari produc\toare [i mici consu-
matoare de bunuri publice. Interesele lor nu se
afl\ pe agenda investi]iilor publice: re]ele de ap\,
canalizare [i gaze în mediul rural, [coli salubre
pentru copii, cre[e accesibile, TVA redus la produse
pentru copii [i aparatur\ electrocasnic\, salarii egale
la munci de valoare comparabil\ pentru cei din
sectorul public (exist\ o discriminare crunt\ între
salariile celor care p\zesc b\rba]ii de violen]a altor
b\rba]i [i a celor care educ\ oameni [i îngrijesc
s\n\tatea); schimbarea reprezent\rii mediatice gene-
rale ca poten]iale prostituate etc.

F\r\ reprezentare politic\, toate cele de mai sus
cad în afara agendei politice sau pe �centura� acesteia.

~n prezent, reprezentarea politic\ este aproape
imposibil\ chiar prin criteriile de selec]ie pentru
locuri eligibile: a) notorietate politic\ (cu mici



325

Dincolo de îngeri [i draci

excep]ii, nu o au); b) bani de campanie electoral\
(sunt legate de marele capital doar ca so]ii, fiice,
amante); c) notorietate public\ (mediatizarea ca
profesioniste este de 2%, majoritar\ ca vedete sexy
cu accent pe trup frumos [i �minte scurt\�; d) acti-
vitate proeminent\ în partid (sunt adesea lucr\tori
din umbr\).

PNL, prin reprezentantul s\u [i sus]in\toarele de
Alba, desfide cu indignare atât solu]ia privat\:
accesul prin so]i sau intrarea în gra]iile [efilor,
cât [i cea politic\: egalitatea de [anse. Propune
un liberalism yoghin în locul celui politic.

Niciodat\ nu am fost mai convins\ c\, dac\ vrem
un stat de drept, femeile nu mai trebuie s\ depind\
de �pohta ce a pohtit-o� [eful, ci de legi [i politici
publice. Sexismul este discriminare funda]ional\
[i trebuie consemnat ca atare în legea antidiscri-
minare. Propor]ia minim\ pentru echilibrul de gen
este de 40%. Nici unul dintre sexe nu trebuie s\
scad\ sub acest procent de reprezentare. Legea
electoral\ trebuie schimbat\ urgent.

22, 4-10 aprilie 2006
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Celebri [i celebru]e, români
[i româncu]e

Dac\ sunte]i curio[i, v\ rog s\ urm\ri]i câteva liste:
pe cea a �Marilor români� (TVR), lista �Cei mai
boga]i români�, întocmit\ de revista Capital, pe
cea alc\tuit\ de ziarul Cotidianul, sub titulatura
�Genera]ia a[teptat\�. Dup\ ce parcurge]i aceste
liste, care con]in personaje cu trecut, prezent [i
viitor, pute]i avea o reac]ie fatalist\: femeile din
]ara asta nu au trecut, nu au prezent, iar în viitor
sunt cel mult �interprete� [i �managere�. Nu au
f\cut istorie, [tiin]\, art\. Nu au f\cut nici bani.
Câteva r\t\cite au f\cut ceva sport, au dansat [i
au cântat. Excep]iile foarte restrânse confirm\ regula
foarte l\rgit\. Reiese c\ noi, femeile, nu am produs
[i nu producem cunoa[tere, educa]ie, s\n\tate,
cultur\, art\, cl\diri, c\r]i. Pe scurt, nu suntem
nici m\car �români mici�, poate doar românce
micu]e. Noi pur [i simplu nu suntem mai mult
decât o mare de anonime care au n\scut, crescut,
îngrijit, educat, sp\lat, hr\nit �Marii români�, �Marii
capitali[ti� [i �Genera]ia a[teptat\�.
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Poate s\ vin\ [i un cutremur de gradul 9 (grad la
care se schimb\ formele de relief) în privin]a parti-
cip\rii femeilor la cunoa[tere, construc]ie, cultur\,
via]\ civic\ sau politic\. Ochiul public, a se citi
mass-media, este în continuare orb la ceea ce fac
femeile dac\ ele nu se dezbrac\, nu cânt\, nu inter-
preteaz\ un rol, nu ]in detergen]i în mân\, nu
citesc de pe prompter ceea ce zic [i fac b\rba]ii.
Pân\ [i Eugenia Vod\, realizatoarea emisiunii �Pro-
fesioni[tii�, nu are ochi s\ vad\ profesioniste, decât
foarte rar.

Titlurile în sine sunt sugestiv-masculinizate: �Marii
români� nu sunt �Mari românce�, �Românii celebri�
nu sunt românce, Capitali[tii nu sunt Capitaliste,
Profesioni[tii nu sunt Profesioniste. Folosirea
genului masculin pentru pozi]ii de putere [i pres-
tigiu trimite, volens nolens, la performan]e mascu-
line. Uneori, genul este caraghios distorsionat. Auzi
adesea expresii de tipul: �so]ul senatorului PD�,
�so]ul decanului de la Facultatea de Chimie�, �so]ul
ministrului Mediului�. Deschidem revista Avantaje.
Ne scrie Daniela Palade, �din partea redactorului-
-[ef�. Între 1997 [i 2001 am primit numeroase cereri
adresate nici mai mult nici mai pu]in decât
�Domnului Decan Mihaela Miroiu�, iar Ministerul
Educa]iei [i Rectoratul ne trimiteau depe[e care
erau, f\r\ excep]ie, adresate �Domnilor Decani�.

Nou\ nu ne este jen\ doar de apartenen]a la un
sex, ci [i de cea la un gen. Altfel ne-ar fi greu s\ ne
explic\m nou\ în[ine de ce atunci când suntem
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în pozi]ii de putere [i avem pâinea [i cu]itul în
mass-media, nu avem ochi pentru femei ca autoritate
în politic\, [tiin]\, educa]ie, art\. La fel de greu
ne-ar fi s\ explic\m de ce p\str\m apelative mas-
culine pentru noi în[ine, dac\ nu am avea în minte
c\ acordul de gen la profesii ne mic[oreaz\ însem-
n\tatea. Eu sunt doamna �profesor� fiindc\ sunt
universitar\. Cum s\ îmi spun doamna profesoar\,
s\ cread\ lumea c\ predau la înv\]\mântul preuni-
versitar? Dac\ tr\iam în perioada interbelic\ [i
eram între pu]inele înv\]\toare femei, mi-a[ fi spus
doamna înv\]\tor. Cum aceasta nu este de ajuns,
ne mai complacem [i în apelative profesionale cu
diminutive: dec\ni]\, rectori]\, redactori]\, docto-
ri]\, [oferi]\, po[t\ri]\. Aceast\ complacere, pe
care unii o scuz\m c\ este apelativ de �alint�, mai
pune un cui la co[ciugul prestigiului public al feme-
ilor. Cu alte cuvinte, putem ajunge la pozi]ii de
putere sau control, dar le exercit\m mai �pu]intel�,
mai diminuat. La clasicele noastre pozi]ii nu se
adaug\ diminutive. Nimeni nu spune: îngrijito-
ru]\, femeiu]\ de serviciu, secret\ru]\, gospodinu]\,
sp\l\toru]\, croitoru]\. Dac\ un b\rbat face profesii
tradi]ional feminine, nimeni nu îi spune: croitoru],
]es\toru], d\d\cu], buc\t\ru]. S\ nu mai vorbim
despre imposibilitatea de a concepe pentru b\rba]i
diminutive de tipul: rectoru], dec\nu], pre[edin]el,
[oferu], doctoru].

Eu dau dreptate celor care spun c\ misoginismul,
sexismul [i patriarhatul nu vor disp\rea din socie-
tate pân\ când nu vor disp\rea din mintea femeilor.
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Cât vor sta acolo intacte [i indiferent ce vom face,
cât de puternice sau de bune vom fi individual, o
s\ devenim cel mult româncu]e celebru]e, c\ci mereu
ceea ce facem noi o s\ fie tratat drept second-hand
ca importan]\ în raport cu ceea ce fac b\rba]ii.

Avantaje, august 2006
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Etic\ public\ sau monopol
pe moral\?

Fac parte dintre persoanele mul]umite c\ în spa]iul
public românesc trecem de la dezbateri despre poli-
ticieni [i macropolitic\ la cazuri omene[ti [i la
rela]ia între etic\ [i politic\, dintre moral\ [i lege.
Dincolo de simpatii [i antipatii, Adriana Iliescu,
mama vârstnic\ fertilizat\ in vitro, intr\ în istoria
dezbaterii publice române[ti drept autoare moral\
a saltului benefic de la cutuma �Oameni pentru
moral\ [i politic\� la o provocare nou\: �Moral\
[i politic\ pentru oameni�. Tradi]ia româneasc\ [i,
mai larg, cea continental\ trateaz\ dreptul ca pe
o entitate transcendental\ emanat\ de legiuitorii
laici sau religio[i care ne [tiu binele [i dreptatea,
produc norme, iar noi ne supunem lor în calitatea
�acefal\� pe care o avem ca obiect al normelor.
Moral eram supu[i Codului eticii [i echit\]ii socia-
liste, politic, directivelor tuturor congreselor. Partidul
ne luase explicit povara libert\]ii [i discern\mântului.

Începând cu secolul al XVIII-lea, europenii vestici,
nonfolclorici [i contractuali[ti, dep\rtându-se de
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dialogul cu �ve[nicia� specific comunit\]ilor ]\r\ne[ti
premoderne, au început s\ se întrebe cum po]i
crea o comunitate moral\ atunci când societatea
este eterogen\ religios, devine tolerant\ fa]\ de
oamenii nereligio[i [i trateaz\ religia ca problem\
privat\ a indivizilor. Sensul r\spunsurilor moderne
la aceast\ tulbur\toare problem\ poate fi rezumat
astfel: fiecare om, ne spun kantienii [i eticienii
drepturilor, este un scop în sine fiindc\ este o fiin]\
ra]ional\, adic\ autonom\ (cel pu]in poten]ial �
vezi copiii). În aceast\ calitate, nimeni nu poate
s\ fie folosit doar ca mijloc. Caracterul noninstru-
mental al persoanei se manifest\ prin aceea c\ ea
î[i poate exercita consim]\mântul informat în orice
problem\ o prive[te. Fiind scop în sine, orice per-
soan\ are drepturi, inclusiv dreptul de a alege pentru
ea îns\[i, dac\ aceast\ alegere nu încalc\ acela[i
drept altei persoane. Fiecare om, ne spun utili-
tari[tii, are dreptul s\-[i caute fericirea personal\
[i are datoria moral\ s\ ac]ioneze astfel încât prin
ac]iunea sa s\ sporeasc\ bun\starea moral\ sau [i
material\ a altor oameni, atât cât îi st\ în putin]\.
Propriul interes este legitim din punct de vedere
moral. Fiecare om, ne spun ecologi[tii, este o fiin]\
între alte fiin]e [i trebuie s\ trateze moral natura
c\reia îi este parte. Fiecare om, ne spune etica
grijii, a ajuns la autonomie fiindc\ al]i oameni
l-au ajutat s\ evolueze, de la un copil neputincios
[i dependent la un adult capabil s\-[i determine
via]a. În acest context, avem datoria moral\ s\
practic\m, la rândul nostru, activitatea de grij\
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pentru autonomia altor semeni, m\car a celor din
proximitate.

Toate cele de mai sus nu au fost subiect de dezbatere
public\ structurat\ în România. Imediat la începutul
lui 1990, cei care au încercat s\ introduc\ etica în
educa]ia de baz\ au fost trata]i drept �comuni[ti
[i atei�. Morala este una [i este cea religioas\.
Deci, educa]ia moral\ [i dezbaterea moral\ sunt
numai cele f\cute de c\tre reprezentan]ii Bisericii
sau educate în facult\]i de teologie. Chiar dac\ în
anumite universit\]i se pred\ etic\, în varii forme,
inclusiv etic\ aplicat\ privind dreptul la via]\, avortul,
eutanasia, prostitu]ia, reproducerea asistat\, în spa-
]iul mediatic nu auzim nimic despre asta. R\mâne
o poveste sub clopot de sticl\ într-o ser\ academic\.
A[a se face c\ tr\im într-o lume schizofrenic\:
morala este ori religioas\ ori nu este deloc. Acest
deloc înseamn\ de fapt mass-media (mai ales audio-
vizualul) care, atunci când nu face emisiuni festiv-re-
ligioase, trateaz\ adesea problemele omene[ti, cu
foarte mici excep]ii, fie amoral, fie imoral.

Cazul Adriana Iliescu ne arunc\ la suprafa]\ toat\
premodernitatea noastr\ într-o lume postmodern\.

Câ]iva morali[ti [i eticieni oficiali, exclusiv b\rba]i
[i exclusiv din lumea medical\ sau religioas\, dau
verdicte despre cazul unei femei vârstnice, ferti-
lizat\ in vitro, la dorin]a femeii [i cu consim]\-
mântul ei informat. Lor li se al\tur\ ziari[tii [i
politicienii, aproape exclusiv b\rba]i. Împreun\ fac
o mas\ critic\ în stare s\ determine con]inutul
Legii cu privire la reproducerea asistat\, f\r\ nici o
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ingerin]\ din partea eticienilor din zona academic\
laic\, nemedical\ [i, mai ales, f\r\ recunoa[terea
nici unei legitimit\]i morale femeilor, eventual
specializate, pe o astfel de tem\. Probabil c\ ei
sunt noul �factor con[tient al societ\]ii noastre�.
Dar atunci ar trebui s\ ne informeze c\ s-a pus
monopol pe expertiza moral\ [i c\ noi, ceilal]i,
oameni simpli, cu sim] moral sau cu sim] moral
mai rafinat de teorii, nu mai cont\m.

Îmi permit totu[i s\ adresez doar câteva probleme,
atât lor, celor din clubul select al morali[tilor, cât
[i celorlal]i, situa]i în perspectiva de spectatori
pasivi ai exproprierii dreptului de a fi subiec]i ai
moralei [i politicii:

� Admitem sau nu reproducerea in vitro? Res-
pectiv, este dezirabil moral ca oamenii s\ poat\
avea copiii inclusiv pe cale �artificial\�, decât
s\ fie infertili?

� Dac\ reproducerea in vitro este permis\, dar ne
concentr\m asupra intereselor copilului, unde
�oprim� aceast\ permisiune? Ce se întâmpl\
cu p\rin]ii bolnavi, alcoolici sau afla]i în s\r\cie
absolut\, toxicomani, vârstnici, sadici... Este
moral s\ ]inem cont de aceste probleme în inte-
resul copilului doar când este vorba despre ferti-
lizarea in vitro sau ajungem la atât de contes-
tatele politici eugeniste indiferent de caz?

� Dac\ trat\m ca egoist\ (deci imoral\) dorin]a
unei femei vârstnice de a na[te un copil, vom
judeca drept imorali pe to]i cei care î[i doresc
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copii pentru ei în[i[i, nu pentru copiii în sine:
pe cei care vor copii ca s\ aib\ sprijin material
la b\trâne]e, s\-i exploateze la munci agricole,
s\ aduc\ o aloca]ie în cas\ pentru ca ei s\ o
poat\ bea la birt, s\ le poarte cineva numele
mai departe sau, mai grav [i evident imoral, ca
s\ le rup\ un picior [i s\-i trimit\ la cer[it? Le
interzicem prin lege s\ aib\ copii celor cu astfel
de motiva]ii? D\m o lege despre obliga]ia oame-
nilor s\ decid\ dac\ au copii dup\ ce declar\ la
notariat c\ nu vor s\-i foloseasc\, ci s\-i creasc\
[i s\ se bucure de ei?

� Cum asigur\m responsabilitatea parental\ prin
politicile române[ti? Admi]ând c\ doar femeile
sunt p\rinte cresc\tor de copii? Tr\gându-le
doar pe ele la r\spundere moral\ pentru ceea
ce se întâmpl\ cu copiii? Needucând copiii în
[coal\ pentru via]a privat\, adic\ nedând un
ban pentru asta?

Nu este simplu deloc. {i nimeni nu are mono-
polul binelui absolut în astfel de cazuri. Dezba-
terea de-abia începe. Sper c\ nu o vom arunca
peste bord, fiindc\ în România vot\m legi pe band\,
indiferent de consecin]e [i ne plictisim repede de
un subiect.

22, 25-31 ianuarie 2005
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1 Decembrie: examen moral

S\rb\toarea noastr\ na]ional\ nu este înc\ auto-
reflexiv\. Cu alte cuvinte, 1 Decembrie nu este [i
ziua în care gândim în termenii regulii de aur:
�Ce ]ie nu-]i place, altuia nu-i face� (forma negativ\)
sau: �F\ pentru altul ceea ce ai fi vrut s\ fac\ el
pentru tine atunci când puterea era în mâna lui�
(forma pozitiv\). Folosesc masculinul în exprimare
fiindc\ reflect\ mai bine [i monopolul b\rb\tesc
asupra puterii, adic\ starea de fapt.

În definitiv, de ce au vrut românii din Transilvania
s\ se uneasc\ cu cei din regat? De bun\ seam\,
trecutul daco-roman comun a fost o strategie de
legitimare corect\, dar nu a fost motivul individual
al dorin]ei spre unire. În Imperiul Austro-Ungar,
românii nu se sim]eau bine, chiar dac\ acest imperiu
era semnificativ mai dezvoltat, cu o economie mai
contemporan\ începutului de secol XX, fa]\ de
regatul înc\ excesiv de rural. Imperiul era cert
mai bine administrat, mai serios structurat decât
regatul c\ruia românii voiau s\ i se al\ture. Pare
contraintuitiv s\ vrei s\ te despar]i de o plasare
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regional\ mai bun\. {i totu[i, românii nu au ezitat
s\ o fac\. În imperiu ei erau trata]i ca cet\]eni de
rangul doi, aveau probleme cu studiile superioare
în propria limb\, erau v\zu]i drept poten]iali can-
dida]i la statutul de executan]i, eventual de slugi.
Identitatea lor lingvistic\ [i religioas\ era pus\ la
grele încerc\ri. Se sim]eau umili]i. Se sim]eau
nerespecta]i. Politica imperial\ era una de lezdem-
nitate. Imperiul nu era [i patria lor în sens moral
[i intelectual. Voiau s\ devin\ cet\]eni egali, s\
se simt\ acas\ în limba lor, în religia [i tradi]iile
lor. Voiau s\ nu tr\iasc\ în permanent\ dilem\ sau
asimilare, sau marginalizare, eventual excludere.
Mai mult, s-au angajat prin actul unirii s\ trateze
egal oamenii apar]inând altor etnii, adic\ s\ nu-i
fac\ pe minoritari s\ se simt\ a[a cum s-au sim]it
ei ca minoritate politic\.

La fiecare zi na]ional\ m\ gândesc exact la moti-
vele de profunzime care au condus la unirea de la
1 Decembrie [i mai pu]in la personaje istorice [i
osta[i. Suntem oare noi, etnicii majoritari, supe-
riori moral majorit\]ii politice pe care o sim]eam
ca �impilatoare� pân\ acum 88 de ani? Oare odat\
ce am avut pâinea [i cu]itul în mâinile noastre
�române[ti� am fost în stare s\ respect\m �regula
de aur�? R\spunsul este, cred, foarte amestecat.
Constitu]ia din 1923 era cu adev\rat rezonabil\
în termenii drepturilor minorit\]ilor, mai pu]in în
termeni de drepturi ale femeilor pe care �cea mai
democratic\� dintre constitu]ii le a[eza în rândul
�incompeten]ilor legal� (minori, criminali, idio]i),
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nerecunoscându-le drepturi politice. O vreme, pân\
la ascensiunea legionarilor, puteai s\-]i permi]i
luxul s\ te sim]i egal ca cet\]ean b\rbat, mai pu]in
dac\ ai avut nenorocul s\ te na[ti rom. Cu alte
cuvinte, drepturile minorit\]ilor nu au avut o via]\
prea lung\. S-au g\sit repede cete de �b\ie]i verzi�
care au pus monopol pe drepturi, pe criterii etnice
[i religioase, punând pumnul în gur\ celorlal]i,
dac\ nu cumva le-au pus pistolul la tâmpl\ acelora
care li s-au opus. Comunismul a operat ini]ial cu
alte criterii de pumn în gur\ [i pistol la tâmpl\:
cele de clas\. Apoi a devenit un comunism na]io-
nalist (dup\ 1971). Criteriile epur\rii [i �tr\d\rii�
s-au schimbat, du[manii [i ei, exact dup\ �pohta
ce-a pohtit� dictatorul. �Românitatea�, �fiin]a na]io-
nal\�, fidelitatea necondi]ionat\ fa]\ de stat au
fost scoase iar\[i de la naftalin\. Odat\ cu aceasta,
aburii asimil\rii au cuprins iar\[i educa]ia, presa,
institu]iile, practicile sociale. Voi da un singur
exemplu: în plin\ aplicare a decretului antiavort
(Decretul nr. 770 din 1966), medicii aveau reco-
mandarea politic\ s\ nu îl aplice femeilor rome,
dimpotriv\, s\ le încurajeze s\ scape de sarcini
pentru ca neamul majoritar s\ fie mai �pur�.

Dup\ pr\bu[irea comunismului am revenit la s\r-
b\torirea zilei în care, moral [i politic vorbind,
românii din Transilvania au reu[it s\ se elibereze
de statutul lor de cet\]eni [i oameni de rangul al
doilea, s\ recapete respectul pentru demnitate, s\
scape de umilin]e.
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Nu reg\sim aceast\ problem\ în felul în care ne
s\rb\torim ziua na]ional\ [i nici întrebarea funda-
mental\: mai sunt oare umili]i, marginaliza]i sau
exclu[i în ]ara noastr\ cet\]enii care apar]in altor
etnii, religii, credin]e, altui gen? Practic\m oare
un patriotism civic, al cet\]enilor români indife-
rent de gen, etnie, ras\, convingeri, credin]e, sau
am r\mas cantona]i într-un patriotism etnic, even-
tual [i ortodoxist? Este România în mod egal [i
]ara femeilor, romilor, maghiarilor, evreilor, neorto-
doc[ilor, respectiv a oric\rui cet\]ean [i contri-
buabil? Încuraj\m politici [i discursuri publice astfel
încât fiecare s\ se simt\ �acas\�? Acesta, cred eu,
ar putea s\ fie testul moral al revalid\rii anuale a
actului de la 1 Decembrie 1918.

Cred c\ acest test � dincolo de prevederile consti-
tu]ionale [i legale, de ac]iunile Consiliului Na]ional
pentru Combaterea Discrimin\rii [i ele impuse de
Uniunea European\ � este greu de trecut. Exa-
menul moralit\]ii noastre ca majoritari la putere
nu ne plaseaz\ decât, cel mult, în zona medio-
crit\]ii. Mediatic este îns\ [i mai grav. De dragul
ratingului c\p\tat prin circ, multe televiziuni în-
curajeaz\ personaje al c\ror discurs c\tre �popor�,
[i nu c\tre cet\]eni se aseam\n\ celor ultrana-
]ionaliste, adesea cu nuan]e legionare. Acest tip
de personaje monopolizeaz\ patriotismul [i tind
s\ ne arunce în preistoria democra]iei. Adic\ exact
în tipul de politic\ de care s-au eliberat str\bunicii
no[tri ardeleni acum 88 de ani [i pe care îi s\rb\-
torim mai degrab\ milit\ros-patriotard, cu fanfare
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[i invoc\ri de eroi decât prin fapte moral-politice.
Cu alte cuvinte, tare greu le-am putea demonstra
c\ noi, românii, urma[ii lor, nu mai umilim oamenii
pentru c\ sunt diferi]i [i minoritari.

Romania liber\, 4 decembrie 2006
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Partea a VI-a

EDUCA}IA: REFORM|
{I DONQUIJOTISM
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Riscul dilemei: asimilare
sau segregare?

M\rturisirea ministrului Reformei Ilie {erb\nescu
f\cut\ în 10 martie pe un post de televiziune c\
nici acum nu avem politici industriale a blocat
probabil mul]i cet\]eni care stau la pând\ noaptea
s\ vad\ dac\ are cine [i cum guverna în România.
Ceea ce a spus ministrul Reformei întrece gravitatea
crizei de guvern. În toate domeniile-cheie ne lipsesc
exact politicile care s\ orienteze alocarea resurselor.
Nu [tim ce guverneaz\, nici încotro o lu\m. Sunt
îns\ [i ministere în care par s\ se contureze astfel
de r\spunsuri. Unul dintre ele este cel al Educa]iei.
Poate o explica]ie plauzibil\ a dinamicii în acest
minister vine [i din faptul c\ actualul ministru,
Andrei Marga, r\mâne o personalitate public\ [i
profesional\ remarcabil\ indiferent dac\ este sau
nu în guvern. În cazul s\u, eliminarea populismului
conservator nu reprezint\ un risc personal. Cu
sau f\r\ portofoliu, acest gen de ministru nu intr\
în criz\ de identitate personal\ [i nu î[i ap\r\
identitatea public\ ]inând cu din]ii de un scaun
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guvernamental, cu pre]ul subdezvolt\rii domeniului
pe care îl administreaz\. În acest domeniu s-au
declan[at ample cercet\ri despre starea educa]iei,
ca baz\ pentru o reform\ realist\. Una dintre proble-
mele critice ale zonei o reprezint\ cea a mino-
rit\]ilor etnice. Ceea ce s-a întâmplat pân\ acum
în domeniul educa]iei a dus la un proces de segregare
între elevi [i între studen]i.

Separa]ia pe criterii etnice [i religioase este în
mare m\sur\ rezultatul etnocentrismului [i al ten-
ta]iei etniei majoritare de a asimila minorit\]ile.
Ca r\spuns la aceast\ tentativ\ de [tergere a dife-
ren]ei prin anihilarea ei, minoritarii produc politici
ale segreg\rii pentru p\strarea identit\]ii. Rezultatul
este un înv\]\mânt tot mai separatist, cu pun]i
de comunicare intercultural\ reduse, precum [i
centrarea pe pseudoprobleme de tipul celei care a
dominat discu]iile despre politica educa]iei în 1997:
predarea istoriei [i geografiei României în limba
român\. Pe aceast\ cale, elevii români se separ\
de cei maghiari, romi, germani, ucraineni nu doar
fizic, ci [i cultural, fiecare în parte înv\]ând propria
cultur\, cu spatele la cultura celorlal]i. În locul
programelor multiculturale pentru [coli multietnice
[i al celor interculturale încadrabile curriculei gene-
rale, tendin]a înv\]\mântului românesc este segre-
garea, recluziunea în comunit\]i monoetnice [i
etnocentrice. Dac\ în prim\ instan]\ rezultatul este
acela c\ elevii au [anse importante s\-[i p\streze
identitatea etnic\, într-o a doua instan]\ vom avea
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de-a face cu grupuri etnice care nu se cunosc, se
ignor\ reciproc [i nu comunic\. În locul plura-
lismului [i integr\rii prin diferen]\, tindem spre
asimilare sau izolare. Cea mai mare parte a acestor
tendin]e este rezultatul unor politici centrate pe
legitimitatea politicienilor în locul unor politici
orientate spre drepturile persoanelor [i proble-
mele comunit\]ii.

În curricula actual\, de la abecedar la disciplinele
umaniste, arareori putem g\si nume de copii din
alte etnii, creatori neromâni, contribu]ia altor etnii
la istoria României (chiar intitularea ei Istoria
românilor este un element de segregare etnic\ [i
de nerecunoa[tere a istoriei cet\]enilor români de
alte na]ionalit\]i). Scriitorii români de limb\ ma-
ghiar\, german\, idi[ etc. nu apar în manualele
de uz obligatoriu, ca [i când singurii creatori din
România au fost [i sunt etnicii românii ([i aceia
aproape exclusiv b\rba]i).

În contrapartid\, etniile minoritare tind s\ aib\
[coli separate (sau m\car sec]ii separate) [i curricul\
diferit\ la toate nivelurile. 10% dintre gr\dini]e,
8,9% dintre [colile primare, 9,8% dintre cele gim-
naziale, 11,5% dintre licee sunt organizate în unit\]i
[i sec]ii cu limb\ de predare apar]inând minori-
t\]ilor na]ionale. Aceste [coli sunt deservite de
23 523 de cadre didactice, dintre care 20 045
maghiare, 995 germane, 234 slovace [i 2 250 de
cadre didactice pentru alte minorit\]i (!). Studen]ii
care înva]\ în limba maghiar\ (10 515, adic\ 4,3%
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din totalul studen]ilor) sunt concentra]i mai ales
în Cluj-Napoca, Oradea, Târgu-Mure[. Cei de na]io-
nalitate german\ � 1 033, adic\ 0,4% din totalul
studen]ilor � înva]\ în majoritatea lor la Timi[oara,
ca [i cei sârbi (523, reprezentând 0,1% din totalul
studen]ilor). Celelalte grupuri etnice au un num\r
mic de studen]i (0,2%) care urmeaz\ studii supe-
rioare în limba matern\ (de remarcat decalajul [i
imprecizia în privin]a minorit\]ii rome.)

Grija autorit\]ilor române a fost aceea de a demon-
stra organismelor interna]ionale c\ ofer\ cadrul
în care cet\]enii români de alte etnii pot studia în
limba lor. Dar aceast\ grij\ se opre[te la acest
nivel. Deocamdat\, politicile de înv\]are multicul-
tural\ pentru comunit\]ile multietnice nu exist\,
la fel ca [i abordarea intercultural\ la nivelul
curriculei na]ionale.

Grija grupurilor minoritare cu un grad de coagulare
înalt este s\ solicite o extindere cvasitotal\ a mono-
lingvismului [i s\ se izoleze în propria comunitate
educa]ional\: în [coli, în loc de clase; în univer-
sit\]i, în loc de facult\]i. Ceea ce este interesant
e c\, de[i invoc\ democra]ia [i drepturile omului,
aceste grupuri pot manifesta la rândul lor ten-
din]e nedemocratice, vezi, de exemplu, tendin]a
UDMR de a pune monopol pe statutul de mino-
ritar, inclusiv când de]ine portofoliul Minorit\]ilor
[i când are secretar de stat în MEN, [i tendin]a
etniei rome de a c\p\ta drepturi speciale în condi-
]iile în care î[i men]ine în interiorul comunit\]ii
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procedurile normative parastatale [i în care femeile
din propria comunitate sunt puternic discrimi-
nate.

Curentul, 13 martie 1998
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Ghei[a, vizitiul [i ciobanul:
noi �trenduri� ale calific\rilor
în România

Precaritatea jenant\ a finan]\rii este sursa cea mai
important\ a înapoierii mediului universitar [i mai
ales a rezultatelor acestui mediu. Societ\]ile care
sunt în dialog cu prezentul [i viitorul (numesc
aici SUA, Canada, Australia, Noua Zeeland\, Japonia,
Coreea de Sud, foarte curând China [i India, punc-
tual [i Turcia, precum [i câteva ]\ri europene) [tiu
c\ produsul cel mai vandabil al secolului nostru
este know-how-ul [i c\ �fabricile� acestuia sunt uni-
versitatea [i centrele de cercetare ale marilor com-
panii, centre care, la rândul lor, lucreaz\ cu persoane
ultracalificate academic. La un calcul simplu, suma
destinat\ pentru cheltuielile de studiu ale unui
student în România este în jur de 400 de euro.
Cei 400 de euro aloca]i anual se împart: 20-30%
[i al]i 20-30% r\mân la nivelul universit\]ii [i facul-
t\]ii pentru cheltuieli de management, adminis-
tra]ie, investi]ii, iar ceilal]i 40-60% r\mân pentru
salarii. Cu alte cuvinte, costul salariilor pentru
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cadrele didactice este sub 200 de euro pe an pentru
fiecare student. Nu ne mai mir\m de ce univer-
sit\]ile sufer\ de �bulimie� cantitativ\ în privin]a
num\rului de studen]i, de ce, practic, multe renun]\
la seminarii în grupe de maxim 20, de ce nu aloc\
bani cercet\rii, iar tutorialele individuale (îndru-
marea personal\) în biroul profesorului este un
vis nevisat. Consilierea direct\ a studen]ilor de
c\tre profesori se acord\ în pauz\, pe hol. Nu ne
mai mir\m de ce universitatea este pentru majo-
ritatea profesorilor o sinecur\ de status, o gar\
între dou\ trenuri în periplul între cele cinci-[ase
cumuluri pe întreaga hart\ universitar\ a speciali-
z\rii, de ce un proiect de via]\ pentru o carier\
universitar\ la una [i aceea[i universitate este o
utopie periculoas\ [i o op]iune pentru condi]ia
de s\r\ntoc (300-350 de euro net pe lun\ pentru
un conferen]iar universitar). Ceva mai mult noroc
au avut profesorii universitari, dar nu prin politica
meritului, ci prin decizia colegilor lor din parlament
s\-[i asigure un supliment, o leaf\ universitar\
onorabil\ lor în[ile.

Suma total\ alocat\ de 400 de euro este echiva-
lentul taxei pentru dou\ luni la o gr\dini]\ privat\
medie, tot în România. În compara]ie cu Statele
Unite (16-20 000 de dolari, în medie, pe an) sau
cu suma medie din Europa Occidental\: 6-8 000
de euro), aloca]ia b\[tina[\ pentru student este
de 40, respectiv 20 de ori mai mic\. Investi]ia ne
spune ceva [i despre Europa, [i anume c\ în con-
textul politicii actuale de educa]ie este perdant\ în
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competi]ia ob]inerii de produc\tori de know-how.
Compara]ia se men]ine perdant pentru Europa chiar
dac\ este vorba de universit\]i de renume din Coreea
de Sud, India, China. Europa îns\[i, men]inând
universit\]i nereformate [i investind mai pu]in de
jum\tate fa]\ de competitori, risc\ s\ produc\ în
curând, în diviziunea economic\ global\, doar interes
istorico-turistic, iar dac\ ne mai integr\m [i noi,
eventual [i unul antropologic. Ca europeni vom
vinde lumii 2 500 de ani trecu]i de istorie, cultur\
[i civiliza]ie, precum [i câteva peisaje eterne. Ca
români vom vinde mult mai pu]in\ istorie, cultur\
[i civiliza]ie, multe peisaje înso]ite de turism ecologic
cu m\m\ligu]\ [i sirop de afine, dar mai ales curio-
zit\]i etnoantropologice: comunit\]i care tr\iesc
într-o economie natural\ închis\ [i `n comunit\]i
nomade.

Reportajele noastre TV despre munc\ [i produse
exportate se inspir\ din priorit\]ile na]ionale: grâul,
g\ina, c\p[una occidental\, textila, mobila, sexul,
menajerele, construc]iile, turismul ecologic. La astfel
de priorit\]i ar trebui s\ dezvolt\m doar înv\]\-
mântul agronomic mediu, cel de industrie u[oar\,
o re]ea de colegii de ghei[e (dac\ vrem s\ ne rafi-
n\m), una de prostituate de clas\, [coli de menaj,
[coli profesionale de construc]ii [i s\ facem training
intensiv cu locuitorii din Moeciu, Câmpulung, Valea
Izei pentru limbi str\ine, construc]ii de pagini web
pentru reclam\, cercetare calitativ\, ca s\ înve]e
s\ cunoasc\ �e[antionul� reprezentativ de turi[ti,
marketing, bune maniere comerciale (s\ nu se
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strâmbe la vegetarieni), condusul gra]ios al tr\suricii
sau saniei ([coli voca]ionale de vizitii) [i s\ preg\tim,
eventual la Academia de Teatru [i Film, trupe de
speriat turi[tii de Halloween la pu]inele noastre
castele [i cet\]i medievale. Eventual mai putem
dezvolta înv\]\mântul artistic de produs portrete
la comand\ pentru turi[ti [i icoane pe sticl\ în serie.

În aceste condi]ii realiste m\ întreb sincer dac\
rostul celorlalte forme de înv\]\mânt nu este doar
unul social: o form\ organizat\ de ]inut oamenii
cumin]i în institu]ii, ca s\ nu-i deranjeze pe ceilal]i.
Poate unii mai înva]\ accidental câte ceva, pleac\
sau presteaz\ servicii pentru companiile multina-
]ionale venite în România fiindc\ în ]\rile de origine
guvernan]ii nu se aflau în dialog cu ve[nicia, ci
cu viitorul economiei de know-how.

Întrebarea mea nu este una retoric\, ci politic\.
Deocamdat\, r\spunsul mai nou este c\, în logica
pie]ei, singura care ac]ioneaz\ în libertarianismul
nostru guvernamental iresponsabil (m\ refer la
toate guvernele), a început, în ultima lun\, exportul
de ciobani mioritici c\tre Ungaria.

Gândul, 14 noiembrie 2005
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Cu Don Quijote înainte.
Etica în universit\]i

Am coordonat [i încheiat recent un proiect dedicat
eticii în universit\]i. Rezultatele au fost f\cute
publice în premier\ la Ministerul Educa]iei [i Cerce-
t\rii pe 5 iulie. V\ voi prezenta foarte pe scurt ce
a rezultat din cercetarea f\cut\ în cele 13 univer-
sit\]i din România [i ce con]ine proiectul Codului
de etic\ universitar\ ca r\spuns normativ-insti-
tu]ional la problemele comune, care pot fi reg\site
în orice universitate din lume [i la cele specifice,
n\scute mai ales în medii ca ale noastre. Aceia
dintre dumneavoastr\ care doresc s\ afle ceva mai
multe pot consulta paginile web ale Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii, {coala Na]ional\ de Studii
Politice [i Administrative [i cea a Funda]iei �Konrad
Adenauer�, finan]atoarea proiectului. Aceasta din
urm\ va pune la dispozi]ie întreaga baz\ de date.

Îns\ ceea ce m\ determin\ s\ scriu acest articol sunt
reac]iile publice la demersul echipei coordonate
de mine. Cele corect-critice ne-au produs o real\
mul]umire, fiindc\ este cert c\ exist\ conduceri,
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profesori [i studen]i care iau problema eticii uni-
versitare în serios. Exist\ îns\ o alt\ vast\ cate-
gorie de reac]ii care ne fac deja s\ ne temem c\
oferta acestei echipe [i a MEC, în loc s\ sprijine
cât de cât evolu]ia [i reforma institu]ional\ a uni-
versit\]ilor, se tope[te, potrivit unei tradi]ii triste
[i complet neserioase, în cancan ieftin, în �circ bal-
canic� [i în scandal. Pe scurt, campionatul na]ional
de plonjare în derizoriu [i defetism continu\ [i
cost\. Interesele de supravie]uire pe termen scurt
cu p\strarea intact\ a obiceiurilor estblishment-ului
universitar par mai importante decât interesele pe
termen lung ale absolven]ilor.

Voi începe cu cercetarea [i Codul [i voi continua
cu un comentariu (care îndrept\]e[te titlul) la reac-
]iile de tipul: �Voi scandal [i nimic alta decât scan-
dal�.

Ideea noastr\ legat\ de un astfel de demers era
mai veche. Ea [i-a g\sit receptorul în dr. Günter
Dill, directorul Funda]iei �Konrad Adenauer�. Din
decembrie am început s\ cerem cât mai multe opinii
despre etica în universit\]i. Pe baza lor [i a standar-
delor clasicizate ale eticii universitare am construit
cinci tipuri de chestionare pentru conduceri, profe-
sori, studen]i, doctoranzi [i personalul administra-
tiv [i de secretariat. La acest moment, ministrul
Miclea s-a oferit s\ ne sprijine pentru intrarea în
�teren� [i s\ preia rezultatele ca know-how pentru
MEC [i universit\]i. Cu sprijinul s\u am aplicat ches-
tionare la 2 500 de subiec]i din 13 universit\]i de
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toate tipurile, din mai multe centre universitare.
To]i au fost receptivi [i interesa]i s\ [tie cum stau
[i spre ce ar trebui s\ tind\. Desigur, puteam face
un proiect de cod universitar studiind doar codu-
rile marilor universit\]i din Vest. Îns\ credem
c\ Blaga avea dreptate: �Cu penele altuia te po]i
împodobi, dar nu po]i zbura�. Pe scurt, credem
c\ demersul spre normativitate (juridic\, etic\)
cuprinde: a) documentarea pe legi din societ\]i
avansate; b) cercetarea problemelor specifice pro-
priei comunit\]i din zona care urmez\ s\ fie a[ezat\
sub norm\; c) proiectarea normelor în func]ie de
standarde [i rezultate; d) normele trebuie s\ con-
]in\ [i regulile de aplicare [i construc]ia institu-
]ional\ necesar\.

Am încercat s\ practic\m ceea ce predic\m. Ce
rezultate am ob]inut?

Universit\]ile fie nu au coduri [i consilii de etic\,
fie au coduri ca declara]ii de principii [i consilii
care includ membri ai conducerii (ceea ce nu este
permis) sau doar profesori, nu [i studen]i [i repre-
zentan]i ai administra]iei. 88% dintre studen]i,
61% dintre profesori [i 40% dintre membrii con-
ducerii nu [tiu nimic despre existen]a sau inexis-
ten]a codurilor în universit\]ile lor. Problemele
etice percepute ca serioase sunt, în ordine, urm\-
toarele: favoritismul; h\r]uirea sexual\ pe linie
ierarhic\; rela]iile erotice dintre studen]i [i pro-
fesori; rela]iile de tip �clic\� (între prieteni, rude,
parteneri de afaceri, parteneri politici); politizarea
înv\]\mântului universitar; limbajul ofensator fa]\
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de studen]i; nerespectarea egalit\]ii de [anse; lipsa
transparen]ei informa]iilor. În mediul nostru, cele-
lalte categorii de probleme, uneori de dimensiuni
grave, sunt recunoscute c\ exist\ în propor]ie mare,
dar nu sunt recunoscute ca probleme importante:
plagiatul [i autoplagiatul (între 42% [i 62% recu-
nosc astfel de cazuri!); copiatul la examene (67%
dintre studen]i recunosc c\ au copiat m\car o dat\);
traficarea lucr\rilor de diplom\ [i a referatelor;
tentativele de mituire în bani sau contraservicii
ca s\-]i rezolvi problemele etc. Sunt recunoscute ca
semnificative, dar în grad redus: discriminarea de
gen [i cea de vârst\. Nu par s\ fie percepute pro-
bleme serioase referitoare la discriminarea etnic\,
rasial\, apartenen]\ religioas\, afiliere politic\, starea
material\, orientarea sexual\. Dar universit\]ile sunt
destul de omogene, iar în privin]a orient\rii sexuale
este clar c\ minoritarii o ascund, iar heterosexualii
spun �nu este cazul�.

Am analizat felul în care arat\ universit\]ile [i din
perspectiv\ institu]ional\. Luând ca standard dezi-
rabil o universitate dinamic\ (conduceri nemul]u-
mite, c\utând evolu]ia, aparat administrativ realist
[i critic, profesori [i critici mul]umi]i, studen]i în
general mul]umi]i), am constatat c\ la noi avem
de-a face mai degrab\ cu modelul r\sturnat, în
diverse propor]ii, în func]ie de universitate: con-
ducerile sunt mul]umite (avem probleme mici [i
rezolvabile sau �totul e bine�), administra]ii confor-
miste sau obediente, profesori care în general r\s-
pund cu �nu [tiu, nu cunosc� (modelul �vizitator�
institu]ional) [i studen]i relativ nemul]umi]i.
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Universit\]ile nu percep c\ ar fi în criz\ (în sens
negativ sau pozitiv: transformare). Sunt iner]iale,
conservatoare institu]ional. Cum carierele acade-
mice sunt o op]iune rar\ [i netentant\, univer-
sit\]ile se bazeaz\ pe pu]inii profesori care nu au
[i alte cariere sau nu fac �turism universitar� ca
s\-[i încropeasc\ venituri decente sau chiar mari.
Tendin]a conducerilor spre favoritism (boala moral\
central\ a sistemului) se explic\ [i prin aceea c\
multe conduceri nu prea au pe cine se baza insti-
tu]ional în afar\ de prieteni, rude, parteneri de
afaceri, odat\ ce mul]i profesori fac doar ore [i
dau examene (caz bun). De aceea, adesea, mediul
universitar nu se bazeaz\ pe proceduri transpa-
rente de evaluare, recrutare, promovare. Rela]iile
institu]ionale iau chipul celor private, de �familie�,
iar ata[amentele nu sunt colegial-critice, ci mai
degrab\ de clic\ sau de clan. Autoevaluarea este
rar\. Evaluarea extern\ vine doar la cei în proces
de autorizare [i acreditare [i este mai ales canti-
tativist\.

Fa]\ cu aceast\ stare de fapt, reie[it\ din cercetare
[i ]inând cont de modelele bune de normativitate
etic\ în universit\]ile occidentale, am elaborat un
proiect de Cod Etic care con]ine: a) principii [i
valori generale: libertatea academic\, autonomia
personal\, dreptatea [i echitatea, meritul, profesio-
nalismul, onestitatea [i corectitudinea intelectual\,
transparen]a, respectul [i toleran]a, responsabili-
tatea, bun\voin]a [i grija; b) un memorandum expli-
cativ în care aceste principii sunt tratate explicit [i
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aplicabil, iar regulile sunt detaliate (în cazul nostru
mai ales în privin]a favoritismului, conflictului de
interese, abuzului de putere, corup]iei, plagiatului,
h\r]uirii sexuale); c) proiect de Statut al Consiliilor
de Etic\ în universit\]i, cu toate detaliile legate de
componen]\ (profesori, studen]i, personal de secre-
tariat sau administrativ), func]ionare, subordonare
fa]\ de senat, independen]\ fa]\ de rectori, decani,
[efi de catedr\.

Pe scurt: am vrut s\ [tim cum st\m, nu s\ acuz\m,
s\ dezv\luim, s\ demasc\m [i nici nu am f\cut-o.
Am p\strat confiden]ialitatea, inclusiv în privin]a
numelor universit\]ilor. Am vrut s\ oferim un proiect
de Cod cât mai complet, bazat pe cercetare [i stan-
darde interna]ionale. Am vrut s\ facem economie
de timp pentru colegii de la alte universit\]i,
dându-le posibilitatea s\ plece de la o ofert\ de
know-how gratuit\ [i gata f\cut\, ca s\-[i poat\
construi [i adopta propriile coduri. Ministerul
Educa]iei a avut exact acelea[i inten]ii. A preluat
rezultatele, le-a oferit spre documentare [i dezbatere,
a dat un ordin ca universit\]ile s\-[i construiasc\
[i s\-[i adopte propriile coduri [i consilii pân\ în
decembrie, plecând de la un know-how, desigur
failibil, ca orice demers intelectual [i normativ.

Reac]iile publice majoritare la acest demers sunt,
pân\ acum, de urm\torul tip:

� Rectorii intervieva]i spun c\ la ei nu exist\ astfel
de probleme, slav\ Domnului, sau, dac\ au fost,
le-au rezolvat foarte bine. Nu facem decât s\
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ne bucur\m c\ poate exista [i rai moral uni-
versitar. Eu recunosc c\ nu tr\iesc într-o insti-
tu]ie de acest tip, ci într-una cu defecte pe care
prefer\m s\ le [tim [i c\, la rândul meu, gre[esc.

� Asocia]ia Sociologilor din România, prin pre[e-
dintele s\u, profesorul Ilie B\descu, someaz\
MEC s\ r\spund\ dac\ nu cumva a acordat f\r\
licita]ie acest proiect unei persoane incompe-
tente (adic\ mie), cheltuind banii publici abuziv,
inutil [i d\un\tor pentru integrarea european\
pe care o punem în pericol cu astfel de pseudo-
cercet\ri [i de rezultate, când singurii îndrep-
t\]i]i s\ fac\ cercet\ri sunt sociologii. Mai mult,
ei le-au [i f\cut [i acestea contrazic rezultatele
noastre (y compris: diletante, iresponsabile [i
tenden]ioase). Pre[edintele ASR someaz\ de ase-
menea SNSPA s\ fac\ public\ baza de date �în
trei zile!�. Între altele, la o minim\ documentare,
pre[edintele putea citi negru pe alb c\ eu am
condus proiectul ca întreg, iar Ana Bulai, sociolg,
a coordonat toat\ partea de cercetare, cum putea
s\ vad\ c\ nu am supt sângele contribuabilului
român prin redistribuire clientelar\ a banilor
publici de c\tre MEC, ci eventual a celui german.
Pe scurt, c\ nu am luat, ci am dat (atât echipa
SNSPA, cât [i Funda]ia �Konrad Adenauer�).

� Colegii universitari în forumuri pe Internet, cu
câteva excep]ii, au preluat folclorul din anumite
ziare, precum [i asprimea cu care pre[edintele
ASR a înfierat cu mânie moral-[tiin]ific\ pro-
iectul, ministerul [i incompeten]a mea. Astfel,
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unii colegi au devenit brusc interesa]i nu de
cercetare [i proiect, ci de mine ca persoan\:
cine e, cu cine e prieten\, ce a f\cut înainte de
1989, cine sunt so]ul, fiul, de ce sunt obsedat\
de patriarhat (o fi suferit ea de ceva, biata fe-
meie!, zice în]eleg\tor unul dintre ei). Trec (de[i
îmi este greu) peste faptul c\, potrivit tradi]iei
one-man show (woman, în acest caz), îi ignor\
pe ceilal]i membri ai echipei: Ana Bulai (socio-
log), Daniela Cuta[ (etician\), Liviu Andreescu
(specializat în politici pentru educa]ia univer-
sitar\), to]i doctoranzi la SNSPA, [i Daniela
Ion (consiliera ministrului Educa]iei, conf. univ.
la Facultatea de Medicin\).

� M-a impresionat cât de restrâns\ este categoria
celor care în]eleg c\ institu]iile trebuie s\-[i
asume abord\ri ra]ionaliste ale eticii, nu abor-
d\ri religioase [i c\ acestea din urm\ ]in de
morala personal\, de privat, le inspir\ pe cele
dintâi, dar nu le înlocuiesc.

� Presa a avut cele mai diverse atitudini: de la
prezent\ri profesionale, succinte [i corecte ale
cercet\rii [i principiilor de cod la aruncarea
întregii probleme în derizoriu [i scandalos de
tipul �sex în amfiteatre pentru nota 10�. Inclusiv
la prezentare am fost somat\, împotriva ori-
c\rei etici în cercetare, s\ fac �dezv\luiri�: cine,
cu cine, unde, cum.

Înclin s\ cred c\ nu avem înc\ o mas\ critic\ de
oameni care vor s\ tr\iasc\ normal, în situa]ie de
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competi]ie onest\, jucat\ dup\ reguli, cu respect
pentru ceilal]i [i dornici s\ existe în comunit\]i
profesionale, nu în g\[ti. Înclin s\ cred c\ nu avem
înc\ o mas\ critic\ de oameni care prefer\ s\ trateze
lucid problema distribuirii [i asum\rii responsabi-
lit\]ii. Este cel pu]in de neîn]eles cum oameni cu
o educa]ie superioar\ tind s\-i blameze mereu pe
al]ii pentru tot ce li se întâmpl\ (eventual guver-
nele), sunt gata nu pentru critic\, ci pentru demo-
lare [i trecere în derizoriu.

Probabil c\ normalitatea continu\ s\ fie don-
quijotism curat.

22, 19-25 iulie 2005
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Leag\nul politic al clanurilor
universitare

În urm\ cu zece ani citeam un studiu care purta
titlul: �On trusting more and contracting less� (�S\
ne încredem mai mult [i s\ contract\m mai pu]in�).
Studiul apar]inea eticienei americane Annette Baier.
Am ridicat din sprâncene: îi convine s\ vorbeasc\
a[a dinspre o societate excesiv de contractualist\.
Dar noi, cei mai niciodat\ astfel, ce putem face?
Acum cinci ani am f\cut o evaluare a unui colegiu
cu finan]are american\ în Kosovo. Eram în tandem
cu o persoan\ de forma]ie strict occidental\. Le
cerea managerilor universitari contracte cu pro-
fesorii [i cu studen]ii. Ei o priveau foarte contra-
ria]i: �Ce contracte scrise, doamn\? Doar am b\tut
palma!�. Eu îi în]elegeam, ea, dup\ cum se vede,
nu: �Dar asta este o institu]ie, nu un grup infor-
mal! Institu]iile se bazeaz\ pe contracte formale�.
Ei erau un grup de prieteni care ]ineau acolo [i
de societate civil\, [i de high-life universitar, [i de
publici[ti de top dup\ clasicul model de tranzi]ie tip
�Jack of all trades�. Eu eram la mijloc, mediind
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între dou\ lumi care aveau un dialog demn de
tematica dramaturgiei lui Eugen Ionescu.

Pe când societ\]ile occidentale î[i rafinau modul
contractualist de existen]\, noi s\ream pe alt\ curb\
a istoriei. România nu a fost niciodat\ o societate
modern\ în deplinul sens al termenului. Pân\ în
1948 eram o societate ]\r\neasc\ în propor]ie de
80%, cu vagi urme de contractualism [i profesio-
nalism. În comunism, �contractele� nu mai erau
f\cute preponderent între cet\]eni, potrivit libert\]ii
de alegere [i consim]\mântului informat. Cineva,
partidul-stat, predetermina, pe criterii criptice, con-
]inutul oric\rui contract.

Mi-am amintit din plin aceast\ scen\ atunci când
prelucram rezultatele cercet\rii despre etica în
universit\]i1 împreun\ cu tân\ra sociolog\ Ana
Bulai. A întâlnit o prevalen]\ cople[itoare a favori-
tismului [i spiritului de clan, acuzate de c\tre
subiec]i drept �p\cate capitale� ale mediului uni-
versitar (peste 27% dintre subiec]i, inclusiv rectori,
decani [i [efi de catedr\, sesizau astfel de practici
în mediul propriu). Cum nu puteam trata aceste

1. Aceast\ cercetare a fost f\cut\ în prim\vara lui 2005
de c\tre o echip\ a Facult\]ii de {tiin]e Politice din
cadrul {colii Na]ionale de Studii Politice [i Admi-
nistrative din Bucure[ti, în colaborare cu Funda]ia
�Konrad Adenauer�, [i a fost coordonat\ de mine.
A fost aplicat\ pe 2 500 de subiec]i din 13 universi-
t\]i reprezentative pentru mediul academic românesc.
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�p\cate� în afara contextului specific, am nuan]at
concluziile cercet\rii. Le prezint pe scurt:

Fiind preponderent autarhice, deoarece le este
greu, adesea imposibil, s\ rezolve problemele la
timp [i prin metode institu]ionale impersonale de
tip contractual, conducerile universit\]ilor încearc\
s\ rezolve problemele institu]ionale prin rela]ii
interpersonale private, mai ales prin prieteni [i
rude [i genereaz\ propriile lor reguli tacite ca s\
poat\ func]iona, preponderent pe cele ale favori-
tismului [i nepotismului.

Din cauza gradului sc\zut de formalizare (inclusiv
prin descrierea atribu]iilor profesionale ale fiec\-
rui actor universitar), de institu]ionalizare (inclu-
siv în evaluare [i ierarhizarea dup\ rezultate) [i
de participare a cadrelor didactice la problemele
universit\]ii, institu]iile tind s\ se bazeze pe �cli-
cile universitare�. Universit\]ile tind s\ semene mai
mult cu un spa]iu privat decât cu unul organi-
za]ional. Selec]ia oamenilor pe astfel de criterii
poate s\ fie accidental [i foarte bun\, dar este
neformalizat\ [i netransparent\.

Carierele tipic universitare sunt o raritate. Pro-
fesorii nu sunt atât de nemul]umi]i încât s\ plece
din sistem, dar, în majoritate, nu sunt ata[a]i de
universitate altfel decât ca de o institu]ie pentru
care presteaz\ servicii contra plat\ (de regul\,
mic\, dac\ nu sunt profesori universitari) [i de
la care au o surs\ de status (peste 60% dintre
profesori r\spund �nu [tiu, nu cunosc� la majori-
tatea întreb\rilor privind problemele din propria
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universitate). Pentru suficien]i dintre ei, univer-
sitatea pare o simpl\ sinecur\. Este înc\ r\spândit
�turismul universitar� [i, de aceea, este greu ca
mediul academic s\ se bazeze pe profesori dincolo
de ore [i examene.

Loialitatea [i devotamentul de clic\ se creeaz\
pentru a suplini lipsa loialit\]ii [i implic\rii institu-
]ionale transparente, mai ales din partea cadrelor
didactice.

Ca s\ fac\ s\ func]ioneze universitatea, conduce-
rile tind s\ devin\ �centrul vital� [i s\ se polispe-
cializeze. Ele fac de toate, se ocup\ cu de toate.
Exist\ rar o diviziune clar\ a atribu]iilor, meca-
nisme de feedback [i de evaluare din exterior.

Din cauza supraimplic\rii, conducerile tind s\
fie paternaliste, s\ trateze universitatea ca pe un
domeniu privat [i s\ se ata[eze de institu]ia uni-
versitar\ ca de propria familie. Din acest motiv
este firesc s\ accepte greu s\ renun]e la pozi]ia
pe care o au. Rectoratul, decanatul [i [efia cate-
drei nu sunt slujbe universitare bine pl\tite în
care te men]ii cât e[ti eficient, ci mai degrab\
surse de identitate respectabil\ [i de distribuit
privilegii.

Consider c\ exist\ temeiuri politice pentru care clanul
este o component\ foarte explicabil\ a culturii orga-
niza]ionale universitare. Le voi prezenta succint:

� Politicile bugetare par a se baza pe preten]ia
ca profesorii s\ tr\iasc\ din resursa simbolic\ a
apostolatului, la toate nivelurile de înv\]\mânt.
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De câte ori se revolt\, ei trec drept oameni
dubio[i moral pentru simplul motiv c\ pretind
salarii din care pot s\ tr\iasc\ f\r\ s\ alerge la
alte dou\-trei locuri de munc\. În acest mod
exist\ un consim]\mânt tacit ca profesioni[tii
din înv\]\mânt s\ fie trata]i ca o brigad\ de
amatori: fac [i ei ceva pe-acolo, mai degrab\
fiindc\ le place. În consecin]\, profesioni[tii
performan]i tind s\ se retrag\ [i s\ lase adesea
doar amatorii, care sunt mai vulnerabili, mai
obedien]i [i consimt s\ tr\iasc\ la mâna cuiva.

� Doar universit\]ile (private sau publice) [i spe-
cializ\rile înfiin]ate dup\ 1989 au trecut printr-un
proces de evaluare [i acreditare extern\, fie el
[i excesiv de cantitativist. Celelalte universit\]i
[i specializ\ri vechi nu au fost �deranjate� din
exterior, de[i legea cerea evaluarea oric\rui pro-
gram de studii la cinci ani o dat\. Motivul este
tot politic: statul nu a alocat bani pentru plata
taxei de depunere a dosarelor de evaluare [i
universit\]ile s-au relaxat în diferite grade, în
func]ie de propria con[tiin]\ a autoexigen]ei.

� Ca s\ î[i asigure un alibi [i o complicitate în
mediul academic, dar unii [i o surs\ proprie
de venit, parlamentarii au votat salarii mari
numai pentru profesorii universitari, cei care
de fapt sunt candida]ii privilegia]i la condu-
cerea înv\]\mântului superior.

� P\strând subfinan]area (aloca]ia pentru un stu-
dent este în jur de 400 de euro anual), guvernul
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submineaz\ actele normative a c\ror aplicare
ar fi putut s\ fac\ s\ sar\ în aer distribu]ia
dup\ apartenen]a de clan în favoarea distri-
bu]iei dup\ rezultate (Legea calit\]ii în edu-
ca]ie, noua form\ de doctorate, noile forme de
promovare universitar\ la gradele de conferen-
]iar [i profesor, refacerea nomenclatorului de
specializ\ri universitare, m\suri de subminare
a monopolului pe pozi]ii de decizie, codurile
de etic\).

Cu alte cuvinte, eu nu cred c\ membrii clanurilor
academice vor pleca jena]i ochii în p\mânt, se vor
c\i pe loc [i vor schimba practicile în aceste condi]ii
(excep]iile sunt posibile). Mai mult, ei pot s\ demon-
streze oricând, mai ales în conversa]ii private, c\
pe aceast\ cale au putut s\ asigure func]ionarea
universit\]ii în condi]ii oricât de precare. {i chiar
nu mint1. Practic, atunci când trebuie s\ faci rost
de resurse pe c\i ocolite, [i neortodoxe, nu prin
competi]ie transparent\ [i onest\, ajungi, vrei nu
vrei, la distribu]ii clientelare de posturi, resurse,
venituri, m\car pe baza principiului mioritic [i
cumsecade: �E[ti om cu mine, sunt om cu tine�.
Aplicarea, cel pu]in, a Legii calit\]ii ar însemna
instaurarea unei asemenea competi]ii. Dar legea

1. În calitatea mea de expert\ în Comisia de [tiin]e
politice a Consiliului Na]ional de Evaluare [i Acre-
ditare Academic\ am vorbit cu managerii universitari
din toate zonele ]\rii.
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este torpilat\ deopotriv\ de politica ostil\ edu-
ca]iei, dus\ de toate guvernele României, [i de
c\tre universitarii care nu [tiu [i mai ales nu pot
s\ tr\iasc\ în competi]ie profesional\ corect\.

Cultura, num\rul 2/2005
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Ofensiv\ [i ofens\.
Sau despre disputa între
�pedigriul� universitar occidental
[i dreptul primului ocupant

Protestele din mediul universitar se ascut, e drept,
mai ales pe suport electronic [i adesea sub umbrela
unui nume colectiv. Cei care au �pedegri� occi-
dental vor reforme radicale dup\ chipul [i asem\-
narea lor. Câ]iva dintre cei mai ofensivi sunt prea
pu]in interesa]i c\ nu s-au întors niciunde, ci în
institu]ii create, men]inute sau dezvoltate, mai
bine sau mai prost, de cei �r\ma[i�. Lor li se opune
tacit, dar sigur, categoria (minoritar\, dar puternic\)
a celor care î[i arog\ �dreptul primului ocupant�,
în forma bloc\rii ascensiunii altora la decizie, într-o
re]ea de [efi care func]ioneaz\ adesea imbatabil
ca instrument anticompeti]ional, adesea de contra-
selec]ie, contrareform\ [i de men]inere a statu-
-quo-ului. Exist\, desigur, [i �ceilal]i�, majoritari,
extrem de eterogeni, unii prea tem\tori din fire
sau din con[tiin]a limitelor [tiin]ifice proprii, din
decen]\ sau, pur [i simplu, atât de ocupa]i, încât
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consider\ c\ participarea la acest tip de establishment
bazat pe dreptul primului ocupant sau la b\t\lii
contra morilor de vânt purtate cu [i[ul scos din
teac\ este contraproductiv\.

Prima categorie este de regul\ alc\tuit\ din nou-
-veni]ii de la studii. Ei, fire[te, doresc un loc, eventual
proeminent, [i aduc de regul\ drept argument faptul
c\ singurul criteriu onorabil de ascensiune academic\
sunt publica]iile interna]ionale peer-review (în care
se practic\ evaluarea cu referen]i necunoscu]i),
reg\sibile în bazele de date interna]ionale. Cea
de-a doua categorie procedeaz\, metaforic vorbind,
asemenea celor din anecdota despre dacii liberi care,
atunci când s-a instaurat administra]ia roman\,
promi]ând o limb\ de circula]ie interna]ional\, o
civiliza]ie cu terme, viaducte, drumuri pietruite,
îng\imau pe margine, ca semn suprem al rezis-
ten]ei, cuvintele dacice r\mase [i acum în limb\:
barz\, brazd\, viezure, mânz [i crezul autolegi-
timator pentru viitorime: Suntem aici dintotdeauna!

Anul 90 se cloneaz\ la scar\ universitar\. Dis-
junc]ia principal\ este între cei care au tr\it tranzi]ia
ca bursieri interna]ionali [i cei care �au mâncat
salam (universitar) de soia�, în timp ce primii �globe-
-trottereau�. Ceilal]i, diver[i, mul]i [i �cumin]i�,
par c\ aplic\ metoda descurcatului local. Demo-
cratizarea înv\]\mântului universitar românesc este
mult r\mas\ în urm\ fa]\ de democratizarea politic\.
Criteriile de alocare a resurselor [i a bugetului
universit\]ii sunt mult mai criptice decât cele publice
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la nivel na]ional. Pe scurt, tr\im din plin, pe de o
parte, bolile copil\riei, iar pe de alt\ parte, pe cele
ale senectu]ii.

Sindromul �buricul universitar al p\mântului� este
atât de r\spândit în lumea noastr\, încât, de atât,
maniheism [i atâta �lupt\ dintre genera]ii�, cei
nou descin[i probabil vor pleca sau vor înv\]a tehnici
subterane de acces între de]in\torii �pâinii [i cu]i-
tului�, sp\rgând cu (ne)r\bdare rândurile întâi-st\-
t\torilor adesea contrareformi[ti, iar ace[tia din
urm\ vor num\ra pe sub birou anii pân\ la pensio-
narea for]at\, posibilit\]ile de prelungire, dar cu
condi]ia s\ r\mân\ �cineva� (pre[edinte, rector,
decan, [ef de catedr\), altfel intr\ în criz\ identitar\
major\. Unii dintre cei vârstnici sunt pur [i simplu
profesioni[ti deosebit de valoro[i pentru domeniul
lor. Ei sunt purta]i de t\v\lugul cobeligeran]ilor,
adesea pe post de portdrapel legitimator într-un
r\zboi universitar care, purtându-se mai mult pe
dos, arat\ mai degrab\ a terorism soft.

Ofensiva celor dintâi este, dup\ p\rerea mea, per-
dant\ nu numai fiindc\ establishmentul nu cedeaz\
[i se regrupeaz\ ori de câte ori se mi[c\ impor-
tantul sau pric\jitul jil] universitar, lipsit de alte
mize majore decât de a-i avea pe al]ii la mân\, a
mai primi un honoris causa, a mai primi câte o
norm\ într-un cumul adesea fictiv, ci [i fiindc\
aceast\ ofensiv\ este purtat\ cu mijloace ofensa-
toare. Unii dintre cei [coli]i �afar\�, cu articole în
reviste de circula]ie interna]ional\ (uneori pur [i
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simplu recenzii la c\r]i ap\rute în România), se
exprim\ asemenea copiilor la s\niu[ � �Pârtie, c\
vin eu!� � [i îi reneag\ global pe to]i ceilal]i. Nu
avem înc\ analize asupra relevan]ei publica]iilor
(posibile totu[i prin num\rul de cit\ri [i utiliz\ri
interna]ionale), ci doar asupra num\rului lor.

Cred c\ este cazul ca acest conflict absurd (cele
dou\ p\r]i de fapt nu comunic\) s\ devin\ o disput\
public\ onest\, transparent\, comprehensiv\, f\r\
insulte [i calomnii, f\r\ lovituri sub centur\ [i,
dac\ se poate, în forma unor dialoguri fa]\ în fa]\
pentru ca toate p\r]ile s\ în]eleag\ [i s\ se în]eleag\
decent. Acum se pare c\ fiecare dintre p\r]i o soco-
te[te pe cealalt\ nelegitim\. Cum eterogena cate-
gorie de �centru� nu are mare putere [i mai [i
tace, aceast\ transformare pare înc\ imposibil\.
Pe scurt, mediul universitar nu este cu nimic mai
breaz decât cel politic [i decât cel jurnalistic. În
acest caz îns\ avem o problem\ moral\ în plus.
Oricât de �comercial� ar deveni sau oricât de încre-
menit s-ar men]ine, mediul universitar continu\
s\ joace rolul de alma mater. Este locul de formare
al profesionalismului, responsabilit\]ii sociale [i
civismului. Probabil de aceea reu[itele noastre se
num\r\ doar în indivizi, nu [i în institu]ii. Alma
mater este viciat\ chiar de noi [i de neputin]ele
noastre de a accepta analiza lucid\, de a ne bucura
de critica deschis\ [i pertinent\, de a fi mândri
de reu[itele interna]ionale sau interne ale cole-
gilor, de a avea gratitudine fa]\ de cei care au
contribuit la formarea noastr\. Cadrul normativ
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pentru toate acestea exist\: ordonan]a cu privire
la asigurarea calit\]ii, concursurile pentru statutul
de expert, criteriile pentru titlurile de conferen]iar
[i profesor, proiectele de finan]are în func]ie de
rezultate, nu doar de num\rul de studen]i, obli-
gativitatea Codurilor de etic\ universitar\. Cadrul
institu]ional fie nu exist\ înc\, fie este embrionar
(ARACIS, de exemplu). Este posibil îns\ ca întâi-
-st\t\torii s\ videze curând cadrul normativ de
orice sens [i s\ procedeze la o �inginerie genetic\�
pe embrionii institu]ionali, cu consecin]e mult mai
rele decât formulele actuale în care î[i tocesc din]ii
cei care invoc\ primatul unic, absolut [i exclusiv
al pedigriului occidental. În buna noastr\ tradi]ie
de personalizare a oric\rei reforme, odat\ cu ple-
carea �intempestivului� ministru Mircea Miclea,
grup\rile aflate la putere probabil vor încerca s\
fac\ schimb\ri favorabile abord\rii retro, tocmai ca
s\ se poat\ ap\ra, unii de ofensiva nou-veni]ilor,
al]ii pur [i simplu de ofensele dure care vin din
partea unora dintre nou-veni]i. M\ întreb, retoric
e drept, ce fel de autonomie universitar\ putem
construi dac\ noi avem probleme cu fundamentul
autonomiei personale, discern\mântul?

Maniheismele au efecte patologice oriunde se mani-
fest\. Dorin]a celor �noi� ca s\ ne evalu\m dup\
competitivitatea interna]ional\ este pe deplin legi-
tim\. Altfel r\mânem un trib retardat, îng\imând
ceva de interes etnoantropologic despre �barz\,
brazd\, viezure�. Dorin]a celor �vechi� în sensul
unei minime recunoa[teri [i gratitudini din partea
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celor care îi urmeaz\ este la fel de legitim\. Datul
anarhist cu parul în tot ce exist\ [i nu ne seam\n\,
la fel ca [i ]inutul cu din]ii de scaun, cu orice pre],
inclusiv cu cel al amanet\rii viitorului, sunt la fel
de maligne. Este îns\ drept c\ la aceast\ or\ efectul
datului cu parul este incomparabil mai mic decât
cel al ]inutului de scaun cu orice pre].

22, 15-21 noiembrie 2005



374

Mihaela Miroiu

Revolu]ia universitar\
[i agen]ii acesteia.
R\spuns lui Marius Turda1

Revolu]ia nu se face cu falanstere

Sunt întru totul de acord cu dumneavoastr\, dom-
nule Marius Turda. Cred c\ înv\]\mântul univer-
sitar românesc nu are nevoie de reform\, ci de
revolu]ie.

1. La obiec]iile fa]\ de atitudinea mea ca persoan\ prefer
s\ v\ r\spund într-o not\ de subsol: Marian B\nic\
mi-a fost masterand, l-am încurajat s\ plece, dar nu
ca s\ �scap de el�. Are ore în facultate înc\ din aceast\
toamn\ (exact dup\ sosirea în ]ar\). Polemizeaz\
cu mine fiindc\ a[a face din �tinere]e� [i fiindc\ a[a le
cer studen]ilor: s\ evalueze critic ceea ce spun, scriu
[i fac, exact cum procedez [i eu cu ei. La Facultatea
de {tiin]e Politice din cadrul SNSPA, oamenii sunt
to]i nou-veni]i în domeniu (aceasta este o mare u[u-
rare: nu aveam ce �conserva�). Dintre cei care au
f\cut studii doctorale [i s-au întors, unii sunt deja
conferen]iari, al]ii lectori. La categoria celor care
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Subscriu la ideea c\ e ceva putred în Danemarca
universitar\, [i anume finalit\]ile bine conturate
(rostul studiilor), curricula conceput\ contemporan,
legile, normele interne ale universit\]ilor, criteriile
de alocare [i distribuire a resurselor [i pozi]iilor,
evaluarea studen]ilor [i profesorilor, calitatea cur-
surilor [i a absolven]ilor, calitatea cercet\rii [i a
publica]iilor, dedica]ia fa]\ de cariera universitar\
(lista r\mâne deschis\). Universit\]ile s-au expan-
dat spectaculos, cu eforturi enorme, inclusiv în
sensul specializ\rilor. Dar s-au expandat cantitativ.
S\n\tatea universitar\ exist\, dar insular [i mai
degrab\ �anomic� (deviant fa]\ de cutum\).

Micropoliticile de schimbare sunt bune, dar sunt
strivite de macropolitici. De 15 ani facem reform\
calitativ\, adic\ mici falanstere, doar-doar de s-or lua
[i al]ii de bun\voie dup\ ele. Eu, de[i [tiu c\ se
poate tr\i [i insular, am încetat s\ cred în micropo-
litici ca surse de revolu]ionare a universit\]ilor
române[ti, indiferent dac\ ele implic\ agen]i

r\bufnesc contra celor care se întorc, v\ rog s\ m\
trece]i, dup\ ce încheia]i lista, la rubrica �suspec]i
neconfirma]i�. Dac\ am r\bufnit, am f\cut-o împo-
triva decret\rii a priori a valorii cuiva în virtutea
apartenen]ei la o categorie genera]ional\, neao[\,
occidental\ etc. Cred c\ sunte]i de acord cu mine c\
cele mai relevante criterii ale valorii sunt rezultatele
cuantificate corect, adecvat [i transparent, dup\ cri-
terii general acceptate, dincolo de �tribul� nostru
românesc [i chiar de Europa continental\.
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repatria]i (cazul posibil al unora ca dumnea-
voastr\ sau ca Mirel B\nic\, alt bun interlocutor
pe aceast\ tem\ în 22) sau b\[tina[i care mai dau
periodic cu nasul de practici occidentale [i înva]\
ceva din ele (cazul uneia ca mine [i al multor altora
asem\n\tori) sau, [i mai bine, agen]i combina]i.

Cred în revolu]ie prin macropolitici orientate spre
calitate. Ele încep de la o problem\: câ]i bani �face�
înv\]\mântul universitar actual? �Occidentul� are
probleme mari, mai ales cel european: aloc\ mai
pu]ine resurse pentru educa]ie (mai pu]in de jum\-
tate fa]\ de SUA per student: 8-10 000 dolari anual
fa]\ de 20-30 000) [i este actualul perdant în com-
peti]ia produc]iei de know-how fa]\ de SUA,
Canada, [i fa]\ de �tigrii� universitari asiatici.

M\ întorc la spa]iul mioritic, de[i m\ repet. Guver-
nele [i persoanele private aloc\ de 20 de ori mai
pu]in per student decât în Europa de Vest (400 de
euro fa]\ de 7-9 000), de 40 de ori mai pu]in decât
în SUA, dar [i de cinci ori mai pu]in decât pentru o
gr\dini]\ privat\ în România (taxa medie lunar\
la o gr\dini]\ privat\ în Bucure[ti este de 200 de
euro, iar taxa lunar\ per student la o facultate pri-
vat\ este de 40 de euro). În aceste condi]ii, eu
chiar m\ mir cum rezultatele nu sunt, mecanicist
vorbind, de 20-40 de ori mai proaste. Dar nu m\
mir prea mult: educa]ia este o profesie destul de
idealist\ [i de implicant\. Pe aceasta pariaz\ [i
guvernele, [i �sponsorii�: pe �pl\cerea� (pervers\?!)
a muncii care ne cost\ salarii mici [i r\zmeri]e
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ineficiente, dar [i deprofesionalizarea. Acesta este
ambientul financiar al situa]iei de mai jos.

Conduceri [i profesori: starea de fapt

Deocamdat\, în general avem un înv\]\mânt canti-
tativist, relativ seniorial, slab specializat managerial,
cu conduceri supraimplicate, profesori slab implica]i
institu]ional, administra]ii obediente, studen]i relativ
nemul]umi]i [i absolven]i care nu [tiu prea clar
dac\ [i la ce folose[te ceea ce au înv\]at.

Conducerile sunt bune la toate, de la proiectarea
curriculei la recrutare, angaj\ri, vân\toare de
resurse financiare. Rectorii, decanii, [efii de catedr\
sunt simultan administratori de spa]ii, organizatori
de admiteri [i �gradu\ri�, de balul bobocilor [i
ceremonii de absolvire, sunt vân\tori de granturi
[i coordonatori de proiecte de cercetare sau strategi
de implic\ri politice oportune ca s\ mai primeasc\
universitatea ceva fonduri, sunt dirigin]i de [antiere,
alerg\tori dup\ spa]ii, computere, mobilier [i m\turi,
dup\ fochi[ti [i zugravi (asta pe lâng\ norma sau
normele didactice ale fiec\ruia). Sunt paznici ai
normelor etice [i legilor, împ\r]itori de favoruri,
m\mici de serviciu pentru cazuri sociale [i psiho-
terapeu]i pentru subordona]ii nemul]umi]i [i frus-
tra]i. Pe scurt: sunt supervizorii [i îngrijitorii tuturor
lucrurilor: de la cercetare [i studii la sp\larea pode-
lelor [i lipirea afi[elor. Aceasta explic\ de ce au
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atât de mult\ putere: ei nu conduc universit\]ile,
ci sunt universit\]ile, în sens institu]ional.

Profesorii sunt în general dezinteresa]i de mai mult
decât de ore [i examene (din cercet\rile noastre
rezult\ c\ acesta este cazul pentru 60-67%). Ei
nu au la dispozi]ie spa]ii pentru studii [i consul-
ta]ii în care s\ coordoneze inclusiv doctoranzii1.
Nu dispun de abonamente electronice la reviste
de specialitate, accesibile [i pentru studen]i, nu
au bani [i/sau abilit\]i s\ produc\ suporturi [i s\
caute resurse electronice pentru cursuri. Desigur,
unii profesori ignor\ astfel de alternative, î[i car\
vechea geant\ diplomat cu manuscrise de la pa[opt
de la un curs la altul, de la o universitate la alta
[i dialogheaz\ lini[ti]i cu ve[nicia.

Carierele universitare sunt, mai ales pentru cei
tineri (asisten]i, lectori, conferen]iari), �un sport
periculos� [i mai ales hazardat, dac\ nu au �spon-
sori�. Seniorii [i maturii au mai multe norme, uneori
în multe universit\]i (minunate sinecuri de sta-
tus!), eventual ceva func]ii în politic\, adminis-
tra]ie, firme.

1. Vezi o abordare de detaliu pe aceste teme f\cut\
tot în paginile revistei 22 de c\tre C\t\lin Avramescu.
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Întoarcerile fiilor �r\t\citori�:
cazul fericit

Ce se întâmpl\, de regul\, în condi]ii de deschi-
dere optimist\ a unei facult\]i spre fiii �r\t\ci]i�
[i mult a[tepta]i: vine proasp\tul doctor britanic,
american, spaniol, francez. Constat\ c\, în cel mai
bun caz, în primul an este salarizat la plata cu ora,
eventual cu sprijin HESP (o burs\ de un an ca s\
îndure [ocul salariului universitar românesc). Face
ore, conform standardelor CEU. Se deschide concurs
pentru post, maxim de lector sau conferen]iar,
c\ci nu a putut produce chiar 40 de studii [i trei
monografii (aici ve]i spune c\ este un criteriu prost;
ave]i relativ\ dreptate). Concureaz\ [i îl ia. În câteva
luni se l\mure[te c\ nu poate supravie]ui din salariul
de 2-300 de euro. Caut\ s\ plece iar în Vest sau
caut\ angajamente în organiza]ii [i firme inter-
na]ionale care pl\tesc bani de tr\it din ei1. Febra
revolu]ionar\ sau m\car cea falansterist\ se osto-
iesc dramatic, orele devin o corvoad\ �patriotic\�,
[edin]ele de catedr\ o abstrac]ie, participarea la
concursurile altora o imposibilitate de facto, ca [i
implicarea în schimb\ri curriculare [i manageriale.
Iar dumneavoastr\ [ti]i bine c\, în Vest, ziua de
munc\ în universitate are opt ore [i implic\ [i
mult\ administra]ie. Foarte pu]ini dintre cei întor[i
reac]ioneaz\ diferit. Unii î[i iau dou\ norme, la
aceea[i universitate, aplic\ institu]ional la granturi

1. Cazul majoritar în experien]a mea.
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de cercetare, fac rost de resurse pentru universitate,
construiesc o via]\ de catedr\, vor cu adev\rat s\
fie agen]i de schimbare full-time1, chiar dac\ adesea
nu au nici cuiere s\-[i pun\ paltoanele. Al]ii se
implic\ în mai multe institu]ii simultan, dar sprijin\
domeniul [i universitatea, trag de ei s\ fac\ fa]\
între cariera universitar\ [i joburile interna]ionale2.
Al]ii tr\iesc între dou\ lumi [i fac transfer de know-
-how creând parteneriate universitare [i de cer-
cetare3. Cazul nefericit al cazului fericit este c\ ei
nu conduc înc\ universit\]i [i facult\]i, dar nu
neap\rat din reaua-inten]ie a cuiva.

Cazul nefericit este cel al fricii b\[tina[ilor fa]\
cu Occidentul întrupat de fiii r\t\citori, laolalt\
cu anticorpii produ[i contra acestei frici. Alt caz,
nu neap\rat minor, este cel al celor cu �pedigri�
occidental f\r\ acoperire în rezultate [i compe-
ten]e concludente în afara diplomei4. Aceste cazuri
necesit\ îns\ o alt\ discu]ie.

1. Noi avem un caz excelent, dar numai unul: C\t\lin
Partenie.

2. Liliana Popescu, în cazul nostru.
3. În cazul nostru, Drago[ Aligic\.
4. Am folosit termenul �pedigri� exact pentru acest tip

de cazuri, nu pentru orice persoan\ care a studiat
în Vest.
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Cum poate începe o revolu]ie?

R\zmeri]a cu circuit închis pe suport electronic
nu este revolu]ie, dar poate juca un rol în declan-
[area acesteia. Imaginea pa[optist\: venim de la
studii, punem mâna pe posturi de decizie [i moder-
niz\m universit\]ile este nerealist\. Ea devine �o
febr\ de o clip\�, dup\ care universitatea î[i reia
�dialogul cu ve[nicia� (ca s\ folosesc expresiile
inspirate ale lui Mircea Vulc\nescu).

Nu trebuie s\ sile[ti universit\]ile s\ înghit\ nou-
-veni]i, ci s\ le faci s\-i vâneze, în interesul lor, în
sistemul headhunting (vânare de min]i, de com-
peten]e). În acest sens nu conteaz\ de unde vine
�mintea� de care ai nevoie, ci m\sura în care ea te
poate sprijini în competi]ie [i dezvoltare. Pe aici
în]elegem greu faptul c\ educa]ia este un serviciu
[i c\ vom intra în concuren]\ atât între noi, cât [i
cu universit\]ile din întreaga lume, din Europa cu
prec\dere. Probabil ne baz\m pe eternul dumping:
cine mai d\ diplome la pre]uri atât de ridicole?

Ca s\ doreasc\ s\ vâneze chiar universit\]ile min]ile
necesare unui know-how competitiv, ar trebui s\
[tie c\ de produc]ia lor de know-how [i speciali[ti
depinde finan]area lor. Cam aceasta urma s\ declan-
[eze Legea asigur\rii calit\]ii [i crearea institu]iilor
necesare aplic\rii ei1. Legea este blocat\ în parla-
ment [i poate oricând s\ evolueze dup\ chipul [i
asem\narea celor interesa]i s\ mai tergiverseze

1. Nu men]ionez [i codurile [i consiliile de etic\ fiindc\
ar reie[i c\ m\ plâng personal. De[i chiar m\ plâng.
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câ]iva ani ruperea dialogului cu ve[nicia, adic\
tocmai pân\ ies ei la pensie.

Ce s-a întâmplat de fapt? Când fostul ministru
Miclea a dat ordonan]a cu privire la calitate, adic\
a declan[at evaluarea dup\ rezultate, a zgâl]âit
eterniz\rile pe post; respectiv, când a dat drumul
la revolu]ie, poporul universitar [i sindical, prin
reprezentan]ii s\i ale[i, a strigat în pres\ [i la
poarta MEC, �Mircea Miclea [i ai lui s\ se duc\
dracului! [i a ac]ionat strâns unit cu presa vigi-
lent\ [i programatic defetist\ în ideea stârpirii în
fa[\ a germenilor revolu]iei. Miclea a [tiut c\ o
revolu]ie nu se poate face f\r\ s\ ai într-o mân\
�biciul� (sanc]iunea) [i în alta �z\h\relul� (r\splata
financiar\ pentru practici bune [i pentru excelen]\).
�Z\h\rel� nu a avut, fiindc\ guvernele României
nu dau doi bani pe educa]ie. Doar cu biciul nu se
face revolu]ie. În consecin]\, el [i-a dat demisia [i
lumea, de[i abia atunci l-a apreciat, s-a repozi-
]ionat masiv pe formula �vom fi iar\[i cum am
fost!�.

Cam a[a cred c\ arat\ revolu]iile în educa]ie, model
Monastirea Arge[ului. Nu sunt defetist\. Dar îmi
este clar c\ cei care vrem �revolu]ie� nu facem o
mas\ critic\ [i nici nu ne solidariz\m pe o agend\
coerent\ de politic\ universitar\.

22, 13-19 decembrie 2005
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Patul academic al lui Procust.
R\spuns lui Andrei Cornea

Drag\ Andrei,

Voi încerca s\ urm\resc problemele ridicate de
tine în num\rul 841 al revistei 22 despre �cearta
standardelor universitare�, dorindu-mi ca aceste
discu]ii s\ se extind\ substan]ial în mediul aca-
demic [i, de ce nu, ca GDS s\ le g\zduiasc\. În
fond, politica universitar\ nu este cu nimic mai
neimportant\ decât macropolitica. Dimpotriv\.

1. Feti[ul publica]iilor ISI

Î]i dau dreptate în multe privin]e. S\ lu\m întâi
cazul revistelor cotate ISI.

O anecdot\ american\ spunea � îmi cer iertare
celor care sunt foarte sensibili la asemenea gen
de glume � c\ Dumnezeu nu ar putea deveni pro-
fesor universitar: are o singur\ Carte; Cartea nu are
note de subsol, bibliografie, index [i nu a publicat
nici m\car un fragment într-o revist\ cotat\ ISI.
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Publica]iile interna]ionale cotate ISI nu sunt foarte
definitorii pentru cei din afara [tiin]elor formale
[i a [tiin]elor naturii. Pentru filosofie, [tiin]e sociale,
literatur\, acest criteriu este relativ. Prin urmare,
ader la ideea ta legat\ de relevan]a cu totul par]ial\
a acestuia. În schimb, pledez categoric pentru inter-
na]ionalizarea cunoa[terii [i pentru ie[irea din pro-
vincialism. Când spun aceasta m\ gândesc [i la
desele situa]ii în care m-am aflat ca evaluatoare
de specialitate. Am g\sit facult\]i în care întreaga
produc]ie intelectual\ era de circuit local: lumea
publica aproape exclusiv în editura [i analele propriei
universit\]i, participa la manifest\ri [tiin]ifice jude-
]ene sau doar la cele ale universit\]ii lor. Trec acum
peste tematica [i abord\rile, nu rareori, vetuste.
Despre ce revizuire [i validare critic\ a acestei
produc]ii intelectuale am putea vorbi? În condi]ii
de globalizare [i atunci când absolven]ii no[tri se
vor confrunta cu lumea larg\ în competi]ia pro-
fesional\, b\ltirea în sucul intelectual propriu este
iresponsabil\. De unde s\ [tim dac\ îi preg\tim
pentru competi]ie interna]ional\, odat\ ce noi, cei
care îi form\m, nu ne supunem regulilor competi-
]ionale din lumea universitar\? Când am încercat s\
facem evaluarea calit\]ii în propria noastr\ univer-
sitate, ne-am trezit uneori cu o confuzie deliberat\
între termenii: recenzen]i necunoscu]i [i recenzen]i
recunoscu]i. Cele mai r\spândite deprinderi inte-
lectuale în lumea noastr\ universitar\ sunt adesea
autiste [i de cast\. Scriem [i public\m �de capul
nostru�, f\r\ ca cineva anonim, f\r\ parti-pris-uri
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s\ fac\ o lectur\ critic\ prealabil\ public\rii. Ne
cit\m în ga[c\ [i ne ignor\m în rest. Facem cronici
laudative amicilor [i lu\m gâtul inamicilor. De aceea
avem nevoie de referen]i necunoscu]i din specia-
litatea fiec\ruia. De aceea trebuie s\ ne [tim locul
în produc]ia interna]ional\ de know-how. Cred c\
faptul c\ ne ocup\m de teme române[ti sau chiar
de studii române[ti nu este r\u deloc. În definitiv,
lumea larg\, mai ales cea european\, va vrea s\ ne
în]eleag\, iar noi avem obliga]ia moral\ s\ scoatem
produc]ia intelectual\ româneasc\, indiferent de
tem\ [i domeniu, dincolo de grani]ele mioritice.

Ca s\ înt\resc îns\ ideea c\ ai [i mult\ dreptate
cu ISI ca feti[, î]i dau un exemplu concludent.
Cineva (A.G.) a publicat o recenzie foarte bine
f\cut\ despre cartea mea Drumul c\tre autonomie
în cea mai important\ revist\ de filosofie feminist\
din lume, Hypatia, punând accentul pe partea de
noutate a abord\rilor mele în teoria politic\ femi-
nist\. În logica feti[ului mai sus pomenit, A.G.
are publica]ie ISI, eu nu. Desigur, ea nu are nici o
vin\, dimpotriv\.

2. Cele dou\ excese: titluri f\r\
acoperire versus acoperire f\r\ titluri

Absolut de acord c\ în ultimii ani au gemut mesele
comisiilor CNATDCU de dosare de acordare a titlu-
rilor de profesori. Mai mult, mobilul fundamental
nu a fost �blazonul� (care nu mai reprezint\ mare
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lucru), ci diferen]a mare de salariu. Dac\ duceau
grija înv\]\mântului superior, votau cre[terea de
buget pentru educa]ie [i schimbarea dramatic\ a
grilelor de salarizare pentru universitari. {tiai c\
un preparator universitar doctorand are 5 milioane
pe lun\, iar un poli]ist debutant ia din prima lun\
12,5 milioane, chiar dac\ face doar munc\ de birou?
La noi nu a avut niciodat\ loc o dezbatere sau o
ini]iativ\ politic\ pe tema: salarii bugetare egale
la munc\ de valoare comparabil\.

Fac parte dintre cei neinten]ionat privilegia]i de
grija parlamentarilor universitari [i m\ simt mai
sigur\. Am dep\[it frica omului mereu pauper,
mereu la limita c\ nu fac fa]\ la plata între]inerii
[i cump\rarea c\r]ilor. Cel pu]in a[a ar trebui s\
tr\im cu to]ii. Numai a[a cei tineri ar opta doar
pentru cariera universitar\, iar universit\]ile nu
ar mai fi simple sinecuri de status pe care le vizi-
tezi la ore [i examene, între alte unul-dou\ servicii
sau contracte din care mai [i câ[tigi bani.

O vreme am fost membr\ în Consiliul Na]ional de
Atestare a Titlurilor [i Diplomelor Universitare.
Veneau adev\rate cufere cu opere complete pentru
fiecare dosar. Mai mult, adesea greutatea cuferelor
era invers propor]ional\ cu calitatea con]inutului.
Uneori te sim]eai strivit de sentimentul unei grafo-
manii de nest\vilit. Unele dintre lucr\ri erau auto-
plagiate par]ial sau total: clone cu titluri diferite.
Pe masa de consiliu se ridicau mun]i de c\r]i:
masivele Popescu, Georgescu, Popa Pripici. Erau
[i c\r]i valoroase. Dar [i mult\ maculatur\. {i pe
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mine începuse s\ m\ bântuie spaima de c\r]i [i de
cantitativism. Respingeam dosare. Unii ne d\deau
în judecat\ vrând s\ ob]in\ titlul prin hot\râre
judec\toreasc\. Dac\ nu cedezi, oamenii încep s\
te urasc\. Într-o bun\ zi e[ti înlocuit cu altcineva
mai în]eleg\tor, mai uman. Scap\ [i ei de tine [i
tu de ei.

Acum, în\sprindu-se criteriile, exist\, sus]ii [i tu,
riscul invers: acela al oamenilor valoro[i l\sa]i pe
dinafara unui pat al lui Procust mult prea rigid
(varianta Miclea) sau ceva mai relaxat (varianta
modificat\ de ministrul H\rd\u).

Am câteva amendamente la punctul t\u de vedere.

Titlul de profesor înseamn\ acum în mod automat
[i dreptul de a conduce doctorate. Cine coordo-
neaz\ [coli doctorale a înv\]at câteva lec]ii clare:
a) dac\ nu câ[tig\ granturi de cercetare în calitate
de coordonator, nu are cum s\ sprijine doctoranzii
în munca lor fiindc\ resursele de cercetare sunt
adesea zero. Este de preferat s\ fie [i granturi
interna]ionale, dar nu cred c\ ar trebui s\ fie obli-
gatoriu; b) dac\ nu are exerci]iul adesea enervant
[i umilitor al propriilor publica]ii în reviste interna-
]ionale de specialitate peer-review, nu [tie clar cum
s\-[i constrâng\ propriii doctoranzi s\ scrie academic
potrivit standardelor interna]ionale. Când trimi]i sau
când e[ti solicitat s\ scrii în asemenea publica]ii,
te po]i a[tepta s\ prime[ti articolul înapoi de
trei-[apte ori ca s\-i faci diverse categorii de revi-
zuiri, dup\ cum cer referen]ii necunoscu]i [i editorii.
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Ai adesea senza]ia c\ barocul administr\rii textului
este mai important decât con]inutul. Da, pentru
ei aspectele tehnice sunt extrem de importante. Îi
scute[te de multe, printre care, nu pu]in, îi pro-
tejeaz\ de acuza]ii c\ public\ plagiate; c) scrierea
academic\ are rigorile ei, canoanele ei, e drept,
frustrante pentru stili[ti [i pentru spiritele greu de
disciplinat. Dar când aplici pentru un post într-o
profesie, oricare ar fi aceea, nu ai încotro. Regu-
lile competi]iei sunt acelea[i, iar standardele sunt
agreate de c\tre comunitatea profesional\ care este
obligat\ s\ le aplice nediscre]ionar. De aceea, de
exemplu, volumele de publicistic\, cele de eseistic\,
de[i pot s\ fie incomparabil mai influente cultural
decât cele canonic-[tiin]ifice, nu pot s\ fie luate
în seam\ într-un CV universitar. Munca academic\
este pur [i simplu o munc\, iar cariera academic\ o
carier\, alta decât cea eseistic\, jurnalistic\, medi-
cal\ etc. Au regulile lor [i abilitarea vine în conse-
cin]a respect\rii acestora. De exemplu, po]i s\ fii
str\lucit ca eseist, dar doctoratele se dau urmând
criterii standard: admitere, cursuri speciale în [coli
doctorale, trei-patru examene [i trei-patru referate
cu comisii de specialitate, examene suplimentare,
dac\ vii din alt domeniu. Faima [i succesul sunt
una, recunoa[terea profesional\ este alta. Este frus-
trant, dar nu avem încotro. B\sescu, de exemplu,
poate s\ fie un superpre[edinte [i un mare ctitor
al democratiz\rii, dar aceasta nu îl îndrept\]e[te
la un doctorat în [tiin]e politice, dup\ cum nu îl
îndrept\]e[te nici pe Cristian Tudor Popescu, de[i
trece drept un mare analist [i publicist politic.
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Desigur îns\, dac\ vor doctorat în domeniu, se
pot înscrie la concurs [i pot urma traseul oric\rui
muritor obi[nuit.

Dar probabil c\ unor oameni le-ar pl\cea mai mult
s\ fie �un[i� doctori, conferen]iari, profesori, [efi,
pre[edin]i, directori etc. decât s\ suporte umilin]a
competi]iei în rând cu toat\ lumea atunci când ei
se cred mai presus de judecata �masei� universitare
sau a altor categorii de oameni de �mas\�. Ceasul
r\u! Nimeni nu trebuie s\ fie mai presus de stan-
darde. Problema dac\ ele sunt corecte sau nu este
alta, de aceea o [i discut\m.

3. Suntem pauperi în accesul
la documentare

Ai acordul meu. Dar eu merg ceva mai departe.
Resursele noastre sunt foarte s\race. Facem uneori
piraterie de pe Internet (cu concursul mai tinerilor
colegi sau doctoranzi, mai abili în acest �sport�,
sau cu recurs la caritatea colegilor interna]ionali)
ca s\ punem mâna pe bibliografia de care avem
nevoie pentru a ne exercita onorabil profesia. Te
rog s\ nu ui]i c\, la noi, aloca]ia pe student este în
medie de 400 euro pe an (de 20 de ori mai mic\
decât media european\, de 40 de ori mai mic\ decât
cea american\), adic\ educa]ia universitar\ este cea
mai ieftin\ �marf\� din România. Toate pre]urile
se europenizeaz\, cel al educa]iei nu, cu excep]ia
gr\dini]elor [i a câtorva [coli private. Aceast\
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aloca]ie este rezultatul unei decizii politice potrivit
c\reia educa]ia este un serviciu ieftin. Oricine a
guvernat pân\ acum a decis la fel, iar noi, prin
sindicatele noastre, nu ne-am împotrivit eficient.
Nu-]i f\ iluzii: guvernele nu dau mai mult de doi
bani pe noi. De aceea este o nevoie acut\ pentru
plata suplimentar\ a calit\]ii. Când Miclea [i-a
depus demisia fiindc\ guvernul �nostru� nu voia
s\ investeasc\ în educa]ie, am t\cut cu to]ii mâlc.

În sens foarte actual ar fi nevoie ca MEC s\ fac\
m\car gestul elementar de a pl\ti abonamente pentru
întreaga re]ea de universit\]i la bazele electronice
de date JSTOR [i EBSCO, ceea ce ne-ar da acces
legal m\car la revistele de specialitate. Altfel r\mâ-
nem în provincialismul nostru mioritic, f\r\ nici
o [ans\ de documentare interna]ional\, dar\mite
de vizibilitate.

4. Standardele pot deveni �un pozitivism
[ablonard [i nerod�

Deocamdat\, standardele de evaluare arat\ a[a cum
spui. Ele sunt nenuan]ate. Nu relev\ nimic semni-
ficativ despre sporul de cunoa[tere, despre impactul
[tiin]ific (minus cele din Indexul Interna]ional de
Cit\ri), despre cel social, cultural, ci doar despre
câte articole sau c\r]i am publicat [i unde anume.
Aceste standarde convin unora, mai ales celor care
au prins pulsul ISI, vor s\-[i fac\ un loc legitim
sub soare [i, uneori, lucreaz\ la delegitimarea intens\
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sau la obstruc]ionarea altor criterii. P\rerea mea
este c\ standardele actuale sunt o minunat\ prob\
de narcisism intelectual. M\ voi referi la domeniile
noastre: umanioarele [i [tiin]ele sociale. Nu are
importan]\ la ce efecte duce produc]ia intelectual\
în planul educa]iei, profesionaliz\rii, calific\rii,
dezvolt\rii morale, civiliz\rii, cultiv\rii valorilor
artistice, democratiz\rii, cunoa[terii sociale, dez-
volt\rii culturii civice [i politice, al cet\]eniei demo-
cratice, al bunei guvern\ri, ci câte articole [i tomuri
expunem [i unde anume o facem. Profesional sun-
tem suma apari]iilor noastre scrise, nu [i suma
efectelor pe care le produc acestea. Universit\]ile
sunt înc\ turnuri de filde[ sau m\n\stiri medie-
vale. Nu comunic\ cu exteriorul, ci numai între
ele (caz bun!). Eventual se confrunt\ statistic.
Nimic mai contraproductiv [i, în momentul de
fa]\, mai sinuciga[. Într-o bun\ zi, absolven]ii [i
contribuabilii ne vor trage de mânec\, iar argu-
mentul c\ am publicat mult nu îi va convinge.
Avem cel pu]in dou\ instan]e de evaluare: bene-
ficiarii produc]iei de know-how [i propria noastr\
comunitate profesional\. Deocamdat\, standardele
de evaluare ignor\ beneficiarii.

Ca de obicei, aceia care impun standarde în lumea
noastr\ ignor\ (voit sau nu) dezbaterile interna-
]ionale actuale despre rostul universit\]ilor [i uni-
versitarilor. Înv\]\mântul universitar a devenit unul
de mas\. Func]iile sale se diversific\ enorm de
mult. Universit\]ile trebuie s\ devin\ [i devin actori
importan]i ai lumii calific\rilor [i afacerilor, ai dez-
volt\rii societ\]ii civile, ai mass-media.
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Evaluarea profesorilor [i a programelor de studii
trebuie s\ devin\ la fel de multicriterial\ [i de
orientat\ spre tipul de impact, spre efecte. Ai drep-
tate s\ spui c\ vine cineva cu dou\-trei publica]ii
mediocre în con]inut, dar publicate ISI [i doboar\
net un om de valoare prin impactul lucr\rilor sale
în [tiin]\, educa]ie, societate etc.

Nu ne r\mâne decât s\ nu a[tept\m s\ dea �biro-
cratizarea f\r\ precedent� peste noi [i s\ devenim
parte activ\ în discutarea [i stabilirea criteriilor
de evaluare academic\.

22, 25 aprilie-11 mai 2006
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Partea a VII-a

TR|IM ÎN CEA MAI BUN|
ROMÂNIE POSIBIL|
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Puteam s\ nu pierdem primii
zece ani?

Integrarea noastr\ în lumea european\ va fi un
nou proces lung [i greu fiindc\ straturile înapoierii
noastre sunt foarte adânci. Mul]i formatori de opinie,
adesea tineri [i, firesc, ner\bd\tori, împ\rt\[esc
ideea c\ numai relele inten]ii ale clasei politice
române[ti ne-au condus la aderarea târzie [i la
pierderea primilor 10 ani dup\ c\derea comunis-
mului. Nu împ\rt\[esc decât par]ial aceast\ idee.
În regimurile democratice, politica se face [i cu
cet\]eni. În plus, se practic\ într-un context social
concret, iar contextul nostru a fost realmente diferit
de cel central [i est-european.

Primul lucru pe care ar trebui s\-l accept\m este
faptul c\ România a avut un comunism atipic pentru
Europa (cealalt\ excep]ie era Albania). Dup\ moartea
lui Stalin, ]\rile comuniste europene au trecut prin
procese de respingere a stalinismului, iar din 1985
au intrat prin contagiune în reforme �gorbacioviste�.
În acest sens, partenera noastr\ actual\, Bulgaria, a
fost mult mai avansat\ politic în 1989. Din 1971,
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în România s-a construit treptat un stalinism na]io-
nalist (cum l-au numit Verdery, Tism\neanu [.a.).
Locul închisorilor politice explicite (desfiin]ate for-
mal în 1964) a fost luat de lag\rul generalizat de
supraveghere [i �cumin]ire� a popula]iei în sistemul
poli]iei politice. Aceasta î[i amplifica exponen]ial
�obiectul muncii�, tratând ca suspecte chiar [i actele
de supravie]uire. În definitiv, nici unul dintre noi
nu putea s\ tr\iasc\, fizic vorbind, decât delictual:
cump\ram produse �la negru�, f\ceam tot soiul
de trocuri, n\scoceam mijloace de înc\lzire ilegale.
Prin urmare, �veghetorii� ne aveau poten]ial la
mân\ cam pe to]i. Figurile �emblematice� ale spa-
]iului public s-au redus la dou\. Locul unei specia-
liz\ri în produc]ie l-a luat megalomania industrial\.
Consumul a început s\ fie normat din 1979. Mini-
mele repere individuale s-au topit în anonimat.
Minima libertate de exprimare a fost sugrumat\
sub cenzur\. Am mo[tenit o societate ruinat\ moral,
politic, economic, cultural. Cu aceast\ ruin\ în [i
lâng\ noi am intrat în [ocul unei lumi fa]\ de care
nu puteam s\ avem alt\ empatie decât cea din
surse livre[ti [i radiofonice. Mai mult, nu ne cuno[-
team societatea altfel decât din experien]a proxi-
mit\]ii. Cercet\rile sociale au fost nu doar cenzu-
rate, ci chiar cvasiinterzise din 1977. Fiecare tr\ia
cu percep]ia direct\ a �celorlal]i�, în ignoran]\ fa]\
de lumea mai larg\. Guvernele României nu au
[tiut ce guverneaz\ decât dup\ ureche.

În metafor\ cromatic\, prima etap\ de ie[ire din
comunism o putem numi �zona gri� a istoriei
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actuale, zona care, în termeni de frontiere, poart\
numele de no man�s land. Mul]i anali[ti consider\
acel deceniu ca unul al timpului pierdut, al istoriei
risipite. Ne situam în mijlocul a nimic. Prefixul
�post� denota de fapt o nonidentitate pozitiv\ sau
o identitate negativ\: formal nu mai eram în comu-
nism. Dar nici în alt\ parte coerent\. A fost deceniul
disputei ideologice numite comunism-anticomu-
nism. Personal consider c\ aceast\ caracterizare
nu este tocmai potrivit\. Respingerea comunismului
a fost un fenomen de mas\. Nici o �tab\r\� nu
voia înapoi comunismul, adic\: dictatur\, partid
unic, proprietate colectiv\, poli]ie politic\, cenzur\,
cultul personalit\]ii, ra]ionalizarea consumului.
Interesele politice ale multor oameni, ale majo-
rit\]ii chiar, puteau s\ fie etichetate ideologic drept
�conservatorism de stânga�. Conservatorii nu doreau
s\ se întoarc\ in integrum în trecut, nu voiau comu-
nism, ci voiau ca bazele identit\]ii [i siguran]ei
lor s\ nu fie dramatic zdruncinate. Pe scurt, voiau
schimb\ri lente, pozitive, suportabile. Clasa munci-
toare era simbolic conduc\toare. Cei care f\ceau
parte din aceast\ categorie s-au trezit în cea mai
disperat\ situa]ie: categoria lor devenise peste noapte
o clas\ oarecare, ba mai mult, în câ]iva ani, �gra]ie�
procesului de dezindustrializare, a devenit nonclas\
[i, în timp, nonmuncitori. În aceea[i situa]ie s-au
trezit [i mul]i ingineri de întreprindere (în definitiv,
70% dintre absolven]ii facult\]ilor române[ti erau
ingineri). Este inteligibil [i explicabil de ce aceste
milioane de oameni au încercat s\ î[i apere
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drepturile tradi]ionale la un loc de munc\ sigur
[i la un statut social onorabil.

Experien]a româneasc\ a �drepturilor� era cu totul
distorsionat\. Termenul �drepturi� se folosea mai
ales pentru ra]iile de alimente: �Mergem s\ ne
lu\m drepturile de la alimentara la care suntem
aronda]i�. Cu acest sens al �drepturilor� am tr\it
ultimii zece ani de comunism. Dup\ drepturi
�abstracte� de tipul libert\]ii, propriet\]ii private
garantate, pluralismului, libert\]ii presei tânjeau
abstract diverse grupuri minoritare politic [i inte-
lectual, unii fiindc\ le-au de]inut în tinere]e, o parte
chiar au fost închi[i fiindc\ [i le-au exercitat, al]ii
fiindc\ au mai tras clandestin cu ochiul, mintea
[i urechea la Occident (c\r]i, radio, rude, prieteni
[i, absolut rare, plec\ri). Nu este de mirare c\,
pentru cei mai mul]i cet\]eni, cererile de drepturi
nu vizau, în primul deceniu, decât drepturi sala-
riale [i c\ singura mi[care de mas\ de succes a
fost mi[carea sindical\, vârful de lance al conser-
vatorismului de stânga în acea vreme. Orice tentativ\
de reform\ economic\ radical\ s-a izbit de o desf\-
[urare de for]e sindicale de neoprit: [osele blocate,
guverne asediate, trenuri oprite etc.

În societ\]ile democratice, politica se face [i cu
cet\]eni. Prin absurd, chiar dac\ politicienii ar fi
descins din lumea �îngera[ilor� [i ar fi avut doar
inten]ii bune, dac\ n-ar fi pus um\rul la captu-
rarea statului de c\tre cona]ionali [mecheri care
au lansat capitalismul autohton via privatizare,
p\zindu-se cu ghearele [i cu din]ii de concuren]a
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occidental\, nu cred c\ puteam scurta semnificativ
etapa �contra� în favoarea proiectelor de reform\ [i
dezvoltare. A fost [i de în]eles, [i legitim ca oamenii
s\-[i apere interesele de conservare a statu-
-quo-ului [i s\ vrea s\ p\streze un mod de via]\
familiar, s\ î[i doreasc\ o minim\ rutin\ insti-
tu]ionalizat\. Sigur, în plan istoric a fost contra-
productiv. Dar oamenii nu au pe �fi[a postului�
de cet\]eni sarcini de ordin istoric, ci pur [i simplu
interese individuale legitime. Politicienii au îns\
sarcini de ordin istoric. Chiar dac\ ei sunt bine
inten]iona]i [i competen]i � caz ideal �, nu pot
merge radical contra curentului intern decât în
condi]ii de dictatur\.

România liber\, 7 noiembrie 2006
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F\r\ mofturi [i iluzii

Comunismul nu este r\u pentru to]i oamenii. Poate
de aceea nostalgicii s\i sunt destul de numero[i.
V\ rog pe ce tineri s\ v\ închipui]i [i pe cei maturi
[i vârstnici s\ v\ reaminti]i c\ tr\iam într-o socie-
tate în care competi]ia nu era lege general\ a socie-
t\]ii, dimpotriv\. Resursele se alocau dup\ un plan
politic. Produc]ia, salariile, consumul erau plani-
ficate, nu l\sate la voia pie]ei. În consecin]\, nu
avea importan]\ nici cât de bine lucrai, nici dac\
ceea ce f\ceai se vindea. Puteai lucra prost sau
puteai lenevi cât vrei, de unde [i expresia halu-
cinant\ într-un sistem concuren]ial: �Cât mai stai
la serviciu?�. Lozincile anecdotice ale acelor vremuri
reflectau foarte limpede starea de fapt: �Noi cu
bra]ul ca o]elul vom culege mu[e]elul�, �Decât s\
muncim cu rost, mai bine pu]in [i prost!�, �Munca
l-a creat pe om, da� nici de lene n-a murit nimeni!�.
Capitalismul, mai pu]in cel axat pe o doz\ ridicat\
de protec]ie social\, este nemilos. Expunea lene[ii
f\r\ averi mo[tenite la moarte prin înfometare,
pe cei cu performan]e mediocre la salarii foarte
mici, pe cei pro[ti la o grea supravie]uire. Dictatura
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pie]ei este foarte dur\ pentru oamenii comozi,
nedispu[i s\ înve]e, încremeni]i în ceea ce [tiau
ei de pe vremuri. Lucr\torii înving\tori ai capita-
lismului sunt cei performan]i. Lucr\torii înving\tori
ai comunismului nu exist\. Eroii �muncii socia-
liste� sunt foarte pu]ini, iar �eroismul� lor se reflect\
într-o medalie, nu în nivelul de trai. Pân\ la urm\,
dac\ erai foarte bun sau foarte slab, nu conta absolut
deloc pentru standardul de via]\ pe care îl aveai.
Ca s\ nu ne road\ invidia, partidul avea o imens\
grij\ s\ distrug\ prin omogenizare social\ dife-
ren]ele dintre noi, acele diferen]e care ne-ar fi
f\cut s\ ne sim]im frustra]i prin compara]ie. Partidul
[tia ce nevoi avem. Stabilise c\ ne trebuie 8 metri
p\tra]i locuibili de persoan\, 20 de litri de ben-
zin\, câ]i kilowa]i ni se cuvin, ce cantit\]i de ali-
mente. Fa]\ cu aceast\ planificare, valoarea noastr\
profesional\ era o variabil\ complet neglijabil\.
Între altele, aceast\ valoare nici m\car nu mai conta
prea mult în economia de comand\.

Pe scurt, pentru oameni cu aspira]ii [i eforturi
mediocre, pentru indolen]i, pentru cei slab cali-
fica]i [i lene[i, pentru cei lozincarzi [i goi de con-
]inut comunismul era bun, tocmai fiindc\ ei erau
norma [i ceilal]i devian]a. Din aceste categorii de
oameni [i din copiii lor crescu]i în cultul [i în
nostalgia �epocii de aur� a omogeniz\rii sociale
s-au recrutat mul]i dintre marii frustra]i actuali.
Este un pattern cultural foarte r\spândit: concu-
ren]a este rea, averea este un furt, cine are este
dubios. Ei au hr\nit [i hr\nesc conservatorismul
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de stânga, extremismele, populismul. Pe ei a contat
PSD-ul când f\cea politici ale carit\]ii de stat, adic\
protec]ie social\ mascat\ prin salarii compensatorii,
[omaj tehnic etc. Pe ei îi câ[tig\ politicienii care
o fac pe haiducii: �Lu\m de la boga]i [i d\m la
s\raci!� (PRM) [i cei care rup gura târgului cu
milostenii ocazionale pentru oameni care, într-o
lume capitalist\ trebuiau s\ aib\ asigur\ri pl\tite
în caz de catastrofe sau trebuiau s\ se racordeze
legal [i s\-[i pl\teasc\ facturile la curent (PNG).
Pentru ei au fost sacrificate educa]ia, s\n\tatea,
cultura, infrastructura. Pentru ei au lucrat cei pu]in
peste patru milioane de pl\titori de taxe din venituri
[i, în ultimii ani, menajerele, c\p[unarii, construc-
torii pleca]i în Occident, fiindc\ au în]eles c\ este
imoral [i contraproductiv s\ a[tep]i s\ �]i se dea�.
Marii înving\tori ai tranzi]iei noastre incoerente
au fost, e drept, marii [mecheri (deloc doar securi[ti
[i activi[ti) care au reu[it s\ captureze statul [i s\
privatizeze în favoarea lor �proprietatea întregului
popor�. Dar ei nu ar fi avut atât succes f\r\ un
bazin electoral interesat în politicile carit\]ii, în
amânarea concuren]ei, în protec]ie social\ extins\
la categorii moral nelegitime: adul]i s\n\to[i, ap]i
de munc\, eventual intra]i în [omaj la 40-45 de
ani. Tranzi]ia a fost, cel pu]in în primul deceniu,
o competi]ie pentru statutul de victim\ favorit\
[i de client privilegiat al statului. Urmele acestei
�competi]ii� le vom resim]i mult\ vreme. Dar iluzia
c\ merge [i a[a nu mai este împ\rt\[it\.

Avem un avantaj: am suportat deja marele [oc al
tranzi]iei. Se presupune c\ aceasta ne ajut\ s\ nu
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mai avem mari iluzii în privin]a statului parental,
cel care are grij\ de noi, de[i nu suntem orfani,
persoane cu handicap, b\trâni, familii s\race mono-
parentale. Este un avantaj chiar fa]\ de noii no[tri
concet\]eni europeni din Vest. Mul]i dintre ei nutresc
înc\ iluzia c\ statul trebuie [i poate s\ practice o
politic\ foarte protectiv\, inclusiv s\ protejeze con-
tracte de munc\ de-a lungul vie]ii. Aceste deprinderi
foarte de stânga au fost formate în plin R\zboi
Rece. Ca s\ demonstreze c\ nu este nevoie de comu-
nism pentru o protec]ie social\ extins\, guvernele
vest-europene au f\cut concesii imense în sensul
politicilor protective. Acum, aceste politici se izbesc
de dou\ ziduri la fel de dure: primul zid este repre-
zentat de marile companii care nu mai vor s\ lucreze
în medii de afaceri care le lezeaz\ câ[tigurile prin
impozit\ri excesive, prin protec]ie excesiv\ a drep-
turilor salaria]ilor [i tind s\-[i mute afacerile în
medii mai favorabile. Cel de-al doilea zid este repre-
zentat de marile sindicate [i de mul]i cet\]eni care
s-au înv\]at cu hiperprotec]ia statului, încât a bene-
ficia de aceasta le pare o a doua natur\. Lucr\torii
români, ca [i al]i est-europeni ajung în Vest f\r\
�mofturi� [i f\r\ iluzii. Vestul marilor companii
ajunge [i el în Estul f\r\ �mofturi� [i f\r\ iluzii.
Cred c\ acesta este avantajul nostru principal în
competi]ia european\.

România liber\, 28 decembrie 2006
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Zece pentru România: sau
despre adolescen]a moravurilor
[i virtu]ilor

Am urm\rit pe 20 decembrie 2005 �Gala 10 pentru
România� organizat\ de postul de televiziune Reali-
tatea TV. Ideea a fost foarte bun\ [i atmosfera
pl\cut\. Dup\ o diminea]\ în care puterea [i opo-
zi]ia s-au p\ruit în parlament, în stil autist, arun-
cându-[i vorbe grele, f\r\ s\ argumenteze, s\ dialo-
gheze, reprezentan]ii cobeligeran]i se aflau relativ
de fa]\, în Ateneul Român, zâmbitori, îmbiba]i de
�spiritul s\rb\torilor� [i al s\rb\toririlor.

Poporul român, prin cei 4 000 de reprezentan]i,
sociologic e[antiona]i ca s\ ne dea percep]ia celor
17 milioane de aleg\tori, î[i votase pe cei mai
buni cânt\re]i, actori, sportivi, jurnali[ti, anali[ti
politici, mini[tri, parlamentari, politicieni tineri
[i politicieni în general. Cei 10 s-au dovedit a fi
8, c\ci doi dintre protagoni[tii Galei au întrunit
sufragiul popular la dou\ categorii: Cristan Tudor
Popescu a fost desemnat [i jurnalistul, [i analistul
politic al anului, iar Mona Musc\ a dobândit trofeul
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la categoria mini[tri [i parlamentari. Oamenii î[i
iubesc cânt\re]ii, mai ales de muzic\ popular\ (Irina
Loghin), actorii (Florin Piersic), fotbali[tii (Cristi
Chivu), apreciaz\ succesul marilor capitali[ti români
(Ion }iriac), admir\ incisivitatea f\r\ frontiere a
jurnalistului anului [i ubicuitatea sa televizat\ în
talk-show-uri [i interviuri pe toate canalele posibile,
admir\ acela[i lucru la tân\rul politician al anului
(Cozmin Gu[e): faptul c\ nu are nici �tat\ ori-
ginar�, nici �tat\ adoptiv� [i merge pe drumul s\u.
Poporul aleg\tor se reg\se[te în parlament într-o
femeie independent\, curajoas\, orientat\ spre cet\-
]eni [i neobedient\, mereu solicitat\ de mass-media,
prezent\ ca liberal\ civic\, nu ca reprezentant\ a
unui partid (Mona Musc\), [i în guvern, eventual
din acelea[i motive, fiindc\ cei 4 000 nu au f\cut
analiza rezultatelor guvern\rii. În sfâr[it, poporul
elector se reg\se[te în b\rbatul politic din capul
statului, Traian B\sescu, secondat la categoria poli-
ticieni tot de Mona Musc\, la rândul ei fiind
secondat\ de Corneliu Vadim Tudor, nominalizat
pe locuri frunta[e [i la categoria parlamentari. (Nota
bene îngrijor\toare: cu excep]ia Monei Musc\, PNL,
PD, PC [i UDMR [alia]ii la guvernare] nu au parla-
mentari marcan]i. PSD [i PRM da.)

Exist\ ceva comun în pozi]iile de top ale Monei
Musc\, Traian B\sescu, Cristian Tudor Popescu,
Cozmin Gu[e, Monic\i Macovei (locul al doilea la
nominalizarea mini[trilor), Vadim Tudor [i Gigi
Becali (nelaurea]i de ast\ dat\, dar nominaliza]i,
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primul pe locul al treilea la politicieni, al doilea
pe pozi]ia secund\ la oameni de afaceri): autenti-
citatea pe care o respir\ fiecare dintre ei. Nici
unul nu este perceput ca �omul lui X�. Fiecare
este omul s\u. Fiecare este perceput ca politician
pentru cet\]eni, nu pentru partid. Fiecare este per-
ceput ca mai aproape de caracteristicile onestit\]ii.
Pe scurt, electoratul e[antionat apreciaz\ câteva
virtu]i politice clare: autenticitatea, curajul, stilul
direct de comunicare, orientarea spre cet\]eni, onesti-
tatea, consecven]a, unicitatea. Este un progres evident
fa]\ de deceniul trecut când aprecia excesiv (a[a cum
reiese din sondaje [i din vot) paternalismul, conserva-
torismul de stânga, discursul comun [i impersonal, lim-
bajul cabalistic, disciplina de partid, stilul �strâns uni]i
în jurul conduc\torului�.

Prima veste bun\ este c\ ne afl\m în plin\ adoles-
cen]\ a exerci]iului cet\]eniei. Oricine se va mai
orienta spre virtu]ile apreciate în trecut gre[e[te
[i este politic falimentar. Oricine va merge în urm\-
torii cinci ani spre strategia câ[tig\toare actual va
pierde evolu]ia urm\toare c\tre tinere]ea civic\:
dinamism, competi]ie, pragmatism, orientare spre proiecte
fezabile, judecarea dup\ rezultate. Se va afla într-un
retard semnificativ fa]\ de stadiul evolu]iei electo-
ratului.

A doua veste bun\ este aceea c\ electoratul este
mult mai pu]in misogin [i începe s\ crediteze la
cote ridicate participare politic\ a femeilor (gra]ie,
mai ales, Monei Musc\ [i Monic\i Macovei).
Deocamdat\, ele sunt admirate mai ales pentru
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presta]ia politic\ orientat\ spre dreptate [i cet\]eni.
Urmeaz\ ca politicienele, oricare ar fi acestea, s\
demonstreze c\ au o agend\ clar\ în privin]a inte-
reselor politice ale femeilor [i c\ aduc în politica
româneasc\ virtu]i preponderent femeie[ti: coope-
rarea, sim]ul datoriei, responsabilitatea, grija, empatia,
înclina]ia politic\ spre educa]ie, s\n\tate [i gospod\rire,
capacitarea celor din jur, construc]ia politicilor publice
de la micro la macro, orientarea spre interesul general
prin cel persoanal [i comunitar.

O alt\ lec]ie a acestui sondaj na]ional încheiat cu
�Gala laurea]ilor� este aceea c\, în România, dac\
vrei notorietate, succes de public, proeminen]\,
dac\ vrei s\ �exi[ti�, ai nevoie s\ faci performan]\
în zona fotbalului, a muzicii u[oare [i populare,
apari]iilor în talk-show-uri TV, a celor anecdotice
[i telenovelistice, afacerilor, politicii, în partea ei
intens mediatizat\. Presa se manifest\ �erotico-
-narcisic� fa]\ de politicieni [i de ea îns\[i. A[a
cum ne reflect\ mass-media româneasc\, suntem
o ]ar\ f\r\ profesori, cercet\tori, medici, scriitori,
manageri, constructori, softi[ti, fermieri, aviatori
etc. Ace[tia exist\ mediatic anonim sau episodic;
de obicei în leg\tur\ cu vreun scandal în zon\.
În]eleg c\ tentativa de a introduce m\car scriitori la
�Zece pentru România� a e[uat. Oamenii nu puteau
încropi numele acestora. Nu aveau de unde s\ le
[tie. Fiindc\ televizorul spune cam tot ce este de
[tiut pentru 90% din popula]ie, pentru [oferi mai
se adaug\ [i radioul, iar presa cultural\ are impact
în propriile cercuri, r\mânem o ]ar\ de politicieni,
jurnali[ti, afaceri[ti, cânt\re]i [i fotbali[ti.
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Lec]ia acestei lec]ii este lipsa cronic\ de profe-
sionalism în pres\ [i mai ales în audiovizual. Jurna-
li[tii vin, în cazuri fericite, din [coli de jurnalism
[i, în cazuri ultrafericite, din [colile bune de acest
tip. De regul\ nu au astfel de [coli în trecutul lor.
Au p\r\sit alte zone din cauza dec\derii domeniului
propriu sau fiindc\ nu se descurcau decât slab sau
mediocru acolo. Presa, mai ales audiovizualul sunt
pline de inginerii fostei industrii socialiste fali-
mentare [i, mai nou, de speciali[ti în comunicare,
dar rar [i în con]inutul acesteia. Cei mai mul]i nu
au respect pentru alte profesii pentru c\ nu [tiu
mai nimic despre ele. Rar întâlne[ti cazul unui
bun specialist (sociolog, politolog, jurist, economist,
medic, pedagog etc.) s\ aib\ studii postuniver-
sitare de jurnalism [i s\ fie jurnalist specializat.
Oamenii media intr\ adesea în cercul vicios al
diletantismului spectaculos [i înva]\ de la mae[trii
genului ce import\ [i ce nu pentru marele public,
adic\: fotbalul, politica, muzica �lejer\�, vedetele,
spectacolul, banii. Unii [tiu c\ �spectaculos� poate
deveni orice este bine mediatizat: Cristian Tab\r\
mediatizeaz\ spectaculos c\r]i. Eugenia Vod\ media-
tizeaz\ relativ spectaculos profesioni[ti din diferite
domenii, e drept, la ore la care poporul doarme,
leg\nat [i obosit de reclame, politicieni, fotbal [i
vedete sexy.

Probabil c\ starea actual\ trebuie asimilat\ ace-
luia[i sindrom adolescentin, u[or schizoid: de la
elogiul comunist al muncii grele a macaragiilor,
]es\toarelor [i metalurgi[tilor, am trecut la elogiul
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loisir-ului, al spectacolului, al circului. Elogiam
munca fizic\? Ei bine, acum elogiem desf\tarea
picant\ [i circul politic! Elogiam anonimatul �colec-
tivelor de munc\�? Ei bine, acum facem exclusiv
elogiul lui �one man show�! Ne preg\tim îns\ pentru
alt stadiu. Se cam termin\ cu prevalen]a intui]iei,
flerul, imagina]ia, talentul compunerilor libere în
jurul unor subiecte mai mult sau mai pu]in facile.
Ne sufl\ în ceaf\ concuren]a profesional\ trans-
frontalier\, inclusiv în mass-media [i în politic\.

22, 3-9 ianuarie 2006
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Capitali[tii, natura [i trecutul

Citesc în fiecare an în, revista Capital, topul primilor
300 de oameni boga]i. M\ voi referi la num\rul 5,
noiembrie 2006. M\ intereseaz\ mai pu]in volu-
mul averii lor [i mai mult sursa acestora. Nu voi
lua în discu]ie legalitatea sau moralitatea dobân-
dirii capitalului.

Ceea ce m-a frapat de aceast\ dat\, comparând
sursele de îmbog\]ire din lumea noastr\ cu cele ale
altor lumi, este aerul inconfundabil de capitalism
de Lumea a Treia: românii foarte boga]i î[i ob]in
banii preponderent din specularea �resurselor natu-
rale�: petrol, terenuri, din re]ele hoteliere preluate
de la vechiul regim, din mo[teniri restituite, nici-
decum din inven]ii spectaculoase, bine exploatate
[i bine vândute, adic\ din ceea ce umanitatea pro-
duce dincolo de �natur\�: crea]iile min]ii oamenilor,
întruchipate în civiliza]ie [i cultur\. Cu câteva
excep]ii, boga]ii mari ai României capitalizeaz\
mai ales din �osânza� naturii [i din cea a trecutului
comunist [i interbelic. La noi, �lec]ia� este aceea
c\ investi]ia în istovirea eficient\ a min]ii omene[ti
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din care rezult\ crea]ii spectaculoase care, odat\
vândute, fac lumea s\ progreseze este o contra-
re]et\ de succes social [i material. Guvern\rile
împ\rt\[esc [i încurajeaz\ tacit aceast\ idee când
este vorba despre politica de investi]ii în cercetare
[i educa]ie.

Lumea, ca investitori, începe s\ se divid\ foarte
clar în trei categorii: investitorii în know-how, inves-
titorii în produc]ia de marf\ fizic\ [i comer],
investitorii în exploatarea resurselor naturale [i
terenurilor. Lor li se adaug\ bancherii, pres\ra]i
ca un ingredient în toate lumile. Marea noutate a
capitalismului secolului XXI este succesul net al
investi]iei în know-how-ul informatic.

Capitalul care vine din produc]ia de know-how, adic\
din investi]ia în foarte buna folosire a min]ilor ome-
ne[ti pentru progresul educa]iei, informa]iei, comu-
nic\rii, [tiin]ei, serviciilor rapide, din know-how-ul
pentru s\n\tate este clar brand al Statelor Unite.
Este vorba mai ales de oameni care au construit
[i dezvoltat faimoase firme de softuri, PC-uri [i
Internet: Bill Gates, Paul Allen, Steven Ballmer
(Microsoft), Michael Dell (Dell Computers),
Lawrence Ellison (Oracle), Sergey Brin, Larry Page
(Google). Acestora li se adaug\ investitorii în media
[i asigur\ri. India se deschide treptat unui capi-
talism de lumea întâia, bazat\ pe informatic\
(Azim Premji). Cel mai bogat canadian investe[te
în edituri (Keneth Thomson), iar cel mai bogat
latino-american, mexicanul Carlos Slim Helu, în
telecomunica]ii.
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Europenii boga]i au capitaluri cu obiecte de pro-
duc]ie [i servicii specifice economiei industriale
�postmaterialiste� [i comer]ului cu m\rfuri, dar
nu celei informatice, tinzând s\ confirme [i pe
aceast\ dimensiune pierderea clar\ a competi]iei
economice cu Statele Unite. Vestul Europei exceleaz\
în capitali[ti cu investi]ii în produse de lux [i cos-
metice în Fran]a (Bernard Arnauld [Chrisian Dior],
Liliane Bettencourt [L�Oréal], mobil\ în Elve]ia
(I. Kamprad), re]ele de magazine [i industrie farma-
ceutic\ în Germania (Theo Albrecht, Adolf Merkle),
confec]ii în Spania (Amancio Ortega). Marea Britanie
are în top un indian cu investi]ii în o]el: Lakshimi
Mittal [i un rus cu investi]ii în petrol: Roman
Abramovici. Boga]ii arabi, ru[i [i ucraineni câ[tig\
mai ales din petrol.

Desigur, nu îi putem compara pe boga]ii lumii cu
boga]ii României în sensul volumului capitalului.
Dar este interesant s\ observ\m unde î[i plaseaz\
banii din care î[i cresc averile. Ceea ce putem
remarca rapid este faptul c\ marilor investitori
români nu le place monoprofilarea investi]iilor. Ei
pun bani în cele mai rentabile investi]ii, ceea ce este
firesc. Îi voi da în ordinea m\rimii capitalului:
petrol, imobiliare, transport, edituri (I.C. Dr\gan),
sport, asigur\ri, finan]e, comer] (I. }iriac), terenuri,
sport, industrie (G. Becali), finan]e, imobiliare,
media (O. Vântu), hoteluri, imobiliare, industrie,
media (P\unescu). Patriciu este singurul consecvent:
câ[tig\ din petrol. Banii cei mari sunt investi]i [i se
câ[tig\ mai ales din cump\rarea angro [i vânzarea
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la bucat\ a terenurilor [i cl\dirilor postsocialiste [i
din exploatarea petrolului. Pe scurt, în nici un caz
din [tiin]\ ad\ugat\. Când profi]i de aruncarea
�naturii� pe pia]\, ca [i de specularea privatiz\rilor
sau a averii antecesorilor, adic\ mai ales de noroc,
este predictibil ca, la rândul t\u, s\ investe[ti în
�sursele� norocului, s\ mul]ume[ti Domnului,
dând milioane la Muntele Athos, [i s\ faci acte de
caritate fa]\ de s\raci, ca s\-]i fie iertate p\catele
(cump\r\ indulgen]e). Este o capitalizare în cerc
vicios. Ea nu produce dezvoltare uman\, nu gene-
reaz\ prosperitate, ci doar îmbog\]ire [i, eventual,
milostenie.

La mijloc se întinde o palet\ ampl\ de capitali[ti
industriali [i comerciali, unii dintre ei axa]i pe
produc]ie �postmaterialist\�. La coada clasamen-
tului oamenilor boga]i exist\ [i câteva speran]e.
Cei care câ[tig\ din buna folosire a min]ii omene[ti
au înc\ putere mic\, dar este predictibil c\ vor
investi în ceea ce cred ei c\ aduce prosperitate de
secol XXI. Voi da doar dou\ exemple: M\riuca [i
Florin Talpe[ (Softwin), Radu Georgescu (Gecad).

Cred c\ vom ajunge la o societate prosper\ atunci
când aceste ierarhii se vor r\sturna dramatic, cu
sau f\r\ voia capitali[tilor autohtoni.

România liber\, 26 noiembrie 2006
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Diagnostic de ]ar\

1. Considera]i � [i cu argumente generale, dar [i privind
c\tre domeniul dumneavoastr\ de expertiz\ � c\ România
este/va fi preg\tit\ pentru a func]iona ca stat membru
al Uniunii Europene? Cum a]i formula un �diagnostic
de ]ar\�, la 16 ani de la pr\bu[irea regimului comu-
nist? Crede]i c\ România va progresa rapid pân\ la
1 ianuarie 2007? {i dup\ aceea?

R\spunsul cel mai onest este c\ nu [tim dac\ [i
cât de preg\ti]i suntem de aderare. Nu exist\ o
cercetare [i un diagnostic serios în aceast\ zon\.
Cercet\rile sunt superficiale, au zgâriat suprafa]a
în frivolit\]i referitoare la preferin]e politice [i de
vecin\tate. Cele mai multe cercet\ri sunt cantitative
[i nu prea relevante. Cercet\rile calitative sunt
pu]ine [i pu]in cunoscute. M\ refer la integrarea
om cu om, comunitate cu comunitate, institu]ie
cu institu]ie. Noi am facut doar integrare nor-
mativ\ general\ de tipul �room-service�: a[a cum
ne-a fost oferit\ pe tav\ prin acquis-ul comunitar.
Integrare institu]ional\ [i om cu om sunt insulare.
Integrare la nivelul comunit\]ilor (profesionale,
locale etc.) aproape c\ nu exist\.
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Din perspectiva mea, diagnosticul de ]ar\ arat\
astfel: `n România exist\ cel pu]in patru tipuri de
societ\]i de naturi diferite, care tr\iesc în lumi
paralele, nu comunic\ între ele sau comunic\ foarte
pu]in:

a) O societate premodern\ cu dou\ componente:
1. ]\r\neasc\, aproape de economia natural\ în-
chis\, neindustrial\, nemonetar\, necontractual\
[i nespecializat\, în care influen]a principal\ este
cea a Bisericii. Este o societate rupt\ de rela]ii
cu celelalte, cu un statut foarte redus de contri-
buabil [i cu grad mare de marginalitate civico-po-
litic\; 2. rom\ tradi]ional\, în care statul conteaz\
[i intervine foarte redus prin norme asimilate,
institu]ii, sprijin pentru modernizare. Are pro-
priile sale cutume, o popula]ie cu educa]ie precar\,
practici feudale de c\s\torie [i familie, participare
foarte redus\ la bunurile publice [i un grad mare
de excludere civico-politic\. Este o societate de
supravie]uire.

Probabil c\ interesul fa]\ de societatea premodern\
va fi mai degrab\ unul demagogic, de campanie,
axat pe protec]ie [i grij\. În perspectiv\ european\,
astfel de comunit\]i, atât cât vor deveni vizibile,
vor fi prin excelen]\ interesante antropologic [i
exotico-turistic

b) O societate postcomunist\ dezindustrializat\,
tipic\ pentru ora[ele muncitore[ti foste monoindus-
triale [i pentru mahalalele ora[elor mari, victime
ale dezindustrializ\rii [i beneficiare ale statului
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asisten]ial prin protec]ie social\ direct\ sau mascat\.
Este în continuare o societate de supravie]uire,
cu locuitori în grav\ criz\ de identitate sociopro-
fesional\. Este societatea care poate furniza for]\
de munc\ ieftin\, slab calificat\ [i f\r\ preten]ii
mari legate de drepturi salariale, oriunde în Europa.
Este societatea care furnizeaz\ [i va furniza cea
mai mare parte dintre problemele de integrare a
marginalilor [i un grad ridicat de comportamente
anomice.

c) O societate protocapitalist\, de privilegii, în
formul\ autohton\, rezultat\ din rela]ia cliente-
lar\ cu statul, din redistribuirea privilegiat\ a pos-
turilor [i a bunurilor publice. Din aceast\ societate
fac parte [i investitorii externi afla]i în rela]ii de
distribuire privilegiat\ [i de]in\tori de monopoluri,
inclusiv zonale, dar [i toate componentele din admi-
nistra]ie, educa]ie, s\n\tate, neexpuse concuren]ei
[i evalu\rilor calitative. În contextul acesta, clientul,
contribuabilul, elevul, pacientul sunt domina]i de
cei de care depind. Este o societate conservatoare,
înv\]at\ s\ tr\iasc\ destul de paralel cu legile concu-
ren]ei loiale. În condi]ii de presiune politic\ extern\
va fi obligat\ s\ se schimbe [i va tr\i toate dramele
reînv\]\rii [i pierderii privilegiilor.

d) O societate capitalist\ de competi]ie, rezultat\
din schimburi interna]ionale [i profesionalizare
competitiv\. Cunoa[te regulile pie]ei [i le accept\.
Se manifest\ în lumea afacerilor, a profesiilor de
vârf, a unor segmente de servicii: comer], turism,



417

Dincolo de îngeri [i draci

comunica]ii, a unei avangarde universitare, medi-
cale [i administrative. Este deja înv\]at\ cu com-
peti]ia direct\, aduce cea mai mare contribu]ie la
PIB [i la bugetul public, se coaguleaz\ treptat în
comunit\]i profesionale [i de afaceri. Este seg-
mentul cel mai dinamic al societ\]ii [i asigur\ crearea
[i aplicarea strategiilor de dezvoltare. Va avea cele
mai pu]ine probleme de adaptare la comportamente,
reguli [i institu]ii europene. Este avangarda intern\
a schimb\rii.

În sensul diagnozei de mai sus, schimb\ri specta-
culoase nu se pot produce decât treptat, adesea
dramatic, dup\ 2007.

2. Ce va oferi Uniunea European\ României? Ce va
oferi România Uniunii Europene?

Uniunea European\ [i componenta ei româneasc\
î[i vor oferi [i se vor afecta reciproc în multe pri-
vin]e:

a) Europa va oferi bani [i asisten]\ pentru infra-
structur\ [i proiecte de dezvoltare [i compatibi-
lizare. Cum banii nu sunt de ajuns [i societatea
este prea hibrid\, presupun c\ marile ora[e vor fi
legate atât între ele, cât [i cu cele europene prin
autostr\zi, parc\ri cochete, benzin\rii cu design
occidental, mici hanuri ieftine [i cur\]ele. Satele
precapitaliste, ca [i ora[ele aflate în descompunere,
cele �marqueziene� (modelul finalului din Un veac
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de singur\tate), vor r\mâne în afara traseelor euro-
pene [i nu se vor mai �vedea�, a[a cum nu se vor
mai vedea nici mahalalele, fiindc\ centrele admi-
nistrative, bancare, universit\]ile, cartierele middle
[i upper class se afl\ departe de ele. Nu este doar o
practic\ româneasc\. Occidentul (mai ales cel conti-
nental) î[i ascunde fa]a necomercial\ sub pre[,
dup\ modelul �out of side, out of mind�. Mai-marii
politici se strâmb\ [i o ignor\, mai pu]in în epi-
soade de tip �revolta mahalalelor�. Diferen]a este
c\ partea noastr\ �necomercial\� este mult mai
extins\ [i mai exotic\, nu atât etnic, cât prin para-
lelismele stadiilor de dezvoltare.

b) Europa va oferi locuri de munc\ mai ales pentru
�gulerele albastre�. Muncitorii califica]i se vor al\tura
tot mai mult zilierilor [i culeg\torilor. România
va oferi locuri de munc\ pentru �gulerele albe�
europene: manageri, consultan]i, func]ionari euro-
peni, exper]i, universitari etc. �Gulerele albastre�
vor importa comportamente europene, �gulerele
albe� vor exporta astfel de deprinderi [i, probabil,
vor dobândi altele noi, de la autohtoni.

c) Europa va oferi studen]ilor din România acces
la înv\]\mântul în oricare dintre universit\]ile ei.
Unii vor pleca fiindc\ au bani s\ pl\teasc\ taxe
occidentale, de 15-20 de ori mai mari decât cele
din România. Al]ii, pu]ini, cu performan]e de exce-
len]\, vor primi burse, îngro[ând dup\ absolvire
intelighen]ia profesional\ de vârf a continentului, în
zonele lui metropolitane [i mai pu]in la periferie,
unde ne vom afla. În virtutea competi]iei [i evalu\rii
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europene, multe universit\]i române[ti î[i vor
închiria cl\dirile în alte scopuri, c\ci treptat nu
vor avea studen]i. Cu aceea[i ocazie î[i vor pen-
siona mare parte din personalul c\ruia i-au pre-
lungit sistematic cumulul de dup\ pensionarea
oficial\. Mediul universitar va deveni concuren]ial.
România va fi afectat\ de criza manifest\ în care
va intra odat\ cu Europa în privin]a educa]iei [i
cercet\rii [i de pierderile tot mai mari în privin]a
economiei de know-how fa]\ de SUA, Japonia,
Australia, Canada, Coreea de Sud, India, China,
fiindc\ în continuare aloc\ prea mul]i bani pro-
tec]iei sociale [i prea pu]ini educa]iei [i cercet\rii.

d) Concuren]a firmelor române[ti cu cele euro-
pene în condi]iile lipsei de taxe de import va fi
cel mai adesea zdrobitoare. Multe firme române[ti
vor disp\rea, vor fi înghi]ite sau, în cel mai bun
caz, se vor asocia cu altele europene.

e) Distribuirea boiereasc\ a privilegiilor econo-
mice se va atenua dramatic. Statul se va retrage
tot mai mult din economie. Europenii vor câ[tiga
pia]\, capitali[tii locali, clien]i favori]i ai statului,
vor da faliment. Impozitele nu vor mai fi distri-
buite la �victimele favorite ale tranzi]iei�: lucr\torii
din industriile falimentare, între]inu]i de contri-
buabili din ra]iuni politice, sub mari presiuni sin-
dicale.

f) Mass-media autohton\ va pierde mult în com-
peti]ia cu cea european\ dac\ nu se adapteaz\ mai
serios la principiul inform\rii corecte, utile,
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neimpresioniste [i mai pu]in partizane, precum
[i dac\ va continua cu re]etele ultrafacile de succes
sau va paria în continuare pe distribuirea privi-
legiat\ a publicit\]ii guvernamentale. Televiziunile
vor trebui s\ absoarb\ mai multe produse culturale
europene [i mai pu]in americane [i latino-ame-
ricane.

3. Cum crede]i c\ ar trebui s\ participe ]ara noastr\ la
dezbaterea continental\ despre identitatea european\ [i
despre destinul Uniunii Europene? Cum ar trebui s\ ne
raport\m la dilemele celor 25+2: tratatul constitu]ional,
diversitatea �multicultural\� (etnic\, religioas\ etc.) a
Europei actuale [.a.m.d.?

Cred c\ ]ara noastr\ ar trebui s\ participe la dezba-
terea continental\ cu competen]\ politic\ [i teo-
retic\, dar [i cu cea dat\ de experien]a istoriei
tr\ite într-un stat înc\ tân\r care intr\ voluntar
în �disolu]ie� în sens de stat clasic. România vine
cu experien]a ultimelor [apte decenii: exces de
dreapt\ radical\ [i de stâng\ radical\ [i a expe-
rien]ei particulare a ultimului deceniu [i jum\-
tate: excesul de protec]ie social\ [i clientelism în
dauna dezvolt\rii [i competi]iei. {tie s\ pre]uiasc\
democra]ia ca pe ceva care este înc\ departe de a
ne permite s\ o lu\m drept garantat\, �natural\�.
Are experien]a recent\ a traiului în instabilitate,
în schimb\ri dramatice [i r\sturn\ri identitare de
necrezut. România are multe motive s\ fac\ o politic\
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de sprijinire ferm\ a unific\rii politice europene
într-un stat de tip federativ care are constitu]ia
sa unic\. Românii [tiu care sunt costurile arbitra-
riului [i abuzului în politica f\cut\ �de capul nostru�,
pe modelul �pohta ce-am pohtit�, [i vor dori ca
guvernan]ii români s\ fie monitoriza]i extern.

Diversitatea religioas\ poate s\ fie p\strat\ [i încu-
rajat\ în condi]iile în care religia r\mâne ferm o
problem\ privat\ a persoanelor [i se p\streaz\
caracterul secular al institu]iilor [i normelor nere-
ligioase. Politica european\ trebuie s\ încurajeze
deopotriv\ libertatea, diversitatea benign\, ecume-
nismul (nu doar cel cre[tin) [i secularizarea. În
privin]a diversit\]ii lingvistice [i a celei etnice,
cred c\ politica europen\ trebuie s\ încurajeze o
limb\ unic\ general\ de comunicare între to]i cet\-
]enii s\i. Engleza este deja lingua franca, nu doar
fiindc\ SUA a câ[tigat R\zboiul Rece [i cel econo-
mic, ci [i fiindc\ este avansat\ mult în produc]ia
de know-how [i comunicare. Engleza este limba
Internetului. Este limba globaliz\rii, poate pân\ ce
chineza o va contracara. În rest, UE poate încuraja
[i finan]a înv\]\mântul [i produc]ia cultural\ în
limbi �locale�. Sper ca diversitatea etnic\ s\ aduc\
mai mult\ savoare decât conflict. Pe scurt, partea
foarte bun\ a acestei diversit\]i se leag\ de tradi]ii
culturale, limb\, loisir, turism cultural, diversitate
culinar\. Aceast\ parte trebuie încurajat\ fiscal [i
prin investi]ii. Europa trebuie s\ aib\ politici coe-
rente de educa]ie în favoarea în]elegerii [i accep-
t\rii celor diferi]i [i în sensul profund umanist al
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respectului fa]\ de umanitatea oricui. Fiindc\
aceasta vine în contradic]ie cu practicile sexiste,
rasiste, xenofobe, antisemite, homofobe, cele din
urm\ trebuie sanc]ionate indiferent unde se mani-
fest\. Respectul pentru diferen]e [i chiar cultivarea
diferen]elor nu trebuie s\ încurajeze nici o practic\
în care se încalc\ autonomia personal\.

aLtitudini, nr. 1/2005
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Tr\im în cea mai bun\
Românie posibil\

{tiu c\ mul]i cititori dintre dumneavoastr\, cititori
ai României libere, ve]i fi pu]in [oca]i de titlu. Dac\
sunte]i deja maturi [i trecu]i prin istoria comu-
nist\, prin cele ale tranzi]iei [i preader\rii, presu-
pun c\ [ocul se va diminua dramatic. Vreau s\
argumentez enun]ul din titlu, riscând s\ m\ critica]i,
complet legitim, pentru c\ încerc s\ opun o per-
spectiv\ roz, celei standard, negru-gri:

� Tr\im în cea mai democratic\ dintre Românii. La
via]a politic\ a României, m\car în calitate de
electorat particip\ oameni din categorii de o
diversitate f\r\ precedent. Cea mai �democratic\�
dintre constitu]iile precedente, cea din 1923,
excludea de la vot femeile, adic\ jum\tate din
popula]ia major\. Constitu]ia comunist\ nu
poate fi luat\ în serios în economia democra-
]iei: drepturile individuale erau cu totul secun-
dare, pluralism politic nu exista, iar interesul
public se construia la comanda partidului unic.
Democratizarea se adânce[te în varii forme:
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dezvoltarea societ\]ii civile, implicarea mai larg\
a cet\]enilor în dezbaterea legilor [i politicilor
publice, democratizarea institu]iilor publice,
orientarea institu]iilor spre cet\]ean, contri-
buabil, consumator, pacient, student etc.

� Tr\im în cea mai modern\ dintre societ\]ile române[ti.
Pân\ în 1946, popula]ia ]\r\neasc\, premodern-
-patriarhal\, atingea nivelul de 80%. Profesio-
nalizarea era sc\zut\, iar clasa de mijloc nu se
conturase coerent. Domina o polarizare social\
înalt\. În comunism, omogenizarea social\ a
distrus proprietatea [i meritul drept criterii admi-
sibile ale inegalit\]ii sociale. Poporul unic
muncitor avea o popula]ie ]\r\neasc\ pauper\,
tr\itoare a unui mod de via]\ tradi]ional, o
clas\ muncitoare ideologic-conduc\toare, nu avea
clas\ de mijloc propriu-zis\. Polarizarea social\
a fost larg subminat\ [i înlocuit\ cu traiul, veni-
turile [i consumul normate politic. Acum,
polarizarea este înc\ dramatic\, dar popula]ia
]\r\neasc\ scade sub 45%, satul românesc se
modific\ prin muncitorii agricoli emigran]i [i
prin presiunile spre dez]\r\nire a produc]iei [i
propriet\]ii, impuse de UE. Avem cea mai
urbanizat\ dintre popula]iile României. Clasa
de mijloc, la fel ca [i profesionalizarea tind s\
se dezvolte spectaculos în urm\toarea perioad\,
sub presiunea competi]iei [i cererii de compe-
ten]e în economia de pia]\. Se reface treptat
leg\tura între venituri [i merit.
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� Tr\im în cea mai educat\ dintre Românii. Avem
cea mai educat\ popula]ie din întreaga istorie
a României. În perioada interbelic\, succesul
cel mai mare a fost generalizarea înv\]\mântului
primar obligatoriu. În comunism, succesul cel
mai mare a fost generalizarea înv\]\mântului de
10 clase [i cre[terea înrol\rii popula]iei tinere în
înv\]\mântul superior pân\ la nivelul de 8-10%
dintre absolven]ii tineri. Acum, studiile supe-
rioare se generalizeaz\. A crescut durata studiilor
prin ad\ugarea [i generalizarea studiilor post-
universitare de master [i prin cre[terea spec-
taculoas\ a cuprinderii în studii doctorale.

� Tr\im în România cu cea mai informat\ popula]ie.
Explozia mass-media, ca [i accesul la informare
sunt f\r\ precedent. Aproape 90% din popula]ie
are acces cel pu]in la programe TV. Datorit\
pluralismului [i diversit\]ii, a sc\zut spectaculos
gradul de îndoctrinare [i este facilitat accesul
la decizii politice în cuno[tin]\ de cauz\

� Tr\im în cea mai accesibil\ dintre culturi. La fel ca
[i educa]ia, cultura devine un fenomen de mas\,
atât ca acces la informare, cât [i ca acces la
producere. Acest fapt contribuie în perspectiv\
la înlocuirea formelor elitiste cu cele general
civilizatorii. Generalizarea treptat\ a accesului
la Internet scade gradul de �autohtonizare
excesiv\�. Devenim parte a lumii mari. Intr\m
în competi]ie [i colaborare cu oameni din alte
culturi [i, de ce nu, începem s\ exist\m pe
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harta culturilor, f\r\ s\ fim obliga]i s\ emigr\m
în societ\]i �vizibile�.

� Tr\im în cea mai bun\ pozi]ionare geopolitic\ posi-
bil\. Cel pu]in pe o perioad\ previzibil\ nu ne
mai amenin]\ nici fascismul legionar, la fel ca
în perioada interbelic\, nici comunismul, la fel
ca acum 60 de ani. Suntem parte a lumii dezi-
rabile sub scutul protectiv al NATO [i, foarte
curând, ca parte a Uniunii Europene. Libertatea
noastr\ nu este garantat\ doar de legile statu-
lui, nu este la cheremul guvernan]ilor proprii,
ci depinde [i de apartenen]a noastr\ mai larg\
la lumea occidental\, adic\ la teritoriul demo-
cra]iilor liberale.

Cred c\ trebuie s\ ne asum\m o perspectiv\ general\
optimist\, s\ l\s\m defetismul [i v\ic\reala de-o
parte. Starea de depresie cronic\ la nivel macro-
social nu mai are alt fundament decât pasiunea
noastr\ bolnav\ pentru victimism. Suntem, la nivel
pozi]ional, în cel mai bun loc cu putin]\. De aici
încolo începe construc]ia critic\, a[a cum le st\
bine unor oameni care intr\ în etapa cet\]eniei
adulte. Analiz\m lucid fiecare dintre sistemele de
referin]\ în care ne afl\m [i mergem mai departe.
Democratic, exerci]iul cet\]eniei este înc\ slab, ca
[i egalitatea de [anse. Clasa politic\ are înc\ prea
mul]i oameni incompeten]i sau r\u inten]iona]i
în privin]a binelui public. Infrastructura de locuire
arat\ adesea ca dup\ bombardament sau ca în Evul
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Mediu. Parte din mass-media este sub o prea accen-
tuat\ vasalitate economic\. Explozia accesului la
cultur\ împroa[c\ înc\ prea mult cu kitsch, porno-
grafie [i superficialitate. Educa]ia este preponderent
cantitativist\: ne interesez\ prea mult câte diplome
d\m, câ]i studen]i atragem [i prea pu]in ce [tiu
ei s\ fac\ dup\ ce pleac\ din universit\]i. Rat\m
nenum\ra]i copii în sistemul de educa]ie pentru
simplul motiv c\ au avut nenorocul s\ se nasc\ la
]ar\, în familii s\race sau în comunit\]i c\rora
integrarea în [coal\ le pare un pericol.

Fiecare în plan individual putem avea necazuri
mari sau mici, succese mari sau mici. Important
îmi pare faptul c\ ele încep treptat s\ ni se datoreze
[i nou\, nu doar �orânduirii�. Am f\cut un pas
uria[ de la paternalism la autonomie.

România liber\, 24 octombrie 2006
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Globalizare pe propria piele:
lec]ii de via]\

La începutul lunii ianuarie, canalul TVR 1 a difuzat
un film documentar produs de canalul Arte al tele-
viziunii franceze. Tema? �Salariul minim: 110 Euro.�
Îl consider un film paradigmatic pentru lumea c\reia
îi devenim parte. În rezumat, povestea (v\zut\ de
unii dintre dumneavoastr\) este urm\toarea:

O firm\ care avea loca]ia într-un ora[ din Fran]a
[i-a transferat o parte din afacere la Media[. Moti-
vul? Fire[te, diferen]a de cheltuieli cu for]a de
munc\. De la un salariu minim de 1 500 de euro
pentru muncitorii francezi, costurile se reduceau
la 110 euro pentru muncitorii români. Ora[ul fran-
cez a r\mas f\r\ o resurs\ industrial\ important\,
iar muncitorii, unii cu 15-20 de ani vechime, au
intrat în [omaj. Medie[enii s-a bucurat de des-
chiderea fabricii. La rândul lor, ei au fost victime
ale dezindustrializ\rii postcomuniste, iar [ansa
unui loc de munc\ a descrescut dramatic. Patro-
natul francez le-a propus celor nemul]umi]i de
pierderea locurilor de munc\ s\ vin\ s\ lucreze
la sucursala din România, cu salariul minim
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lunar de 110 euro. Doi dintre ei, oameni cu acti-
vitate sindical\ intens\, au venit la Media[ s\ pros-
pecteze terenul. Au contactat omologii români,
au v\zut cum lucreaz\, dar au vrut s\ vad\ [i
cum pot tr\i din banii aceia. I-au înso]it la pia]\
[i magazine, au studiat facturile de curent [i
gaze, f\când ochii tot mai mari. Pu]ine pre]uri
erau mai mici decât în Fran]a, multe erau mai
mari. Colegii români le-au ar\tat totu[i cum pot
supravie]ui în ciuda �imposibilului�. Re]eta de
supravie]uire este clasic\. Angaja]ii români i-au
dus la casele de la ]ar\, le-au ar\tat purceii, vaca,
g\inile, pivni]ele cu conserve, ar\turile, livada.
Banii de la fabric\ mergeau strict pe electricitate,
gaze, telefon, impozite.

�Dar asta e curat\ exploatare din partea patronatu-
lui!�, le-au replicat sindicali[tii francezi! Românii
[i-au luat inima socialist\ în din]i [i au vorbit cu
managerii sucursalei române[ti, împreun\ cu sindi-
cali[tii omologi, [omeri, în favoarea fra]ilor euro-
-români, prospectând o m\rire de salariu. R\spun-
sul a venit ca o ghilotin\: �Dac\ cere]i mai mult,
suntem nevoi]i s\ mut\m afacerea în India, unde
salariile sunt semnificativ sub cele din România.
Orice m\rire a costului de produc]ie ne scoate de
pe pia]\, odat\ ce al]ii pot vinde acela[i produs
la un pre] mai mic�. Discu]ia, fire[te, s-a încheiat
aici.

A fost, inclusiv pentru mine, o lec]ie despre globa-
lizarea afacerilor, înv\]at\ pe viu, dar nicicum atât
de pe viu pe cât au înv\]at-o muncitorii francezi.
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Semnalul lor antiexploatare, generos de altfel, având
în vedere c\, simplist vorbind, muncitorii români
i-au l\sat f\r\ slujb\, face parte din familia: Proletari
din toate ]\rile, uni]i-v\! O lozinc\ util\ politic pentru
sindicalismul secolului al XIX-lea, chiar [i pentru
cel din prima jum\tate a secolului XX. Dar acum ea
este deplin inoperant\. Capitalul nu este cantonat
de grani]e na]ionale. Comunismul nu mai este o
amenin]are mondial\, încât statul [i patronatele
s\ se fac\ luntre [i punte s\ demonstreze c\ sala-
ria]ii pot tr\i mai bine în capitalism [i economie
de pia]\. Economia, politica [i societatea comu-
nist\ s-au dovedit net falimentare. Cu alte cuvinte,
sistemele concuren]iale de pia]\ au câ[tigat
complet terenul fa]\ cu cele cooperatist-plani-
ficate. În condi]iile de globalizare a afacerilor,
r\sf\]ul unei lumi pentru lucr\tori, una în care
stânga câ[tiga sistematic, adic\ r\sf\]ul veacului
socialist al Europei Apusene, se stinge treptat.
Patronii firmei franceze migrate la Media[ nu au
reac]ionat nicidecum în sistemul: �Capitali[ti care
sug sângele muncitorilor în goan\ dup\ profit�.
Este foarte posibil ca ei s\ fie foarte patrio]i [i
eurocentrici. Se simt cum nu se poate mai fran-
cezi, î[i leag\n\ sufletul pe valea Loirei, a[a cum
î[i leag\ gândul [i cultura de �B\trâna Europ\�.
R\spunsul lor nu a fost unul cinic, ci pur prag-
matic: �Dac\ pl\tim salarii mari [i m\rim costu-
rile, concuren]a ne va spulbera [i vom da faliment�.
Transferarea afacerii în India, cea cu mai pu]ine
�mofturi� sindicale, nu este neap\rat o solu]ie de
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exploatare, ci mai degrab\ pentru men]inerea pe
pia]\. Este o ecua]ie în care toat\ lumea pare s\
aib\ dreptate [i nimeni nu este vinovat.

Noi nu am intrat doar în Europa, ci [i în sistemul
actual de globalizare a afacerilor. Veacului marxist,
potrivit c\ruia �proletarii nu au patrie�, îi urmeaz\
unul globalist în care �capitalul nu are patrie�. Pe
moment, noi suntem avantaja]i cât\ vreme vom fi
mai ieftini [i mai dezintegra]i sindical. Xenofobia
unor vestici, reprezenta]i de camarazii europeni
ai lui Vadim Tudor, ne va avea ca ]int\ o vreme
fiindc\ le lu\m slujbele [i sc\dem pre]ul for]ei de
munc\. Apoi, xenofobia lor, asociat\ cu a noastr\,
se va îndrepta c\tre indieni, chinezi, pakistanezi.
Ei, la rândul lor, nu au nici o vin\. Asemenea multora
dintre noi, vor s\ tr\iasc\ cinstit, muncind fie [i
pe bani pu]ini.

Aceast\ atmosfer\ defetist\, uneori fatalist\, o
reg\sim [i în Statele Unite. Principalul argu-
ment anti-Bush nu este doar r\zboiul din Irak,
ci [i acela c\ statul nu mai este al cet\]enilor, ci
al corpora]iilor transna]ionale, care î[i plimb\ afa-
cerile pe glob în sistemul: Ubi bene, ibi patria!
În timp ce în SUA dispar masiv locuri de munc\.
În acest sens, birocra]ia de la Bruxelles este înc\
mult mai cuminte [i mai �localist\� fa]\ de cea
de pe malul Potomacului, odat\ ce ofensiva ei
major\ în înlesnirea schimburilor, migra]iei for]ei
de munc\ [i afacerilor a r\mas pe continentul-
-mam\.
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Cu alte cuvinte, bine am venit în lumea nou\ real\,
cu avantajele [i dezavantajele ei, alta decât cea
mic\ în care am tr\it pân\ acum!

România liber\, 18 ianuarie 2007
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Gânduri la intrarea în Uniune

Îmi pare bine c\ nu mai suntem de �capul nostru�
[i nici de capete sovietice, otomane sau �chezaro-
-cr\ie[ti�. Dac\ despre ultimele nu are rost s\ mai
vorbesc, despre primul, respectiv �capul nostru�,
da. Pare paradoxal ce am scris. Autonomia este
condi]ia moralit\]ii, iar eu par s\ o (re)neg. Nu
este îns\ chiar a[a de paradoxal. Întâi de toate,
autonomia trebuie s\ fie personal\ [i apoi trans-
personal\, institu]ional\. Istoria ne demonstreaz\
c\, l\sa]i de capul nostru ca �ocârmuire�, desfiin]\m
prin varii mijloace autonomia personal\. Fie ne-o
pr\duiesc voievozii neamului, fie diverse specii de
dictaturi [i dictatori de secol XX (legionare, comu-
niste), fie diver[i pre[edin]i, �baroni�, �mini[tri�,
pentru care noi suntem �prostimea�, �norodul�,
�masele populare�, �mul]imea�, �omul de pe strad\�,
îns\ mai niciodat\ cet\]enii contribuabili care
angaj\m [i pl\tim servicii de guvernare pentru
interesele noastre, fie ele [i conflictuale.

Pentru prima oar\ intr\m sub o ocârmuire neau-
tohton\ de bun\voie [i nesili]i de nimeni, pe cale
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pa[nic\. Aceast\ ocârmuire, c\reia îi vom deveni
parte, se învârte dup\ reguli pe care istoria românilor
nu le-a procesat deloc sau a f\cut-o cu sincope
serioase. Iar regulile nu doar c\ exist\ (cum exist\
ele [i acum în vitrina cu copy-paste din acquis-ul
comunitar), ci vor trebui s\ devin\ �forme de via]\�
cet\]eneasc\, profesional\, institu]ional\.

Din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru
care ni se întâmpl\ prin integrarea în Uniune (deo-
camdat\ cei mai mul]i doar ne �inser\m�) este
[ansa s\ devenim cu adev\rat cet\]eni, s\ intr\m
în competi]ie profesional\ cu mult mai mul]i oameni,
s\ putem coopera cu persoane [i grupuri fa]\ de
care ne sim]im afini, f\r\ strâmtor\ri etnice. Lumea
noastr\ se l\rge[te fantastic. Dar ea este lumea
noastr\, a fiec\ruia, nu a �pohtei ce-a pohtit� vreun
vod\, �baron�, pre[edinte mai mult sau mai pu]in
�mesianic� sau vreun simplu [ef cu puteri discre-
]ionare. Desigur, curând vom începe s\ critic\m
birocra]ia de la Bruxelles, nu doar pe cea autoh-
ton\. Dar ce [ans\ extraordinar\ s\ nu ne mai
raport\m doar la �tribul� nostru, complexa]i fa]\
de lumea larg\! Probabil mul]i vom îng\ima, ase-
menea dacilor: �Barz\, brazd\, viezure, mânz�. Foarte
bine. S\ ne gândim c\ încet, încet micile noastre
frecu[uri între �olteni�, �ardeleni�, �moldoveni�,
�reg\]eni� vor fi doar istorie înduio[\toare. Vom
avea al]i subiec]i de ironie [i, mai ales, vom deveni
un vast subiect de ironie ca români. Probabil c\,
în acest mod, în sfâr[it o bun\ parte din na]io-
nali[tii no[tri se vor trezi frate cu ungurul [i romul
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contra neam]ului sau marocanului. �Vatra româ-
neasc\� se va v\rsa în �vatra european\�, �vatra
ortodoxist\� în cea cre[tin\.

Ce îmi este clar este faptul c\, în timpul vie]ii
mele, am avut [ansa s\ tr\iesc în trei societ\]i diferite
ca natur\. Pe prima, cea comunist\, a[ da-o la
câini. Pe cea de-a doua, de tranzi]ie, o p\strez
fiindc\ acum seam\n\ a �misie� a genera]iei mele,
iar pe cea de-a treia, european\, o a[tept ca pe o
a[ezare �banal\� într-o normalitate participativ\
de care nu a mai avut parte nimeni în întreaga
istorie a familiei mele.

aLtitudini, ianuarie 2007
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În loc de final.
Compunerea liber\: criteriul
popular de excelen]\

Suntem o lume de oameni care de genera]ii întregi
se socializeaz\ în atotputernicia [colar\ a compunerii
libere. Îndat\ ce alfabetul este înv\]at, îndat\ ce
[tim s\ citim [i scriem cuvinte, noi nu purcedem
la utilizarea limbajului pentru descriere [i argu-
mentare, ci pentru dezvoltarea min]ii noastre prin
figuri de stil: metafore, metonimii, compara]ii.
Performan]a noastr\ [colar\ tradi]ional\ [i acce-
sibil\ este compunerea liber\, iar cea mai rar\ este
matematica.

În Evropa, la fel ca [i în Occident, copiii primesc
teme pentru acas\ foarte plictisitoare fa]\ de cele
pe care le aveam noi: ei stau câte o or\ afar\ cu
un carne]el în mân\ fiindc\ trebuie s\ noteze [i
s\ descrie exact cum [i cu ce se joac\ ceilal]i copii,
cum îi supravegheaz\ p\rin]ii, câte juc\rii revin
fiec\ruia. Abia apoi pot discuta dac\ jocurile
sunt bune [i la ce anume, dac\ împ\r]irea rolu-
rilor [i juc\riilor este dreapt\. Uneori este [i mai
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plicticos. Doamna lor înv\]\toare le cere s\ descrie
cum se dezvolt\ un bob de fasole pus de ei în
p\mânt, dac\ îl ud\ în fiecare zi sau o dat\ la dou\
zile. Abia apoi au voie copiii s\ trag\ concluzii
despre rela]ia dintre cre[terea plantei [i umiditatea
solului. În \st timp, copiii no[tri ne urmeaz\ buna
tradi]ie: caut\ figuri de stil, eventual cât mai îna-
ripate [i mai originale. Ei sunt cu atât mai pre]ui]i
cu cât înva]\ s\ oculteze realitatea în favoarea fic-
]iunii. Dac\ mai târziu devin mae[tri ai combi-
n\rii lecturilor enciclopedice în compuneri de mari
propor]ii [i de mare impact, ne recunoa[tem în
performan]a lor [i ne mândrim cu ei: sunt a[ii
tipului nostru de socializare.

Istoria noastr\ intelectual\ este o istorie a plic-
tisului fa]\ cu descrierea (la maturitate: cerceta-
rea empiric\) [i argumentarea (la maturitate: cerce-
tarea teoretic\). Este o istorie a dezinteresului
fa]\ de profesionism [i specializare. În schimb,
este istoria succesului fulminant al entit\]ilor meta-
fizice bine hr\nite de zona de excelen]\ a a[ilor
compunerii libere. �}\ranul� [i �omul de cultur\�
au b\tut de departe recordul. Aceast\ asociere este
fireasc\: ]\ranul cultiv\ de toate [i nu este spe-
cializat în nimic, omul de cultur\ [tie de toate,
nu este specializat în nimic în mod particular, dar
se pronun]\ cu succes despre orice, fa]\ cu un
public avid, socializat în compuneri libere.

Inven]iile noi ale tranzi]iei sunt �analistul� [i
�eseistul�: un fel de extract total de competen]\
universal\. Nu d\m doi bani pe exactitatea
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informa]iilor [i pe argumentarea solu]iilor posibile,
dar juis\m în fa]a g\selni]elor metaforice de limbaj:
�Ce bine le zice!�.

Talentul metaforic este cheia care deschide suflete
[i acapareaz\ min]i. Au dreptate cei afla]i în cate-
goria �ale[ilor�, atunci când utilizeaz\ refrenul:
�Du[mani-mi poart\ pic\/ Da� n-au valoarea mea!�
împotriva celor ca noi. Nu facem decât s\ cârtim
în minorat, cu impact restrâns. Ei [tiu foarte bine
c\ descrierea corect\, demonstra]ia [i argumentarea
nu au înc\ importan]\ public\. {tiu c\ nu exist\ o
cerere solid\ pentru responsabilitate fa]\ de con]i-
nutul celor afirmate în spa]iul public, ci doar fa]\
de text-appeal-ul zicerilor lor. Ei sunt, trebuie s\
recunoa[tem deschis, marii înving\tori ai vastei
noastre familii formate intelectual pe criteriul de
excelen]\: talent la compunere liber\. Ei pot d\inui
lini[ti]i ca tip atâta vreme cât vom accepta pri-
matul sau chiar unicatul acestei metode de auto-
exprimare [i personalizare în educa]ie.

aLtitudini, mai 2006
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Interviu

�Cred c\ suntem o ]ar\ moart\ dup\
metafore [i compuneri libere�

Ovidiu {imonca: Mihaela Miroiu a organizat s\pt\-
mâna trecut\ dezbaterea �Interesele femeilor: dem-
nitate, autonomie, autoafirmare�. Cu acel prilej,
Mihaela Miroiu [i-a lansat cartea Nepre]uitele femei.
Publicistic\ feminist\, ap\rut\ la Editura Polirom,
în colec]ia �Ego. Publicistic\�, volum prezentat recent
în Observator cultural (nr. 329, 13-19 iulie 2006). Tot
la colocviul amintit, {tefania Mih\ilescu a primit premiul
pentru cercetarea mi[c\rii române[ti pentru drepturile
femeilor. Dezbaterea a fost o bun\ ocazie pentru a evalua
situa]ia feminismului românesc din perspectiva impactu-
lui în opinia public\. A doua zi, joi, 12 octombrie, am
vizitat-o pe Mihaela Miroiu la SNSPA, unde este pro-
fesoar\ universitar\ la Facultatea de {tiin]e Politice [i
unde am realizat interviul din acest num\r. Nepre-
]uitele femei este un volum extrem de bine structurat:
ne prezint\ toate avatarurile prin care a trecut feminismul
românesc în ultimii treisprezece ani [i con]ine principalele
polemici care au înso]it evolu]ia în acest domeniu. Mihaela
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Miroiu dispune de o calitate, probabil esen]ial\: are umor,
ceea ce-i permite s\ fie lipsit\ de ranchiune sau sup\r\ri
inexplicabile. Umorul s\u îi asigur\ o anumit\ deta[are:
nu scrie încrâncenat [i ofticos, nu atac\ persoane, ci idei.
Autoarea vrea cu adev\rat s\ se modifice condi]ia femeilor
în România de azi. Nu e doar o declara]ie de inten]ii,
proclamat\ demagogic: e o stare de fapt, lupta continu\
cu discrimin\rile [i dispre]ul fa]\ de femei, în care Mihaela
Miroiu e vârful de lance, împunge bine [i cu folos, dar
[i pareaz\ lovituri care mai de care mai multe [i mai
n\stru[nice, mai grobiene [i mai neargumentate.

Femeia ar trebui s\ fie supus\ b\rbatului, cum spune
înv\]\tura cre[tin-ortodox\?

Mihaela Miroiu: La modul absolut?

O.{.: M\ gândesc la modul în care se oficiaz\ c\s\toriile
religioase cre[tin-ortodoxe [i unde exist\ aceast\ sin-
tagm\. N-ai auzit-o?

M.M.: Am auzit-o, categoric. Este una dintre multele
expresii care ne arat\ c\ pe noi nu ne intereseaz\
istoria [i prezentul, ci un fel de ve[nicie perpetu\,
un fel de atemporalitate absolut\ a Bisericii în
raport cu lumea [i în contradic]ie cu Evangheliile.

O.{.: Ce s\ fac\ o femeie când se c\s\tore[te [i prime[te
o asemenea înv\]\tur\?

M.M.: Când cineva trebuie s\ se supun\ tot timpul,
gânde[te-te c\ altcineva trebuie s\ dea ordine tot
timpul [i e foarte obositor. Dac\ o c\s\torie înseamn\
o incompeten]\ absolut\ din partea mea [i so]ul
trebuie s\-mi gireze toate ac]iunile, fiindc\ eu nu
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am liber-arbitru [i nici nu sunt responsabil\ de
ceea ce fac, avem probleme. Unu: ar trebui s\-mi
spun\ încontinuu � de când m\ scol pân\ m\ culc �
ce s\ fac [i s\-mi explice de ce [i cum, pentru c\
nu m\ duce mintea. Doi: dac\ n-am liber-arbitru,
dac\ un am discern\mânt deplin, trebuie s\ fim
consecven]i: nu pot s\ r\spund de faptele mele
nici m\car în via]a de apoi. S\ r\spund\ el.

O.{.: Cum ar trebui s\ fie judecat acest sfat, acest
îndemn, aceast\ regul\? La oficierea c\s\toriilor cre[tin-
-ortodoxe se spune c\ �femeia trebuie s\ fie supus\ b\r-
batului�.

M.M.: Aceast\ regul\ ar trebui eliminat\, nu jude-
cat\. Scoas\, pur [i simplu. Exist\ preo]i ortodoc[i
care o ignor\. Eu [tiu preo]i ortodoc[i care sar
peste acest pasaj umilitor, înrobitor de-a dreptul,
gândindu-se foarte clar c\ doi oameni care se c\s\-
toresc î[i a[az\ în comun mintea, corpul [i sensi-
bilitatea, particip\ deopotriv\ la via]a lor comun\.

O.{.: Te rog s\ alegi dintre urm\toarele dou\ formul\ri:
�femeia � egala b\rbatului� [i �femeia � jum\tatea b\r-
batului�.

M.M.: Când vorbim despre femeia egala b\rbatului,
e vorba despre egalitatea în drepturi, egalitatea în
tipuri de competen]e, egalitate în fa]a legii, ega-
litate în fa]a moralei. Dac\ e vorba despre cuplu,
fiecare ar trebui s\ fie jum\tatea celuilalt. Fiecare
dintre noi este jum\tate dintr-un b\rbat [i jum\tate
dintr-o femeie, care, împreun\, alc\tuiesc un noi.
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Cealalt\ jum\tate r\mâne în sensul identit\]ii
proprii, nelegate de cuplu.

Sindromul room-service

O.{.: De când te ocupi de feminism, ce s-a schimbat în
România, în acest domeniu?

M.M.: Enorm de mult. Persoanele tinere care intr\
în domeniu sunt extrem de sup\rate c\ lucrurile
stau atât de prost [i mai avem atât de multe de
f\cut, iar înapoierea e atât de mare. Dar eu [tiu
de unde am luat-o [i mi se pare c\ s-au schimbat
foarte multe lucruri: s-au dezvoltat cercetarea [i
publica]iile � dar relativ unilateral. Feminismul
este legat de [tiin]ele sociale [i de istorie, îns\
atinge foarte pu]in zona filologic\, juridic\, eco-
nomic\. Acest tip de studii a fost extrem de pu]in
asimilat în universit\]i; practic sunt numai dou\
care au nivel de master: SNSPA [i Universitatea
�Babe[-Bolyai�.

O.{.: Dar în via]a practic\, în via]a obi[nuit\, în situa]ia
femeilor, se poate constata o îmbun\t\]ire?

M.M.: În situa]ia femeilor s-au schimbat câteva
lucruri, foarte serioase, dar nu din cauza femi-
nismului românesc, ci a sindromului pe care eu îl
numesc room-service, respectiv a importului de legis-
la]ie pe care România a fost obligat\ s\-l fac\. Au
fost adoptate [i Legea egalit\]ii de [anse, cea a
combaterii discrimin\rii, [i Legea combaterii
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violen]ei domestice. Acestea au fost date la pachet,
room-service, sub nasul unor cet\]eni care nu prea
au obiceiul s\-[i revendice drepturile (altele decât
cele sindicale) sau s\ fac\ mi[c\ri serioase pentru
drepturile lor.

O.{.: În acest domeniu, care este principala problem\
r\mas\ în suspensie?

M.M.: Avem numai legi, dar nu avem politici buge-
tate prin care s\ se aplice legile. Avem dou\ institu]ii:
Consiliul pentru Combaterea Discrimin\rii, care
lucreaz\ mai bine, [i Agen]ia Na]ional\ pentru
Egalitatea de {anse, care practic nu are autonomie,
nu are buget propriu [i poate face foarte pu]in.
Institu]iile acestea ar fi trebuit s\ aib\ pui în toate
institu]iile statului, la nivel central [i la nivel local.
Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Noi tr\im într-o
etern\ poveste, în România: democra]ia se mani-
fest\ la nivel abstract, macrosocial, iar exercitarea
ei este extrem de greoaie, pentru c\ nu se trans-
fer\ politici, practici [i institu]ii la nivel micro-
social. Situa]ia este valabil\ în toate privin]ele, nu
doar în egalitatea de [anse.

Chiar trebuie s\ scot toate s\biile?

O.{.: De ce crezi c\ persoanele care sunt în zona femi-
nismului românesc sunt privite ca ni[te excentricit\]i?

M.M.: Dac\ noi am lua în serios liberalismul, [i libe-
ralismul ar fi excentric... Cred c\ [i social-democra]ia
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ar p\rea excentric\... Feminismul pare [i mai
excentric... Democra]ia politic\, democra]ia pentru
femei, a început ca exerci]iu în 1990; acum e în
plin\ adolescen]\, cu toate avatarurile adoles-
cen]ei: r\mâne mai degrab\ ca reac]ie mai mult
sau mai pu]in emo]ional\ [i e pu]in structurat\
în sensul unei mi[c\ri con[tiente de sine. Al doilea
motiv e ortodoxia: spa]iul ortodox e unul foarte
pu]in reformist, pu]in sincron cu istoria, nu ]ine
cont de felul în care se dezvolt\ lucrurile, cultiv\
un fel de atemporalitate, e într-un dialog cu ve[-
nicia care nu ajut\ deloc transformarea social\ la
nivelul comunit\]ilor de enoria[i, acestea fiind,
la vremea lor, focarele societ\]ii civile. Societatea
civil\ din Occident, plecând de la ele, s-a struc-
turat, iar comunit\]ile de enoria[i au început s\
se laicizeze în diverse moduri. La noi, comunit\-
]ile de enoria[i sunt atemporale ca organizare, ca
tip de ac]iune. Se pot ocupa de opere de caritate,
dar nu de opere de emancipare, nu de opere de dez-
voltare. În plus, mai suntem [i latini. Latinitatea
este un ingredient suplimentar al misoginismului
mai mult sau mai pu]in romantic. În cazul nostru,
clar mai pu]in.

O.{.: De ce e[ti a[a de critic\ cu ortodoxismul? Unde
e punctul nevralgic?

M.M.: Punctul nevralgic e c\ neglijeaz\ Evangheliile.
Este un ortodoxism care din punctul de vedere al
statutului femeilor a s\rit peste Evanghelii [i a
ales din Epistolele lui Pavel partea convenabil\,
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f\r\ s\ mai mearg\ foarte serios în sensul trata-
mentului fa]\ de femei con]inut de Evanghelii.
Femeile au fost continuu aproape de Hristos: l-au
înso]it în opera de prop\v\duire a ve[tii celei bune,
l-au înso]it cu consecven]\, f\r\ s\ le fie fric\, f\r\
s\ fug\ ca majoritatea ucenicilor. Au mers pân\ la
r\stignire [i pân\ la mormânt, femeile niciodat\
nu s-au sfiit s\-i fie mereu în preajm\ [i nici Hristos
nu s-a sfiit s\ se apropie de ele, s\ încalce toate
tabuurile din legea veche: cea legat\ de femeia
care sângera, cea legat\ de prostituate, de adultere.
Toate aceste pove[ti sunt neglijate în statutul pe
care îl au femeile în Biserica Ortodox\. Îns\[i semni-
fica]ia sângelui, care în alte biserici cre[tine este
un sânge ce rena[te, mântuie, în Biserica Ortodox\
sângele femeiesc este privit ca un sânge spurcat.
Dac\ nasc un copil se p\streaz\ ritualul dup\ care
femeile sunt necurate, pentru c\ au n\scut un copil,
ceea ce mi se pare complet nedrept [i grotesc, [i
sunt spurcate cu dou\ m\suri: o femeie e [ase
s\pt\mâni spurcat\, dac\ a n\scut o fat\, [i trei
s\pt\mâni dac\ a n\scut un b\iat. Dup\ care tre-
buie s\-[i fac\ molift\ de cur\]are. În aceea[i pri-
vin]\, a na[terii unui copil, tat\l nu trebuie s\
treac\ prin nici un ritual de purificare. Cu alte cuvinte,
copiii se nasc din p\catul mamei, nu [i din cel al
tat\lui.

O.{.: De ce nu încerci s\ discu]i toate lucrurile acestea
cu reprezentan]ii Bisericii Ortodoxe, care pot decide
ritualurile?
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M.M.: Cu Sfântul Sinod?

O.{.: Da, de ce nu? Trebuie s\ existe [i acolo oameni
receptivi...

M.M.: Am vorbit cu preo]i ortodoc[i autori de
c\r]i, cu preo]i cultiva]i, care nu sunt de acord cu
aceste ritualuri. Ace[ti preo]i nu au nici un fel de
putere de decizie. În Biserica Ortodox\ decide Sfântul
Sinod care este alc\tuit din c\lug\ri, care nu sunt
c\s\tori]i, care nu tr\iesc lâng\ femei, iar ima-
ginea lor despre femei ca partenere de via]\ este
abstract\. Prin urmare, o biseric\ orânduit\ de
b\rba]i care au ales singur\tatea [i izolarea este
greu receptiv\ la femei. Le cunosc prea pu]in.

O.{.: România se schimb\, se schimb\ uneori for]at,
nu se poate s\ nu se schimbe [i Biserica Ortodox\.
Trebuie s\ fi]i mai insistente!

M.M.: Am citit cândva, acum câ]iva ani, o bro[ur\
la m\n\stirea Sinaia, o bro[ur\ pentru care BOR
[i-a dat girul. Acolo era prezentat\ o list\ de �sata-
ni[ti�, din care f\cea parte [i Lady Diana [i, bine-
în]eles, feministele. Pân\ [i Maica Tereza avea un
statut dubios... Cum v\ închipui]i, în aceste con-
di]ii, un dialog între una ca mine [i Sfântul Sinod?
Eu primesc de la început o etichet\ care m\ pla-
seaz\ într-o situa]ie în care, probabil, [i apropierea
de mine ar fi un p\cat de neiertat. {tiu îns\ foarte
bine c\ o persoan\ deosebit de cultivat\ care are
rela]ii cu studen]ii de la Teologie mi-a folosit un
capitol dintr-una dintre c\r]i, din Convenio. Despre
natur\, femei [i moral\, în care vorbeam despre teologia
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ortodox\ într-un sens feminist. Era de acord cu
perspectiva [i cu punctul meu de vedere, dar mi-a
spus deschis c\ nu va putea invoca bibliografia
real\. Am descoperit un tip de duplicitate asem\-
n\tor celui din comunism: da, cred c\ are dreptate,
am s\ prezint teoria Mihaelei Miroiu, dar n-am s\ spun
a cui este. Mai mult decât atât: m\rturisesc c\ eu
mi-am f\cut c\s\toria religioas\ mai târziu [i preotul
meu, care e [i duhovnicul meu [i m\ în]elege foarte
bine, nu a men]ionat, în slujb\, partea cu �femeia
supus\ b\rbatului�. Cu alte cuvinte, exist\ o anu-
mit\ deschidere, dar nu ca �politic\� general\ a
Bisericii.

O.{.: R\mâne s\ v\ lupta]i cu cei care decid ritualurile
în Biserica Ortodox\!

M.M.: Am o întrebare: chiar trebuie s\ scot toate
s\biile împotriva tuturor institu]iilor?

O.{.: Chiar nu trebuie s\ te la[i.

M.M.: Nu m\ las! Dar, în aceast\ privin]\, mai
degrab\ a trebuit s\ m\ lupt cu laicatul decât cu
preo]ii pe care i-am cunoscut. Gânde[te-te la pozi]ia
lui Dan Ciachir, care nici m\car n-a polemizat cu
mine. El a scris, eu am scris, dar în paralel; el
niciodat\ nu a r\spuns obiec]iilor mele. S-a dove-
dit mai închistat decât Sfântul Sinod, lucrând cu
o list\ de adjective infamante, adresate unei entit\]i
adstracte � fiecare lucreaz\ cu o proiec]ie ima-
ginar\ despre feministe. Un asemenea personaj,
cum e Dan Ciachir, nu este curios s\ cunoasc\ o
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feminist\ real\: eu mai degrab\ am intrat în dialog
cu teologi ortodoc[i.

Cred c\ am ie[it
din carapacea academic\

O.{.: În volumul Nepre]uitele femei. Publicistic\
feminist\, spui a[a: �Nu [tiu s\ existe, con[tient\ de
sine, o mi[care feminist\ româneasc\ semnificativ\ dincolo
de grani]ele produc]iei [i educa]iei intelectuale. {i aceasta
din urm\ cu un corp firav, dar cu ceva mai mult\ minte�.
Discursul vostru nu-i cumva prea academic?

M.M.: Exist\ un discurs feminist, care este academic,
cum spui. Acest academism se datoreaz\, în primul
rând, faptului c\ sunt oameni care prefer\ întâi
s\ se instruiasc\ foarte bine [i pe urm\ s\ livreze
cunoa[terea în diferite doze. Ca s\ ajungi la simpli-
tate, trebuie s\ [tii foarte multe. Oamenii din zona
feminismului au sim]it nevoia s\ cerceteze, s\
studieze, s\ produc\ mai întâi la nivel academic.

O.{.: E suficient?

M.M.: Nu.

O.{.: Ce-i de f\cut? Ce-ai f\cut s\ ie[i din zona discursului
academic pentru ca mesajul t\u s\ fie în]eles de cât mai
mult\ lume?

M.M.: Cele mai importante succcese ale mele, în
sensul dezb\r\rii de limbajul academic, îl reprezint\
dou\ categorii de ie[iri foarte directe în spa]iul
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public. Primul: merg frecvent la emisiunea Mihaelei
Tatu, �De 3 x femeie�, unde este prezentat un film
pe un studiu de caz � de violen]\, de rela]ii ten-
sionate de cuplu, de trafic de femei etc. {i eu
comentez într-un limbaj care e foarte accesibil.
{tiu asta. Diminea]a, când vin la cursuri, cele dou\
femei de serviciu de la facultate îmi bat în u[a
biroului [i îmi zic: �Doamn\, hai s\ mai discut\m
pu]in despre ce a]i zis asear\�. În acel moment
m\ simt extraordinar de bine. Al doilea exemplu:
am o rubric\, la o revist\ de femei, la Avantaje,
unde folosesc un limbaj pentru toat\ lumea. Cred
c\ am succes, pentru c\ v\d ce mesaje vin la redac]ie,
care m\ încurajeaz\ s\ perseverez.

O.{.: Foarte bune exemple. Probabil c\ a[a trebuie
procedat astfel încât feminismul s\ fie în]eles, acceptat
[i promovat.

M.M.: Eu cred c\ am ie[it din carapacea acade-
mic\. Încerc s\ merg mult mai aproape de grijile
femeilor. }inta principal\ o reprezint\ �femeile de
serviciu�, în sens generic, iar de acolo pot merge
spre toate celelalte. S\-]i spun ceva despre reac]iile
lor; ele îmi zic: nu în]elegem de ce câ[tig\m la fel ca
portarii, când portarii nu fac nimic toat\ ziua, iar noi
muncim de ne spetim. Numai pentru c\ sunt b\rba]i?
Alt exemplu, tot de la aceste femei care îmi spun:
nu în]elegem de ce când ajungem acas\ trebuie s\ ne
apuc\m de mâncare, sp\lat, copii, iar b\rbat\-miu, dac\
nu e beat, st\ oricum cu burta în sus [i nu face nimic.
Vreau s\ spun c\ aceste femei simple percep via]a
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ca un [ir de nedrept\]i în lan] [i vorbesc cu mine
pentru c\ eu le ascult [i le în]eleg.

Gigi Becali a încurcat Duhurile

O.{.: Ce te faci cu Gigi Becali care la programul �Zece
pentru România� de la Realitatea TV a spus c\ în familia
lui femeile nu au voie la fotbal sau la discotec\, doar la
biseric\ le este locul! Mai mult, Gigi Becali, adre-
sându-se doamnei Sulfina Barbu, care era prezent\ în
emisiune, i-a spus c\ nu e bun\ de ministru, c\ nici o
femeie nu trebuie s\ fie ministru. Iar doamna Sulfina
Barbu a început s\ se justifice c\ a ob]inut postul pe
baza unor teste, pe baza unor audieri interne etc. A[
vrea s\ comentezi [i declara]ia lui Gigi Becali, [i reac]ia
Sulfinei Barbu.

M.M.: Eu [tiu mai multe despre Gigi Becali. {tiu
c\ la nun]i merge cu so]ia, dar nu permite nim\nui
s\ danseze cu ea. A pus un monopol pe o femeie.
Tot comportamentul lui fa]\ de femei m\ face s\
cred c\ el a interpretat gre[it Duhul Sfânt despre
care spune c\ l-a vizitat. L-o fi vizitat Duhul Sfânt,
dar cred c\ era unul islamic, nu cre[tin. Nici un
fel de Duh Sfânt cre[tin nu cere ceea ce spune
Becali c\ trebuie s\ fac\ femeile. E o problem\ cu
Gigi Becali: a încurcat Duhurile. Este clar un per-
sonaj cu o gândire misticoid-fundamentalist\. El
se trage dintr-o tradi]ie vast\ care pân\ [i la musul-
manii reformi[ti arat\ mult mai bine. În sensul
celor declarate, dom� Gigi poate s\ fie frate spiritual
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cu Bin Laden, cu Zarqawi. Nu în sensul c\ este
criminal, nici pe departe, dar gândirea lui în leg\tur\
cu femeile se cam plaseaz\ la nivelul c\peteniilor
islamiste sus-numite.

O.{.: De ce n-a avut replic\ Sulfina Barbu? De ce s-a
justificat în fa]a lui Gigi Becali c\ este ministru?

M.M.: Sulfina Barbu nu are cultura argumentelor
împotriva patriarhatului. Dac\ o avea, reac]iona
imediat, dar, probabil, este o chestiune care n-a
preocupat-o niciodat\. Sulfina Barbu face parte
din categoria femeilor excep]ionaliste care probabil
admit c\, da, femeile sunt proaste [i ar trebui s\ stea
în banca lor, dar eu sunt o excep]ie, eu m-am realizat,
eu am sc\pat. Excep]ionalistul este foarte frecvent
între femeile de succes din România. Doamna
Sulfina Barbu crede c\ e o excep]ie � ea nu consi-
der\ c\ e firesc ca o femeie s\ fie ministru, dac\
îndepline[te ni[te criterii. Dac\ ar fi avut cultura
egalit\]ii [i a echit\]ii de gen, în care n-a educat-o
nimeni, niciodat\, ar fi avut replic\ în fa]a lui Gigi
Becali.

O.{.: Totu[i am un repro[ s\-]i fac. E[ti profesoar\
universitar\. Predai la SNSPA [tiin]e politice. De la o
femeie ca tine, lumea s-ar fi a[teptat, între 2000 [i
2004, la o reac]ie politic\ anti-PSD. O reac]ie a ta fa]\
de corup]ie, fa]\ de subordonarea presei, fa]\ de utilizarea
banului public în folos propriu. Nu crezi c\ o reac]ie
politic\ fa]\ de evenimentul politic ar fi contribuit [i la
sus]inerea feminismului, ar fi dat greutate [i femi-
nismului?



452

Mihaela Miroiu

M.M.: Eu îmi adun un al doilea volum de publi-
cistic\, alc\tuit din articolele mele despre etic\ în
politica româneasc\ a ultimilor 10 ani. În pres\
au existat articole scrise de mine despre ceea ce
spui.

O.{.: {i o reac]ie anti-PSD?

M.M.: Absolut. Cu un amendament: eu nu am
niciodat\ ca ]inte numai partidele sau doar anumite
partide. Am ]inte derapajele de la democra]ie, de
la etica în politic\, derapajele de la promisiunile
electorale, derapajele de la doctrin\. Acestea au
fost [i sunt ]intele mele.

Misoginismul nu e monopolul b\rba]ilor

O.{.: Mihaela Miroiu, am vrut s\ spun c\ într-un moment
când via]a politic\ p\rea sufocat\ de Guvernul N\stase
a veni [i a vorbi despre cât de persecutate sunt femeile
putea trece drept un discurs inadecvat din partea unei
profesoare de [tiin]e politice.

M.M.: Ce-mi lipse[te acum este acel volum care
s\ dovedeasc\ c\ to]i anii \[tia n-am navigat public
doar în subiecte feministe. Am scris substan]ial
[i pe subiecte de alt\ natur\, am scos c\r]i: Socie-
tatea retro [i România. Starea de fapt, care au fost
extrem de critice cu tipul acesta de societate. Unele
teorii au fost ofertante în plan interna]ional, cum
a fost ideea despre conservatorismul de stânga, ce
îmi apar]ine. Dar pot s\ recunosc: a fost extrem
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de rar când am fost invitat\ la vreo televiziune pe
alt\ tem\ de expertiz\ decât cea legat\ de feminism
[i de femei, cu îng\duin]\ [i pe politici de edu-
ca]ie. Eu nu sunt cunoscut\ în spa]iul public ca o
politolog\, ca analist\ a politicii � de[i asta sunt �,
pentru simplul motiv c\ televiziunile nu prea
cheam\, cu excep]ia Alinei Mungiu-Pippidi, nici
o femeie din mediul academic s\ fac\ analiz\ poli-
tic\. Ce s\ fac? S\ m\ invit singur\? S\ dau tele-
foane? S\ spun c\ m\ pricep? Televiziunile nu m\
invit\, dar îmi pun o etichet\, pe aceea de femi-
nist\. Eticheta con]ine doar o parte de adev\r; eu
nu vin în feminism din feminism, ci vin din filosofie
social\ [i din [tiin]e politice.

O.{.: În volumul Nepre]uitele femei spui c\ �lez-
demnitatea [i antifeminismul se cl\desc pe supunerea,
nep\sarea [i t\cerea femeilor�. Unde gre[esc femeile din
România? Noi mereu ne raport\m la barba]i, spunem
c\ de la ei porne[te o tratare dispre]uitoare a femeilor.

M.M.: Misoginismul nu e deloc monopolul b\r-
ba]ilor.

O.{.: Sunt [i femei misogine?

M.M.: Uneori din plin... Am avut [i la dezbaterea
pe care am organizat-o, �Interesele femeilor: demni-
tate, autonomie, autoafirmare�, femei care s-au
manifestat incredibil de misogin. În România, la
nivel privat, femeile misogine intr\ în ceea ce s-ar
numi cultura soacrei: soacra î[i ur\[te nora [i o
trateaz\ drept proast\. La nivel public, misoginismul
femeilor înseamn\ autoadularea, împresia c\ ele
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sunt de excep]ie; sunt foarte bucuroase c\ nu au
concurente, c\ sunt unicate.

O.{.: Mamele sunt misogine?

M.M.: În multe cazuri. Mamele î[i educ\ b\ie]ii
s\ fie servi]i [i fetele s\ serveasc\. Numai dac\
e[ti fundamental misogin\ crezi, ca mam\, c\ per-
forman]a viitoare a fiicei tale trebuie s\ fie cea a
servitu]ii. Asta înseamn\ c\ ai o p\rere proast\
despre femei [i o transferi asupra fiicei tale. Mai
degrab\ g\se[ti b\rba]i, ta]i de fete, care le educ\
mult mai autoafirmativ, le împing spre autoafir-
mare, spre nesupunere: Du-te, fata tatii, pân\ unde
te ]in puterile min]ii tale!

Fetele ]es, cos, torc lân\, b\ie]ii
sunt operatori PC, aviatori

O.{.: Avem exemplul atâtor femei de succes din România
care s-au ghidat dup\ îndemnul pe care l-ai men]ionat:
Du-te, fata tatii, pân\ unde te ]in capacit\]ile! {i au
reu[it!

M.M.: Sunt exemple individuale, e foarte adev\rat.
La întrebarea �[i ce-i de f\cut?� nu po]i s\ r\spunzi
numai individual. Schimb\rile într-o societate sunt
posibile pe dou\ c\i: prin guvernare [i prin educa]ie.
O guvernare trebuie s\-]i fac\ politici ale echit\]ii,
iar educa]ia trebuie s\-]i fac\ strategii. Ast\zi, în
manuale, fetele în continuare ]es, cos, torc lân\...

O.{.: Ce vre]i s\ fac\ feti]ele?
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M.M.: Profesiile spre care sunt trimise feti]ele,
conform manualelor [i reflexelor cadrelor didactice,
sunt cele de coafez\, secretar\, manichiurist\. Iar
b\ie]ii sunt trimi[i spre operatori PC, aviatori.

O.{.: Nu crezi c\ aici exagerezi pu]in? O feti]\ cite[te
a[a ceva în manuale. O feti]\ de[teapt\, cu discern\-
mânt, cu p\rin]i emancipa]i, nu va ]ine cont de ce scrie
în manuale.

M.M.: A[a este. S\ presupunem c\ p\rin]ii ofer\
un model de socializare contrar celui din manuale.
Adic\ sunt doi parteneri care se respect\, care î[i
rezolv\ împreun\ cre[terea [i educarea copiilor, în
familia c\rora nu exist\ violen]\ domestic\, dim-
potriv\, în care gospod\rirea casei este f\cut\
împreun\ în cuplu. {tii cât la sut\ dintre cuplurile
din România sunt a[a? Cinci la sut\.

O.{.: Nu pot s\ cred.

M.M.: Crede-m\, e dovedit statistic. Aceste cinci
la sut\ pot s\ submineze manualele prin modelul
de socializare. Dar restul cuplurilor? Crezi c\ se
poate face o modernizare a rela]iilor în cuplu prin
modelul a cinci la sut\? Eu nu cred. Pur [i simplu,
nu cred.

O.{.: S\ spunem c\ n-ai p\rin]i care s\-]i cultive auto-
afirmarea [i încrederea. Dar, spun a[a: o tân\r\ istea]\,
cu chef de citit, cu chef de informare, poate s\ r\stoarne
modelul patriarhal cultivat în familie [i în [coal\.

M.M.: Eu n-am spus c\ nu exist\ solu]ii indi-
viduale. Întotdeauna exist\ solu]ii individuale. {i
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în comunism erau solu]ii individuale. Dar erau
de ajuns? Puteau acele solu]ii s\ schimbe o socie-
tate? Dac\ ]ara asta nu [i-ar fi ratat toate moder-
niz\rile [i ar fi o ]ar\ civilizat\... Eu sunt din jude]ul
Hunedoara [i m\ cutremur în leg\tur\ urm\torul
caz: m\ duc sistematic la Sarmisegetusa Regia,
lâng\ Ha]eg. M\ uit, a nu [tiu câta oar\, la terme,
viaducte, b\i [i la tot sistemul de locuire igienic\
din forumul roman. Satul de lâng\ forumul roman
este, în continuare, cu WC în curte, în continuare
se ia ap\ din fântân\, toate la distan]\ de aproape
dou\ mii de ani. În ]ara asta, 55% dintre femei
lucreaz\ la nivelul secolului al XIX-lea în sens
casnic [i tr\iesc via]a secolului al XIX-lea în fiecare
zi. O astfel de munc\ î]i ocup\ absolut tot timpul:
c\ratul apei de la fântâna din deal, unde exist\
ap\ potabil\, pân\ acas\, unde umpli trei lighene,
s\ speli vasele, s\ speli hainele... ziua ta e ter-
minat\. {i asta faci toat\ via]a.

O.{.: Asta e o problem\ a României: lipsa de moder-
nizare, care e dincolo de rela]ia b\rbat-femeie.

M.M.: E adev\rat. Dac\ suntem de acord c\ cifrele
nu pot s\ mint\ radical [i dac\ 83% dintre muncile
casnice sunt f\cute de femei, iar în mediul rural
propor]ia este de 90%, atunci pot s\ spun un singur
lucru: e adev\rat c\ lipsa infrastructurii îi lezeaz\
[i pe b\rba]i, dar îi lezeaz\ în felul urm\tor: tre-
buie s\ taie lemne, trebuie s\ se duc\ la toaleta
din curte [i cam atât. În rest, c\ratul apei, sp\latul
cu mâna, m\turatul cu m\tura, g\titul la lamp\
nu-s f\cute de b\rba]i. Gradul de afectare al femeilor
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pentru dezastrul din infrastructur\ este incom-
parabil mai mare decât la b\rba]i.

O.{.: Exist\ în limba român\ un antonim pentru misogin?
M\ tot întreb [i nu-mi vine în minte... Probabil c\
femeile nu ur\sc b\rba]ii...

M.M.: Exist\ un antonim pentru misogin: misandr\.
Dac\ vom c\uta în dic]ionar (DEX), vom vedea
c\ misogin înseamn\ un b\rbat care ur\[te femeile.
Cuvântul b\rbat e pus în parantez\ pentru c\ miso-
ginismul, cum î]i spuneam, nu e numai apanajul
b\rba]ilor. La misandr\, în dic]ionar, sensul este
c\ femeile care ur\sc b\rba]ii sunt bolnave. A[adar,
la b\rba]i, misoginismul este o manifestare de ur\
sau de dispre] f\r\ conota]ii patologice; la femeile
misandre, comportamentul e de femeie bolnav\
mintal.

O.{.: Aflu pentru prima oar\, prin tine, c\ femeile care
ur\sc b\rba]ii sunt misandre.

M.M.: Dac\ antonimul lui misogin e atât de pu]in
cunoscut [i circul\ atât de pu]in în limb\, înseamn\
c\ practica legat\ de el e atât de mic\, încât n-ai
nevoie de un cuvânt ca s\ o acopere.

O.{.: A]i acordat un premiu {tefaniei Mih\ilescu pentru
cercetarea mi[c\rii române[ti pentru drepturile femeilor.
{tefania Mih\ilescu a publicat, la Polirom, dou\ volume
intitulate Din istoria feminismului românesc, cu
texte care acoper\ perioada 1838-1948. De ce merit\
acest premiu?

M.M.: {tefania Mih\ilescu a f\cut ceea ce nici una
dintre noi n-ar fi fost în stare. S-a dus în bibliotecile
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[i în arhivele din România, dar [i în cele de la
Budapesta, [i a c\utat documentele mi[c\rii femi-
niste române[ti de la începutul secolului al XIX-lea
[i pân\ acum. Mult\ vreme n-a avut nici bani de
xerox [i le-a copiat realmente manual, ca un copist,
pân\ când am reu[it s\ o ajut\m, intrând într-un
proiect de cercetare, care i-a permis s\-[i fac\
xerocopii. {tefania Mih\ilescu a reu[it s\ ne resti-
tuie principalele documente ale mi[c\rii feministe
române[ti din ultimul secol [i jum\tate. Eu habar
n-aveam c\ exist\ toate acestea. Nu se m\soar\
nici în premii [i nici în cuvinte ce înseamn\ o
asemenea munc\ de cercetare, ce înseman\ s\-]i
reg\se[ti r\d\cinile într-o istorie pe care o ignorai
complet.

Nu frustr\rile m-au împins
spre feminism

O.{.: M\ întorc la Mihaela Miroiu. Ce ar trebui s\ nu
se ia în seam\ când se vorbe[te de Mihaela Miroiu. Ce
nu e Mihaela Miroiu?

M.M.: Dac\ lu\m lista cu r\ut\]ile care se spun
la adresa mea... Nu sunt o frustrat\ matern: am un
fiu. Nu sunt o frustrat\ conjugal: sunt m\ritat\
de 30 de ani cu acela[i om. Nu sunt o frustrat\
de prieteni b\rba]i: cred c\ propor]ia prietenilor
mei b\rba]i [i a femeilor prietene este egal\. Când
m\ simt bine [i destul de odihnit\, îmi place s\
ar\t bine, nu sunt frustrat\ estetic nici la 51 de
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ani, dar ca la 51 de ani. Nu m\ roade invidia pe
nici un b\rbat [i nu m\ roade nici o invidie: pre-
]uiesc oamenii pentru ceea ce fac, pot s\ admir
foarte bine [i un l\c\tu[, [i un pre[edinte de ]ar\,
cu condi]ia s\ lucreze cum trebuie. Admir oamenii
în urma c\rora r\mâne ceva bun, util, n-are impor-
tan]\ ce, oameni care nu tr\iesc degeaba, indi-
ferent de sexul lor. Nu frustr\rile m-au împins
spre feminism.

O.{.: Dar ce anume?

M.M.: Lipsa vizibilit\]ii ideilor femeie[ti în cul-
tur\, în politic\, în economie, în societate, absen]a
acestei perspective din tot ce înseamn\ via]a noastr\
structurat\, public\. Eu spun tot timpul: nimeni
nu tr\ie[te în locul meu. Eu r\spund pentru ce fac,
dar când spun c\ nimeni nu tr\ie[te în locul meu
e foarte mult, te oblig\ îngrozitor. Cred c\ pân\
la urm\ sensul vie]ii fiec\ruia vine din ce facem
noi cu noi în[ine, indiferent de determin\rile la
care am fost supu[i f\r\ s\ vrem.

�În spa]iul modernit\]ii, etica promovat\
de Gabriel Liiceanu este exotism curat�

O.{.: A ap\rut, vara asta, o carte la Editura Compania,
Noii precupe]i de Adrian Gavrilescu, unde se vorbe[te
despre �feminismul în familie� cultivat de Mihaela Miroiu,
se vorbe[te despre matriarhatul de la SNSPA [i despre
�mormanul de po[ete� tot de la SNSPA. Ai citit cartea?
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M.M.: Mi-au spus unii despre ea [i m-am uitat la
câteva pasaje, am r\sfoit-o. {tii cu ce mi-a sem\-
nat? Exact cu tipul de comentariu care se docu-
mentez\ dup\ bârfele de pe Internet, dup\ p\rerile
anonime postate la sfâr[itul unor articole. Nici nu
e frumos scris\, ca s\ spun c\ o citesc de dragul
scriiturii, [i nici nu are vreun fel de caracteristic\
a unei cercet\ri. De ce s\ o citesc? Fiindc\ m\
bârfe[te [i pe mine? M\ bârfe[te atâta lume!...
Ce mai conteaz\ Adrian Gavrilescu.... Omul, dac\
se documenta [i intra în pagina de Internet a facul-
t\]ii, f\cea o propor]ie între profesorii b\rba]i [i
profesoarele femei. El spune prostii [i în privin]a
asta; spune de 22 de purt\toare de po[ete. Nu-i
asta propor]ia. Cred c\ avem, de toate, [ase pro-
fesoare titulare în Facultatea de {tiin]e Politice.
Nu sunt 22, cum spune Adrian Gavrilescu. N-a
avut nici m\car curiozitatea s\ numere numele de
femei [i de b\rba]i, s\ le împart\ între ele [i s\
fac\ o propor]ie. Când v\d c\ cineva e atât de
superficial � nu poate face un gest elementar de
documentare, nici m\car pe Internet �, nu pot s\-l
iau în serios. Nu pot s\-mi pierd vremea cu to]i
bârfitorii pentru c\ n-a[ mai putea s\ fac lucruri
care ]in de construc]ie: institu]ional\ sau de
domeniu.

O.{.: Ai avut o reac]ie public\ dup\ ce Gabriel Liiceanu
i-a trimis Monei Musc\ o scrisoare deschis\.

M.M.: Asta este cu totul alt\ poveste. Scrisoarea
lui Gabriel Liiceanu merit\ comentat\.
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O.{.: Spuneai ceva de responsabilitate propor]ional\.
Ce înseamn\ asta?

M.M.: Responsabilitatea propor]ional\ este un prin-
cipiu fundamental al eticii în politic\ [i chiar al
eticii în general. Nu pot s\ pedepsesc cu aceea[i
unitate de m\sur\ un om care a comis o gre[eal\
absolut minor\ fa]\ de un om care face o gre[eal\
capital\ din acela[i registru. Este ca [i când a[
pedepsi, în planul dreptului, pe cineva pentru o
crim\ voluntar\, deliberat\, exact ca [i pe cineva
c\ruia îi intr\ ma[ina în [an] [i acolo este un om
pe care îl accidenteaz\ mortal. Aten]ie! Trebuie
s\ v\d cât a gre[it un om [i care este pedeapsa pe
care o merit\ propor]ional cu gre[eala. Exist\ un
principiu al responsabilit\]ii în politic\: fiecare
r\spunde direct propor]ional cu gradul de infor-
ma]ie [i de putere pe care îl are. Într-un regim
totalitar exist\ grade de informa]ie [i de putere
foarte clar distribuite ierarhic. Respectiv: [eful sta-
tului, Biroul Comitetului Central au maximum de
responsabilitate. Comitetul Central are respon-
sabilitate de nivelul doi. Comitetele jude]ene au
responsabilitate de nivelul trei. Într-un regim tota-
litar, un cet\]ean are un grad de responsabilitate
mult mai redus decât un cet\]ean într-un regim
democratic. Trebuie s\ vezi care e regimul politic
[i cum func]ioneze\ responsabilitatea. Într-un regim
totalitar, responsabilitatea cet\]enilor este minim\
[i a conduc\toruilor este maxim\. În democra]ie,
cet\]enii încep s\ fie responsabili � aleg, se pot
exprima în spa]iul public, pot s\ protesteze f\r\
riscuri majore.
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O.{.: Chiar [i în aceste condi]ii, Mona Musc\ avea o
responsabilitate când a semnat actul de colaborare cu
Securitatea.

M.M.: Da, nimeni nu spune c\ nu avea respon-
sabilitate. Dar sentimentul meu este urm\torul:
Gabriel Liiceanu este adeptul unui anumit tip de
etic\. În spa]iul modernit\]ii, etica promovat\ de
Gabriel Liiceanu este exotism curat. Când se discut\
despre etica în via]a public\, în spa]iul secular al
vie]ii publice [i se aplic\ paradigme mari de gân-
dire � dac\ este s\ m\ gândesc la cele filozofice
(kantian\, utilitarist\, cea legat\ de etica drep-
turilor sau de etica virtu]ilor, ca s\ nu m\ refer la
eticile postmoderne) �, nu discu]i niciodat\ în
termeni absoluti[ti. Absolutismul nu se poate aplica
într-un spa]iu democratic. Dac\ în România punem
mereu problema luptei între înger [i diavol, nu m\
mir\ c\ o serie semnificativ\ de oameni (spre 6%)
are nevoie de R\zboinicul Luminii Gigi Becali. Este
o prob\ de imaturitate social\. Noi trebuie s\ încer-
c\m s\ ne punem la punct, în sens normativ, cu
ce înseamn\ imoralitatea suprem\ din punctul de
vedere al eticii politice.

O.{.: Care e imoralitatea suprem\?

M.M.: S\ folose[ti cet\]enii ca mijloace pentru
scopurile tale. Acesta este p\catul capital. A f\cut
Mona Musc\ acest p\cat? A crescut gradul de nefe-
ricire al oamenilor, dac\ e s\ o analiz\m utili-
tarist? A înc\lcat drepturile unei alte persoane,
dac\ o analiz\m din perspectiva eticii drepturilor?
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Oriunde m\ uit, din oricare perspectiv\ a[ porni,
nu ajung deloc la concluzii asem\n\toare celor
formulate de Gabriel Liiceanu.

O.{.: Mona Musc\ n-a sc\zut prea tare în sondaje. Ai
o explica]ie?

M.M.: Exist\ dou\ categorii de responsabilit\]i:
responsabilitatea retrospectiv\ � pentru faptele din
trecut � [i responsabilitatea proiectiv\ � cea pe care
]i-o încredin]eaz\ cet\]eanul prin vot pentru faptele
pe care are încredere c\ le vei face. Oamenii nu
judec\ doar în alb [i negru pentru c\ [tiu c\ via]a
nu-i un joc de-a alba-neagra. Ei judec\ mai nuan]at:
au pus în cântar faptele acestei femei în politic\,
au al\turat gre[eala acestei femei în istoria vie]ii
ei, [i rezultatul a fost c\ [i-au p\strat, în cea mai
mare m\sur\, încrederea în ea: 38% din popula]ie
are încredere în Mona Musc\. Este vorba despre o
încredere proiectiv\: ar vota-o în continuare. Astea
sunt tipurile de analiz\ legate de încrederea public\,
nu cele legate de morala absolut\. {i mai e o pro-
blem\ foarte important\: Gabriel Liiceanu spune
în volumul Despre minciun\ c\ el este adeptul eticii
lui Ahile. Dac\ ar fi adeptul eticii lui Odiseu, era
sus]in\torul compromisurilor. Vreau s\-]i spun c\
[i în via]a public\, [i în via]a privat\ f\r\ compro-
misuri nu putem tr\i. Exist\ compromis benign,
în parametri morali, [i compromis malign, respectiv
compromitere dramatic\.

O.{.: Da]i-mi un exemplu de compromis care nu-i compro-
mitere.
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M.M.: Alian]a PD-PNL este un compromis.

O.{.: {i în rela]ia b\rbat-femeie când un compromis
nu-i compromitere?

M.M.: De exemplu, unul dintre protagoni[tii
cuplului are o aventur\ cu altcineva. {i de aceast\
aventur\ afl\ cel\lalt. Iar cel care a avut o aventur\
spune a[a: Da, e adev\rat, numai c\ eu, de fapt, te
prefer pe tine [i a[ vrea s\ ne petrecem via]a împreun\.
Sigur, ce s-a întâmplat între cei doi e un lucru
foarte sup\r\tor. Totu[i, ei hot\r\sc c\ rela]ia lor
e fundamental\ în raport cu aceast\ deraiere de
moment, cu aceast\ bucl\ rela]ional\, [i fac un
compromis. Acest compromis nu-i compromite
fundamental. Cred c\ i-ar compromite fundamen-
tal în momentul în care unul dintre ei efectiv l-ar
sacrifica pe cel\lalt pentru scopurile sale. Acela
nu ar mai fi cuplu.

Te întreb un lucru: care dintre noi poate tr\i f\r\
compromisuri? Vreau s\ v\d omul acela, care tr\ie[te
în societate, nu în pe[ter\, [i nu face compromisuri,
adic\ nu las\ de la sine, nu las\ un pic din ideile
sale. Fiecare poate avea un nucleu de valori funda-
mentale, dar nu norme absolute, inflexibile. În
situa]ia în care spunem c\ orice principiu este mai
important decât orice om [i de dragul unui principiu
sacrific\m orice om, asta nu mai este etic\ în demo-
cra]ie.

O.{.: De ce nu accep]i c\ Gabriel Liiceanu [i-a exprimat
un punct de vedere [i o dezam\gire fa]\ de o persoan\
pe care o privea într-un fel [i a ajuns s\ o deteste pentru
minciuna ascunderii colabor\rii cu Securitatea.
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M.M.: Î]i r\spund jum\tate în glum\, jum\tate în
serios: s\ se fi dus la emisiunea �Tr\da]i din dra-
goste!�. Avea o ie[ire! Din nenorocire, noi suntem
obliga]i, în calitate de intelectuali publici, s\ ne
înfrân\m emo]ionalitatea printr-o abordare ra]io-
nal\. Nu putem s\ ne d\m drumul la patimi [i la
pasiuni în spa]iul public. Aceasta este condi]ia
unei persoane publice care accept\ inclusiv s\-[i
calce pe inim\, dar trebuie s\ fie rezonabil\ în
spa]iul public. Exist\ zone din mass-media care
sunt special destinate emo]ionalit\]ii, de aceea
am [i f\cut apel la emisiunea �Tr\da]i din dra-
goste�. Eu cred a[a: Gabriel Liiceanu a iubit ceea
ce a reprezentat Mona Musc\ [i a fost groaznic de
dezam\git. Cred asta, în]eleg asta, e absolut uman.
Dar Gabriel Liiceanu nu este tanti Frosa. Este un
personaj care joac\ rol de guru în spa]iul public,
iar gurul trebuie s\ aib\ grij\ s\ fie mereu în]e-
lept. Are o datorie moral\ fa]\ de public: s\ fie
gardianul echilibrului în]elept. Eu cred c\ trebuia
s\ judece mai pu]in p\tima[. Eu [tiu c\ e foarte
talentat [i îl admir pentru talentul lui. E realmente
unul dintre oamenii cei mai talenta]i din spa]iul
public. Dar, câteodat\, noi iubim mai mult meta-
forele decât pondera]ia, rezonabilitatea, judecata
dreapt\, judecata cump\nit\. Cred c\ suntem o
]ar\ moart\ dup\ metafore [i compuneri libere.

Observator cultural, 19-25 octombrie 2006
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