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Deºi plasatã sub semnul realismului stendhalian („romanul este ca o oglindã
purtatã de-a lungul unui drum”), aceastã carte e una profund subiectivã.
Pornind de la un pretext jurnalistic – redactarea sãptãmînalã a unui editorial
pentru Evenimentul Zilei (EVZ Vest) – volumul pe care îl þineþi în mînã
acum nu e numai o înºiruire fragmentarã de „imagini reflectate”, între 1
decembrie 2005 ºi 1 noiembrie 2007. Ceea ce la prima lecturã poate sã parã o
cronicã psihosociologicã a României prezente, cu toate frãmîntãrile ei, e numai
un prilej al unei limpeziri identitare mai adînci, care coboarã mult în trecut
pentru a privi, în fond, înainte. Citind dinamica unei lumi în care niciodatã
„subiectul cunoscãtor” nu se poate detaºa pînã la capãt de „obiectul cunoscut”,
cãci îi este parte de nedespãrþit, „romanul despre noi, românii” devine, pînã la
urmã, o povestire despre intensitatea unei întîlniri cu sine. Ceea ce rãmîne este
ceea ce am înþeles eu din viaþã, din rostul nostru comunitar, în confruntarea cu
o istorie în care am exersat prea adesea tentaþia autoinfirmizãrii. Mãsura în care
aceste reflecþii recupereazã imaginea întregului, construind un sens colectiv nou,
eliberator, capabil sã ne aºeze cu adevãrat împreunã, o va decide cititorul însuºi.
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Doi ani de speranþãDoi ani de speranþãDoi ani de speranþãDoi ani de speranþãDoi ani de speranþã

Dacã Alin Gavreliuc ar mai fi scris încã trei articole, titlul pe
care l-am ales pentru acest cuvânt de întâmpinare a cãrþii sale ar fi fost
pe deplin acoperit. S-ar fi împlinit exact doi ani, adicã 104 sãptãmâni
în care tânãrul dascãl timiºorean de psihologie socialã ºi-a lãsat pentru
câteva ore studenþii ºi cercetãrile, ca sã se întâlneascã joi de joi cu un
public foarte numeros ºi rãspândit pretutindeni în lume. Publicul unui
cotidian prestigios de mare tiraj din România: Evenimentul zilei. A avea
o rubricã permanentã într-un asemenea ziar e ca ºi cum ai þine cursuri
pe stadion. Ceea ce înseamnã în primul rând o imensã rãspundere. Iar
Alin Gavreliuc a ºtiut prea bine acest lucru când ºi-a compus cele 101
de tablete: implicarea sa civicã a fost exemplarã. Deºi îi poþi recunoaºte
în fiecare text formaþia academicã (argumentele sunt întotdeauna
blindate, documentate, acoperite cu date), el nu-ºi etaleazã orgolios
ºtiinþa, ca la paradã. Nu-i de mirare atunci cã dintre copertele cãrþii nu
te întâmpinã niºte articole sufocate de savantlâc sterp ºi de fraze
plicticoase, ci, dimpotrivã, ne îmbie 101 fragmente mustind de viaþã.

Deloc întâmplãtor volumul chiar aºa se ºi intituleazã:     Viaþa ca
prilej. Nu e vorba, însã, despre o viaþã strict privatã, despre o biografie
contemplatã narcisic, ci despre o viaþã împãrtãºitã cu ceilalþi, trãitã în
mijlocul lor, dar filtratã prin experienþa personalã, printr-o subiectivitate
de scriitor autentic. Depune mãrturie despre aceastã aºezare nu doar
subtitlul cãrþii, ci întregul ei conþinut. Pentru cã Alin Gavreliuc face
exact ceea ce anunþã din start: ne pune tuturor în faþã oglinda ºtiinþei
lui de sociopsiholog, ca sã ne proiecteze imaginea a „ceea ce suntem”.

Aºadar, o carte despre identitatea noastrã colectivã, privitã nu
de sus, nu condescendent, ci din interior, empatic. Iar participarea
aceasta la un destin colectiv e trãitã când cu bucurie ºi exaltare, când
cu amãrãciune ºi chiar deznãdejde. Dar niciodatã la rece, pentru cã
nimic nu e enunþat ºi interpretat impasibil de cãtre Alin Gavreliuc. Tot
ce ni s-a întâmplat sau ni se va întâmpla îl priveºte ºi îi solicitã
implicarea, iar aceastã participare directã dã un palpit, o energie aparte
textelor sale. Ele au fost prilejuite de zeci de mici sau mari episoade
pe care istoria le-a consemnat sau, dimpotrivã, le-a uitat, dar la care
autorul a fost, într-un fel sau altul, pãrtaº. În fond, ce e prilejul? O
împrejurare, o ocazie, un moment oportun, un pretext, un motiv, zic



6

dicþionarele. Asemenea întâmplãri demne de a fi desluºite ne înfãþiºeazã
Alin Gavreliuc, printr-un ciudat efect de oglindã. Fragmentele decupate
din real nu sunt un simplu reflex, ci ºi prilej de reflecþie, pentru cã,
aºa cum se lasã vãzute, ele au trecut deja prin ochii (a se citi mintea ºi
sufletul) celui care scrie. Astfel încât, în final, puse cap la cap sau mai
bine zis alipite pe contur, pãrþile acestea alcãtuiesc un puzzle. Un basm
în bucãþele. Doar cã imaginea de ansamblu nu are, de cele mai multe
ori, nimic feeric, ci dimpotrivã. E de fapt, povestea noastrã, a tuturor,
trãitã prin vremuri. Sau, mai curînd, sub vremi.

Atunci când i-am citit articolele în Evenimentul zilei sãptãmânã
de sãptãmânã, am simþit cã aproape întotdeauna dreptatea e de partea
lui Alin Gavreliuc ºi m-am bucurat cã ideile noastre consunã. Dar abia
acum, strãbãtând cartea ca un întreg, de la un cap la altul, mi-am dat
seama cã ea e mai mult decât o foaie de temperaturã luatã prompt
lumii noastre. Am gãsit în paginile sale un întreg diagnostic, cu zeci
de remedii printre rânduri. Cu soluþii de echilibrare, adicã terapeutice,
pentru corpul nostru social. Despre care ni se dezvãluie câteva
adevãruri copleºitoare: cum ar fi acela cã trecutul nu trece ºi cã nu
poþi înainta spre viitor orbeºte, fãrã memorie, fãrã sã ºtii cine eºti ºi de
unde vii. Sau cã valorile lumii în care visãm sã trãim se întemeiazã pe
solidaritate, pe respectul faþã de Celãlalt, pe civilitate ºi civilizaþie, pe
bun simþ ºi cuvânt respectat. Ele sunt chezaºele uitate ale unei bune
rânduieli obºteºti. De ce suntem aºa, ºi nu altfel? Cât din vinã ne
aparþine ºi câtã poate fi pusã ba în cârca timpurilor (mereu potrivnice),
ba a locului (mereu „între”, mereu în bãtaia nenorocului)?

Multe din întrebãri îºi gãsesc rãspuns în carte. Chiar începutul,
Unu. O altã Românie, text apãrut în 1 decembrie 2005, întredeschide
poarta spre un înþeles amar, pornind de la o filã de cronicã de acum
douã veacuri ºi mai bine: cât de mare e speranþa „poporului tãcut,
obiºnuit sã îndure mocnit, într-o lume în care el oricum nu conteazã”
la înscãunarea unei domnii: „o mare, mereu reînnoitã, chiar dacã
necontenit trãdatã speranþã”. ªi cât de rapid se veºtejeºte aceasta, spre
a renaºte iar, în forme noi, poate mai mature, visând la acea altã
Românie, aºteptatã de veacuri.

Pentru cã a citit mult despre istoria oamenilor din estul ºi centrul
Europei, pentru cã a trãit aceastã istorie prin pãrinþii ºi bunicii sãi, dar
mai ales pentru cã a fost în mijlocul ei, aici la Timiºoara, de ani de
zile, Alin Gavreliuc ºtie cã destinul nostru nu e unul singular ºi cã nu
trebuie înþeles ca fatalitate. Despre neaºezarea noastrã, a esticilor, dar
ºi despre istoriile noastre amputate, fragmentate, discontinue, un mare
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poet ºi gânditor polonez, Czeslaw Milosz, spunea cã ar da naºtere
neputinþei comune de a ne duce la capãt proiectele. Cauzele acestea,
mai scrie el, nu sunt de nedepãºit. În plus, parte din bolile comune
sunt compensate în aceastã parte a Europei de forme de a fi ºi a simþi
cu adevãrat extraordinare. Atunci cum sã priveºti, sã înþelegi ºi în cele
din urmã sã te aºezi în mijlocul atâtor noduri încâlcite, contradictorii?
Cred cã aceastã carte dã un rãspuns prin însuºi tonul de fond al
paginilor: cu echilibru, fãrã încrâncenare, cu o luciditate calmã, dar
mai ales cu încredere.

Fie cã vorbeºte despre trecutul fanariot al României sau despre
cel habsburgic al unor regiuni, fie cã retrãieºte zilele Revoluþiei din
1989, la Timiºoara, fie cã schiþeazã minunatul portret al generaþiei de
decreþei, dar ºi cel grotesc-ridicol al potentaþilor zilei, fie cã face
radiografia lumii rur-urbane de azi sau a câtorva instituþii, fie cã descrie
o cãlãtorie în cãutarea rãdãcinilor bucovinene sau o incursiune în
Ardeal sau o experienþã occidentalã, o scarã de bloc, un veceu public
ori palatele þigãneºti, fie cã demonteazã stereotipuri care-i flateazã pe
bãnãþeni sau, dimpotrivã, dã culoare chiar defectelor acestora, Alin
Gavreliuc îºi pãstreazã cumpãtul. Are nu doar un ton, ci ºi un tonus
bun, echilibrat. ªi o seninãtate care nu poate decât sã-l întremeze pe
cel care-l citeºte. Astfel încât, la capãtul celor o sutã ºi una zile, te
trezeºti ca în o mie ºi una de nopþi: aºteptând plin de speranþã ca
povestea sã continue.

Adriana BABEÞI
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11111
(1 decembrie 2005)

O altã RomânieO altã RomânieO altã RomânieO altã RomânieO altã Românie
Atunci cînd Neagu Djuvara relata, recurgînd la o mãrturie de epocã din
perioada fanariotismului, felul în care se producea o înscãunare la români,
frapau atributele excesului: fastul fãrã mãsurã al suitei, clopotele trase din
rãsputeri, afiºarea ostentativã a însemnelor bogãþiei ºi îndestulãrii, muzica
militarã asurzitoare, cohorta de notabilitãþi, încît îþi venea, în primã instanþã,
asistînd imaginar la un eveniment atît de „înãlþãtor”, sã exclami: „ce mîndrie
sã fii român!”. Cînd însã aflai ca noul domn era cel mai adesea o caricaturã
de principe, care îºi cumpãra cu bani grei domnia, avînd conºtiinþa faptului
cã trebuie sã-ºi recupereze investiþia cît mai degrabã, cãci nu se ºtie cît vor
þine învoielile - acestea nu þineau, în medie, mai mult de doi-trei ani –,
„mãreþia” tabloului se relativiza semnificativ. Mai mult, descopereai curînd
cã „bulucirea norodului” pentru a-l vedea pe noul domn nu era semnul unei
mari bucurii publice. Cãci dincolo de faþadele dughenelor vãruite în ultima
clipã sau de caldarîmul din bîrne de stejar care lua, spre uimirea rarilor
vizitatori strãini, locul strãzilor pietruite, ºi care erau acoperite în grabã cu
paie ºi crengi, „cît sã treacã alaiul”, alãturi de bucuria tîmpã a unui popor
tãcut, obiºnuit sã îndure mocnit, într-o lume în care el oricum nu conteazã,
rãzbãtea ceva, consemneazã cronica, care putea fi salvator. O mare, mereu
reînnoitã, chiar dacã necontenit trãdatã, speranþã: poate sub stãpînul cel
nou o vom duce ceva mai bine... Atunci cînd am descoperit acest tablou
social ºi politic al românitãþii de sfîrºit de secol XVIII aflat între circul
public („ca la noi la nimenea”) ºi aºteptarea orbitã, am înþeles încã o datã,
cã felul în care românii se raporteazã la lumea politicã probeazã deopotrivã
o continuitate ºi o specificitate remarcabilã. De cînd sociologii dispun de
un instrument standardizat de studiere a atitudinilor sociale ale oamenilor,
precum barometrele de opinie publicã (ºi asta se întîmplã organizat în
România din 1993), asemenea aprecieri pot fi examinate sistematic. Astfel,
din punctul de vedere al ciclurilor electorale, ceea ce sare în ochi este
distribuirea încrederii în noii aleºi ºi în felul în care „merg lucrurile în
þarã” din primul cadran al cvartalului electoral. În cel dintîi din cei patru
ani aflaþi între douã alegeri, invariabil, indiferent cine a fost la putere în
România postdecembristã, românii devin exuberanþi, ºi, asemenea
concetãþenilor lor de odinioarã, reîncep sã tragã nãdejdea cã, poate, în pofida
„circului”, cu noii aleºi o vor duce, totuºi, ceva mai bine. Treptat, aceastã



10

încredere se erodeazã, românii redevin ceea ce sunt cel mai adesea, un
popor lipsit de speranþã socialã, care simt, ºi mai apoi, ºtiu, cã jocurile sunt
fãcute peste ei, ºi, cel mai adesea, în dauna lor. Dar iatã cã ultimul barometru,
publicat de curînd, m-a pus o datã în plus pe gînduri. E prima abatere de la
regulã. Iatã cã acum, deja, acest rezervor de speranþã, atîta cît era, s-a epuizat.
„Direcþia înspre care se îndreaptã þara este greºitã” decid cei mai mulþi
dintre respondenþi, la mai puþin de un an de la ultima consultare electoralã.
Prin urmare, pînã ºi aceastã încredere inerþialã, care ne hrãnea în vremuri
neaºezate, s-a consumat. Neghiobia, prostia, dar ºi lipsa de scrupule a clasei
politice, în cvasi-întregul ei, a izbutit o performanþã rarã: sã disloce unul
dintre cele mai influente tipare atitudinale, care vine dincolo de negurile
fanariotismului. Aparent e de rãu. Dar, poate, avem de-a face cu un semn al
maturizãrii corpului social românesc. Poate în locul speranþei bolnave ºi
sterpe a românului care nãdãjduieºte fãrã temei într-un mîine mai bun, s-a
nãscut, sociologic majoritar, speranþa sãnãtoasã, angajantã ºi responsabilã,
a românului care nu mai consimte sã îºi încredinþeze încrederea unor
neaveniþi. Poate cã, scuturat de iluzii, a venit vremea sã decidã cã, în sfîrºit,
el e stãpînul, ºi va cere socotealã celor pe care îi trimite, vremelnic, sã îl
slujeascã. Dacã într-adevãr e aºa, putem spera cã vom avea o altã Românie.
Cea pe care o aºteptãm dintotdeauna.
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22222
(8 decembrie 2005)

Tablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebareTablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebareTablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebareTablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebareTablou cu prim-plan,  fundal ºi o întrebare
Zilele din urmã au degradat imaginea unui peisaj dintr-un tablou care se
înfãþiºa progresiv mai nereuºit. Pe scurt, Timiºoara politicã, prin
reprezentanþii sãi la nivel local, devenise locul unui spectacol public
dezagreabil. Chiar în oraºul în care, ne obiºnuisem sã credem, cã e, totuºi,
altfel (mai „civilizat”, mai „principial”). Deunãzi s-a întîmplat ca proiectele
unuia dintre cei mai oneºti oameni politici pe care îi avem sã fie invalidate,
printr-o spontanã ºi fermã solidaritate între partenerii din Alianþã ºi
adversarii tradiþionali din PSD ºi PRM. Poate cã la mijloc e, veþi spune,
numai inabilitatea de a-þi convinge colaboratorii de urgenþa „reformelor”,
poate cã proiectele în sine sunt nerezonabile ºi nu justificã alocarea banilor
timiºorenilor înspre destinaþiile iniþiatorilor. Aºadar, de vinã ar fi niºte
carenþe manageriale care pot fi surmontate, cãci, nu-i aºa, toþi avem de
învãþat exerciþiul public, iar politicianul evocat dovedise în numeroase
rînduri cã „vrea ºi ºtie sã înveþe”. Dar dincolo de acest tablou aparent
nefiresc, în care deopotrivã „stînga” ºi „dreapta” se coalizeazã, în numele
„binelui comun”, împotriva „propunerilor nerealiste”, rãzbãtea în plan
secund ceva mai semnificativ. Transideologic. Traspartinic. Aranjamentul.
Nevoia de „a-þi plasa oamenii”, cãci „nu se ºtie ce va fi mîine”. ªi mai ales,
a acelor oameni care au probat cã ºtiu „sã-ºi facã partea” în orice vremuri.
Sã lãsãm valorile, crezurile. Sã fim pragmatici! Iar atunci cînd urmãreºti ºi
cine sunt „ai noºtri”, cei pe care „ne putem bizui”, descoperi o datã în plus
o specie foarte interesantã. A celor care s-au descurcat, care au avut „organul
politic” activ perpetuu, care au ºtiut sã se plaseze, cum spun sociologii, în
nodurile reþelelor sociale, dobîndind poziþii de prestigiu, capital, influenþã
ºi putere privilegiate, indiferent de regimuri, pe care, de altfel, le-au
„valorificat” ecumenic. Sunt oamenii capabili sã susþinã orice ideal tocmai
pentru cã nu au nici unul. În afara celui al îmbuibãrii de sine. Iar atunci
cînd îi identifici vioi, prosperi, vocali, „la ei acasã” ºi de neînlocuit, atît la
„stînga”, cît ºi la „dreapta”, atît în spatele unor oameni onorabili ºi oneºti,
cît ºi în urma lichelelor, deopotrivã printre veterani, cît ºi printre tineri, îþi
dai seama cã ai de-a face cu o patologie care a cuprins adînc þesutul social.
Desigur, specia cu pricina existã în toate vremurile ºi în toate locurile.
Problema e legatã de dozaj. Cînd devin dominanþi, cînd „ei” se aud ºi se
vãd precumpãnitor, ceva s-a frînt în acea societate. La fel cum un organism
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nu-ºi mai poate identifica ºi izola agresorii, asimilîndu-i ºi naturalizîndu-i,
chiar cu preþul autodevorãrii. Atît organismul, cît ºi societatea care consimt la
un asemenea abandon se autodistrug. Vom mai avea, oare, resurse, sã
supravieþuim?
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33333
(15 decembrie 2005)

“Noi” ºi “ei”“Noi” ºi “ei”“Noi” ºi “ei”“Noi” ºi “ei”“Noi” ºi “ei”
Atunci cînd se analizeazã raportul simbolic „centru”-„provincie”, precum
ºi retorica resentimentarã care afirmã cã „ei”, „miticii”, ne saboteazã cu
asupra de mãsurã, folosindu-se de resursele noastre (a se înþelege „mai
mari”), pentru a a-ºi face propriile jocuri (desigur, politico-economice),
recompensîndu-ºi fiefurile electorale, se cuvine, înainte de toate, sã defineºti
limpede cine suntem „noi”, ºi cine sunt „ei”. Mai mult, în urma clarificãrii
de la nivelul reprezentãrilor, se impune sã adãugi ceea ce nemijlocit, susþinut
de date reale, ne diferenþiazã de „ei”, ºi în ce mãsurã diferenþa legitimeazã
teza implicit enunþatã a „excepþionalismului bãnãþean”(în sensul cã e o
diferenþã „în favoarea noastrã”, pe registrele comparative studiate, în dauna
lor, a „miticilor”). Prin urmare, o auto-diagnozã ºi un exerciþiu de empatie,
iatã ce vã propun. Dacã dãm curs unui asemenea demers, se cuvine de la
bun început sã fim mai precauþi. Cãci, întrebarea care o avem în vizor:
„Cum este cu adevãrat bãnãþeanul?” trebuie precedatã de o alta, pe care ne-
o pot pune cu îndreptãþire „ei”: „Cine este, pînã la urmã, astãzi, bãnãþeanul?”.
Or, aici avem o primã dificultate. O cercetare pe care am coordonat-o în
2004 pe un eºantion reprezentativ la nivelul Timiºoarei – iar Timiºoara
construieºte modelul exemplar al „bãnãþeanului”, cel puþin al celui urban -
atesta cã numai 44% dintre „timiºoreni” s-au nãscut în Timiºoara, numai
pentru 27% dintre subiecþii din eºantion pãrinþii au fost la origine „ai
locului”, ºi numai un procent de 16 % sunt la a treia generaþie de timiºoreni
(bunicii lor s-au nãscut aici). Aºadar, teza omogenitãþii identitãþii regionale
se cuvine abandonatã, simpla rezidenþã nu te face „timiºorean” sau
„bãnãþean”. „Bãnãþenii” sunt, deci, de foarte multe feluri, iar inferenþe
generalizatoare, de tipul unor reflecþii etnopsihologice de început de secol
XX, care vorbesc despre corpuri de populaþii omogene cu trãsãturi psiho-
sociale distincte, trebuie abandonate. ªi totuºi, în pofida acestei eterogenitãþi
identitare, chiar ºi un psihosociolog naiv poate observa cã „cei mai mulþi
dintre bãnãþeni, în cele mai multe cazuri” sunt „altfel” decît „ceilalþi”. Într-
adevãr, daca analizezi sistematic dimensiuni mãsurabile de specialiºti,
precum valorile, dar mai ales atitudinile ºi comportamentele oamenilor,
remarci o dominanþã a valorilor angajãrii (numãrul de iniþiative publice, de
la cele economice pînã la acþiunile civice, sunt mai ridicate aici), o
disponibilitate sporitã faþã de întîlnirea cu „celãlalt” (spre deosebire,
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bunãoarã, de Oltenia, în care raportãrile interetnice sunt cele mai radical
negative, deºi nu prea existã acolo „celalalt etnic”), o încredere
interpersonalã mai pronunþatã în „omul obiºnuit, de lîngã tine” (în medie
cu 10-15 % mai mare decît în „Regat”). Peste toate, rãzbate imaginea
majoritarã sociologic a individului mai activ, mai responsabil, mai plin de
bunãvoinþã faþã de „celãlalt diferit”, cu care a împãrtãºit o istorie localã
comunã (ºi care e mai degrabã „neamþul” sau „sîrbul” sau „ungurul”, decît
„miticul”, „olteanul” sau „moldoveanul”). Dar, ºi aici e concluzia cea mai
importantã: nu suntem „noi” mai buni decît „ei”. Dacã tabloul pe care vi l-
am descris succint se prezintã astfel, asta nu se datoreazã unei „debilitãþi
sociale inerente” a „regãþeanului” ºi a unei „înzestrãri speciale” a
„bãnãþeanului”, ci unei istorii mult mai îndepãrtate, în care anumite valori,
atitudini ºi comportamente au fost încurajate mai susþinut „aici” ºi mai
precar „dincolo”. În fond, însuºirea ºi asumarea lor implicitã îi transformã
pe „oamenii locului” în „bãnãþeni”, nu simpla rezidenþã. Ceea ce trebuie
recuzat, deci, nu e „precaritatea lui Miticã”, ci perversitatea unui model
dominant de societate, caracterizat prin centralism, birocraþie sufocantã,
balcanizarea moravurilor publice, absenþa unui dialog social autentic. Asta
e ceea ce trebuie, în sfîrºit, sã schimbãm!
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44444
(22 decembrie 2005)

Între istorie ºi biografieÎntre istorie ºi biografieÎntre istorie ºi biografieÎntre istorie ºi biografieÎntre istorie ºi biografie
Retrãim în aceste zile clipe de graþie. Autentice. Dincolo de mesajele
plîngãcios-victimizate ºi de cele triumfalist-bãlbîite, dincolo aºadar de tot
ceea ce s-a articulat ca o retoricã deja rutinierã, Revoluþia din decembrie
1989 izbucneºte în memoria noastrã afectivã ca acea cumpãnã decisivã, ca
noua noastrã naºtere. Indiferent ce ne-a fost viaþa pînã atunci, ea a reprezentat
momentul adevãratului început. Dar ce trãisem? Compromisuri asumate
tacit, supuneri consimþite scrîºnit, mici „aranjamente” conjuncturale care
au salvat o biografie mãruntã, iatã traiectoria de viaþã majoritarã a
„românului” ante-decembrist. Desigur, nu a fost totul negru, nici mãcar
cenuºiu. Pretutindeni, în toate epocile, chiar ºi în cele mai totalitare societãþi
(iar ceauºismul de sfîrºit se încadreazã negreºit printre cele mai atroce),
oamenii au gãsit ferestre, „niºe” pentru fericire. În fond, viaþa fiecãruia se
rînduieºte dupã cîteva semne, unele numai de-o clipã. Primul surîs al iubitei,
mîna tremurîndã a pruncului atunci cînd descoperã întîia oarã, vrãjit, chipul
tãu, micile izbînzi, de la premiile de la ºcoalã ale copiilor, pînã la bradul de
Crãciun, cînd stai împreunã în tãcere, alãturi de cei dragi, simþind cã „e
bine”, toate te pot elibera, vremelnic, de perversitatea unei istorii delirante.
În fond, Ceauºescu nu era niciodatã invitat la masa noastrã de Crãciun. ªi
chiar dacã, prin toate pîrghiile instituþionale ºi simbolice, comunismul a
încercat sã pãtrundã cît mai adînc în vieþile noastre, parcã mai cu asupra de
mãsurã, aºa cum spunea cîndva Milan Kundera, ne-am înverºunat „fugind
în noi”. Dacã viaþa noastrã publicã era un dezastru, viaþa noastrã privatã
putea sã ne salveze. În pofida încercãrii diabolice a comunismului de a
captura ºi intimitatea ultimã („decreþeii” sunt cel mai tulburãtor exemplu”),
cei mai mulþi am rãmas, mãcar în registrul sinelui adînc, liberi. Dar, din
nefericire, aceastã strategie de supravieþuire cotidianã ne-a remodelat
radical. Neîncredere generalizatã, autism social ºi duplicitate expresivã,
iatã ce ne intrase în ºira spinãrii. ªi chiar dacã, cel mai adesea, salvasem o
biografie, devenisem un popor de oameni extrem de singuri, fãrã istorie,
temãtori, care îºi rînduiau viaþa numai în jurul reþelelor restrînse de familie
ºi prieteni, ºi uitasem deplin sã ne mai deschidem cãtre solidarizãri
comunitare. Sigur, asta ºi îºi doreau cei care „pãstoreau turma”. Aºa se
putea face orice, în sfera publicã, cu noi. „Celãlalt nu exista”, cu temei,
cãci în toate întrupãrile sale publice, de la activistul de partid sau
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funcþionarul din administraþia vremii pînã, chiar, la vînzãtoarea de la
Alimentara, experimentasem felul sãu discreþionar în care vroia sã dispunã
de viaþa noastrã. De aceea decembrie 1989 ne-a prins gîngavi în spaþiul
public. ªi tocmai de aceea, ce s-a petrecut e un miracol. Dar, ne învaþã
psihologii, o schimbare de atitudine drasticã, care sã reaºeze radical
identitatea, poate fi însuºitã numai daca e trãitã nemediat, paroxistic. Iar
zecile de mii de timiºoreni solidari care au înfruntat deschis, abrupt, dincolo
de instinctul de supravieþuire, atotputernicia lui Ceauºescu – vreme de o
sãptãmînã ºtiam cã „ne rad” – au internalizat o asemenea conversiune
decisivã: cine a sfidat moartea nu mai poate fi cumpãrat de vechea viaþã.
De aceea aici a fost mereu mai apoi „altfel”. Aici niciodatã neocomuniºtii
nu au mai revenit în capul mesei. ªi nici nu vor mai reveni. Dar, din pãcate,
ca în orice miºcare de naturã revoluþionarã, cei angajaþi nemijlocit în
schimbare au fost o minoritate restrînsã. Cei care s-au trezit definitiv atunci
au fost puþini. Nu este loc de miracole la nivel structural: nu mai mult de
5% din România realã a anului 1989 a intrat în România anului 1990. Restul,
cei care nu au trãit conversiunea, dincolo de o fragilã ºi fantasmaticã speranþã
de început, au recãzut degrabã. Pentru ei, „revoluþia” a fost numai un
spectacol la televizor. Curînd au redevenit la fel de singuri ºi de autiºti ca
odinioarã. Iar cei care au preluat puterea politicã au ºtiut, în toþi aceºti ani,
cu firave excepþii, sã „aibã grijã” de singurãtatea lor, întreþinînd spectacolul
de care „aveau nevoie”, oferind aparenþa participãrii la el. Între istorie ºi
biografie, cei mai mulþi dintre români au fost conduºi sã o aleagã pe cea
urmã. ªi chiar dacã astãzi ni se strigã în faþã: „degeaba mai credeþi în ceea
ce aþi crezut atunci”, ”mai bine vedeþi-vã de viaþa voastrã, atîta cîtã mai e”,
încercînd sã ni preschimbe graþia în greaþã, simt ºi ºtiu cã nu ne-am nãscut
atunci în zadar. Miracolul acelor zile în care deveneai pãrtaº cu semenul
tãu necunoscut pentru „marea prefacere” va contamina mereu ceea ce
suntem, reamintindu-ne cã trezirea e oricînd ºi pentru oricine posibilã. Dacã
ni se va întinde mîna ca ºi atunci, istoria va putea reîncepe cu adevãrat.
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55555
(29 decembrie 2005)

Sfîrºitul (încã) unei iluziiSfîrºitul (încã) unei iluziiSfîrºitul (încã) unei iluziiSfîrºitul (încã) unei iluziiSfîrºitul (încã) unei iluzii
Orice final de an ne îndeamnã sã privim în urmã ºi sã tragem linie.
Deopotrivã ca ºi comunitate, dar ºi ca persoanã individualã. Atunci cînd
examinãm scena publicã româneascã, cred cã mulþi semeni de-ai noºtri
resimt din nou, pentru a cîta oarã, gustul amar al dezamãgirii. Sigur cã e
mai bine decît înainte (presa nu mai e atît de înrobitã, existã semne ale unei
reforme fiscale impuse de cota unicã), dar e prea puþin faþã de cît ne-am
aºteptat. Alãturi de sistemul de iluzii personale evocat de Gabriel Liiceanu,
în care suntem „genetic împachetaþi” ºi care ne ajutã sã mergem mai departe,
moderîndu-ne excesul luciditãþii, existã sãditã în noi ºi o iluzie comunitarã.
Trebuie sã credem, pentru a fi sãnãtoºi social, cã ceea ce facem pentru
cetate se întoarce îmbogãþit, cã „are rost” sã te angajezi în spaþiul public,
cã cei aleºi acþioneazã sincer în folosul tãu. Ori ce descoperim? În registrul
guvernamental, mediocritate ºi lipsã de strategie. Dincolo de detalii de
culise, dacã mãsurãm faptele, ceea ce se vede e cã cei mai coerenþi miniºtri
au fost obligaþi sã plece (Ionuþ Popescu, Mircea Miclea ºi Mona Muscã).
Cu o singurã ºi notabilã excepþie (Monica Macovei), guvernul actual pare
o corabie care înainteazã dupã cum bate vîntul (care, în sfîrºit, bate înspre
o direcþie bunã, integrarea). Dar impresia e cã vom ajunge în UE nu pentru
cã voinþa noastrã politicã, ce coboarã în acþiuni perseverente, realizate în
baza unui plan asumat, ci pentru cã valul istoriei ne conduce, oricum, într-
acolo. Cu un tãtuc voluntar ºi mai puþin ipocrit decît predecesorul, cu un
prim ministru ezitant, care a greºit decisiv ºi s-a autocondamnat politic, cu
o administraþie în care „ai lor” au fost – destul de anevoios – schimbaþi cu
„ai noºtri”, conservîndu-le, însã, în bunã mãsurã, moravurile, România
anului 2005 pare o þarã în care nu te mai poþi aºtepta la mari surprize. Sigur
cã nu mai trãim în feudalismul PSD-ist de dinainte, dar încep sã înþeleg cã
feudalismul nu e o stare ºi nu este neapãrat PSD-ist (chiar dacã, prin biografia
reþelei sale, acest partid avea cele mai „fireºti” disponibilitãþi de a dispune
de Româniile care compun România), ci mai degrabã o achiziþie trans-
partinicã, care þine de exerciþiu. „Ai noºtri” nu o au încã îndeajuns exersatã.
Cãci acest mod de a conduce e rîvnit, dincolo de retorica „de scenã” a
democraþiei ºi a pluralismului, de marea majoritate a actorilor politici,
indiferent de apartenenþa lor doctrinarã, ºi exprimã o culturã politicã
dominantã pre-modernã, parohialã. Aºadar, anul 2005 ne-a adus, asemeni
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anului 1997, sfîrºitul încã unei iluzii comunitare. Dar, poate aþi bãgat de
seamã, în descrierea de mai sus am uitat, deliberat, un actor semnificativ,
care poate reface metabolismul iluziei, conferindu-i un rost autentic ºi nu
doar fantasmatic: pe noi înºine!
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66666
(5 ianuarie 2006)

Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor”Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor”Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor”Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor”Din nou despre “ciocnirea civilizaþiilor”
Puterea normelor implicite descrie cel mai fidel sãnãtatea unei societãþi.
Altfel spus, cînd omul obiºnuit nu aruncã maºinal þigara pe stradã, nu scuipã
relaxat în staþia de tramvai, nu claxoneazã nervos în miezul zilei în preajma
spitalului de copii, nu detoneazã bezmetic petarde de sãrbãtori, ci exprimã
public cu naturaleþe conduite care aratã empatie, deferenþã ºi politeþe faþã
de semenul sãu necunoscut, atunci avem de-a face cu o societate în care
subiecþii care o compun au internalizat sãnãtos regulile convieþuirii. Vã
propun sã evaluãm „cum stãm” în registrul asumãrii normelor implicite ale
„trãitului comunitar” pornind de la un exemplu care, poate, vi se va pãrea
derizoriu. Cu toate acestea, un asemenea exemplu ne oferã un caz cu
adevãrat privilegiat, al subiectului „singur cu norma din el”, aºa cum
societatea a reuºit - sau nu - sã o insereze în personalitatea sa. Voi face un
mic ocol pentru a ajunge la miezul ideii pe care vreau sã o ilustrez, pornind
de la tragicul eveniment petrecut în 11 septembrie 2001. Foarte mulþi
„experþi” au declarat atunci cã, iatã, în sfîrºit, avem un profet printre noi.
Se refereau, desigur, la „marele filosof al istoriei” Samuel Huntington, cu
a sa teorie a ciocnirii civilizaþiilor. Dincolo de retorica caricaturalã a unei
asemenea „abordãri complexe”, mi-am amintit de un text mult mai „profetic”
al lui Konrád György, care sugera ca în locul variabilelor religioase ce ar
putea discrimina între ariile civilizaþionale, sã folosim un alt indicator, mult
mai grãitor. Aºadar, pentru a vedea limpede unde anume se „fractureazã
civilizaþiile”, pe unde se traseazã „faliile” între sisteme de valori
incompatibile, ar fi suficient sã ne urcãm în maºinã ºi sã strãbatem, spre
exemplu, Europa de la Vest la Est. Indicatorul relevant ar fi… „WC-ul
public” care ne-ar ieºi înainte în momentele de impas. Acolo unde acesta
devine insuportabil putem concluziona: „iatã o altã lume, iatã barbaria”.
Lãsând anecdotica de o parte, sã privim înspre acest topos comunitar (vã
las pe dvs. sã decideþi unde ne-am situa conform viziunii lui Konrád György)
ca înspre un teritoriu aparte, în care subiectul rãmîne singur cu ceea ce
societatea l-a învãþat în cursul socializãrii cã „trebuie sã facã”, într-un spaþiu
care îl partajeazã – e adevãrat, de regulã succesiv - cu „celãlalt”. Atâta
timp cît, cel mai adesea, aici experimentãm un autentic atentat asupra
simþurilor, putem decide cã socializarea subiectului într-un spaþiu public al
respectului faþã de „celãlalt” a eºuat. Ar merita analizatã de cãtre un
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antropolog sau psihosociolog sagace ºi curajos simbolistica atât de vastã
mobilizatã de actorul social. Ce mai imagerie, ce mai bogãþie de discursuri
identitare! Ce ar mai exulta hermeneutul care ar descoperi degrabã
îngemãnãri simbolice cu povestea paradigmaticã româneascã, intitulatã
neîntîmplãtor de cãtre Ion Creangã, datoritã însemnãtãþii sale într-o ierarhie
imaginarã naþionalã, „Povestea poveºtilor”! ªi totuºi, eu nu vreau sã
glumesc. Ceea ce tocmai v-am povestit s-ar cuveni sã fie nu numai un prilej
de zîmbet amar, ci ºi de luciditate. Cãci descoperim cum pentru cei mai
mulþi dintre semenii noºtri, dincolo de frustrare, ratare ºi gol, mai rãmîne
numai imprecaþia ºi fuga. De sine, de celãlalt. În fond, ceea ce rãmîne este
un conglomerat de oameni singuri. Care au fost învãþaþi sã caute „aceastã”
singurãtate. „Cei care au grijã de noi” vor putea, astfel, dormi (sau fura, mã
rog) liniºtiþi: revolta noastrã se va exhiba numai pe pereþii latrinelor istoriei.
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77777
(12 ianuarie 2006)

Despre individualismul “românului”Despre individualismul “românului”Despre individualismul “românului”Despre individualismul “românului”Despre individualismul “românului”
Orice proiect social major se cuvine sã porneascã de la „ceea ce suntem”.
ªi cum prea frecvent am experimentat eºecul colectiv, se impune sã realizãm
un exerciþiu autoreflexiv onest, pentru a descoperi „unde e problema din
noi”. Iar atunci cînd ne întrebãm „oare cum suntem noi, românii, de fapt”?,
una dintre trãsãturile care se impune ºi care vine foarte de departe, dincolo
de experienþa comunistã, este cea descrisã metaforic în urmã cu ºapte decenii
de cãtre Constantin Rãdulescu-Motru, prin formula „individualismului
sufletului românesc”. Vãzut ca fiind complet diferit de cel al popoarelor
apusene ºi regãsit în opþiunea aproape anarhicã: „românul vrea sã fie de
capul lui”, acest tip de raportare la istorie exprimã o înclinaþie care i-a pus
pe gînduri pe psihologii interculturali. Odatã cu Geert Hofstede, în jurul
anului 1980, ºi mai apoi din ce în ce mai rafinat în ultimele douã decenii, s-
au derulat cercetãri asupra specificului culturilor naþionale, iar dimensiunea
cea mai relevantã pusã în evidenþã a fost cea care disocia între popoarele
individualiste (din Occident, Statele Unite, îndeosebi, dar ºi popoarele din
Europa vesticã) ºi cele colectiviste (din Orient, precum cele din Extremul
Orient asiatic sau popoarele islamice). În mod tradiþional, în studiile din
anii 90, þãrile fost comuniste europene erau calificate drept „colectiviste”,
cãci veneau dupã un lung interludiu colectivist impus politic. România
ilustra, însã, o stranie abatere de la „regulã”, dovedind o rîvnã neaºteptatã
pentru valorile individualiste. Dar întocmai ca în anticipãrile lui Rãdulescu-
Motru, individualismul „românului” era de cu totul altã facturã decît cel
„tradiþional”, al „americanului” sã zicem. Bunãoarã, pentru „american”,
realizarea destinului personal se petrecea nu împotriva „celuilalt”, ci în
competiþie – loialã – cu „celãlalt”, în jurul unor norme sociale ce
reglementau „jocul social cinstit”, în care „toþi au ºanse egale la începutul
competiþiei”. Aºadar, individualismul clasic nu este împotriva „celuilalt”,
ci îl stimuleazã mai degrabã ºi pe acesta sã se autodepãºeascã, împlinindu-
se într-un climat concurenþial. Din partener de „întrecere”, la „român”
„celãlalt” devine adversar sau chiar duºman. Realizarea de sine se petrece
peste „celãlalt”, dincolo de orice regulã a jocului social, care rãmîne doar o
formã copiatã, negociabilã, evocatã doar pentru a fi ocolitã. „Întors cu
spatele la istorie” - care i-a adus cel mai adesea ratare ºi dezolare -, printr-
un tipar valoric, atitudinal ºi comportamental pe care l-aº numi, în linia lui
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Hofstede, individualism autarhic, „românul” încearcã, prin zvîcnituri ale
clipei, sã adune cît mai mult nu împreunã cu „celãlalt”, ci în dauna sa, cãci
„mîine nu se ºtie”, totul fiind perisabil ºi nestatornic. Iatã o atitudine tipic
fanariotã, transferatã dincolo de secole în moravurile elitei politice, care
ne indicã o neobiºnuitã continuitate în orizontul duratei lungi istorice. Dar
ºi omul obiºnuit a intrat într-o asemenea logicã pierzãtoare, cãci exerciþiul
comunicãrii cu universul instituþional autohton este dezechilibrat. Astfel,
de la funcþionarul de la primãrie sau de la ghiºeul oficiului de pensii, ori
vînzãtorul de la prãvãlie, pînã la omul politic de pe cea mai înaltã treaptã în
stat, „celãlalt instituþional” nu este pentru „român” decît o continuã sursã
de neîncredere, suspiciune ºi necazuri. Mai mereu, raportul bilateral se
stabileºte rãsturnat, între cetãþeanul de rînd „plecat”, care „îl deranjeazã”
pe vînzãtor sau funcþionar, cãruia trebuie sã-i cîºtige bunãvoinþa, ºi nu
dinspre un angajat al statului în slujba cetãþeanului. Iatã cum, transgresînd
retorica statului democratic, ceea ce submineazã dramatic orice construcþie
socialã majorã la noi este tocmai lipsa de încredere în „celãlalt”, hrãnitã
într-o lungã istorie de secole de raportare deficientã a spaþiului public la
cel privat, cu tot cortegiul de atitudini duplicitare ce þin de „negustoria
simbolicã” a unei societãþi centratã nu pe dezvoltare, ci pe supravieþuire.
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88888
(19 ianuarie 2006)

Micã istorie la o bere bunãMicã istorie la o bere bunãMicã istorie la o bere bunãMicã istorie la o bere bunãMicã istorie la o bere bunã
Ca în orice istorie localã, ºi în cea a Timiºoarei au existat cîteva cotituri
fericite. În primul rînd, ceea ce constituie pentru cele mai multe „oraºe
cãzute” o calamitate, ºi anume „ocupaþia”, a reprezentat pentru Timiºoara
de dupã 1718 o ºansã cîºtigatã. Cãci venirea prinþului Eugeniu de Savoya
ºi a puterii habsburgice a produs o rupturã radicalã cu tot ceea ce însemna
lumea Orientului, cu moravurile sale dezangajante. Întocmai ca în observaþia
memorabilã a lui Dumitru Drãghicescu privitoare la „moºtenirea turcã”
din cultura românã, prin care remarcãm contrariaþi cum de la turci nu am
„împrumutat”, lingvistic vorbind, nici mãcar un verb (simbol implicit al
acþiunii), la fel ºi din Timiºoara otomanã nu a mai rãmas practic nimic, nici
în limbã, practici urbane ori tipologii rezidenþiale. Totul a fost clãdit din
nou, de data aceastã printr-o acþiune perseverentã ºi cãlãuzitã de un plan
clar rînduit. Dupã un alt model de urbanitate, care exprima un tipar al
deschiderii ºi dezvoltãrii. Aici „celãlalt”, indiferent de apartenenþa etnicã
ºi confesionalã, era acceptat într-o reþea socialã incluzivã, cu condiþia sã
„înveþe” sã devinã „cetãþean”, ºi anume un „bun cetãþean al imperiului”.
Chiar ºi arhitectural, Timiºoara vremii ilustra ruptura totalã cu trecutul.
Din Timiºoara „turcã” mai supravieþuise, susþine o anecdotã (confirmatã
tacit de arhitecþi) numai „singurul stabiliment indispensabil oricãrei
administraþii”, ºi anume un bordel, în dãrãpãnata clãdire a vechii clinici de
oncologie, precum ºi înscrisul bãii turceºti din „Primãria veche”. Aºadar,
fuga în aburii istoriei pare a fi semnul sub care localnicii s-au despãrþit de
turci. Oraºul vroia sã uite ºi a uitat. ªi vroia sã se nascã din nou, ºi s-a
nãscut. Noua cetate a Timiºoarei, impunãtoare în plan regional prin
fortificaþiile sale, era totuºi un simbol al unei puteri militare inutile. Adriana
Babeþi evoca într-un eseu despre creºterea oraºului cum o asemenea cetate,
cu tot cortegiul militar impresionant, trãia sub semnul unui asediu care nu
mai venea. ªi nu avea sã mai vinã niciodatã. Iar cum în spirit cazon nu poþi
trãi la nesfîrºit, pãtura mai înstãritã reprezentatã de militari s-a convertit,
natural, în mici industriaºi, întreprinzãtori sau comercianþi, care îºi sublimau
aºteptarea „marii istorii ce urma sã batã, în sfîrºit, la poarta cetãþii noastre”,
în mici istorii personale de succes, pe care le împãrtãºeau în berãriile tot
mai numeroase ºi mai animate din urbe. De altfel, tot în cheie anecdoticã,
am „investigat” cu un prieten istoric expansiunea unor asemenea spaþii de



24

sociabilitate în oraºele din Ardeal ºi Banat, ºi am „descoperit” cum frecvenþa
(numãrul) ºi calitatea lor (nu sunt doar „bodegi”) coreleazã cu nivelul de
prosperitate al clipei. Aºadar, istoria cu i mic curgea lin pe Bega, ºi oamenii
locului pãreau sã nu mai rîvneascã la o „altfel” de istorie. Ca sã rãmîn
numai la registrul arhitectonic, puterea româneascã a avut înþelepciunea ca
dupã Unire sã conserve ºi uneori chiar sã dezvolte, altoit pe noile simboluri
etnocratice, politica administraþiei imperiale. În pofida unor prefaceri fireºti
asociate ideologiei dominante atunci a statului etno-naþional – pilduitoare
aici este construcþia unei gigantice Catedrale ortodoxe în chiar inima oraºului
(realizare arhitectonicã de altfel remarcabilã în sine, care însã nu are nimic
în comun cu ansamblul seccesion de pe Corso) – ºi care transmite „celuilalt”:
„gata, de acum noi suntem stãpînii aici”, românii nu au excelat în politici
excluzive. Cînd comuniºtii au siluit oraºul, transformîndu-l în bunã parte
într-un conglomerat de cutii de chibrituri impersonale, ei au distrus
„nediscriminatoriu”. În pofida prefacerilor dramatice pe care le-au generat
(ºi pe care le vom analiza cu alt prilej), ceva ce vine de departe, din aceastã
„micã Vienã” a imperiului a rãmas nealterat. Nu am intenþionat în rîndurile
de mai sus sã vã prezint un instantaneu de ghid turistic, ci, poate aþi remarcat
deja, puterea unei continuitãþi. Chiar dacã oraºul ºi-a schimbat demografic
compoziþia copleºitor, ceva esenþial s-a prezervat: aici veþi descoperi în
mai mare mãsurã decît printre Româniile de azi o disponibilitate faþã de
„celãlalt diferit”, un etos al învãþãrii, o angajare în „viaþa cetãþii”, ºi, desigur,
o bere mereu bunã.
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99999
(26 ianuarie 2006)

Pîine sau circPîine sau circPîine sau circPîine sau circPîine sau circ
Ultima sãptãmînã ne-a mai adus o veste spectaculoasã. În societãþile cu
democraþie consolidatã, existã un nerostit, dar mereu funcþional joc cu sumã
nulã, prin care eventuala derivã a unui partid major se converteºte într-un
cîºtig corespondent în încrederea electorilor pentru partidul advers. La noi,
din nou avem de-a face cu o „anomalie”. Un ultim studiu realizat pe un
eºantion naþional reprezentativ care urmãrea intenþiile de vot ale românilor
ne-a dezvãluit cum – mãcar tranzitoriu - monopolul deþinut de greii vieþii
politice autohtone este strãpuns de un intrus, aºa numitul PNG, care atrãgea
aproape 5% din adeziunile conaþionalilor noºtri. Deºi alte formaþiuni cu
accesibilitate publicã mult mai ridicatã erau situate la procentaje infime,
mult sub marja de eroare - precum partidul televiziune „soluþie imoralã” -
, partidul sus menþionat se alãtura simbolic PRM-ului, articulînd o dinamicã
electoralã neliniºtitoare. Rezumînd, alianþa DA, deºi cu primul scor în
sondaj, reunea mai puþin decît reuºise sã dobîndeascã într-o perioadã similarã
(în 1997) ruda sa, vechiul CDR. Totodatã PSD-ul, deºi aparent „prãbuºit”
în urma invaziei „mãtuºilor”, deþinea mai mult acum decît avea în opoziþie,
în acelaºi interval, iar gruparea „anti-sistem” strîngea, pentru prima datã
dupã noiembrie 2000, aproximativ 20% din opþiuni. Aºadar, se poate distinge
cum scandalurile publice ale actorilor de prim-plan nu aduc necondiþionat
un cîºtig în tabãra adversã, ci mai degrabã alimenteazã gruparea radical
contestatarã. Apoi, remarcãm cum pentru a doua oarã în ultimii 16 ani,
opþiunea net antidemocraticã e împãrtãºitã de unul din cinci români, ºi
tendinþa pare sã se accentueze. E un semnal de alarmã pe care partidele ce
populeazã scena publicã româneascã s-ar cuveni sã îl înregistreze, ºi sã
acþioneze energic, cît nu e prea tirziu (puterea sã guverneze eficient ºi onest,
opoziþia sã construiascã contra-proiecte autentice de schimbare). De fapt,
suntem martorii intrãrii în (avan)scenã a unei Românii tot mai influente, o
Românie a negaþiei, care nu e capabilã sã zideascã, ci numai sã refuze (ºi,
eventual, sã înjure). Frustrãrile acumulate în toþi aceºti ani post-decembriºti,
absenþa unui proiect structural coerent de dezvoltare, favorizarea
clientelismului în mediul instituþional la toate nivelele, indiferent de cine a
fost la putere, au încurajat apariþia unor specii clinic interesante. Astfel se
iveºte un personaj de tipul Gigi Becali, care prin exhibarea naturalã a
ignoranþei ºi bãdãrãniei (ce ar fi sancþionatã drastic în orice societate
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sãnãtoasã), transmite audienþei spectacolul „virilitãþii” politice, rîvnit dupã
oboseala provocatã de ineficienþa ºi inechitatea realã ce caracterizeazã clasa
politicã româneascã „tradiþionalã”. Problema nu e personajul cu pricina -
marginali exotici sunt în toate locurile ºi timpurile -, ci generalizarea
anesteziei discernãmîntului public, specificã unui teritoriu tot mai larg din
þesutul social, care transformã clovnul de cartier în primadonã de Operã
Naþionalã. ªi dacã nu vom gãsi resursele sã distrugem Caracatiþa politicii
româneºti ºi sã reconstruim o altã clasã politicã, responsabilã ºi sincer
angajatã pentru binele comun, circul ne va invada deplin viaþa. „Pîine ºi
circ”, aºadar? Cred cã am visa atunci la prea mult. Negreºit, va rãmîne
numai circul.
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1010101010
(2 februarie 2006)

“Omul nou” existã!“Omul nou” existã!“Omul nou” existã!“Omul nou” existã!“Omul nou” existã!
Experienþa comunistã a fost nivelatoare pentru tot ce a însemnat lumea
urbanã româneascã. Poþi parcurge azi întregi cartiere din Bacãu, Craiova,
Iaºi sau Timiºoara, rãtãcindu-te. Acelaºi tip de bloc, aceeaºi cutie de conserve
umanã e pretutindeni. Mai sunt oare ºanse sã descoperi un suflu local, ceva
care, dincolo de presiunea omogenizatoare sã fi supravieþuit? Împreunã cu
un grup de tineri psihosociologi ºi antropologi, majoritatea studenþi, am
strãbãtut cîteva oraºe ale României de azi, cu speranþa cã ne vom lãmuri
„cum stãm”. Am sã vã prezint cîþiva „indicatori” mai puþin convenþionali,
care sunt însã, cred, grãitori. Oricum, premisa pe care am avut-o mereu în
minte, metaforic vorbind, era acea cã „faþa” unui oraº exprimã, de fapt,
printr-un metabolism tainic, un „suflet” ºi un „spirit” al fiecãrui loc, sau,
pentru a vorbi totuºi într-un limbaj acceptabil „ºtiinþific”, un set de norme
latente, de valori ºi atitudini sociale, care se convertesc în comportamente
publice specifice. Ceea ce frapa în periplul nostru prin Româniile urbane
de astãzi era, în pofida omogenitãþii de formã (a „feþei”), o policromie
extraordinarã a „spiritului” ºi a „sufletului” local. Apoi, era izbitoare
prezenþa unor Românii mutante, în fiecare dintre aceste oraºe. Altfel spus,
descopereai tot mai frecvent ºi mai influent în þesutul social tipologia insului
fãrã rãdãcini, cu identitate variabilã, care nu e nici orãºean, nici sãtean,
care trãieºte asistenþial într-o lume în care nu existã „ieri”, nici „mîine”, ci
numai un „acum”, cel mai adesea dezamãgitor. Adus cu forþa printr-un
mare val de mobilitate socialã de cãtre puterea comunistã, în cadrul
industrializãrii, el este „omul care nu-ºi gãseºte locul”, pentru cã, nu mai
are cu adevãrat nici unul, omul fãrã memorie, omul fãrã idealuri. Nu e doar
un portret descumpãnit, ci unul realist. Mai cu seamã cã a fost contaminant.
Multe din oraºele cosmopolite, deschise, pline de viaþã de odinioarã, aºezate
într-o stratificare socialã îngemãnatã organic, au fost treptat sufocate de
noua ºi copleºitoarea lui prezenþã, care a devenit, pe alocuri, dominantã.
Acest personaj sociologic majoritar în cartierele simbolic marginale ale
oraºelor dezvoltã comportamente aparte, pe care le veþi recunoaºte cu
uºurinþã. De la manelele ascultate sfidãtor de puternic (în balcoanele afumate
ale blocurilor în care prãjesc mititei la grãtar), de la dispreþul natural exhibat
în orice situaþie de interacþiune (precum îmbrîncelile din tramvaiul care
merge spre centru), de la bãdãrãnia afiºatã ca mod de viaþã (înjurãtura ºi
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invectiva fiind aerul pe care îl expirã), pînã la gunoiul aruncat „firesc” pe
stradã (cãci oricum „nu e strada mea”), toate contureazã un portret
comportamental deliberat articulat astfel. În fond asta e vestea cea mai
neliniºtitoare: „omul nou” existã! Alãturi de noi, atotputernic, ºi, în doze
diferite, prin puterea sa contaminantã implicitã, în fiecare dintre noi! Dar
sã mã grãbesc sã vã prezint numai trei „indicatori”, examinaþi prin
eºantionãri specifice în oraºele-þintã, care mãrturisesc despre vitalitatea
omniprezenþei sale. Primul ar fi: „activitãþile legumicole inter-blocuri”, care
evalua ponderea grãdinilor de zarzavat din spaþiile publice dintre blocuri.
Al doilea urmãrea, prin grile de observaþie structurate,  „gradul de
vandalizare anonim” al scaunelor ºi geamurilor mijloacelor de transport în
comun. În sfîrºit, al treilea ilustra „scuipatul comunitar”, adicã ponderea
celor care, din totalul oamenilor ce aºteaptã autobuzul, în acelaºi tip de
zonã a oraºului, la aceeaºi orã, vreme de 30 de minute, „scuipã natural, fãrã
sã se sinchiseascã”. Comparaþiile inter-regionale sunt convingãtoare, iar
diferenþele uneori spectaculoase: în oraºele din sud (Craiova, Bucureºti) se
„cultivã” cel mai vîrtos zarzavaturi, scrijeliturile sunt cele mai adînci ºi
scuipatul cel mai frecvent. Urmeazã Moldova (Bacãu, Iaºi), Ardealul (Cluj,
Sibiu), ºi Banatul (Timiºoara), care, aparent, „stã cel mai bine”. Cum ºi
Româniile regionale de azi sunt tot mai puþin omogene, trebuie sã remarcãm
cã fenomenele descrise se manifestã peste tot, iar patologia pare sã se
generalizeze, mai degrabã decît sã se restrîngã. Hrãnit ºi cumpãrat ieftin
mai mereu de cãtre puterea politicã postdecembristã, care l-a privit ca pe o
pastã umanã „utilizabilã”, mutantul îºi cere dreptul la (non)viaþa sa. Vom
consimþi, oare, ca viaþa „lui” sã devinã ºi viaþa „noastrã”?
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1111111111
(9 februarie 2006)

Mai rãmîne, totuºi, ceva?Mai rãmîne, totuºi, ceva?Mai rãmîne, totuºi, ceva?Mai rãmîne, totuºi, ceva?Mai rãmîne, totuºi, ceva?
Atunci cînd m-am mutat întîia oarã într-un bloc în perioada post-comunistã,
am descoperit un peisaj interuman pilduitor pentru deriva lumii noastre. Sã
vã descriu, aºadar, sumar „tabloul”. În primul rînd, blocul în sine se afla
într-o stare vizibilã de degradare lãuntricã, dincolo de aparenta
respectabilitate exterioarã. Totul stãtea sub semnul unei implacabilitãþi a
cedãrii: de la þevile care îl compun, pînã la nervii locatarilor. Totul pãrea sã
plezneascã – ºi pleznea deseori – în fiece clipã. Apoi, acolo fiecare se spiona
pe fiecare. Era memorabil spectacolul oferit de o aceeaºi doamnã X, care
veghea autoritar de le geamul aflat la parter pe care pãrea cã nu îl pãrãseºte
nicicînd, „intrãrile” ºi „ieºirile” din „obiectiv”. Orice „breaking news” era
furnizat prompt de vigilentul paznic simbolic, ºi comunicat degrabã
bãtrînelor care îºi predau ºtafeta, invariabil, pe banca din faþa blocului.
Adevãrat nucleu de sociabilitate, banca de la intrare era ºi locul în care se
consumau „dramele” locului: aici se luau la harþã, aici plîngeau învinse de
boalã sau deznãdejde, aici le puteai asculta, uneori întreaga zi, rememorîndu-
ºi înfrîngerile. Pãrea cã totul trãieºte îl lumea lui „ieri” ºi a lui „ar fi putut
sã fie”. Într-un asemenea bloc îmbãtrînit, deopotrivã în ziduri, dar ºi în
chipurile ºi sufletele oamenilor, apariþia tinereþii, în orice formã a ei, era
întîmpinatã cu o sufocatã indignare: „Uitã-te cum aratã!”, „vai, ce s-a ales
de capul lor!”, erau formulele rutiniere. Dacã o tînãrã studentã aflatã în
chirie avea un oaspete, aflai instantaneu, dacã te situai în zona-releu, cã „a
intrat unul ºleampãt la ea cu cercel în ureche ºi de…zece minute nu se mai
aude nimic de acolo! Deci aºa!”. De altfel, registrul auditiv era cel prin
care viaþa pãrea sã vibreze precumpãnitor. Cãci cu adevãrat, în acel loc se
auzea, la propriu, totul. Diagonalele virtuale ale blocului erau strãbãtute de
sunetele pline de carnea, cel mai adesea impudicã, a fiecãrei clipe. Acolo
nu exista viaþã personalã, ci numai un imens zgomot indistinct, hohotit, în
care pînã ºi cele mai intime gesturi individuale deveneau accesibile, fãrã
voie, celuilalt. Aºa se putea întîmpla, ca sã mã exprim în limbajul
psihologilor, sã poþi identifica dupã înlãnþuirea de sunete, cu maximã
precizie, fãrã sã vrei, „sexul subiectului ºi natura sarcinii în care acesta
este angrenat”, atunci cînd cineva de deasupra vizita toaleta. Într-un astfel
de infern al despuierii de sine, treptat interiorizai ca unicã formã de
comunicare sigurã, ºoapta, privirea ascunsã, ºi, în cele din urmã tãcerea.
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Faptul cã nu a fost o deficienþã de construcþie a blocului, cã nu despre
carenþe în izolaþia fonicã e vorba, am aflat definitiv atunci cînd am descoperit
alãturi de cablul pentru instalaþii electrice, în spatele prizelor, un nesfîrºit
tub gol, care strãbãtea pereþii întregului edificiu. Singura sa funcþionalitate
era, desigur, „informaþionalã”. Aºadar, aici nu era nevoie de Securitate ºi
de informatorii ei. Toþi deveneau potenþiali „informatori” ºi „surse”
deopotrivã. Cum „tu” nu mai existai ca sine distinct, nu îþi mai rãmînea
decît sã trãieºti vieþile altora. Ceea ce se ºi întîmpla clipã de clipã.
Simptomatologia mai reunea, inerent, duplicitatea, suspiciunea,
neîncrederea afiºatã faþã de „celãlalt”, apoi „viaþa care trece pe lîngã noi”,
cã oricum nu e viaþa „noastrã”, ºi o mare, necuprinsã lehamite. Dintr-un
asemenea aluat rezulta un personaj care, multiplicat la scarã de masã, va
deveni românul urban majoritar de astãzi. Multe din patternurile
comportamentale prezente (neîncrederea în instituþii ºi actorii lor
semnificativi, fatalismul, dezangajarea publicã, privirea întoarsã spre trecut,
deficitul de speranþã socialã) îºi aflã rãdãcinile în acest proiect remarcabil
al modelãrii umane izbutit de comuniºti, altoit pe cele anterioare ale
dispreþului faþã de omul obiºnuit care compune Româniile reale. Mai rãmîne,
totuºi, ceva? Poate… studenta în chirie, care, în pofida tuturor acestor
tentacule anihilante, îºi îmbrãþiºeazã în tãcere iubitul…
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1212121212
(16 februarie 2006)

Sindromul copilului rãsfãþatSindromul copilului rãsfãþatSindromul copilului rãsfãþatSindromul copilului rãsfãþatSindromul copilului rãsfãþat
Am citit de curînd o descriere psihiatricã interesantã ce vreau sã vi-o
împãrtãºesc. Aºadar, „sindromul odraslei rãsfãþate” înfãþiºa tipologia insului
care, deºi pornit de pe picior de egalitate cu semenii sãi, a urcat în ierarhia
simbolicã a societãþii datoritã „împrejurãrilor”, „unchiului”, „reþelei bune”,
„oportunitãþilor”. Ceea ce a dobîndit nu se datoreazã meritului, efortului
sau perseverenþei probate, ci  conjuncturii, colþului, zvîcniturii. Descoperi
frecvent sindromul evocat la politicienii noºtri, la „oamenii de afaceri”, în
general la „cei ajunºi”. Complexul ascuns al ascensiunii lipsite de merite
personale se converteºte într-un dispreþ nedisimulat faþã de „vulg”, faþã de
omul obiºnuit care nu a avut parte de „succesul” sãu, mascînd de fapt un
dispreþ faþã de sine ºi faþã de propria neputinþã. Ceea ce rãmîne este o fiere
socialã greu digerabilã de cãtre toþi cei care-i sunt în preajmã, ºi pe care el,
„tolerant”, crede cã o gestioneazã asemeni unei mari „îngãduinþe”. În spatele
aparentei vitalitãþi grobiene se doseºte, însã, o imensã precaritate identitarã.
El ºtie cã va veni clipa cînd va fi descoperit. De la Theodor Adorno la
Stanley Milgram încoace ºtim unul dintre cele mai paradoxale adevãruri
ale psihologiei sociale: obedienþa coreleazã puternic cu autoritarismul. Deci
cei care se afiºeazã „atotputernici” în spatele ideilor lor fixe, care par cei
mai vocali ºi mai voluntari sunt, deseori, ºi cei mai „slabi”. Ei sunt cei mai
obsedaþi în a afla cui trebuie sã se supunã, ºi nu fac altceva decît sã mascheze
vulnerabilitatea lor în bravadã agresivã ºi în gesturi excesive. Este ºi motivul
pentru care îºi rînduiesc viaþa nu dupã crezuri, ci numai dupã „oportunitãþi”,
ºi pentru care orice stãpîn e bun, dacã îi „întreþine”. Iar dacã o împrejurare
anume le rãstoranã „urcuºul”, precum atunci cînd pierd o poziþie publicã
sau atunci sunt deconspiraþi în toatã goliciunea lor moralã ºi profesionalã,
se simt deposedaþi, coborînd în tiparul copilului înºelat. Cautã din nou cu
înfrigurare sprijinul „pãrintelui”. Gesticuleazã abundent, strigã. Înjurã
interpersonal ºi bruscheazã insitituþional, încît îþi vine sã exclami: „parcã
ar fi alt om!”. Pojghiþa cade. El ºi este un alt om! Am întîlnit atît de frecvent
asemenea desfãºurãri „clinice” în spaþiul public românesc în vremea din
urmã, încît m-am convins cã avem de-a face nu cu o patologie marginalã,
ci cu o deviaþie structuralã. Cãci mulþi dintre „ei” au ajuns în nodurile
reþelelor sociale, acolo unde se distribuie mai multã influenþã ºi putere,
acolo unde se iau deciziile strategice. Suntem cel mai adesea conduºi de
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niºte complexaþi marginali, care nu au reuºit nimic semnificativ prin ei
înºiºi, ºi care se mai ºi cred centrul pãmîntului. Iar daca nu îi vom ajuta sã
se maturizeze sau nu îi vom înlocui cu „adulþi” responsabili, fiind noi înºine
responsabili, va trebui sã ne asumãm ceea ce urmeazã: bolboroseala tîmpã
a copilului rãzgîiat care rîvneºte totul fãrã sã ofere nimic, lãsînd în urma
lui ºi în vieþile noastre… nimicul.
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1313131313
(23 februarie 2006)

Funcþionalitatea socialã a corupþieiFuncþionalitatea socialã a corupþieiFuncþionalitatea socialã a corupþieiFuncþionalitatea socialã a corupþieiFuncþionalitatea socialã a corupþiei
Mereu în anii din urmã, cînd s-au realizat ierarhizãri ale ameninþãrilor la
adresa democraþiei de la noi, revenea evocat ca sindrom de maximã gravitate
flagelul corupþiei. Existã deja un consens nerostit, care reuneºte deopotrivã
oamenii obiºnuiþi, analiºtii locali, dar ºi de actorii politici occidentali de
prim plan care monitorizau viaþa publicã româneascã, în a considera
diminuarea semnificativã a fenomenului ca principalul test al succesului
democraþiei româneºti, întocmai ca în memorabila formulare a
parlamentarului european Emma Nicholson: „România trebuie sã atace cele
trei mai probleme care îi îngreuneazã procesul de aderare: corupþia, corupþia
ºi corupþia!”. Dar orice terapie trebuie sã fie precedatã de un diagnostic
lucid. Care este, aºadar, „starea de fapt”? Într-o cercetare realizatã pe un
eºantion bãnãþean reprezentativ, ne-a preocupat intensitatea acestor forme
de patologie socialã. Rezultatele privitoare la corupþia explicitã asumatã
de omul obiºnuit evidenþiau ponderea majoritarã a conduitelor corupte
angajate, atestînd „firescul”, „funcþionalitatea socialã” a unor asemenea
practici (mai mult de unul din doi  bãnãþeni „a dat” ceva în ultimele 12 luni
pentru a-ºi rezolva o problemã cu o instituþie publicã). Atunci cînd subiecþii
erau invitaþi sã nominalizeze „unde” au fost „siliþi de împrejurãri” sã recurgã
mai frecvent la o asemenea tacticã duplicitarã, se putea distinge cum la mai
mult de un caz din trei, pentru relaþia cu „medicul”, ºi un caz din cinci,
pentru relaþia cu „poliþistul” sau „judecãtorul”, corupþia s-a dovedit a fi
„cheia” pentru rezolvarea problemei cetãþeanului. Mai mult, rafinînd lectura
statisticã, se observa, oarecum contraintuitiv, cum tinerii privesc practicile
corupte ca inevitabile în mai mare mãsurã decît vîrstincii, deºi se poate
presupune cã cei din urmã au avut „rãgazul” sã o experimenteze mai
consistent. Totodatã, urbanul mare se aratã a fi locul în care oamenii îºi
reprezintã cel mai descurajat raportul cu „celãlalt instituþional”, dupã cum
etnicii care se declarã „români” apreciazã cã sunt mai „lipsiþi de apãrare”
sub presiunea corupþiei decît conaþionalii lor de etnie „maghiarã” sau
„germanã”. Dar poate cea mai neaºteptatã „prezenþã” parvine tocmai dintr-
o… absenþã a diferenþelor statistic semnificative, atunci cînd þesutul social
era disociat în funcþie de capitalul educaþional ºi în raport cu veniturile
subiecþilor. Cãci dacã psihosociologul naiv ar putea sã prezicã o anumitã
„autonomie” personalã sporitã, transferatã într-un refuz mai accentuat al
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practicilor corupte pentru cei cu „situaþie materialã îndestulãtoare” ºi pentru
cei care „au mai multã ºcoalã”, rezultatele dovedesc un „ecumenism” social
al favorizãrii corupþiei. Altfel spus, în egalã mãsurã cei sãraci, care „îºi duc
viaþa” în registrul supravieþuirii, cît ºi cei bogaþi, capabili sã articuleze
strategii de dezvoltare, atît cei cu „multã carte”, cît ºi cei neinstruiþi, au
„învãþat” în cursul socializãrii secundare cã numai recurgînd la asemenea
tactici mascate „o poþi scoate la capãt”. Ceea ce transmit aceste cifre
ilustreazã cã avem de-a face cu un fenomen deviant în extindere, generalizat,
ºi nu unul localizat pe anumite straturi sociale distincte. Natura funcþionalã
a corupþiei constituie, aºadar, nu excepþia, ci regula care guverneazã, într-
o logicã socialã ascunsã, raporturile interpersonale ºi interinstituþionale.
Atîta timp cît astfel de practici duplicitare, însoþite de expectaþii publice
descumpãnite privitoare la integritatea instituþiilor publice, vor fi dominante,
o datã în plus România va rãmîne numai aparent democraticã. Deºi vom
continua sã „edificãm” cele mai „onorabile” instituþii dupã modelul
„democraþiei occidentale”, ºi ne vom „integra” în tot ce e „la modã”, în
spatele scenei jocul social va fi reglat mai departe de reþelele informale de
putere, configurate clientelar, ºi de normativitatea „negociatã” de cei care,
ajunºi în nodurile reþelelor sociale (cel mai adesea nu prin ascensiuni
meritocratice, ci pentru cã au ºtiut sã se „plaseze” în „reþeaua bunã”), dispun
de viaþa noastrã.
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1414141414
(2 martie 2006)

De unde trebuie sã începem?De unde trebuie sã începem?De unde trebuie sã începem?De unde trebuie sã începem?De unde trebuie sã începem?
Atît oamenii, cît ºi societãþile îºi creeazã, natural, strategii adaptative,
„supravieþuiri”, indiferent cît de sufocante sunt regimurile politice în care
trãiesc. Multe dintre simptomele noastre identitare de astãzi nu sunt decît
”moºteniri” ale unui mod de viaþã ascuns, temãtor, care vine de departe, de
dincolo de comunism, în care mai mereu omul simplu a avut de pierdut din
întîlnirea cu reprezentaþii instituþiilor, care necontenit au avut a-i cere,
discreþionar, nesfîrºite „dãri”. Astfel, am „achiziþionat” cu naturaleþe, ca
formulã cotidianã de supravieþuire, „mãºtile” duplicitãþii. Iniþial ne-au
„ajutat”, jucînd un rol de conservare în epocile de subordonare politicã,
dar astãzi, într-o lume în care subiectul majoritar care compune societatea
se cuvine sã devinã „cetãþean”, adicã angajat responsabil în „treburile
cetãþii”, aceste practici rutiniere sunt total nepotrivite. Încercînd sã le
surprindã, psihologii au identificat o dimensiune a personalitãþii care pune
în evidenþã refuzul asumãrii propriului destin ºi care poate evalua adecvat
proporþiile acestei autonomizãri sau, dimpotrivã, cedãri de sine:
internalismul-externalismul lui Julian Rotter. Anticipez cã cei mai mulþi
dintre „români” sunt externaliºti, iar o asemenea ipotezã - ce urmeazã sã
fie sau nu probatã pe studii realizate pe eºantioane reprezentative, cãci pe
eºantioane locale, de tipul managerilor din Transilvania sau studenþilor din
Bucureºti, ea a fost validatã - ne îndreaptã cãtre un înþeles important al
psihologiei sociale contemporane: neajutorarea este învãþatã social. Dacã
„românul” majoritar se aratã a fi dezangajat, evitînd responsabilizarea, este
descurajat în faþa eºecurilor potenþiale ºi capabil de mobilizare numai prin
impulsuri externe (simptome tipice externaliste), se impune sã înþelegem
cã un asemenea profil nu se datoreazã unei deficienþe „native” ce þine de o
„biologie” a socialului, ci puterii unui context socio-istoric ºi cultural care
favorizeazã retractilitatea. Prin urmare, nu un „defect” imanent al
„românitãþii” se cuvine sã condamnãm – cum se mai întâmplã la detractorii
de vocaþie, care formuleazã sentinþe de tipul „democraþia este improprie la
români” –, ci malignitatea unei structuri sociale, de putere ºi de comunicare
comunitarã întreþinutã deliberat de „cei care ne conduc” ºi care ne învaþã
sã devenim neajutoraþi, dependenþi ºi, în consecinþã, mai uºor de manevrat.
Atîta vreme cît societatea noastrã va fi compusã precumpãnitor din oameni
care dau mereu vina pe alþii atunci cînd eºueazã, temãtori faþã de „celãlalt”,
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frustraþi ºi nemulþumiþi faþã de realizarea de sine, „democraþia” pe care am
reuºit sã o închegãm va fi numai una de faþadã. Pentru a deveni autenticã,
„românul” majoritar se cuvine sã devinã un actor autonom în istorie, care
refuzã statutul resentimentar de victimã perpetuã. De unde trebuie sã
începem pentru aceastã însãnãtoºire? Desigur, de la fiecare dintre noi. Restul
e retoricã goalã.
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1515151515
(9 martie 2006)

Devianþa toleratã ºi sãnãtatea socialãDevianþa toleratã ºi sãnãtatea socialãDevianþa toleratã ºi sãnãtatea socialãDevianþa toleratã ºi sãnãtatea socialãDevianþa toleratã ºi sãnãtatea socialã
Dacã psihosociologii definesc norma drept o scala prescriptivã de
comportamente admisibile (bunãoarã, norma „punctualitãþii” delimiteazã
graniþele conduitei aºteptate, încadrînd-o în limitele „sfertului academic”),
devianþa toleratã înfãþiºeazã „flexibilitatea” graniþelor normei într-un context
social neaºezat, în care respectarea efectivã ºi deplinã a regulii sociale este
excesiv de costisitoare, ºi, în consecinþã, e „preferabil” sã fie ocolitã. Deºi
„toatã lumea” „ºtie” cã norma este încãlcatã, în egalã mãsurã se „aranjeazã”
o soluþie negociatã între pãrþi, la care consimt toþi cei implicaþi, care decid,
tacit, cã „în fond, norma explicitã e absurdã ºi nerealistã”. Fenomenul evocat
este cu atît mai influent cu cît normele în discuþie sunt în mai mare mãsurã
„importate”, strãine de un spirit al locului, sau, vorbind în limbaj
maiorescian, apar ca niºte „forme fãrã fond”, avînd prea puþin în comun cu
practicile sociale rutiniere ºi moravurile autohtone. Exemplul tipic este cel
al evaziunii fiscale, în care „patronul român” hotãrãºte sã se sustragã plãþilor
cuvenite, în cele mai multe dintre cazuri cu acordul mascat al celui care e
pus sã vegheze la culegerea taxelor (ºi care dobîndeºte „unele” avantaje
prin aceastã „îngãduinþã”). Astfel, întreprinzãtorul produce un discurs
„sincer” de genul: „Statul e cel mai mare hoþ ºi ne încalecã peste mãsurã.
Dacã aº fi plãtit toate taxele, firma mea ar fi murit de mult. Sigur cã nu
declar toate veniturile, nimeni nu o face, iar dacã aº face-o n-ar ajuta
nimãnui, pentru cã oricum ceilalþi vor continua, în frunte cu statul, sã fure
mai departe”. În consecinþã, dincolo de retorica pretins consensualã a
„statului de drept” ºi a „necesitãþii respectãrii imparþiale a legii”, se poate
constata cum toþi actorii individuali au „de cîºtigat”: patronul plãteºte efectiv
mai puþin, funcþionarul se îmbogãþeºte într-un rãstimp scurt, numai actorul
instituþional (statul ºi organismele sale birocratice) are de pierdut. Dar cum
„statul” este oricum „departe de cetãþean”, iar experienþa istoricã nu l-a
convins pe omul obiºnuit cã respectarea legii constituie un temei al reuºitei
sale individuale, ci mai degrabã o povarã, ºi cã, în sfîrºit, entitãþile birocratice
nu sunt în slujba cetãþeanului, ci cautã sã dispunã discreþionar de el, strategia
sa urmeazã, firesc, calea funcþionalitãþii conduitelor sale sociale. Altfel
spus, deºi e poate imoral ºi antinormativ, într-o societate imoralã, în care
legile sunt numai niºte exigenþe rupte de realitãþile locului, îngemãnate
tocmai pentru a fi încãlcate de cãtre cei care le-au fãcut, e mai „cîºtigãtoare”
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opþiunea pentru calea „ocolitã”, pentru soluþia conjuncturalã. În fond, toate
aceste fenomene patologice, de la „feþele” corupþiei pînã la copiatul la
examene, evidenþiazã specii ale devianþei tolerate din România de astãzi ºi
din totdeauna, care probeazã o eficacitate remarcabilã în rezolvarea
informalã a sarcinilor curente cu care se confruntã omul obiºnuit, într-o
societate în care soluþiile formal-normative sunt ineficiente ºi aplicate
arbitrar. Dacã aceste scenarii implicite, care ºi-au dovedit atotputernicia
(conform prescripþiei: nu avem altã „ieºire” decît sã ocolim legea,
„descurcîndu-ne”, cãci oricum nu e nimeni care sã ne apare de injustiþia ºi
inechitatea în care trãim), nu vor fi destructurate chiar de cãtre fiecare
dintre noi, prin conºtientizarea faptului cã, pînã la urmã, ne furãm pe noi
înºine, împuþinîndu-ne resursele sociale, organismul colectiv românesc îºi
va agrava boala. ªi sã nu fie dat sã trãim vremurile agoniei sale!
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1616161616
(16 martie 2006)

Generaþia fantasmaticãGeneraþia fantasmaticãGeneraþia fantasmaticãGeneraþia fantasmaticãGeneraþia fantasmaticã
În ultimii ani mã urmãreºte tot mai insistent o imagine în miºcare, poate ºi
pentru cã, nerostit, intru involuntar în scenariul ei ascuns. Se face cã un popor
fantasmatic, alcãtuit din majoritatea celor care au astãzi în jurul vîrstei de 35 de
ani, strãbate rãtãcitor România prezentã, ducînd cu sine o povarã neconºtientizatã
deplin. Acest popor bîntuit, alungat în viaþã, e alcãtuit, cum probabil aþi înþeles
deja, din generaþia „decreþeilor”. Arareori o lecturã a unei curbe sociologice
mi-a provocat o emoþie mai intensã. Cãci dintr-o datã puteai descoperi,
comparînd linia creºterii demografice (relativ constantã pe parcursul cîtorva
decenii), ºi care ºi-ar fi urmat, natural, cursul, cu „ceea ce e deasupra ei”, adicã
linia exploziei demografice în intervalul 1967-1971, apariþia a 1,8 milioane de
oameni care, altfel, nu s-ar fi nãscut niciodatã. Cu acest gînd în minte, e suficient
sã ieºi pe stradã ºi sã le cauþi chipul, ºtiind cã numai o grimasã a istoriei a vrut
ca „ei” sã te priveascã. ªi un întreg amalgam de întîmplãri care alcãtuiesc
carnea biografiei noastre, prin care ne-au devenit însoþitori privilegiaþi (fie ei
fraþi, surori, prieteni sau numai cunoscuþi de-o clipã), te coboarã într-o reflecþie
neliniºtitoare. Suntem ceea ce suma de întîlniri decisive a fãcut din noi. Tot
astfel, în virtutea apartenenþei mele la aceastã generaþie, ceea ce sunt e rezultatul
amestecului de amintiri sensibile, speranþe ºi deznãdejdi, victorii ºi eºecuri
împãrtãºite, pe parcursul „cãlãtoriilor” mai lungi sau mai scurte, „petrecute”
împreunã cu „ei”. „Ei” sunt azi aici, alãturi, dar sunt prin voia unei istorii agresive,
delirante, care ne-a violat pînã ºi alegerile ultime. Istoria politicã a României
comuniste nu a condamnat numai la moarte (aºa cum s-a întîmplat cu o întreagã
elitã tradiþionalã), ci a condamnat ºi la viaþã. La „acea” viaþa care ne-o pregãtiserã
„inginerii minþii”, prin care „turma” (ce se cerea multiplicatã, cãci, nu-i aºa,
„þara avea nevoie de braþe tinere ºi puternice” în „lupta cu imperialismul”)
urma sã devinã ceea ce orice comunitate gregarã, fãrã memorie, ajunge a fi: o
populaþie. Desigur cã lucrurile sunt mai amestecate. Totul nu a ieºit ca în planurile
„lor”. Mulþi dintre acei copii „nãscuþi la comandã” au fost mai apoi cu adevãrat
iubiþi, înconjuraþi de cãldura celor apropiaþi, chiar dacã, la început au fost
nedoriþi. În fond, toatã aceastã poveste despre venirea pe lume a unei întregi
generaþii fantomatice ar fi putut rãmîne numai atît, o poveste. Despre
înverºunarea supravieþuirii ºi despre decizia de a rãmîne oameni, iubind în
plan personal pe cel de lîngã noi, cãruia i-am dat viaþã, chiar dacã în plan
instituþional eram urîþi pentru ceea ce rîvneam a fi, niºte fiinþe libere. Dar
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povestea depãnatã mai sus nu e închisã între copertele unei cãrþi de istorie
(cum poate va ajunge peste 100 de ani), ci una care trãieºte nemijlocit în prezentul
social românesc. Cãci aceastã generaþie, ca orice generaþie „care se coace”, a
ajuns în nodurile reþelelor sociale, începînd sã dobîndeascã poziþii de influenþã
semnificative. E suficient sã priveºti în jur ºi sã descoperi, treptat, tot mai
pregnanta lor prezenþã în locurile în care se iau deciziile strategice (de la viaþa
economicã pînã la cea politicã). Fãcînd apel la un cliºeu, „ei” ne vor cãlãuzi
structural în „integrarea în Europa”, în cadrul unui proces de cîteva decenii, în
care poziþia lor simbolicã în ierarhia socialã va spori progresiv, pînã cînd vor
lãsa locul natural cohortei urmãtoare („generaþia 2000”). Suportul biologiei
(vîrsta ºi energia vitalã prin care revendicã „prim planul”) este, însã,
contrabalansat de o inexplicabilã vulnerabilitate. În multe dintre cazurile
individuale exemplare, ceea ce frapeazã este ambivalenþa: pe de o parte
disponibilitatea remarcabilã de a reuºi, performanþa superlativã, pe de altã parte
clacarea, cedarea neaºteptatã, tocmai atunci cînd te aºtepþi mai puþin. Ceea ce
pare a fi regula nescrisã a traiectoriei lor de viaþã este discontinuitatea, ca ºi
cum zbaterea lor iniþiaticã pentru a rãzbi într-o lume în care nu au fost doriþi
este sufocatã, intermitent, de sentimentul „covîrºirii”, al luptei inegale cu o
istorie reprimantã. În anii din urmã m-am aplecat îndeaproape asupra acestui
fenomen identitar tulburãtor, ºi deopotrivã prin studiile pe eºantioane (unde nu
mai „vorbeºte” registrul lui „mi se pare”), cît ºi în numeroasele interviuri
comprehensive cu exponenþii sãi reprezentativi, am observat cã am de-a face
cu o „generaþie altfel”. Desigur, orice generaþie e „altfel”, dar aceastã specificitate
a „decreþeilor” (caracterizatã îndeosebi prin oscilaþia între extreme pe
dimensiunile principale examinate: autodeterminare, externalism-internalism,
stimã de sine, independenþã-interdependenþã, în pofida conservãrii structurilor
valorice ºi atitudinale preponderent asistenþiale „moºtenite” de la „pãrinþii lor”)
are o mizã mai însemnatã, cãci „ei” vor „conduce România” într-una din
cotiturile sale decisive. Reuºita sau eºecul lor va cîntãri hotãrîtor asupra felului
în care va arãta mîine aceastã þarã. ªi în cele mai multe cazuri, în cercetãrile
calitative, rãzbãtea cu putere „marea lor problemã”: povara, uneori conºtientizatã
de abia la anii maturitãþii, în cadrul unei dureroase anamneze, a respingerii
originare. ªi rãzbãtea totodatã înþelesul lecþiei furnizate de orice psihoterapie
autenticã: o traumã, pentru a fi depãºitã, trebuie asumatã, ºi, mai apoi, integratã.
Numai în mãsura în care ne vom privi lucid în oglinda propriei noastre biografii
ºi vom putea „lucra” cu ceea ce descoperim acolo, asemeni unei resurse vitale,
viaþa celor ca noi va putea sã-ºi recapete autonomia. ªi numai dacã un asemenea
exerciþiu autoreflexiv va fi asumat majoritar de cãtre „decreþei”, vom putea
spera cã viaþa noastrã comunitarã va pãrãsi albia autismului social, în care se
scurge de mai bine jumãtate de secol.
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1717171717
(23 martie 2006)

Fierea ºi miereaFierea ºi miereaFierea ºi miereaFierea ºi miereaFierea ºi mierea
Încercînd sã testãm caracterul de normalitate al unei societãþi, se cuvine sã
privim nu numai înspre registrele formale: instituþii, legi, raporturi
birocratice, edificii administrative. Nu numai recunoaºterea prezenþei unor
legi ºi instituþii în care acquis-ul comunitar a fost însuºit dã seama pentru
starea de sãnãtate socialã, ci mai ales ceea ce constituie suportul subiectiv
al oricãrei relaþii interpersonale ºi interinstituþionale. Altfel spus, felul în
care instituþiile ºi reprezentanþii lor se raporteazã la cetãþean – cu deferenþã
sau dispreþ, cu disponibilitate ºi preocupare sau cu închistare ºi indiferenþã
- sunt grãitoare pentru ceea ce dã viaþã reþelelor formale. Or în privinþa
acestor tipare atitudinale implicite chiar ºi o analizã a psihosociologului
naiv ar fi revelatoare: de la raporturile cele mai formal birocratice pînã la
cele mai intim informale, ne-am înrãit semnificativ. Rãzbate în toate
schimburile interpersonale o tensiune ascunsã, o înclinaþie de a-i cãuta
cusurul ºi de a-l descalifica pe „celãlalt”, care vine dintr-o achiziþie dobînditã
în cadrul socializãrii, ca formulã curentã prin care ne gestionãm relaþiile cu
semenii, ca o formã mascatã, neconºtientizatã deplin, de a ne ascunde ratãrile
individuale ºi colective. Principiul e simplu si e testat de psihologii sociali
încã din anii ‘50: omul nu poate trãi cu o stare durabilã de discrepanþã între
„ceea ce este” ºi „ceea ce ºi-ar dori sã fie”. ªi înþelesul imediat valorificat
de experþii manipulãrii sociale: ºtiind cã omul obiºnuit experimenteazã zi
de zi eºecul, neîmplinirea, privaþiunile de tot felul, ºi cum tot acest ansamblu
dezamãgitor se proiecteazã asupra imaginii de sine, el trebuie „eliberat” ºi
„condus” sã-ºi consume frustrãrile, canalizîndu-le „profitabil” înspre þapi
ispãºitori concret identificabili, care i se „servesc” la momentul oportun.
Specia de þapi ispãºitori era conservatã cum se cuvine, ºi adusã în prim
plan în toate momentele de cumpãnã, cînd structural, „cei care au grijã de
noi” intrau în panicã, simþind cã „situaþiunea” poate scãpa de sub control.
Îmi aduc aminte, bunãoarã, cum parcurgeam, transfigurat, împreunã cu
studenþii mei, documente provenite din arhivele KGB-ului, la cursul de
„influenþã socialã”, ºi descopeream cum vieþile noastre erau „aranjate” în
cele mai intime detalii. Ei bine, în materialul invocat, care era un fel de
„ghid al conducerii maselor” adresat „organelor” de partid, se sugera cum
nemulþumirile reale ale oamenilor sã fie redirecþionate cãtre þinte iluzorii.
Doar astfel, „masele” dobîndeau aparenþa controlului vieþii lor. Acolo erau
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indicaþii precise privitoare la cum trebuie, de exemplu, sã întîrzie mijloacele
de transport în comun, cãci numai în acest fel, în îmbrînceala ºi tensiunea
rezultatã, nemulþumirea nu va fi îndreptatã împotriva sistemului care genera
atîtea privaþiuni, ci asupra vatmanului sau a celorlalþi pasageri nemulþumiþi
ºi ei. Dînd un ghiont ºi înjurînd copios, te rãcoreai, simþindu-te din nou
„puternic”. Tot în arhive descopereai „îndrumãri” care vizau „amenajarea”
profitabilã a sãrãciei ºi lipsurilor: cozile erau nu numai expresia precaritãþii
resurselor economice ºi comerciale ale regimului, ci ºi excelente pretexte
de „descãrcare” a „maselor”, canalizate nu înspre cei care le provocaserã
structural, ci cãtre cei care, întîmplãtor, erau administratorii prãvãliilor ºi
alimentarelor vremii sau cãtre „competitorii” tãi involuntari pe care îi aveai
alãturi. Cine are îndoieli, imaginîndu-ºi cã toatã aceastã desfãºurare e numai
un scenariu literar, sã-ºi aminteascã o coadã a epocii. Împinsul, invectiva,
cotul în spinarea celui din faþã, transpiraþia, pasta umanã care tresaltã la
întrebarea decisivã „se dã?”, contrabalansatã de suspiciunea lui „nu te bãga,
bãi, în faþã!”, furia, plasa, ºi peste toate, speranþa, convertitã cel mai adesea,
dupã lungi „lupte de stradã”, în victorie: „am ajuns sã iau!”. De aici rezulta
tipologia comportamentalã a lui „dã-te, bã, la o parte!”, exhibarea þîfnei,
retorica þoapei, bãdãrãnia naturalã ºi înjuria grosierã, toate respirînd o fiere
socialã atît de amarã, dar atît de cotidianã, încît devenise aerul nostru vital.
Trãiam vieþile pe care ni le cîrmuiau „ei”, ºi deveneam atît de simplu
„fericiþi” dacã firimiturile epocii ajungeau în plasele noastre de plastic.
Adevãratã condiþionare comportamentalã rînduitã dupã tiparul dependenþei
ºi deresponsabilizãrii, o asemenea strategie ne-a intrat în ºira spinãrii. ªi
astãzi descoperi reprezentanþi ai acelei generaþii care tînjesc dupã cozile de
odinioarã, la fel ca pasãrea care, trãind o viaþã încarceratã, se grãbeºte sã se
reîntoarcã în colivie, dupã ce experimenteazã dureroasa „povarã a libertãþii”.
O datã cu decembrie 1989, toate aceste constrîngeri politice au cãzut, nu a
mai existat un singur centru, cu un singur tablou de comandã. Ofertele (de
la produsele comerciale pînã la cele simbolice) s-au multiplicat exponenþial.
Într-o lume a alegerilor multiple ºi a libertãþii potenþiale, cei  mai mulþi
dintre semenii noºtri au ales sã se abandoneze din nou. Înrãiþi ºi asistaþi,
întreþinuþi în mizerie ºi cumpãraþi ieftin, majoritatea românilor au decis o
datã în plus cã „autonomia” lor poate fi conservatã prin sigla bãdãrãniei.
Dar pe acest fundal de fiere, ce mai bucurie pentru „pãstorii turmei”! Cãci
þipînd mereu, de fapt tãcem social ºi politic. Iar dacã ne vom abandona pe
mai departe unei istorii „nedrepte”, în acest fel pasiv-agresiv, nu va mai
rãmîne curînd decît fierea (noastrã) ºi mierea (politicienilor).
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1818181818
(30 martie 2006)

Sã facem mîinele posibil!Sã facem mîinele posibil!Sã facem mîinele posibil!Sã facem mîinele posibil!Sã facem mîinele posibil!
Un numãr semnificativ de organizaþii ºi personalitãþi ale societãþii civile
au înaintat un memoriu cãtre preºedintele României, solicitînd acestuia sã
condamne public regimul comunist ca „nelegitim ºi criminal”. Din pãcate,
instituþia prezidenþialã - care are cea mai largã reprezentativitate politicã
printre instituþiile statului român – tace. Toate aceste tãceri asurzitoare ale
instituþiilor româneºti în momente de cumpãnã exprimã un paradox mai
adînc. Atunci cînd ceva trebuie urgent rostit, instituþia rãmîne mutã. Atunci
cînd nu e nimic de spus, trãncãneºte incontinent. Atunci cînd trebuie acþionat,
se bîlbie, tatoneazã. Atunci cînd mai bine ar cumpãni, se aruncã grãbit.
Subiectul unei analize lucide a moºtenirii comuniste nu e, desigur, nou
pentru clasa noastrã politicã. Dar de fiecare datã puterea, indiferent care a
fost ea, l-a considerat „inactual”. Faptul cã astãzi, ºi din interiorul actualei
coaliþii s-a putut articula un proiect al lustraþiei, ar fi în mãsurã sã ne îndemne
sã sperãm într-o schimbare faþã de tot acest ºir de amînãri voluntare. Dar
care sunt obiecþiile majore împotriva proiectului? În primul rînd, cele care
þin de „ineficacitatea” sa, datoratã „întîrzierii” cu care s-ar aplica. Trecînd
peste observaþia cã tocmai cei care s-au împotrivit unei asemenea dezbateri
sunt chiar cei care invocã acum acest argument, „lustraþia” nu ar regla
conturile (politice, nu ºi economice!) cu „persoane fantomatice”, mult prea
vîrstice, inactive azi, ci cu mulþi dintre cei care dispun de viaþa noastrã ºi
care în 1989, avînd pînã spre 45-50 de ani, avuseserã ºi destul timp sã ne-
o „rînduiascã” aºa cum cereau imperativele partidului. Apoi, cã ar fi
„nesãnãtos social ºi politic” sã „privim în trecut”, sã ne împovãrãm cu
compromisurile ºi cedãrile semenilor noºtri. Mai bine, sã „gîndim pozitiv”,
sã „nu distrugem trecutul, ci sã construim viitorul”. ªtiindu-i pe cei din
tabãra fostului prim-ministru (adevãrat port-drapel al retoricii gîlgîit-
proiective) cît de „sãnãtos” ºi-au construit prezentul, confiscîndu-ne viitorul,
un asemenea argument e numai un alt prilej de amorþealã civicã. În sfîrºit,
se denunþã „restrîngerea unor drepturi publice asigurate constituþional”,
sugerîndu-se „înjustiþia” care s-ar produce în societate dacã le-am limita
„foºtilor” accesul „liber ºi egal” la fotolii influente. Lãsînd la o parte
reamintirea cîtor drepturi ne-au asigurat nouã la „vremea lor”, „ei” oricum
ºi-au asigurat „accesul” pretutindeni în þesutul social, iar nesimþirea pe
care o probeazã – ilustratã de firescul cu care se miºcã ºi cresc – este expresia
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asimilãrii de cãtre societatea româneascã a încã unei lecþii: cu cît îi lãsãm,
cu atît nu ne vor mai lãsa vreodatã! În fond, ºi astãzi este tot vremea lor! Ei
sunt marii capitaliºti ai României de azi! Sã nu credeþi cã vor mai dori
vreodatã comunismul. Startul lor furat din 1989 le-a fost asigurãtor. Pentru
ei ºi pentru „moºtenitorii” lor. ªi au devenit atît de influenþi ºi de vocali,
dincolo de orice ideologie ºi de orice moralã, încît „sugestia” lor devine
prescripþia politicã ºi economicã a clipei. De la cel mai înalt nivel, al
preºedinþiei (precum scandaloasa înfrîngere a lui Constantin Ticu-
Dumitrescu în CNSAS, cu „sprijinul” Cotrocenilor) pînã la „preºedinþii
economici” ai locului (vezi cazul celei mai importante afaceri comerciale
din Timiºoara, adevãrat simbol al „victoriei... capitalismului”, Mall-ul,
„coordonatã” de cãtre un securist notoriu, implicat în procesul revoluþiei),
România realã de azi este patria unui „mîine” care nu va mai veni. Pare
aceeaºi piesã dintr-un veºnic „ieri”, cu fundalul schimbat. Aceleaºi personaje
principale, aceleaºi cefe bovine triumfãtoare, aceleaºi gesturi, aceeaºi
recuzitã stilisticã, un alt scenariu, ºi noi, în tãcere, singuri în mulþimea
atomizatã, aceiaºi spectatori. Lustraþia ne-ar mai da o ºansã. Dar nici o
grupare politicã nu va putea izbuti singurã. Dacã nu ne vom ridica, din
întunericul sãlii în care am fost „aºezaþi” de mai bine de o jumãtate de
secol, toþi cei care ne-am pãstrat un sîmbure de libertate în noi, ºi nu îi vom
obliga pe cei care „ne reprezintã” sã ne reprezinte cu adevãrat. Lustraþia ar
putea fi începutul. Doar astfel, mîinele va deveni posibil. Mîinele nostru!
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1919191919
(6 aprilie 2006)

Iertare fãrã uitareIertare fãrã uitareIertare fãrã uitareIertare fãrã uitareIertare fãrã uitare
Explorînd moºtenirea nazistã, istoricul Jörn Rüssen mãrturisea într-un text
tulburãtor privitor la deriva þãrii sale cã, dupã o mare traumã, prima generaþie
trebuie sã uite. În pofida descoperirii postbelice înfricoºate, cînd oamenii
simpli purtaþi sã priveascã lagãrele de exterminare - pentru a se trezi din
delirul istoriei -, îngãimau un deloc inocent „nu am ºtiut nimic despre asta”,
rãmînea o mare tãcere ºi o vinovãþie care gîtuia. Atît de adînci ºi de perverse
au fost infiltrãrile ideologiei naziste, compromisurile, cedãrile ºi
deresposabilizãrile germanilor de rînd, încît o temã precum cea a
Holocaustului nu a putut fi abordatã în faþã ºi asumatã decît de generaþia
urmãtoare, odatã cu începutul anilor 60, ºi cu procesul lui Eichmann la
Ierusalim. Este exerciþiul uitãrii un purgatoriu de neînlocuit, deopotrivã
pentru individul care trãieºte sub stigma culpei, cît ºi pentru societatea
care a întreþinut abandonul? Dacã nu s-ar „elibera” prin uitare de vinovãþie,
subiecþii supuºi molimei totalitare s-ar dezintegra identitar? Rüssen e ferm:
detraumatizarea nu se face prin uitare, mai ales prin uitarea absentã, ci
numai prin exerciþiul critic ºi responsabil al societãþii care se confruntã
angajant cu trecutul sãu. Uitarea este numai un remediu iluzoriu, o morfinã
ieftinã. Cel care uitã, aºadar, se vindecã numai în aparenþã, se „liniºteºte” o
vreme, dar trauma lucreazã în el, ºi îl va mãcina pînã la urmã. Atît psihologul
(care se apropie de patologia individualã), cît ºi sociologul (care o
examineazã pe cea colectivã) ºtiu prea bine asta. Singura soluþie, oricît ar
fi de dureroasã, este sã îþi asumi vina, sã o priveºti în faþã ºi sã începi sã
„lucrezi” cu ea, convertind-o în ceva eliberator (mãrturisirea fiind începutul
eliberãrii). Lumea româneascã de astãzi duce cu sine povara cedãrii, la fel
ca cea nazistã dupã cel de-al doilea rãzboi. S-a „consumat” aproape generaþia
care „trebuia sã uite”, evocatã de Rüssen. ªi cum mereu societãþile produc
strategii adaptative, prin care se reaºeazã dupã o mare înfrîngere, suntem
martorii articulãrii în sfera publicã a unor discursuri care reraþionalizeazã
eºecul individual ºi colectiv, gãsindu-i justificãri „onorabile”. ªi astãzi, la
16 ani dupã marea cotiturã a lui 89, auzim, inclusiv în cercuri intelectuale,
cît de pierzãtoare ar fi „vînãtoarea de vrãjitoare” pe care ar genera-o
arheologia trecutului. Prezentul nu va fi astfel limpezit, ci vom ajunge chiar
la o isterie publicã generalizatã, la un „zgomot social inutil”, ne previn
autorii acestei teze, enunþatã, în mod straniu, chiar de cãtre un disident
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anti-comunist: Adam Michnik. Ceea ce nu înþeleg cei ca Michnik este cã
un asemenea discurs legitimeazã îndemnul public al „foºtilor” - de regulã
puternic înstãpîniþi asupra societãþilor pe care le „conduc” - de a „privi
înainte”. În fond, în spatele vorbelor, „ei” „acþioneazã” acum ºi aici,
consolidîndu-ºi supremaþia. Singura ieºire sãnãtoasã din aceastã fundãturã
a istoriei, sugereazã Rüssen, este „iertarea fãrã uitare” (forgiving without
forgeting), deºi „foºtii” instituþionalizeazã „uitarea fãrã iertare” (forgeting
without forgiving). Aºadar, „ei” vor sã uitãm tot ce a însemnat molima
roºie, nemaiavînd „ce sã iertãm”, amestecînd profitabil într-un aluat
indistinct deopotrivã cãlãii ºi victimele, egalizînd responsabilitãþile, cãci
„toþi am fãcut, nu-i aºa, compromisuri în comunism”. Rezultatele politicilor
uitãrii se vãd azi. Priviþi, dacã vã îndoiþi de asta, înspre bîlbîiala tinerilor de
20 de ani care, în cel mai bun caz, puºi sã mãrturiseascã ce înseamnã
comunismul pentru ei, descriu detaºat, o „poveste pe invers”, învãþatã sumar
din cãrþile de istorie, în care comuniºtii se substituie „imperialiºtilor”, ca ºi
cum comunismul nu ar fi parte din viaþa lor, ci scenariul unui roman din
„bibliografia care se cere la ºcoalã”, ºi pe care sigur nu l-ar „citi” altfel.
Dacã vom continua sã ne abandonãm ºi nu vom fi capabili sã construim
contra-politici ale neuitãrii, destinul nostru de pastã umanã amorfã se va
„împlini”. Atunci un alt totalitarism se poate porni. În liniºte.
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2020202020
(13 aprilie 2006)

Democraþia de faþadãDemocraþia de faþadãDemocraþia de faþadãDemocraþia de faþadãDemocraþia de faþadã
Desemnatã drept folosire a puterii publice în scopul obþinerii unor câºtiguri
personale, în dauna binelui colectiv, corupþia este resimþitã drept cea mai
serioasã problemã cu care se confruntã þãrile Europei de Sud-Est în cadrul
procesului de democratizare. Din cercetãrile Gallup International reiese
cã în intervalul 2001-2006, în medie, peste 60% dintre respondenþi considerã
„corupþia” drept „marea problemã” a României, urmatã de „sãrãcie” ºi
„venituri reduse”, iar patternul de rãspuns al þãrilor vecine prezintã dispuneri
asemãnãtoare ale evaluãrilor. Indexul percepþiei corupþiei, care ne oferã
anual un „clasament” al imaginilor cetãþenilor privitoare la „cît de coruptã
este þara mea”, situeazã constant România pe ranguri descurajante, de regulã
în jurul locului 80 din 140 (CPI, scor mediu în aceºti ani de 2,8, pe o scalã
de la 1, „extrem de coruptã”, la 10, „extrem de integrã”), în vecinãtatea
unor þãri ca Zambia, Mozambic sau Gabon, în condiþiile în care þãri ca ºi
Lesotho, Ghana sau Botswana au scoruri sensibil mai bune. Oricum, pentru
ultima cercetare organizatã de Transparency International în 2005, media
þãrilor din UE la acest indicator (CPI) este 7,74, iar a þãrilor proaspãt
integrate în uniune („cei zece”) este de 5,04, aºadar mult peste scorurile
României. Dacã pornim de la nivel structural, ºi parcurgem rezultatele
barometrelor de opinie publicã care includeau întrebãri privitoare la tema
corupþiei, descoperim o reacþie mai degrabã descurajatã a oamenilor simpli
faþã de întinderea fenomenului, de vreme ce subiecþii apreciazã cã aceasta
este „generalizatã” (78% la Barometrul de opinie publicã / BOP, mai 2005).
Totodatã, indiferent de cine a fost la putere (PSD, 2000; Alianþa DA, 2004),
nu se întrevãd semne radicale ale modificãrii opiniei publice faþã de
diminuarea corupþiei (51% dintre subiecþi apreciazã cã „de cînd actualul
guvern e la putere, corupþia a rãmas la fel”, BOP, mai 2005). Corupþia
apare în mod constant, în percepþia publicã, ca fiind mai rãspînditã în mediul
politic (parlamentari, miniºtri), justiþie, poliþie, mediul de afaceri, sfîrºind
cu profesorii ºi ziariºtii (de trei ori mai puþini corupþi decît categoria
politicului). Funcþionalitatea socialã a corupþiei în România postcomunistã
se aratã a fi cu atît mai „necesarã” cu cît meritul personal, educaþia ºi
corectitudinea în strategiile individuale nu sunt neapãrat predictori ai
succesului în viaþã, de vreme ce scorurile pe eºantioane reprezentative atestã
cum românii apreciazã cã cei mai mulþi semeni de-ai lor au fãcut avere
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„încãlcînd legea” fãþis (56%), în 21 % din cazuri la originea izbîndei au
stat „relaþiile ºi norocul”, ºi numai în 10 % din situaþii reuºita în viaþa se
datoreazã „muncii ºi meritului personal” (BOP, mai 2005).  De asemenea,
„a avea carte = a avea parte” pare a fi numai un cliºeu retoric achiziþionat
în ºcoalã, cãci românul obiºnuit simte inechitatea ierarhiei simbolice a
societãþii, în care poziþiile influente (îndeosebi în registrul material) nu
sunt dobîndite neapãrat de cãtre cei instruiþi ºi competenþi, fapt atestat ºi
de ponderea dominantã a rãspunsului negativ (44%) la întrebarea „Credeþi
cã în România pentru a avea bani este important sã ai ºcoalã?” (BOP, mai
2005). Aºadar, un personaj temãtor, plin de suspiciune (90% dintre
participanþii la cercetare considerã cã este „bine sã fii prudent în relaþiile
cu alþi oameni”), precumpãnitor neîncrezãtor în „celãlalt”, acesta este
subiectul majoritar al României reale de astãzi. „Firesc”, el activeazã
patternul comportamentului duplicitar, specific conduitei corupte, ca singurã
formã „funcþionalã” în care îºi pot rezolva conjunctural, „acum ºi aici”,
problemele curente cu care se confruntã în societate. Cît timp aceste specii
de „firesc” ne vor copleºi, România va rãmîne cu o „democraþie” de faþadã.
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2121212121
(20 aprilie 2006)

Trei generaþii?Trei generaþii?Trei generaþii?Trei generaþii?Trei generaþii?
Opinia curentã care funcþioneazã la nivelul discursului public, dar ºi la
nivelul omului obiºnuit, acrediteazã ideea cã dezastrul identitar de astãzi,
regãsit în deriva moravurilor publice, inadecvarea instituþionalã ºi mizeria
cotidianã se datoreazã celui aproape jumãtate de secol de comunism. Dacã
ar fi sã urmãrim, însã, sugestiile psihosociologilor (de la William Thomas
la Claude Flament), care subliniau remanenþa unor tipare mentale profunde
dincolo de succesiunile generaþionale, am înþelege mai bine un postulat pe
care acest gen de cercetãri îl subliniazã: tiparul valoric, atitudinal ºi
comportamental al unei comunitãþi se schimbã decisiv de abia la trei
generaþii dupã schimbarea compoziþiei comunitãþii respective. Prin urmare,
aducem cu noi în lumea de astãzi o moºtenire mentalã care vine mult mai
de departe, dintr-un început de modernitate în care Româniile noastre reale
se caracterizau prin dependenþa politicã ºi economicã a elitei, sciziune
socialã, ruralitate marcantã ºi nepotrivire instituþionalã la modelul de
societate apusean. Multe din dominantele atitudinale ale Româniilor trecute
se regãsesc travestite în lumea de azi ºi am putea aprecia cã reuºita
considerabilã a comunismului s-a produs nu împotriva vechii lumi, ci
sprijinindu-se pe unele din trãsãturile lumii de odinioarã (deresposabilizare,
dezangajare civicã, neîncrederea în instituþii, speranþã socialã deficientã).
Îmi amintesc un studiu convingãtor de la mijlocul anilor 90 al lui Daniel
Barbu, prin care puteam examina rata mult mai înaltã de obedienþã a
românilor la noua putere politicã instauratã de sovietici: înainte de 1944,
comuniºtii români erau aproximativ 1000, la câþiva ani dupã, numãrul lor
creºte exploziv, depãºind 1,5 milioane. În celelalte þãri înrobite înregistrãm
creºteri de 30-50-80%, la noi creºterea e de... 15000%. O asemenea ratã a
adeziunilor, de neimaginat în nici una din þãrile est ºi central europene
cãzute în sfera de hegemonie sovieticã, nu se poate pune numai pe seama
presiunilor (reale ºi brutale) ale noii administraþii. E ceva dincolo de
covîrºirea ocupaþiei. În acest gest colectiv rãzbate sentimentul cã „oricum,
e în zadar”, cã istoria va trece peste noi, ne va strivi. Cã nu ne mai rãmîne
decît compromisul obligatoriu, fuga de noi, duplicitatea. Astãzi am prezervat
multe din aceste topici dezangajante. Inundaþiile mereu ne copleºesc, natura
pare mai dezlãnþuitã aici decît pretutindeni în Europa, iarna mereu vine
prea repede ºi pleacã obositor de greu, o ploaie mai zdravãnã ne rãstoarnã
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þara. Tot noi aºteptãm sã ne mãture altcineva strada, altcineva sã ne „dea
ceva” ce „ni se cuvine” (loc de muncã sigur, casã), altcineva sã ne scape de
corupþi, altcineva sã ne preschimbe clasa politicã. Retorica lamentaþiei ºi
vizuina victimei în care ne ascundem ni se par singurele deschideri legitime
faþã de istorie. ªi peste toate, lehamitea triumfãtoare, dezamãgirea cea mai
adîncã. Dacã nu vom fi capabili sã refacem reþelele de solidaritate
comunitarã, autonomizîndu-ne, pãrãsind lamentãrile ºi autohandicapãrile,
peste 100 de ani vom descoperi, pe canalele de ºtiri ale vremii, cum România
e dusã pe mai departe de ape la prima ploaie mai straºnicã. Trei generaþii,
aºadar? Cred cã le vom pierde socoteala.
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2222222222
(27 aprilie 2006)

“Prostirea” românilor“Prostirea” românilor“Prostirea” românilor“Prostirea” românilor“Prostirea” românilor
Un studiu foarte recent coordonat de Richard Lynn de la Ulster University,
care îºi propunea sã realizeze o „ierarhizare a popoarelor europene pe baza
coeficientului mediu de inteligenþã”, formula o concluzie neliniºtitoare
pentru vecinii noºtri sud-dunãreni: bulgarii au coborît în acest clasament,
ajungîndu-i „pînã ºi” pe români. Prin urmare, dacã la alþii ar mai fi ceva de
aºteptat, la noi totul e pierdut definitiv. Ne mai aflãm în faþa unei
convingãtoare demonstraþii a puterii unei imagini-cliºeu despre o parte
„sãlbaticã” a lumii, care va fi, de voie, (dar mai ales) de nevoie acceptatã în
„familia lor”. Oricum, în aceastã ordonare sui-generis, observi cã în spatele
nostru se mai aflã (la foarte micã distanþã) numai Serbia ºi Turcia, iar pe
ansamblu nu poþi sã nu constaþi cum, mãcar pe baza acestei ierarhii,
popoarele balcanice ilustreazã categoria „proºtilor Europei”. Profesorul
britanic, care pretinde cã are un QI de 145 (echivalent al geniului), oferã ºi
o explicaþie „profundã” pentru aceastã stare de fapt: „popoarele din Balcani
au un QI mai scãzut întrucît sunt mai sãrace ºi mãnîncã puþine proteine ºi
vitamine”. Cum cu vitaminele ºi proteinele nu am stat noi bine nicicînd, ºi
întrucît sãrãcia generalizatã a caracterizat cea mai mare parte a þesutului
social românesc dintotdeauna, rezultã cã în viziunea „lor”: „proºti am fost,
proºti suntem încã”. Ceea ce nu poate semnala studiul mai sus amintit e
însã faptul cã „inteligenþa” depinde nu numai de înzestrãrile native –
dovedite prin abilitatea naturalã de a descoperi soluþii imediate, corecte ºi
creatoare în confruntarea cu o problemã ivitã -,  ci de cel puþin alte douã
registre. În primul rînd, psihologii sociali atestã cã pe lîngã fondul biologic,
importantã este ºi cultivarea prin efort intelectual a înzestrãrii genetice.
Altfel, cît ar fi de darnicã natura cu cineva, dacã omul nu „îºi pune
probleme”, nu se preocupã de „ce se întîmplã în jurul lui”, nu citeºte, se
„prosteºte” curînd (negreºit, nu excelãm la acest registru mai mult decît
„ei”). În al doilea rînd, un rol important îl joacã negocierea simbolicã cu
partenerii de relaþie a imaginii de sine, valorificarea eficientã a strategiei
lui „hai sã pãrem cã suntem”. Deºi acest din urmã registru este unul aproape
fantasmatic, el poate suplini deficitul din precedentele. Or aici, se cuvine
sã remarcãm faptul cã „ne-am descurcat” biniºor. Suntem capabili sã
susþinem orice cauzã (azi, desigur, pe cea „democraþiei” ºi a „integrãrii”),
dacã prin asta putem sã o „scoatem la capãt”. Numitã ºi inteligenþã socialã,
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aceastã dimensiune reconfigureazã uneori întregul care (des)calificã global
inteligenþa „celuilalt”. La noi, preocuparea nu e sã ne valorificãm potenþialul
(atît cît e), nici sã fim autonomi, asumîndu-ne lipsurile, ci sã pãrem cã
suntem în regulã, ºi numai „alþii ne vor rãul”. De altfel, dacã am urmãri
modelele reuºitei în plan social promovate de mass-media româneascã vom
descoperi cã cei preþuiþi nu sunt cei care se situeazã pe teritoriul excelenþei,
pe baza meritului, muncii ºi a calitãþilor personale, ci cei care „s-au scos”
(uneori dincolo de merit, muncã ºi calitãþi personale!) ºi care au dobîndit o
poziþie publicã (dar ºi materialã!) privilegiatã, adicã au probat, în termenii
neutrali valoric ai rîndurilor de mai sus, o inteligenþã socialã remarcabilã.
De la Gigi Becali pînã la Miticã Dragomir (ca sã furnizãm numai douã
exemple „celebre” din imaginarul autohton) rãzbate un tip de individ
sociologic influent, plin de sine, care „ºtie totul fãrã sã ºtie nimic”. Iar un
scor modest pe primele douã registre nu evocã neapãrat o debilitate
individualã intrinsecã, ci mai degrabã o alterare a structurilor sociale care
au preferat, cu un scop politic clar, sã infantilizeze cognitiv oamenii,
transformîndu-i în niºte copii asistaþi, neputincioºi în a rezolva problemele
curente cu care se confruntã ºi fãrã a avea ºansa de se întreba ce e cu viaþa
lor, ori dacã ea mai poate fi trãitã ºi „altfel”. Promovînd „descurcãreala”
ca strategie identitarã de succes, instituþionalizãm astãzi „prostirea”
românilor. Mîine, diagnosticul cu iz de anecdotã tîmpã a profesorului Lynn
s-ar putea sã devinã nefericit de fidel.
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2323232323
(4 mai 2006)

Cine suntem? (1)Cine suntem? (1)Cine suntem? (1)Cine suntem? (1)Cine suntem? (1)
Încã de la lansarea dezbaterii identitare la mijlocul secolului XIX, tema
specificului naþional a reprezentat o adevãratã obsesie interogativã la nivelul
elitei, devenind poate singura temã majorã durabilã a dezbaterii intelectuale
în România modernã. Elaborînd un operator mental „absolutist” prin care
îºi articulau inferenþele discursive („în esenþã, tot ce este în România /
Europa este bun”), schimbînd, în funcþie de genealogia ideaticã ºi interesul
social doar referentul, cele douã tabere ale tradiþionaliºtilor ºi europeniºtilor
au pierdut, însã, nu de puþine ori, confruntarea cu provocãrile reale ale
clipei. Cred, aºadar, cã o revizitare deopotrivã criticã ºi pragmaticã a
subiectului specificului naþional, prin grila de lecturã a unui relativism
temperat, s-ar dovedi cu atît mai necesarã acum, în pragul „integrãrii în
Europa”. În primul rînd, trebuie sã înþelegem cã Europa nu constituie doar
o realitate geograficã (din care nimeni nu ne poate expulza!), nici un teritoriu
imaginar simbolic (în care „vestul prestigios ºi prosper” îºi va deschide
generozitatea „estului sãrac ºi nefericit”), nici mãcar un ansamblu politic
monolitic (care e departe de a fi omogen chiar în interiorul corpului sãu
occidental), ci o realitate valoricã, atitudinalã ºi instituþionalã anume, un
ansamblu de ritualuri ºi practici sociale specifice, un tip de lume ºi un mod
de viaþã care se prezintã „altfel” decît cele proprii majoritãþii românilor de
astãzi. Apoi, într-o analizã de acest gen, meritã subliniat faptul cã „românul”,
ca ºi categorie unitarã, nu existã decît la nivelul reprezentãrilor sociale
identitare, ºi nu al realitãþilor „obiective” propriu-zise. Voi prefera sã
folosesc distincþia dintre „românul real” ºi „românul imaginar”, sugeratã
de Andrei Oiºteanu într-un text recent, preocupîndu-mã mai degrabã de
ultimul termen. Cãci în realitatea social-istoricã efectivã existã doar români,
personaje particulare, distincte, caracterizate printr-o mare diversitate
identitarã. Dupã cum vom înþelege cã România este alcãtuitã din foarte
multe Românii, pãrãsind abordãrile omogenizatoare construite într-o
manierã substanþialistã, organicistã. Aceastã apreciere nu înseamnã, însã,
cã rolul ºi locul „românului” generic ºi al „României imaginare” este
neînsemnat ºi marginal în combustia identitarã. Constituind unul din
rezervoarele de energii sociale remarcabile în orice proiecte de definire de
sine, imaginea împãrtãºitã despre „ceea ce suntem” a reprezentat una dintre
cãutãrile majore ale elitei intelectuale româneºti, de la B. P. Haºdeu, D.
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Drãghicescu sau C. Rãdulescu-Motru încoace. Premisa oricãrei reuºite a
proiectului social global avea sã devinã, încã de la debutul secolului XX,
adecvarea reformelor instituþionale ºi valorice cu „sufletul poporului”, cu
ceea ce întregi generaþii de gînditori au numit profilul specificului naþional.
Care ar fi, prin urmare, dominantele acestui specific? Cum pot fi valorificate
trãsãturile descoperite, pentru o mai eficientã integrare în lumea de mîine?
Dacã ar fi sã rezum, pe scurt, liniile forþã ale portretului psiho-social al
românilor de astãzi, s-ar cuveni sã încep prin a descrie tendinþa celor mai
mulþi dintre ei de a-ºi construi proiectul de viaþã în registrul lui „a
supravieþui”, în dauna lui „a deveni”. Aceastã inversare a registrului
ontologic are consecinþe vitale asupra atitudinilor ºi comportamentelor
sociale. Astfel, românul sociologic majoritar înclinã spre retractilitate,
dezangajare, inapetenþã pentru spaþiul public, rezerve faþã de „celãlalt
instituþional”, cãci istoria, prin reprezentanþii sãi (de la oamenii politici
pînã la funcþionari, de la agresorii strãini pînã la organismele internaþionale)
i-au întreþinut un contact aproape contondent cu dinamica schimbãrilor
sociale. De aici, des invocata „întoarcere cu spatele la Istorie” a
„românului”, de aici interiorizarea ºi activarea unor comportamente asociate
stãrii de victimã. Iatã un prim simptom pe care trebuie sã-l înfruntãm deschis,
pentru a spera mîine într-o Românie sãnãtoasã social.
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2424242424
(11 mai 2006)

Cine suntem? (2)Cine suntem? (2)Cine suntem? (2)Cine suntem? (2)Cine suntem? (2)
Evocam în analiza anterioarã puterea sindromului victimizãrii cu orice preþ
la „români”, ca trãsãturã definitorie a „specificului naþional”. În strînsã
legãturã cu forma descrisã de abandon consimþit, meritã adãugatã în
simptomatologia identitarã prevalenþa la nivelul imaginarului social
românesc a ansamblurilor mitologice ale conspiraþiei. Mai mereu „celãlalt”,
fie el „strãinul etnic” (cel ce nu e „de-un neam cu noi”, ipostaziat în categoria
pluralã „evreii”, „ungurii”, „maghiarii”, „americanii”, „masonii”, „Fondul
monetar” etc.), fie „strãinul social” (cel ce e din alte lumi sociale decît noi,
precum „funcþionarul”, „omul de afaceri”, „omul politic”), nu este decît un
personaj instrumental, ameninþãtor, care „profitã de noi”, „ne foloseºte”,
„ne manevreazã pe la spatele istoriei”. Pe aceastã cale ajung sã fie invocate
precumpãnitor simbolurile autoritare („armata” e singura instituþie în
conexiune cu statul care e preþuitã constant în sondaje, „Antonescu a fost
un mare patriot” ºi „avem nevoie de un nou Vlad Þepeº”) ºi regresive („pe
vremuri era mai bine”, „interbelicul a fost cea mai bunã Românie posibilã”
sau „mãcar pe vremea lui Ceauºescu toþi aveam o casã, un loc de muncã ºi
o pîine”). Totodatã, se preferã asumarea dominantã a unei ordini ontologice
verticalizante ºi mijlocite, în care autohtonismele, de la sãmãnãtorismul ºi
poporanismul începutului de secol XX, pînã la dacismul naþional-
comunismului ceauºist tîrziu, propun fie o ortodoxizare misticizantã, fie o
„iluminare revoltatã”, izvorîtã din apartenenþa noastrã la un popor ales,
„leagãn al Europei”. În consecinþã, în locul rãspunsului pragmatic ºi eficient
la provocãrile lumii social-politice, „orizontale”, se adoptã fuga din planul
istoriei, într-un alt plan, „vertical”. Aºa se nasc versiunile discursive ale
„veºniciei care s-a nãscut la sat” ºi definiþiile identitare ale matricii stilistice
româneºti, construitã într-o grilã poetico-filosoficã („spaþiul mioritic”), sau
retorica „perenitãþii sufletului naþional ortodox”, care „cãlãtoreºte în istorie”,
chiar ºi în vremea cînd „ceilalþi îºi ridicau catedralele, iar noi ne stãteam
pavãzã Europei”. De aceea, „biserica” ºi figurile instituþionale ale „tatãlui”
(„liderul” în viaþã al þãrii, indiferent cine este el) rãmîn cele mai apreciate
instanþe reprezentaþionale în sondaje, cãci se identificã cu acele entitãþi cu
care subiectul social nu întreþine raporturi ne-mijlocite, orizontale, ci doar
raporturi verticalizante, mediate simbolic, care „sã-l aibã în grijã”. Tot în
acest cadru vom înþelege personalizarea excesivã a instituþiilor româneºti,
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de la partide politice pînã la mediul universitar ºi organizaþii economice, în
care, spre exemplu, demisia unui lider politic este însoþitã de dezagregarea
partidului respectiv ºi, opþional, formarea unui altui partid în jurul
demisionarului. La noi partidele sau grupurile culturale nu se construiesc
pe temeiuri ideologice, ci doar în jurul unei „mari personalitãþi”. Pleacã
„personalitatea”, se sparge grupul, vrem sã recompunem grupul, trebuie sã
identificãm o altã „personalitate”. Prin urmare, iatã un al doilea simptom
problematic: raportul simbolic ºi de putere structurat de sus în jos, unilateral,
monologal ºi autist, care contamineazã reþelele sociale româneºti, ºi care
se impune sã-l reaºezãm drastic pentru a (re)deveni sãnãtoºi comunitar.
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2525252525
(18 mai 2006)

Cine suntem? (3)Cine suntem? (3)Cine suntem? (3)Cine suntem? (3)Cine suntem? (3)
Descriam în intervenþiile precedente victimizarea, regresivitatea ºi
autoritarismul ca dominante ale portretului identitar românesc. Ceea ce
cred cã ar întregi acest ansamblu valoric, atitudinal ºi comportamental al
„românului” evidenþiazã favorizarea valorilor asistenþiale. Învãþat social
ºi istoric – nu numai în comunism - sã fie neajutorat, cu o experienþã a
eºecului consolidatã de generaþii, înþelegând cã „oricum, orice ar face,
efortul lui e inutil”, „lumea nu poate fi schimbatã” ºi, „firesc”, „nu are nici
un rost sã se mai implice”, cãci „totul e în zadar”, „românul” a înclinat sã
aºtepte mereu sã fie cineva (în „cer” sau pe pãmânt) care sã-l pãstoreascã.
Nestatornicia istoriei, nerînduiala, continua reluare a proiectelor
antecesorilor, a întreþinut prea adesea la noi ceea ce S. Alexandrescu numea
„spiritul manolic la români”. Cum vin „cei noi”, tot ce au fãcut „cei vechi”
trebuie demolat, ºi luat totul, mereu, de la început. Rezultatul: o imensã
dezolare socialã, neîncredere în construcþia organicã, sãnãtoasã, consecventã
ºi echilibratã, favorizarea „zvîcniturilor”, a salturilor, a eforturilor
disproporþionate ºi identificarea amatorilor guralivi ºi a liderilor
magnetizanþi cu „cei cãrora meritã sã le încredinþãm viaþa”. Simptome de
genul creºterii adeziunilor la miºcarea legionarã cu fiecare nou val de
asasinate politice sau sporirii voturilor acordate lui Vadim Tudor odatã cu
proclamarea „guvernãrii cu mitraliera” atestã ºi înclinaþia perversã,
întreþinutã prin reþele de dependenþã, de a renunþa la povara libertãþii, ca o
cale fantasmaticã de redobîndire a unui respect de sine grav depreciat de
„mecanismele nepotrivite ale democraþie liberale la români”, care rãmân
„forme fãrã fond”, într-o lume ce se impune sã „revinã la adevãratele valori
naþionale”. „Adevãrul” aproape mistic ºi „valorile” postulate în aceste
definiþii ale lui „ceea ce cuvine sã fim, noi, românii”, sunt, însã, departe de
a fi imperative sincere ºi dezinteresate cu care „apostolii naþionali”
acapareazã discursul public, ci instrumente de subordonare simbolicã ºi de
accentuare a dependenþei, prin care „cei ce au grija de noi” nu uitã sã înceapã
acest proces „generos” prin a avea, cît se poate de punctual, în plan orizontal,
grijã de ei.
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2626262626
(25 mai 2006)

Cine suntem? (4)Cine suntem? (4)Cine suntem? (4)Cine suntem? (4)Cine suntem? (4)
Privind în urmã, descoperim în portretul identitar naþional multe semne
pierzãtoare ale dezangajãrii ºi neimplicãrii. Dar ceea ce trebuie schimbat,
înainte de conþinutul în sine al acestor comportamente publice, este un tip
de atitudine faþã de istorie ºi faþã de noi înºine. Care sã înceapã de la
reconsiderarea temei responsabilitãþii. Prea adesea am invocat conspiraþii
care „ne vor rãul”, în care „celãlalt” ne manevreazã pe la spate, prea frecvent
am legitimat ratarea ºi inadecvarea individualã ºi colectivã prin „nenorocul
nostru în istorie”. Se impune sã reconstruim toate proiectele în jurul
conceptului de responsabilitate socialã, angajîndu-ne în acþiuni care sã
refacã, pornind de la ceea ce suntem, reþelele de solidaritate comunitarã,
precum ºi speranþa socialã. Fãrã o astfel de mutaþie, toate procesele de
transformare inevitabile care vor urma vor fi lipsite de sufletul instituþional
sãnãtos care trebuie sã le anime. Astfel, aºa cum sublinia ºi H. R. Patapievici
într-un eseu identitar, între teza „neºansei istorice” ºi teza „modernizãrii
eºuate”, o prefer pe cea din urmã, cãci ea nu evacueazã problema
responsabilitãþii noastre. Suntem ceea ce suntem nu doar pentru cã „alþii
ne-au vrut rãul”, ci ºi pentru cã noi am consimþit cu prea multã uºurinþã la
cedare, pentru cã ne-am lãsat modelaþi, pentru cã am optat – tacit sau direct
– la obedienþã. În fond, „românul” este doar o construcþie imaginarã.
Românul real e înainte de toate un subiect individual în istorie, capabil de
competenþã inductivã ºi discernãmînt, ce trebuie sã-ºi asume curajos rolul
în cadrul unui scenariu care, chiar dacã este scris prea adesea într-un registru
al tragicului ºi nefericirii, îi lasã, totuºi, o considerabilã libertate de acþiune
pe care se cuvine sã o valorifice. Dacã va continua sã se ascundã pe mai
departe dupã scenarii atotputernice, considerîndu-se „strivit” de ele, îºi va
compromite nu numai prezentul, ci ºi viitorul. Prin urmare, o opþiune în
favoarea iniþiativei în istoria personalã ºi colectivã, în care românul real sã
ajungã sã dispunã încotro se îndreaptã drumul sãu, ºi nu se mai abandoneze
în valul unui „destin” supraordonat, iatã schimbarea care trebuie prin toate
mijloacele sã o încurajãm.
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2727272727
(1 iunie 2006)

Gramatica gesturilor simpleGramatica gesturilor simpleGramatica gesturilor simpleGramatica gesturilor simpleGramatica gesturilor simple
În multe din faptele cotidiene mãrunte, tocmai prin caracterul lor rutinier,
automat, neconºtientizat, se ascund tipare atitudinale influente, care
mãrturisesc despre un anume mod de a te situa în lume, în propriul tãu
destin, în relaþia cu „celãlalt”. De exemplu, ceea ce mã frapeazã, invariabil,
de fiecare datã cînd intru în sala de curs, la o primã întîlnire cu un nou an
de studenþi, este o geografie simbolicã a clasei foarte pilduitoare. Cãci
aºezarea în salã mãrturiseºte, printr-o gramaticã nerostitã a gesturilor simple,
ceva mult mai adînc decît simpla situare a tinerilor mei interlocutori mai
degrabã în jumãtatea din spate a încãperii. O asemenea „distanþã” dintre
profesori ºi studenþi este ºi o expresie a modelului educaþional achiziþionat
în socializarea secundarã. Deseori o ºcoalã pur informativã, care încurajeazã
atitudinile inerþiale, în care mesajul este mereu dinspre un supraordonat
simbolic (profesorul), cel ce deþine „adevãrul”, înspre o cohortã tãcutã de
subordonaþi (studenþii), „care nu ºtiu nimic” sau nu are importanþã ce ºtiu
ºi ce simt, nu încurajeazã o apropiere între cei doi actori ai actului pedagogic.
Un prim simptom al monologului autist al profesorului în miezul unei teme
lipsite de viaþã pentru o audienþã care participã doar formal la întîlnirea cu
ideile prezentate la curs — oricît de importante ar fi acestea — este chiar
distanþa fizicã însemnatã între cel de la catedrã ºi cei care îl ascultã, ce
exprimã o distanþã considerabilã în plan simbolic. Este ºi o depãrtare însuºitã
tacit în anii de studiu în care tînãrul nu rãmîne, cel mai adesea, decît un
instrument reproducãtor al ideilor altora, fãrã sã le interiorizeze critic ºi sã
le trãiascã, ºi în care nu este încurajat sã interacþioneze nemijlocit cu
emiþãtorul lor într-un spaþiu al dialogului ºi negocierii de sens. „Oricum
ceea ce gîndeºti nu conteazã ºi deci nu ne intereseazã”, transmite subiacent
acest mesaj educaþio-nal al unei societãþi care rezervã deliberat roluri
centrate pe dependenþã pentru actorii ei ºi în care „ministerul adevãrului
lucreazã în liniºte pentru noi”. O mutaþie trebuie sã porneascã nu numai de
la reconstrucþia proiectului educaþional global — travaliu foarte costisitor
—, printr-o strategie centratã pe interdependenþã ºi dialog, ci ºi de la nivelul
mult mai accesibil al experienþei nemijlocite învãþãtor-cel învãþat. La acest
nivel rolurile angajante trebuie reactivate, pornind de la înþelegerea faptului
cã o autenticã autonomie inte-lectualã nu poate fi dobînditã decît printr-o
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relaþie de schimb ºi negociere între parteneri motivaþi sã cunoascã cu
adevãrat lumea, pentru cã simt ºi, mai apoi, ºtiu cã o pot schimba.
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2828282828
(8 iunie 2006)

Majoritãþile minoritareMajoritãþile minoritareMajoritãþile minoritareMajoritãþile minoritareMajoritãþile minoritare
Unul dintre cele mai controversate ºi, totodatã, mai fertile concepte ale
sociologiei secolului XX este cel de capital simbolic, elaborat de Pierre
Bourdieu, ºi desemneazã ansamblul de resurse de prestigiu, oportunitãþi ºi
aºteptãri conferite de o anume situare în reþelele sociale. Teza cea mai
importantã e lui Bourdieu argumenteazã cum, într-o societate, capitalul
simbolic moºtenit se conservã, iar drumul prin viaþã al subiecþilor individuali
sau colectivi se scurge pe albii deja trasate, chiar dacã retorica statului
democratic ºi a ideologilor proprii modernitãþii politice nu le recunosc ca
atare. Afinitãþile de asociere interpersonalã (de la alegerea prietenilor, pînã
la cea a partenerului de viaþã), traseele educaþionale (de la tipul de ºcoli, ºi
implicit de valori, urmate) sau destinele profesionale (cine devine medic ºi
cine lucrãtor manual) sunt însoþite, în fapt, de puþine li-bertãþi de opþiune
autentice. „Moºtenitori“ fiind, ducem cu noi în lumea socialã o logicã
implicitã a conservãrii „a ceea ce este“, chiar dacã formal declarãm cã
„toþi avem ºanse egale în viaþã“ ºi cã „schimbarea este înnoitoare ºi, deci,
necesarã“. Desigur, o astfel de logicã confirmã stereotipurile dominante.
Majoritatea defineºte o situaþie socialã ºi impune hegemonic minoritãþii
ordinea lucrurilor existentã, astfel încît minoritatea ºi-o integreazã ca
„naturalã“. Pe aceastã cale se perpetueazã un echilibru comunitar cel mai
adesea strîmb ºi inechitabil. Societatea româneascã este un tulburãtor
exemplu al activãrii acestei logici hegemonice, în care întregi teritorii,
precum Valea Jiului sau judeþele din Moldova (ca Botoºani ori Vaslui) se
integreazã „natural” într-o ordine socialã profund injustã, confirmatã prin
consimþãmîntul nostru tacit. Cazul României, însã, este exemplar ºi prin
ceea ce am putea numi, într-o cheie paradoxalã,  „majoritãþile marginale”
sau chiar „majoritãþile minoritare”. Sociologic majoritare, acestea îºi
asociazã o marginalitate simbolicã ºi socialã, dobîndind toate atributele
specifice unei minoritãþi, în primul rînd interiorizarea stãrii de victimã.
Trãim într-o Românie a margina-lilor, întrucît sãracii, femeile, minoritãþile
de vîrstã (copiii, pensio-narii), minoritãþile etnice, formeazã straturi sociale
tot mai semnificative, majoritare în realitatea socialã localã, care îºi dezvoltã
o identitate segregaþionalã ºi autarhicã, orientatã spre supravieþuire. Se
cuvine subliniat cã marginalitatea este o identitate social-construitã ºi nu
doar o moºtenire naturalã, iar în România se produce pe scarã largã un
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fenomen de instituþionalizare a marginalitãþii. Astfel, în afara cîtorva insule
de normalitate — o serie de firme occidentale care au deschis filiale ºi
cîteva iniþiative ale unor tineri pe model democratic-participativ —
cuantificabile la nu mai mult de 10 % din þesutul social, aºa cum reiese din
studiile clarificatoare ale lui Dumitru Sandu, România rãmîne un teritoriu
unde se împletesc tensionat falii sociale care ajung sã comunice între ele
tot mai rar ºi mai deficient ºi care încep sã trãiascã vieþi paralele, în pofida
retoricii omogenizatoare la nivelul discursului public. De felul în care vom
putea stabili punþi autentice de comunicare ºi cãi reale de apropiere între
aceste Românii depinde reintrarea noastrã într-o istorie în care vom fi actori
autonomi ºi nu cerºetori perpetui.
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2929292929
(15 iunie 2006)

Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara”Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara”Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara”Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara”Mãrturia unui “bine aºezat” faþã în faþã cu “aviara”
De cîteva luni bune, ne tot asalteazã zi de zi veºti care de care mai
îngrijorãtoare legate de „nenorocirea aviarã”. Nu existã jurnal de ºtiri în
care sã nu fim „informaþi prompt” privitor la „flagelul” ascuns, la „molima
invadatoare”. O explozie de adjective înfricoºãtoare ne þin în prizã, un
vocabular nou („focar”, „suspiciune”, „eutanasiere”) se naºte deja într-o
rutinã a confruntãrii cu duºmanul nevãzut. Se mobilizeazã guvernul ºi
administraþia, preºedintele „pune piciorul în prag”, liderii de opinie „dezbat”
„preocupaþi”, opoziþia înainteazã moþiuni, încît constaþi curînd cã suntem
o þarã în care tema principalã a reflecþiei publice a ajuns în ograda rãvãºitã
a lui „badea Gheorghe”, care, singur, neascultat de nimeni, ºi privit cu
severitate pentru „ignoranþa” sa, mai îngaimã obidit: „da’ cu gãinile mele
ce-aþi avut?” Sã fie „situaþiunea” atît de gravã? Suntem, într-adevãr, supuºi
unei calamitãþi microbiene de nestãpînit? Privind la toatã aceastã desfãºurare
de forþe înþeleg mai bine un vechi postulat al psihologiei politice, formulat
ca o recomandare adresatã celor care ne conduc. Cea mai consistentã resursã
socialã care „ne poate îngãdui sã ne vedem în liniºte de treburile noastre
importante” este „amenajarea profitabilã a anxietãþii ºi gestionarea în folos
propriu a temerilor colective”. Cu cît oamenii se vor simþi mai ameninþaþi
în trãsãturile bazale care configureazã identitatea lor (iar sãnãtatea este
nucleul dur al oricãrei „stãri de bine personale”), cu atît îºi vor mobiliza
resursele (aºteptãri, atenþie, speranþe, energii cotidiene) înspre „apãrarea”
identitãþii lor primejduite, ºi, la limitã, a „vieþii lor”. Întoarsã cu spatele de
la realitatea social-politicã efectivã, cu problemele ei autentice, unele
presante, societatea româneascã este de o bunã bucatã de vreme þintuitã cu
privirea ºi sensibilitatea ei înspre un imens ecran imaginar pe care se
proiecteazã spectacolul ridicol al „marii ameninþãri”. ªi în timp ce priveºte
înfriguratã succesiunile zilnice de imagini ale „molimei”, anesteziatã ºi
deznãdãjduitã, uitã cã în miezul adevãratei realitãþi, marii jucãtori ai vieþii
politice ºi economice (e cam acelaºi lucru, cãci cine e stãpîn pe economic,
controleazã ºi politicul) îºi fac, mulþumiþi, plinul. Suntem, aºadar, o þarã în
care, deºi nu a murit nimeni încã de „aviarã”, se prãpãdesc totuºi în tãcere
zeci de mii de oameni, în fiecare an, de tuberculozã, cu toate cã în întreaga
Europã o asemenea boalã o mai gãseºti, de cîteva decenii deja, descrisã în
colþuri de dicþionare, asemenea unei relicve istorice, ca o „boalã a sãrãciei
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ºi mizeriei, de mult eradicatã în lumea contemporanã”. Dar pentru „aceastã”
realitate nu se „pregãteºte” nici mãcar o „ºtire”. Care ar putea mãrturisi
despre ignoranþa, ineficienþa ºi iresponsabilitatea unui sistem de sãnãtate
ºi despre perversitatea patronajului sãu, în care preþul vieþii unui om conteazã
numai dacã e „amenajabil” politic. „Aviara” este „amenajabilã”, TBC-ul
nu. Într-un caz vina e în afara noastrã, ºi trebuie „sã ne solidarizeze” cãtre
„urgenþele þãrii”, în celãlalt vina e în noi. Dar „noi” nu putem tolera asta. ªi
atunci vã vindem ieftin „ameninþarea”: - <Aºa veþi sta, politic vorbind,
cuminþi, iar „noi ne vom face treaba”. Bine mãcar ca aþi uitat. Aºa aþi stat
(vã mai amintiþi?) ºi în urmã cu cîþiva ani, cînd toatã viaþa noastrã publicã
era îngheþatã, ºi vi s-a pãrut cã reînviaþi, cã sunteþi bãgaþi în seamã. Atunci,
în toatã grozãvia sa, iminenþa unui cutremur de mare amploare se revãrsa
pe ecranele televizoarelor ºi pe primele pagini ale ziarelor, sub privirile
îngrijorate ale „experþilor”. ªi veþi mai sta de fiecare datã cînd „noi” nu
vom mai ºtii ce trebuie sã facem sã o „scoatem la capãt” cu „voi”. În fond,
ne „încurcaþi” cu gãlãgia „voastrã”, cu gurile „voastre” mereu flãmînde, cu
exigenþele „voastre” „civice”. De fapt, cred cã îmi doresc sã vinã cu adevãrat
aviara. Desigur, pentru „voi”>.
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3030303030
(22 iunie 2006)

Pledoarie pentru o eticã a caracteruluiPledoarie pentru o eticã a caracteruluiPledoarie pentru o eticã a caracteruluiPledoarie pentru o eticã a caracteruluiPledoarie pentru o eticã a caracterului
Suntem o þarã bîntuitã de abandon comunitar, de ceea ce Dumitru
Drãghicescu numea, cu un secol în urmã, „abulia civicã”, în care „celãlalt
nu existã”, iar „eu o scot la capãt cumva”, deºi „statul mã furã”, ºi „oricum
jocurile ies cum vor ei”. Pentru ca aceste simptome sã fie dezagregate, este
nevoie de informare consistentã la nivelul societãþii, de transparenþã
comunicaþionalã, dar mai ales de o învãþare socialã pe temeiul valorilor
participativ-civice, centratã pe garantarea demnitãþii, libertãþii ºi
individualitãþii fiinþei umane. Totodatã, trebuie sã fim conºtienþi cã o astfel
de mutaþie de paradigmã, socialã ºi politicã deopotrivã, nu poate schimba
lumea româneascã dintr-o datã, mai ales întreaga lume româneascã, ci va
genera un proces anevoios, treptat, ºi sperãm, ireversibil, care va avea efecte
adînci în primul rînd asupra straturilor generaþionale caracterizate printr-
un dinamism mai accentuat ºi care, direct sau indirect, sunt mult mai
permisive la valo-rile modelului democraþiei liberale. Pentru ca mutaþia
evocatã sã se producã este însã necesar un consens al elitei româneºti asupra
tipului de lume înspre care vrem sã ne îndreptãm — ºi implicit asupra
valorilor ei —, precum ºi o instituþionalizare a schimbãrii, bunãoarã prin
intermediul factorilor de socializare secundarã cei mai penetranþi. Astfel,
educaþia sau mass-media publicã vor trebui sã transmitã convingãtor valorile
demnitãþii, toleranþei ºi respectului diferenþei, angajãrii ºi iniþiativei,
ipostaziind un actor social activ ºi responsabil. Suntem însã departe, în
pofida retoricilor uniformizante asupra „imperativului integrãrii în
structurile europene ºi euroatlantice“, de consensul necesar asupra
modelului de societate pe care vrem sã-l urmãm ºi a valorilor ataºate
acestuia. Pînã cînd societatea româneascã nu va putea produce o asemenea
mutaþie de paradigmã socialã ºi politicã, personajele mesianice, speciile
tot mai diverse de salvatori de ocazie ºi „pãrinþii buni ºi blînzi“, ce ne aratã
„calea de urmat“ în miezul unei istorii mereu „neliniºtitoare” ºi
„ameninþãtoare”, vor prolifera ºi prospera, în detrimentul unui popor tãcut,
inert ºi uºor manevrabil ce „îºi duce viaþa” în registrul supravieþuirii. ªi,
desigur, pînã cînd lumea politicului va ajunge la astfel de concluzii ºi va
acþiona în virtutea lor, se cuvine sã începem însãnãtoºirea valoricã ºi
atitudinalã cu fiecare dintre noi. ªi sã o întemeiem pe ceea ce Stephen
Covey numea „etica caracterului”, în care important nu este ceea ce pãrem
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cã suntem — imperativ al „eticii personalitãþii” —, ci ceea ce devenim cu
adevãrat, în numele acelor valori durabile, care ne-au pãstrat oameni dincolo
de toate valurile istoriei, precum cinstea, consecvenþa, responsabilitatea,
dãruirea de sine, ajutorarea celuilalt, respectul alteritãþii.
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3131313131
(29 iunie 2006)

Despre tãcerile asurzitoareDespre tãcerile asurzitoareDespre tãcerile asurzitoareDespre tãcerile asurzitoareDespre tãcerile asurzitoare
De regulã, în istorie vorbesc strigãtele de izbîndã, marile reuºite, ecourile
marilor împliniri. Cu o ironie amarã, Octavian Paler amintea canonul
retrospectiv conform cãruia istoria poporului român pare a fi o succesiune
neîntreruptã de victorii. Chiar ºi atunci cînd, timorate, cãrþile de istorie mai
pomeneau o înfrîngere, ºi aceea urma sã pregãteascã, de fapt „marea izbîndã
viitoare”. În fond, toate popoarele sunt selective în memoria lor istoricã,
nu numai românii îºi citesc trecutul printr-o grilã apreciativã, cel puþin la
nivelul discursului comun despre „ceea ce am fost”. Dar ponderea spiritului
necritic e uneori descurajantã la noi, spre deosebire de alþii, care au reuºit
în mai mare mãsurã sã se priveascã în oglindã ºi sã îºi asume
compromisurile, cedãrile ºi eºecurile. Autiºti, singuri, mereu „victime”,
cei mai mulþi dintre români sunt astãzi niºte persoane cu o conºtiinþã istoricã
debilã, incapabili sã înþeleagã ca marasmul prezent se datoreazã ºi acestei
raportãri necritice la trecutul mai mult sau mai puþin recent, în care „celãlalt”
e de vinã pentru rãtãcirea noastrã. Rãmîne numai zgomotul discursiv
acaparat de cohortele vînjoase de patrihoþi. Dincolo de retorica goalã,
domneºte o tãcere adîncã. Asurzitoare. A unei suferinþe mocnite, niciodatã
asumatã deplin, care creºte asemenea unei metastaze. Avem conºtiinþa unor
umbre. Privind în urmã, toatã durerea, nedreptatea ºi deznãdejdea pe care
au trãit-o semenii noºtri, pentru cã nu „încape” în vulgata istoriograficã
cãdelniþatã, e acoperitã ca un fapt divers oarecare, ca o ilustrare exoticã e
unei „devieri” neînsemnate de la calea „marii împliniri naþionale”. Întregi
episoade tragice sunt ascunse, cu consimþãmîntul nostru tacit, ca ºi cum nu
ar fi existat. Iar dintre ele, cel mai tragic e ºi cel mai rar invocat. Scurs ºi
acum într-o tãcere foarte grãitoare, anunþa în momentul producerii sale
întreaga derivã care avea sã vinã. Pornit cu ultimatumul sovietic din 26-28
iunie 1940, prin delirul incontinent care a urmat am abandonat, într-o singurã
varã, aproape o jumãtate de þarã. Fãrã sã tragem un foc de armã, gãsind
cele mai „onorabile” justificãri pentru acest gest ruºinos. Doar aºa se putea
„salva fiinþa naþionalã!”, exclamau patrihoþii noºtri, cedînd fãrã luptã
Basarabia ºi Nordul Bucovinei, ºi curînd mai apoi, o bunã parte din
Transilvania ºi Dobrogea. Dacã aþi alãtura asigurãrile conducãtorului þãrii
date la Chiºinãu ºi Cernãuþi cu numai cîteva sãptãmîni înainte („ne vom
bate pînã la unul ºi nu vã vom pãrãsi”), cu bîlbîiala incoerentã ºi cinicã din
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Consiliul de coroanã ºi din parlament, imediat dupã primirea ultimatumului
sovietic, veþi (re)descoperi, cu puþine excepþii, ipocrizia, iresponsabilitatea
ºi prostia transistoricã care au caracterizat majoritatea clasei noastre politice.
Deºi în condiþii ºi mai grele, polonezii sau finlandezii, de exemplu, nu au
cedat. Chiar dacã vremelnic au fost în cele din urmã înfrînþi, nu au pierdut
„teritorial” mai mult decît noi, dar au cîºtigat, pentru totdeauna, un sens al
solidaritãþii comunitare, un rost al lui „meritã sã fim împreunã”. Noi am
ales, ieri ca ºi azi, autismul comunitar, fuga ºi „voiculeºtii”.  „Restul e
tãcere”.
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3232323232
(6 iulie 2006)

Goffman ºi noiGoffman ºi noiGoffman ºi noiGoffman ºi noiGoffman ºi noi
Unul dintre spiritele cele mai iconoclaste ale gîndirii sociale din secolul
XX, Erving Goffman, ne-a dovedit, prin intermediul conceptului de
„management al stigmatului”, cum avem înclinaþia – ºi fenomenul e cu atît
mai pregnant cu cît societatea e mai „neaºezatã” – de a „valorifica” pînã ºi
infirmitãþile pentru a depãºi un impas identitar. Sã parcurgem cîteva astfel
de strategii fantasmatice activate în România prezentã, care atestã o datã în
plus cît de precare sunt identitãþile celor mai mulþi dintre semenii noºtri.
Un prim mecanism de convertire a infirmitãþii într-o victorie simbolicã e
reprezentat de ceea ce sociologul canadian numea individualizarea
stigmatului, printr-un discurs de tipul: „Cum ar putea occidentalii sã
înþeleagã problemele noastre? Ei nu au cunoscut pentru o jumãtate de secol
comunismul”, mascînd delãsarea ºi rãmînerea în urmã ce o resimþim ca un
handicap. „Dacã noi am fi trãit fãrã sã fim loviþi de molima roºie, astãzi am
fi fost departe, i-am fi întrecut chiar ºi pe vestici, cãci noi avem o inteligenþã
nativã remarcabilã ºi suntem atît de plini de talente. Dovadã faptul cã românii
se descurcã peste tot pe unde ajung”. Justificarea relativizeazã astfel
standardul ratat („suntem rãmaºi în urmã, dar nu e vina noastrã”), modificã
referinþa („pe dimensiunea inteligenþei îi batem pe toþi”, „copiii noºtri cîºtigã
la olimpiade”, „avem tineri atît de talentaþi”) ºi se transformã într-o criticã
a „celuilalt” (a celor „care ne judecã înainte de a ne cunoaºte”, ei, care au
stat la „adãpostul istoriei”). În completarea acestei tactici optãm adesea
pentru reraþionalizarea stigmatului, declarîndu-ne fãþiº convingerea cã „în
fiecare rãu e ºi un bine”, ºi cã „suferinþa noastrã din trecut ne-a întãrit”,
pregãtindu-ne pentru un „viitor mãreþ”. Rãul trecut devine un atribut neutru
astãzi ºi poate constitui un temei pentru un mîine „al împlinirii destinului
nostru naþional”. În sfîrºit, deseori avem înclinaþia de a hiperboliza
realizãrile mãrunte ºi de a  diminua importanþa marilor eºecuri, prin
exersarea unor judecãþi de genul: „s-au fãcut multe lucruri bune în
comunism, am avut fiecare o casã, un loc de muncã…”, iar „a fi fost membru
de partid era doar o simplã formalitate, asta nu mai însemna nimic”. „Noi
ºtim limbi strãine, suntem mult mai cultivaþi decît semidocþii occidentali
care confundã Bucureºtiul cu Budapesta”, „copiii noºtri ºtiu mult mai multã
carte decît cei din vest, care sunt semianalfabeþi”, iatã tot atîtea formule
retorice rãspîndite pretutindeni în þesutul social românesc, care mascheazã
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în fond, pentru mulþi dintre noi, perceperea discreditãrii ºi inadecvãrii,
precum ºi sentimentul ratãrii individuale ºi colective. De la teza „rezistenþei
prin culturã”, care devine un fel de substitut simbolic al unei generaþii
intelectuale care a acceptat compromisul ºi abandonul social, pînã la teza
„marilor realizãri ale comunismului”, ne convingem, urmîndu-l pe E.
Goffman, cã aceste strategii subversive nu constituie doar apanajul
subiecþilor individuali, ci sunt asumate de cãtre întregi straturi sociale
confruntate cu o istorie nestatornicã ºi ameninþãtoare, care se scufundã în
autism comunitar ºi dezangajare publicã.
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3333333333
(13 iulie 2006)

Provocãrile unui mîine foarte aproapeProvocãrile unui mîine foarte aproapeProvocãrile unui mîine foarte aproapeProvocãrile unui mîine foarte aproapeProvocãrile unui mîine foarte aproape
„Europa veche” îmbãtrîneºte. Demografii apreciazã cã Europa anului 2025
va avea un deficit de 65 de milioane angajaþi. O asemenea forþã de muncã
va trebui recrutatã de undeva, aºa încît, oricît de puternice ar fi temerile
privitoare la „marea invazie” ºi oricît de restrictive politicile de inserþie ce
decurg din ele, printr-un demers administrativ implicit, pe termen mediu,
þãrile Uniunii vor trebui sã accepte ºi sã integreze largi straturi sociale de
migranþi, care vor sosi din cele mai diverse colþuri ale lumii, de la Extremul
Orient, lumea islamicã, pînã la vecinii balcanici. Ce va mai fi Uniunea
Europeanã în acest orizont al prefacerilor structurale de amploare? Va fi o
lume „nouã”, în care vechile omogenitãþi etno-naþionale vor fi substituite,
prin marele val al mobilitãþii sociale, de o lume multietnicã, multiconfesionalã,
care va genera noi practici ºi moravuri comunitare, noi raportãri la „cetate”,
care va reorganiza eticile muncii ºi va produce schimbãri semnificative în
acþiunea politicã. Canonul ethosului european, bazat pe o fertilã ambivalenþã
între moºtenirea creºtinã ºi exigenþele secularizante e pe cale sã se preschimbe
într-un alt mod de acþiune ºi practicã socialã cotidianã, în care alteritatea noului
venit completeazã, ºi, în cele din urmã, configureazã decisiv identitatea
europeanului tradiþional. Dialogul cu diferenþa devine, astfel, singura cale sigurã
prin care „celãlalt” poate ajunge, legitim, „al nostru”. Dincolo de prejudecãþi,
de frustrãri, de resentimente, „noua Europã” va trebui sã înveþe sã-l întîmpine,
sã-l înþeleagã, ºi, în cele din urmã, sã-l primeascã „în casa sa”, pe „celãlalt”,
cãci fãrã vitalitatea „lui”, „casa” (ºi „averea” adunatã de secole) se va risipi. De
reuºita acestui proces de acceptare ºi integrare va depinde sãnãtatea socialã ºi
politicã a Europei de mîine, ºi, prin puterea sa contaminantã, am îndrãzni sã
spunem, a întregii lumi de mîine. Or pentru ca un asemenea demers de
amploare sã se realizeze fericit este necesarã demararea unui proces de
învãþare de proporþii, în toate sferele vieþii sociale, de la corporaþiile
multinaþionale, registrul administrativ, mediul academic, pînã la practicile
antreprenoriale din micile comunitãþi. În care alte abilitãþi ºi conduite vor
trebui formate ºi activate, pornind de la înþelegerea ºi asumarea viitoarei
realitãþi: „noi suntem ºi ei”. Prezumþia omogenitãþii va mai putea fi angajatã
numai în discursurile retrospective nostalgice ale celor care nu înþeleg
încotro ne îndreptãm, sau ale celor care, deloc inocent, doresc sã valorifice
politic temerile privitoare la „marea schimbare”. Devenitã în fond o unitate



72

confederativã (cu toate provocãrile care decurg de aici asupra canonului
fundamentelor sale politice, elaborate pe temeiul suzeranitãþii naþionale),
Europa de un mîine foarte de aproape va trebui, aºadar, sã gãseascã
înþelepciunea ºi resursele de a construi ºi un nou cetãþean. Capabil în mod
autentic sã se deschidã faþã de un „celãlalt” privit într-o grilã relaþionalã
partenerialã. Nimeni nu va mai fi izolat de nimeni, iar cine se va insulariza
mai departe se va adînci ºi mai mult în sãrãcie ºi an-istorie. Iar dacã vom
persevera în continuare în retorica stearpã a bovarismului integrãrii, istoria
va trece din nou pe lîngã noi.
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3434343434
(20 iulie 2006)

Avangardismul teroriiAvangardismul teroriiAvangardismul teroriiAvangardismul teroriiAvangardismul terorii
Am aflat de curînd ceea ce puteam bãnui de mai multã vreme: Securitatea a
racolat pînã ºi copii pentru a-ºi extinde caracatiþa asupra þesuturilor sociale
româneºti. Chiar ºi minori de 12 ani apar acum în sutele de dosarele rãtãcite,
care înainte de a învãþa odinioarã despre avangardismul literar sau despre forþa
gravitaþiei în fizicã, dobîndeau cunoºtinþe de la „prima mînã” privitoare la cum
se amenajeazã supunerea. Înainte de a deveni oameni, mulþi dintre tinerii
României lui Ceauºescu ajungeau unelte docile, ºantajabile, ale unui regim
pregãtit sã înjghebe un anvangardism al terorii tãcute, mocnite, în care totul se
scurge dupã o gravitaþie inversã: cu cît valoarea umanã ºi profesionalã a celui
vizat era mai mare, cu atît „cãderea” sa devenea o mizã mai importantã ºi mai
grabnicã pentru „ei”. ªi cei mai mulþi au cedat. Atunci cînd dosarele Stasi s-au
deschis, Germania a fost cutremuratã pînã ºi în reþelele familiale cele mai adînci,
unde te puteai aºtepta sa gãseºti reduta ultimã a libertãþii în faþa tãvãlugului
comunist. Dar s-a aflat cum deseori soþia ºi-a turnat soþul, tatãl copilul sau sora
fratele. A fost un ºoc care a clãtinat o þarã, dar a salvat sufletul ei. Noi, însã, ne-
am ascuns vreme de jumãtate de generaþie în boscheþii istoriei, crezînd ca nu ne
descoperã nimeni în toatã urîþenia noastrã moralã. Dar nu am reuºit – ºi nici nu
am fi putut – fugi de noi înºine. Dacã „celãlalt occidental” a avut alte griji,
încercînd sã ne îmblînzeascã pornirile anarhice pentru a nu-i tulbura ºi lui „casa”,
vinovãþia ºi cedarea noastrã ne-au ajuns din urmã ºi ne-au acaparat. ªi e cu atît
mai gravã deriva cu cît „elevul” ºi-a întrecut „profesorul”. La fel ca în cazul
tulburãtorului experiment de la Piteºti – care stîrneºte ºi astãzi rumoarea
analiºtilor terorii comuniste, care nu pot identifica o formã asistatã mai perversã
a dezagregãrii de sine -, ºi racolarea copiilor evidenþiazã o tristã singularitate:
nicãieri nu a fost, prin ponderea fenomenului, ca la noi. Nici mãcar la cei care
au pus la cale rînduiala comunistã, sovieticii. Iar dacã, în sfîrºit, nu vom fi
capabili, cu orice preþ, sã ne privim în oglindã ºi sã facem curãþenie în noi,
reºezîndu-ne în adevãr, ne vom pierde. Acum e un moment decisiv care ne
poate elibera: o discuþie vie, lucidã, asprã, cu cãrþile pe masã, asupra a ceea ce
însemnat comunismul (deopotrivã ca sistem opresiv, dar ºi ca moºtenire
personalã, cotidianã) e sigura cale prin care putem evita sã ne afundãm în
autismul nostru comunitar. Arheologia trecutului e unicul drum sigur prin
care putem sã curãþam prezentul ºi sã reclãdim sãnãtos viitorul. Al „nostru”,
nu al „lor”.
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3535353535
(27 iulie 2006)

Ipoteza frustrare-agresiune ºi România recentãIpoteza frustrare-agresiune ºi România recentãIpoteza frustrare-agresiune ºi România recentãIpoteza frustrare-agresiune ºi România recentãIpoteza frustrare-agresiune ºi România recentã
O intuiþie ce ar aparþine psihologului naiv ar afirma cã în situaþii de
nerînduialã, de reaºezare socialã dramaticã, de sãrãcie ºi mizerie,
comportamentele discriminatorii, transferate în conduite agresive, cunosc
o rãspîndire impresionantã. Lumea româneascã a ultimilor 17 ani este un
bun ºi nefericit exemplu care poate susþine temeiul unei asemenea aserþiuni,
dovedind cum efluviile de violenþã colectivã (mineriadele sunt cea mai
limpede ilustrare) se hrãnesc din frustrãrile sociale ale unor straturi tot mai
influente ce trãiesc la limita supravieþuirii. La acest nivel, identificarea
þapului ispãºitor în „celãlalt diferit“ (intelectualii, studenþii, patronii,
politicienii de altã orientare decît „a noastrã“) reprezintã strategia cognitivã
ºi simbolicã cea mai facilã de umplere a unui gol existenþial întreþinut, de
regulã, chiar de cãtre cei care, în acþiunea lor iraþiona-lã, aceste mase umane
îi apreciau ca fiind „ai noºtri“. Existã numeroase studii ce probeazã prezenþa
unei corelaþii semnificative între mizeria colectivã, sãrãcie ºi apariþia
conflictelor sociale. Cele mai cunoscute sunt reunite în jurul ipotezei
frustrare-agresiune, formulate întîia datã de J. Dollard ºi colaboratorii sãi
ºi reluate în cercetãrile lui C. Hovland ºi R. Sears din Statele Unite.
Rezumatã, ipoteza poate fi exprimatã astfel: condiþiile economico-sociale
precare provoacã frustrare socialã care, la rîndul ei, potenþeazã agresiviatea
socialã. Pentru a pune în evidenþã acest postulat, autorii au urmãrit, printr-
o analizã longitudinalã întinsã pe mai bine de jumãtate de secol, doi
indicatori care exprimau cele douã variabile: pe de o parte ceea ce calificau
drept anii „buni“ ºi anii „rãi“, desemnaþi astfel în raport cu o serie de
variabile economice din Statele Unite; pe de altã parte „agresivitatea”,
mãsuratã prin violenþa rasialã extremã, regãsitã în numãrul de linºaje pe
care le-au suferit, din partea albilor, reprezentanþii populaþiei de culoare.
Rezultatele s-au arãtat a fi dramatice, indicînd cum, pe baza acestor
indicatori, în anii „rãi“ violenþa rasialã radicalã practic se dubleazã.
Extrapolînd tendinþele evocate într-o Românie a rupturilor ºi
discontinuitãþilor, e de aºteptat ca atîta vreme cît la nivel societal nu va
interveni o instanþã mediatoare — reprezentatã, de exemplu, de o forþã
politicã responsabilã —, capabilã sã identifice scopuri supraordonate pentru
diferitele straturi sociale româneºti aflate în conflict, clivajele structurale
ºi violenþa colectivã vor cunoaºte o exacerbare continuã. ªi atît de des
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invocata integrare în UE - promovatã necritic de cãtre demagogii schimbãrii
ca un panaceu universal pentru soluþionarea tuturor problemelor þãrii - va
gãsi o Românie fracturatã, insularã, plinã de fiere socialã, care probabil va
claca la prima chemare în numele unei atît de necesare solidaritãþi naþionale.
Ce va mai rãmîne? Desigur frustrarea ºi… contrapartea ei, agresivitatea
generalizatã. Iar dacã nu îl vom rupe, cercul se va închide la nesfîrºit.
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3636363636
(3 august 2006)

… “E bine”…… “E bine”…… “E bine”…… “E bine”…… “E bine”…
Întors de curînd din Ardeal, am remarcat o nouã deprindere a oamenilor
simpli, îngemãnatã la „întîlnirea românului cu minunãþiile capitalismului”:
chemarea profitabilã a dezastrelor. Deºi totul pãrea în „descoperirea” mea
la început o anecdotã proastã, curînd avea sa mi se confirme, prin ponderea
fenomenului, cã nu e ceva marginal. Dar sã vã descriu ceea ce am observat.
Calamitãþile din ultimii doi ani i-au încercat greu pe oameni. Inundaþiile au
fost necruþãtoare. Dar ceea ce a rãzbãtut, majoritar, nu era o atitudine
îndîrjitã, angajatã ºi responsabilã în a limita proporþiile dramei, ci, dincolo
de bocetul instinctiv, activarea devizei: „lasã, cã trece ºi asta”. Iar la noi, la
români, ºtim dintotdeauna cã „totul trece, pînã la urmã”. Cei loviþi au strîns
din dinþi ºi au gãsit, în cele mai multe cazuri, resurse sã meargã mai departe.
Dar cei care au sãrit cel mai aprig în barca nãpãstuiþilor au fost cei care „au
scãpat”. Ei erau cei „ameninþaþi”. ªi care aveau nevoie de „protecþie” ºi
„sprijin”. Dupã inundaþii, mulþi din satul S. erau triºti pentru cã nu le-a luat
apa casa, „ca sã le facã statul una nouã ºi fainã”. ªi aºteptau cu nãdejde…
calamitatea viitoare. O atitudine generalizatã, cãreia i s-a rãspuns
instituþional prin intermediul sistemelor de asigurãri, a fost aceea de a rîvni
ca ºi casa încercatã de ape, proaspãt asiguratã pe bani grei, sã se prãbuºeascã
totuºi. Desigur, samsarii de la asigurãri, pãcãlind oamenii, ºi conferind
aparenþa unei normalitãþi protective asemãnãtoare þãrilor civilizate, aduceau
tot soiul de poliþe „generoase”, iar oamenii „muºcau”. ªi ajungeau sã
plãteascã – ei, care de abia supravieþuiau - sume mari anual pentru ceva ce
nu ar fi primit niciodatã. Era ca ºi cum muribundul, în loc sã fugã degrabã
la doctor ºi sã mai caute un miracol medical, ar fi optat pentru… o asigurare
de deces. Iatã felul în care se „rezolvã” problema: ocolind-o ºi „valorificînd”
handicapul. Însã numai fantasmatic, cãci în fapt, oamenii nu rãmîneau cu
nimic, decît cu speranþa unui adevãrat paradox al fericirii: sã aºtepþi un
mîine care nu iþi mai aduce nenorocirea doritã. Iar dacã, totuºi, „o mai
ducem o vreme cumva”, sã nu uitãm cã „mereu se poate ºi mai rãu”. Aºa
cã… „e bine”.
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3737373737
(10 august 2006)

A murit DinuA murit DinuA murit DinuA murit DinuA murit Dinu
Îl chema Dinu. A fost, multã vreme, un simbol al reuºitei „capitalismului”
românesc. Mi-l amintesc limpede ca pe un personaj „altfel” faþã de fauna
politicã a clipelor imediat postdecembriste, apãrînd braþ la braþ la
manifestaþia anticomunistã din 28 ianuarie 1990 alãturi de cel care peste
un deceniu ºi jumãtate avea sã ajungã primul ministru al României. Tînãrul
politician - pe atunci sub 40 de ani – vorbea împreunã cu prietenul sãu într-
un chip coerent ºi închegat, iar discursul lor sugera cã se poate acþiona în
sfera publicã ºi pragmatic, realist, susþinînd cu totul alte valori decît cele
ce înrobiserã o  Românie colectivistã, confiscatã de reþelele securiste ºi de
un lung cortegiu de vinovãþii neasumate. Simþeam cã de la „unii ca ei va
veni, cîndva, schimbarea”. Cã existã un set de valori, cele „liberale”, care
vor putea, cu timpul, sã rodeascã pe un sol ce se va fertiliza progresiv,
odatã cu deschiderea inevitabilã a þãrii cãtre „civilizaþie”. Cã unii ca „ei”
vor deveni principalii actori ai „marii prefaceri”, atunci cînd România va fi
pregãtitã pentru „chemarea lor”. Fie ºi „peste 20 de ani”, aºa cum profeþise
bãtrînul „mag” convertit. Pãreau puri ºi intransigenþi, cum stã bine oricãrui
tînãr sãtul de compromisurile „pãrinþilor”, dar care sunt deciºi nu sã se
lamenteze pentru „moºtenirea grea” a acestora, ci sã „reconstruiascã o lume
mai bunã”, cu puterile lor. Au urmat ani grei pentru democraþia româneascã.
Mineriade, circ politic, clici tot mai vizibil înfipte în vîrful bucatelor. Dinu
credeam cã  re-prezenta vocea „noastrã”, al celor ce rîvneam la o altã
Românie, nu cea a gãºtilor nomenclaturiste (apropo, vi-l amintiþi ca deputat
de Timiº, alãturi de un alt bun prieten, care ne-a pãrãsit neaºteptat, Horia
Rusu?). Pe mãsurã ce anii treceau, însã, imaginea îngemãnatã prin aºteptãri
se suprapunea din ce în ce mai puþin peste realitate. Din tînãrul „altfel”, el
se arata a fi ceea ce, în fapt, a fost dintotdeauna: un bãtrîn sufleteºte,
incapabil de entuziasmul speranþei, cu un caracter gîngav, un traseist
ideologic, un oportunist rapace. Valori, idealuri, exigenþe morale? Simple
vorbe, angrenate odinioarã ca resurse electorale ºi care sunau acum strident
de fals. Devenit un om de afaceri veros, hrãnind caracatiþa economico-
politicã naþionalã, armonizîndu-ºi interesele cu oricine a fost la putere,
personajul evocat descrie cel mai fidel divorþul dintre moralã ºi politicã.
Gestul sãu din urmã – dubla poliþã pentru partide opuse din campania de la
locale - a consfinþit ceea ce numai unii idealiºti refuzau sã vadã: liberalismul
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românesc e mort. În fond, fiind copiat ºi multiplicat în filiale ºi în reþelele
de influenþã din partid, promovat ca model de succes al „liberalismului”
autohton, îmbinînd descurcãrealã (vînturatã ca „inteligenþã”) cu „bãgatul
în faþã” – trãsãturã aproape antropologicã a celui ahtiat de obsesia lui
„trebuie sã fiu eu ºeful” -, tipul uman Dinu este transideologic, transpartinic,
transnormativ ºi ne rînjeºte voios din toate posturile cheie ale edificiului
instituþional românesc, începînd cu cel mai înalt nivel. Pînã la urmã putem
spune cã a murit, simbolic ºi politic deopotrivã, nu numai Dinu, ci ºi iluzia
noastrã cã vom deveni curînd o þarã normalã, condusã de oameni normali,
capabili sã vadã ºi sã acþioneze în numele unor idei în care cred cu
convingere ºi pentru care sunt gata sã lupte pînã la capãt, dincolo de
chemãrile buzunarului lor.
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3838383838
(17 august 2006)

“Nimic nu e ceea ce pare a fi”“Nimic nu e ceea ce pare a fi”“Nimic nu e ceea ce pare a fi”“Nimic nu e ceea ce pare a fi”“Nimic nu e ceea ce pare a fi”
M-am întrebat mereu dacã „noi” suntem într-adevãr aºa cum „pãrem” a fi.
De exemplu, suntem în mod autentic atît de deschiºi ºi bucuroºi în a-l
întîmpina pe strãin? Cred, mai degrabã - urmîndu-l pe antropologul bulgar
Bogdan Bogdanov, care a explorat atitudinile fundamentale ale „omului
balcanic” - cã deschiderea aparentã a „românului” cãtre „celãlalt” diferit
ilustreazã o „toleranþã tensionatã”. Vorbind despre o caracteristicã asociatã
care asigurã nucleul tare al oricãrei reprezentãri autoreferenþiale a
„românului” - „ospitalitatea”-, gînditorul bulgar observa cum o asemenea
trãsãturã reper rezoneazã ca un adevãrat refren retoric în discursul „despre
ceea ce suntem”, conturînd decisiv deopotrivã portretul „nostru” realizat
de cãtre eseiºti, dar ºi de cãtre cercetãtorii temeinici, de teren, cu mijloacele
psihologiei sociale ºi etnopsihologiei. Autostereotipul etnic poate sã îºi
gãseascã, dincolo de deschiderea binevoitoare de prim-plan, ºi o altã
explicaþie de plan secund, atunci când descriem întâlnirea dintre un
„balcanic” (aºa cum face Bogdanov) ºi un „occidental”. Oaspetelui i se
pune pe masã, bunãoarã, mult mai mult decât el poate servi raþional, tocmai
într-o culturã ºi într-o societate în care mîncarea ºi procurarea ei au constituit
dintotdeauna o problemã. Prin urmare, ni se sugereazã cã ceea ce cãlãuzeºte
comportamentul gazdei faþã de oaspetele sãu nu este „ospitalitatea”, ci o
tacticã ascunsã într-un joc simbolic conversaþional prin care se încearcã
travestirea sãrãciei în îmbelºugare ºi prea-plin. Deci, interiorizarea
stigmatului marginalizãrii, precum ºi frustrarea care o însoþeºte sunt cele
care genereazã „efuziunea” faþã de „celãlalt”, fapt confirmat ºi de aprecierile
deloc generoase ale „românului” faþã de „strãin” atunci când acesta „nu
mai este de faþã” (cine trãieºte dileme legate de veridicitatea aserþiunilor
de mai sus sã-ºi aminteascã de comentariile oamenilor simpli, de la ºoferii
de taxi pânã la pensionarii abonaþi la cozile pe care încã le mai aºteaptã
nostalgic, privitoare la „corecþia” binevenitã aplicatã „americanilor ãstora
care vor sã ne cumpere pe bani de nimic”, cu prilejul atentatului din 11
septembrie 2001). Aºadar, „nimic nu e ceea ce pare a fi”, iar cel mai adesea
exhibarea excesului mascheazã vulnerabilitatea ºi precaritatea identitarã.
Ca un fel de lecturã pe dos a socialului, poþi înþelege cum deseori cei care
pozeazã în „campionii apãrãtori ai cinstei publice” sunt cei mai mari hoþi,
cei mai „integri oameni de afaceri” sunt chiar cei mai înfocaþi evazioniºti,
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cei preocupaþi delirant de afiºarea „deºteptãciunii lor” sunt, de fapt, cei
mai tîmpiþi, iar „simbolurile morale în politicã”, care s-au angajat sã
promoveze lustraþia nu sunt, pînã la urmã, decît cei care au turnat cu osîrdie.
Ce culturã interesantã, a rolurilor rãsturnate, guvernatã de regula pãrelniciei!
Iar dacã nu vom rupe cercul acesta vicios al ascunderii de sine ºi nu ne vom
asuma infirmitãþile ºi cedãrile, vom putea sã ne dedublãm în liniºte. Noi ºi
copiii noºtri. „Cavalerii dreptãþii”, „marii capitaliºti” autohtoni,
„inteligenþele naþiei” ºi „Monelemuscã” ne vor face cu ochiul: „Chiar nu
pricepeþi cã slãbiciunea voastrã – de care ne îngrijim cum se cuvine - face
puterea noastrã?!”
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3939393939
(24 august 2006)

Gunoiul de lîngã / din noiGunoiul de lîngã / din noiGunoiul de lîngã / din noiGunoiul de lîngã / din noiGunoiul de lîngã / din noi
În urmã cu cîteva saptãmîni, în plin bulevard, la cincisprezece minute de
centru, în preajma trotuarului (ºi acesta, ameninþînd trecãtorul neatent
întocmai ca o tranºee bombardatã), în unul dintre cartierele care se calificã
printre „cele mai onorabile” (Circumvalaþiunii), s-a ivit o grãmadã straºnicã
de gunoi compact. Un vecin „atent” a deºertat deºeurile de prisos - cãci la
români existã ºi deºeuri „folositoare”, puþine popoare fiind atît de
prevenitoare cu obiectele scoase din uz, „care, cine ºtie la ce o sã-mi
foloseascã cîndva”- în plinã stradã, la umbra unui corcoduº ponosit. A doua
zi, gãlãgie mare: „cine a fost infamul”? Toate gospodinele revoltate
dezbãteau, în cerc, faþa în faþã cu gunoiul þanþos, provocarea. ªi dezbãteau,
ºi dezbãteau, ºi… gunoiul tot la locul lui. Pînã cînd o familie de tineri, cu
un prunc în braþe, fãrã cuvinte, ºi parcã stînjeniþi de împrejurare, s-au aplecat,
eliberînd spaþiul „spurcat”. „Fenomenul” contrariant m-a învîrtoºat ºi pe
mine sã-l „studiez”. Nu trec decît cîteva zile ºi, pe furiº, într-o dimineaþã,
peisajul se întregi, în aceeaºi locaþie, cu o altã mîndreþe de gunoi. Acelaºi
scenariu: vorbe multe ºi aprige, fapte deloc. Mai mult, tinerii de odinioarã
parcã ºi-au consumat „curajul civic”, ºi au ocolit, temãtori, „zona”. Vorbele
se scurg la vale pînã ce, saturate, se preschimbarã într-o bolborosealã
indistinctã, în care topica pãrãsi „ºtirea zilei”, ºi acaparã alte subiecte „tari”,
precum vizita inopinatã a instalatorului Costicã la Doamna H., de la etajul
ºapte, fãrã ca aceasta sã semnaleze vecinilor (fapt, se înþelege, obligatoriu)
vreo precaritate a veceului personal. Pe scurt, gunoiul nu mai era un „head-
line”. Mai mult, curînd, „profitînd” de noua întorsãturã, vecinul a perseverat,
sporind volumul noii forme de relief din vecinãtatea corcoduºului. Iar
trecãtorii, ca ºi cei care locuiesc alãturi, au devenit atît de familiari cu
gunoiul de lîngã ei, încît nici nu îl mai remarcau. Devenise ceva „firesc”,
parte din peisajul rutinier. ªi mai mult, peste aproximativ o sãptãmînã,
fapta „necuviincioasã” se arãtã a fi „funcþionalã”, de vreme ce vecinul cu
pricina nici nu se mai feri sã fie consecvent, iar alþii asemenea lui îl
„copiarã”. Urmarea: în mai puþin de o lunã, mica adunãturã deveni ditamai
muntele de gunoi, falnic în bãtaia soarelui (ºi muºtelor), în plinã civilizaþie
citadinã „europeanã”.  Negreºit, ca în orice dinamicã socialã, atingerea
masei critice genereazã fenomene de revoltã. În cazul de faþã, masa criticã
a fost activatã iniþial în registru olfactiv, ºi mai apoi a ajuns „sã tulbure” ºi
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celelalte simþuri (sfîrºind cu cel vizual). „Starea de fapt” începea, desigur,
sã fie calificatã de „opinia publicã” drept „intolerabilã”. Si bãnuiþi ce urma.
Acelaºi recitativ: „Pai sã vinã o datã oamenii primãriei sã îºi facã treaba,
cã doar de aia îi plãtim din banii noºtri!” sau „nu le e lor (autoritãþilor,
n.ns.) ruºine sã ne lase aºa, în duhoare!”. Aceeaºi avalanºã de vorbe ºi
aceeaºi aºteptare ca „altcineva” sã ne scoatã la liman, dupã ce noi am
consimþit la abandon ºi ne-am complãcut în el. Recunosc cã am ajuns, în
acest stadiu, într-un impas „epistemologic”. O fi importantã „cercetarea”
în care m-am angajat, dar parcã mai important e sã pot sã respir pe strada
mea. ªi împreunã cu tinerii timoraþi de la începutul poveºtii, am pus mîna
pe lopatã, ºi am lãsat psihosociologia de teren pentru ocazii mai „serioase”.
Dupã ce am isprãvit trudnica îndeletnicire, bãrbatul de lîngã mine adãugã
conspirativ: „De-acum gata cu gunoiul, voi sta la pîndã, mã ajutaþi ºi
dumneavoastrã”? Iar dacã într-o noapte tîrzie veþi descoperi, la cincisprezece
minute de centru, în preajma corcoduºului înviorat de viaþa din jur, siluetele
unor tineri vigilenþi, sã ºtiþi cã aþi descoperit adevãratul „cîine de pazã al
democraþiei” româneºti. Pe Meºterul Manole.
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4040404040
(31 august 2006)

“Povestea noastrã” (?)“Povestea noastrã” (?)“Povestea noastrã” (?)“Povestea noastrã” (?)“Povestea noastrã” (?)
Cum cãlãtoresc în societate informaþiile? Sunt ele expresia adevãrului
neamestecat cu minciunã ºi interes? Chiar dacã ne asigurãm cã sursele pe
care le folosim sunt „oneste”, „serioase”, „demne de încredere”, ceea ce
rãzbate în spaþiul public poate fi considerat „valid” ºi „autentic”? Negreºit,
niciodatã nu avem acces la adevãrul nemijlocit, la „trecutul aºa cum a fost
cu adevãrat”, pentru a prelua expresia lui Leopold Von Ranke. Lectura
socialului este, cel mai frecvent, o întreþesutã reþea de prejudecãþi, istorii
frustrate ºi complicitãþi. Bizuindu-se pe înclinaþia „naturalã” a oamenilor
pentru activarea unei reflecþii stereotipe despre lumea din jur, ierarhiile
politice s-au îngrijit sã hrãneascã pretinsa „autonomie intelectualã” a omului
obiºnuit cu cîteva idei simple ºi, de regulã, fixe, care sã îi ofere acestuia o
gramaticã a socialului elementarã. Regãsite într-un numãr restrîns de formule
generice, aceste explicaþii primare „lãmuresc”, bunãoarã, de ce la „români”,
mai mereu „celãlalt e de vinã”, „alþii ne vor rãul”, „noi am fost lucraþi pe la
spate” ºi peste toate, am sfîrºit prin „a nu avea noroc”. Dezangajare, fatalism,
deresponsabilizare ºi „garanþia” cã „lãsaþi-vã pe mîna noastrã”, cãci vã
vom „scoate noi” din fundãtura ratãrii individuale ºi colective, iatã ceea ce
se vinde ieftin românilor de generaþii. Important e sã formezi tiparul prin
care se filtreazã informaþia ºi sã gestionezi eficient temerile oamenilor,
restul vine de la sine. Nu are nici o însemnãtate „povestea adevãratã”, filtrul
se îngrijeºte de modelarea „poveºtii acceptabile”. Îmi amintesc de un studiu
celebru a lui G. W. Allport ºi L. Postman, derulat asemeni unui „telefon
fãrã fir“ transferat în sfera comunicãrii sociale, care ilustra cum prejudecãþile
activate în vremuri tulburi rãstãlmãcesc deplin realitatea. În cadrul
procedurii experimentale, unor subiecþi albi li se prezentase o „scenã“
petrecutã într-un metrou, în care deveneau martorii unei confruntãri dintre
un negru bine îmbrãcat ºi un alb de condiþie mai modestã, care avea un
briceag în mînã. Subiecþilor participanþi li se solicitase sã transmitã succesiv
altora similari, albi ºi ei, episodul „înfruntãrii”. Cercetãtorii au constatat
cã pe mãsurã ce numãrul de „verigi“ ale lanþului informaþiei sporea (numãrul
de subiecþi), deformãrile scenei iniþiale ajungeau tot mai pregnante. La
„sfîrºitul lanþului“ descrierea confruntãrii înfãþiºa o altercaþie violentã între
un om alb, bine îmbrãcat (ºi, deci, bine situat pe scara socialã) ºi un „negru
agresiv“, „barbar“, „animalic”, atacînd cu un briceag în mînã. În cazul de
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faþã, stereotipul etno-rasial modelase construcþia povestirii ºi au fost
suficiente numai cinci sau ºase verigi pentru ca sensul naraþiunii sã se
inverseze. Cum la noi informaþia este mai mereu colectatã de la „a cincea
mînã”, cum vremurile sunt tulburi ºi politicienii preocupaþi mai degrabã de
valorificarea frustrãrii ºi temerilor oamenilor, poveºtile discursive
hegemonice ale dezangajãrii ne cãlãuzesc subteran. ªi sã nu ne fie mare
mirarea dacã, acceptaþi într-o lume (mai) normalã (UE), vom descoperi
curînd cã de fapt „totul e de rãu” ºi „ãºtia (vesticii, n. n.) iar vor sã ne
cumpere pe degeaba”. Fãrã îndoialã, evaluarea va fi obiectiv eronatã. Cãci
se va constata cum „marii” noºtri „oameni de afaceri” ºi clienþii lor politici
au rezolvat problema. Nu va mai fi nimic de cumpãrat, cãci se va fi furat
deja totul. Sã vedem atunci cît de „acceptabilã” va rãmîne „povestea
noastrã”…
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4141414141
(7 septembrie 2006)

Relaþia cu “celãlalt” ºi calitatea democraþieiRelaþia cu “celãlalt” ºi calitatea democraþieiRelaþia cu “celãlalt” ºi calitatea democraþieiRelaþia cu “celãlalt” ºi calitatea democraþieiRelaþia cu “celãlalt” ºi calitatea democraþiei
Privit ca un raport antropologic fundamental, pe care se bizuie celelalte
deschideri interpersonale ºi interinstituþioanle, relaþia între identitate ºi
alteritate (sub toate înfãþiºãrile sale, fie ele etnice, confesionale, regionale
sau profesionale) poate fi consideratã o resursã socialã fundamentalã. Cu
alte cuvinte, puþinãtatea sau bogãþia unor relaþii deschise ºi reciproc
recompensatoare cu „celãlalt diferit”, cu care se împãrtãºeºte aceeaºi
experienþã comunitarã, anticipeazã ºi modereazã mai apoi orice relaþie
potenþialã cu „celãlalt instituþional”. Tot astfel, cunoscînd pregnanþa acestei
resurse, putem prezice relativ fidel disponibilitatea actorului social de a
rãspunde activ sau, dimpotrivã, retractil, la orice efort de reformã
instituþionalã, ca la o schimbare pe care o resimte ca fiind „a lui”. Ceea ce
frapeazã în cadrul elaborãrii hãrþii identitare bãnãþene în registrul
raporturilor interetnice ºi interegionale este favorizarea identitãþilor sociale
cu care subiectul a întreþinut un contact bilateral nemijlocit, înrãdãcinat
într-o istorie comunã, chiar dincolo de graniþa etnicã. Altfel spus, în pofida
presiunii omogenizatoare sufocante întreþinute de puterea politicã de dupã
1945 – ce a condus practic la dispariþia demograficã a celei mai preþuite
etnii din Banat, cea germanã – ºi cu toate implicaþiile dramatice ale emigrãrii
cvasi-totalitãþii acestei minoritãþi de aici - tendinþã consolidatã dupã 1989
-, s-a ajuns la situaþia paradoxalã, confirmatã de studiile de teren, ca pentru
„românul bãnãþean”, imaginea „celuilalt etnic” (fie el „neamþ”, sîrb”, sau
„maghiar”) sã fie mai favorabilã decît imaginea „celuilalt regional”, român
ºi el, dar devenit „viniturã” („moldovean” sau „oltean” îndeosebi). Cu alte
cuvinte, pentru românii bãnãþeni, e preferabilã interacþiunea cu concetãþenii
lor de altã etnie, cu care au partajat nemijlocit experienþa istoricã, pe care
îi simþeau „mai aproape” decît românii „de-o seamã cu ei”, aduºi în Banat
prin marele val al mobilitãþii sociale indus de comuniºti. Se confirmã o
datã în plus ipoteza eterogenitãþii identitare româneºti, iar graniþa dintre
„noi” ºi „ei” nu se structureazã neapãrat dupã criteriul etnic, ci pe baza
altor determinãri sociale ºi istorice (care þin de patternurile de dezvoltare
regionalã, de culturile antreprenoriale, eticile muncii, culturile politice
provinciale). În pofida temerii cã o asemenea viziune ar încuraja
secesionismul – ameninþare realã asupra ordinii politice, ºi, în consecinþã,
asupra naturii democratice a societãþii – studiile sugereazã cã policromia
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identitarã identificatã constituie mai degrabã un avantaj strategic decît o
povarã, ºi s-ar cuveni valorificatã ca o resursã socialã semnificativã în
schimbarea structuralã (precum procesul integrãrii europene). Mai mult,
omogenitatea proclamatã ºi încurajatã astãzi s-a dovedit deja pierzãtoare
(dovadã ºi paradoxul evocat mai sus, prin care „românii” recuzã „românii”),
ºi dacã va fi prezervatã ca politicã de stat ºi în viitor, va genera costuri
sociale considerabile, care vor consuma multe din energiile necesare
agregãrii proiectelor globale la nivel naþional. Prin urmare, numai pãrãsirea
politicilor omogenizatoare cu orice preþ (inclusiv dupã criteriul etnic) poate
constitui un fundament semnificativ al construcþiei democratice. Numai
aºa omul obiºnuit se va raporta la semenul sãu în mai mare mãsurã cu
încredere, disponibilitate, autenticitate ºi angajare comunitarã, pãrãsind
deceniile de suspiciune, retractilitate ºi duplicitate faþã de „cel de-o seamã
cu noi”, tocmai pentru cã „celãlalt” nu a fost lãsat sã-ºi urmeze strategia
personalã de viaþã. Însoþitor inevitabil în acþiunile cotidiene care însufleþesc
þesutul unei vieþi democratice, de la decizia de a începe o afacere, pînã la
cea de a articula solidaritãþi comunitare naturale, doar astfel „celãlalt” va
deveni partenerul social de care fiecare dintre noi avem nevoie.
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4242424242
(14 septembrie 2006)

Singura opþiune sigurãSingura opþiune sigurãSingura opþiune sigurãSingura opþiune sigurãSingura opþiune sigurã
Atunci cînd se analizeazã natura democraticã a unei societãþi, dispunem de
o multitudine de mijloace ce ne pot ajuta sã lãmurim cît de autentic sau
precarã democratic e lumea socialã pe care o investigãm. Odatã cu
modernitatea, s-au elaborat corpusuri teoretice arborescente care sã
tipologizeze ºi mai apoi sã califice „performanþele” democratice. În
majoritatea demersurilor de acest gen, predominã însã grilele de lecturã
formale, prin care democraticã este apreciatã societatea ce a fost capabilã
sã articuleze un edificiu instituþional coerent, funcþional, întemeiat pe
principiul separãrii puterilor în stat, pe libertate economicã, exigenþã
normativã ºi echitate socialã. Dar, desigur, democraþia nu este doar un
ansamblu instituþional anume ºi un set de legi care au probat eficacitate. O
societate nu e neapãrat democraticã, chiar dacã organizeazã regulat alegeri
libere, posedã instituþii ce poartã denumiri conforme standardelor din
domeniu ºi afiºeazã cele mai onorabile etichete birocratice. Democraþia
trãieºte prin oamenii care compun societãþile, iar aceºtia nu îºi rînduiesc
viaþa numai în registrul relaþiilor formale. Legile ºi instituþiile care le animã
sunt importante prin ele însele, dar ceea ce conferã autenticitate democraþiei
este suportul sãu subiectiv, multitudinea raporturilor informale dintre actorii
sociali (oameni obiºnuiþi, instituþii, scenarii colective). Aºteptãrile
cetãþenilor, ansamblul reþelelor de încredere, nãdejdea cã angajarea
comunitarã e aducãtoare de beneficii, cã „meritã” deci sã fii angrenat în
„facerea treburilor cetãþii”, cã nu eºti numai un personaj marginal, manevrat
instrumental de cei care au nevoie (de regulã o datã la patru ani) de susþinerea
ta, faptul cã existã o regulã transindividualã („legea”) apreciatã ca fiind
„corectã”, care te-ai convins cã e precumpãnitor respectatã ºi regleazã
benefic raporturile din societate, sunt toate crezuri implicite în mãsurã sã
te facã sã simþi cã aºezarea democraticã este cea mai bunã dintre lumile
sociale posibile. ªi, în consecinþã, dincolo de retoricile teoretice ale filosofiei
politice ºi de constatãrile sociologilor, sã te determine sã fii pregãtit sã
lupþi pentru aceastã lume, ca pentru un bun comunitar fãrã de care fiecare
dintre noi ar fi sufocat de nedreptate ºi arbitrarietate. Cum stãm, în fapt, în
registrul temeiurilor subiective ale democraþiei? S-a ajuns în unele barometre
ca un român din zece sã „aibã încredere în omul simplu, necunoscut, de
lîngã el”, ca pentru aproape 50% din concetãþenii noºtri reuºita în viaþã sã
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nu se datoreze „ºcolii”, ci „aranjamentelor”, ca numai aproximativ 10% sã
considere cã „pot participa la influenþarea vieþii politice” ºi ca mai bine de
jumãtate sã aprecieze cã „legea e pentru cei slabi”, cãci „cei puternici ºi-o
fac pe a lor”. Adevãrata însãnãtoºire a României de azi se va putea face nu
numai prin reforme instituþionale, formale, ci mai ales printr-o reformã a
felului informal în care ne raportãm la destinul nostru comunitar ºi, mai
ales, la noi înºine. Sã ne facem bine treaba acolo unde suntem fiecare, iatã
singura opþiune sigurã de care dispunem! Sã nu ne mai lãsãm duºi de valul
unei istorii „nedrepte”, ci sã ne luãm viaþa în propriile mîini, ºi sã îi cãutam
pe cei treji sã ni se alãture. Restul e iluzie.
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4343434343
(21 septembrie 2006)

Morala de dincolo de orice instanþãMorala de dincolo de orice instanþãMorala de dincolo de orice instanþãMorala de dincolo de orice instanþãMorala de dincolo de orice instanþã
Prezent la Timiºoara, în vecinãtatea alegerilor generale din 2004, în
atmosfera sumbrã a neputinþei ºi implacabilului – aºa cum pãreau sã se
rînduiascã lucrurile la noi – Gabriel Liiceanu a teoretizat la o conferinþã în
faþa studenþilor natura moralei politice moderne. Parcurgînd textul din
Filoctet de Sofocle, filosoful român a disociat între morala de primã instanþã,
universalistã, transistoricã, ºi morala de a doua instanþã, particularistã,
istoricizatã, în care scopul scuzã mijloacele. Mai mult, în numele unui bine
comun, asemeni principelui imaginat de Machiavelli, omul politic modern
ar putea recurge la acest tip de morala degradatã, singura eficientã în lupta
cu barbaria ºi arbitrarietatea. Prin urmare, deºi aparent inacceptabilã, morala
de a doua instanþã devenea funcþionalã, iar cel care o asuma, dacã urmãrea
binele comun, putea fi absolvit de imoralitatea sa implicitã. Tot atunci,
rãspunzînd unei întrebãri febrile ºi descurajate din salã, Liiceanu sugerase
cã Traian Bãsescu ar reprezenta politicianul care, cu „armele lor” (desigur,
nu tocmai „curate”), i-ar putea învinge pe cei care se înstãpîniserã peste
România ca peste propria moºie. Un exerciþiu de relativism, pragmatism ºi
toleranþã eticã, sã recunoaºtem, care readucea speranþa cã, totuºi, ceva se
mai poate schimba, ºi are „cine” ºi „cum” sã o facã în numele nostru. Bãsescu
a ajuns preºedinte, „ai noºtri” au întors, în ultima clipã, cãruþa istoriei înspre
strada lor, dar, oare, suntem îndreptãþiþi astãzi sã decidem cã „e mai bine”?
Descoperim pas cu pas aceleaºi moravuri jalnice, baronii „lor” au fost
înlocuiþi degrabã cu baronii „noºtri”, aceeaºi clientelã fãrã scrupule de cefe
groase ºi analfabeþi cultural s-au ramificat pretutindeni, iar „binele comun”
s-a privatizat de mult. Oriunde te uiþi, dupã un scurt interludiu de
„normalitate”, oamenii de calitate încep sã plece sau sunt alungaþi, cei care
erau repere morale sunt descoperiþi ca turnãtori ai securitãþii, iar tinerii se
aratã a fi mai „bãtrîni” decît vîrstnicii. Regula lui „hai sã apuc acum cît mai
vîrtos acum ºi aici, cãci nu se ºtie ce va fi mîine”, pare sã ghideze traiectoria
de viaþã a celor mai mulþi români care au izbutit ceva dincolo de
supravieþuire. Într-o asemenea lume, în care continuitãþile atitudinale ºi
deprinderile instituþionale sunt mai influente decît înnoirile, în care strategia
„înºfãcatului” devine o adevãratã paradigmã existenþialã a omului obiºnuit,
morala care cãlãuzeºte societatea nu mai e nici mãcar de a doua instanþã, ci
devine o moralã de dincolo de orice instanþã. O moralã pur conjuncturalã,
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post-post-modernã, pentru o societate, în fibra ei, pre-modernã. Iar dacã nu
vom decide sã ne deºteptãm ºi sã devenim autonomi, îi vom cãuta mai
departe în momente de cumpãnã pe Bãseºti, iar aceºtia se vor îndepãrta de
modelul Principelui, (re)devenind boierii voluntari ºi arbitrari care îºi
exploateazã, nestingheriþi, moºia.
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4444444444
(28 septembrie 2006)

PãpuºarulPãpuºarulPãpuºarulPãpuºarulPãpuºarul
Cu ani în urmã, departe de þarã, într-o universitate binecunoscutã, mi-a fost
dat sã trãiesc un exerciþiu de dezvrãjire politicã. Astfel, în periplul meu, am
întîlnit o tînãrã masterandã, absolventã eminentã a unei facultãþi de ºtiinþe
sociale la Bucureºti. În cadrul micii comunitãþi de studenþi români de acolo,
ea ne-a dezvãluit într-o searã, cu detalii care ne-au îngheþat – cãci prin
precizia ºi logica cu care se îngemãnau evenimentele ºi personajele descrise,
conexiunile descrise nu puteau fi decît reale – o altã faþã a politicii autohtone.
Aºadar, înainte de a ajunge în occident, ea lucrase la Bucureºti, fiind plãtitã
„regeºte”, într-un „laborator de fabricat evenimente”, al unuia dintre
partidele cele mai importante româneºti: Partidul Democrat. Desigur,
„instituþia” cu pricina nu purta un asemenea nume, dar în spatele faþadei
unui „institut de sondare a opiniei publice ºi de marketing politic”, care
exhiba toate atributele „onorabilitãþii ºtiinþifice”, se desfãºura „altceva”.
Aici, o echipã de specialiºti în comunicare publicã, sociologi ºi psihologi
urmãreau cu maximã precizie fiecare „miºcare” a scenei politice ºi sociale
româneºti. „Fiecare are directorul lui”!, ne descria febril ea, relatîndu-ne
cuprinzãtor cum se inventaria fiecare intervenþie publicã a politicienilor de
prim plan ºi de plan secund („în fiºiere datate”). Pe baza selecþiei se
întocmeau analize de conþinut profesioniste, pentru a extrage mesajele
dominante comunicate, se evalua fiecare ecou în opinia publicã a gesturilor
politice, ºi, mai ales, se examinau cu multã minuþiozitate, aºteptãrile
oamenilor. Pînã aici, nimic nou sub soare. ªi în Occident, în þãrile cu
democraþie consolidatã, fiecare partid cu pondere electoralã însemnatã are
propria echipã de experþi care stabileºte, consultînd agenda publicã, mesajele
ce trebuie comunicate audienþei, pretutindeni avem º i aceastã inginerie
fantasmaticã care ordoneazã „ieºirile la rampã”, pentru a avea un impact
mediatic cît mai consistent. Cu o nuanþã, însã. „Acolo” agenda cetãþeanului
nu e consultatã doar instrumental, ca o resursã care ne poate „aduce
beneficii” prin „valorificarea speranþelor oamenilor”. „Acolo” chiar se
rezolvã urgenþele agendei publice, iar eventualul divorþ dintre aºteptãrile
cetãþenilor ºi acþiunea politicã expulzeazã de pe scena politicã partidul care
cade în acest pãcat. La noi, însã, important este numai „procentul”. Iatã
obsesia: sã nu „cãdem în sondaje”! De aceea, cînd partidul înregistra scoruri
îngrijorãtoare, „specialiºtii noºtri” creau un „eveniment”, care, prin
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consecinþele sale, „refãcea” deficitul. Prin urmare, nu conteazã care este
realitatea ºi care sunt problemele ei, „noi” suntem „salvatorii”. Aºa am
aflat detaliat – iar anii care au venit nu au fãcut decît sã-mi confirme
„descoperirea” - cum a fost detronat un prim ministru (Ciorbea), cum s-a
perpetuat instabilitatea guvernului CDR, cum s-a produs „criza grîului”.
Aºa am aflat cum pãpuºile manevrate erau de toate calibrele, de la Triþã
Fãniþã la Traian Bãsescu, ºi cum prin ingineria de imagine ºi cuvînt,
„procentajul” partidului creºtea din nou. Dar între România realã ºi România
iluzorie nu era – ºi nici nu putea fi – vreo punte. Desigur, toate partidele
româneºti importante aveau propriul „laborator”, iar lupta politicã era – ºi
este – mai mult o disputã pentru impunerea „evenimentului” stindard. Între
timp „expertiza” s-a rafinat, iar mizele au sporit considerabil, o datã cu
miliardele integrãrii. În spatele scenei, însã, acelaºi popor tãcut soarbe, de
17 ani, gãlãgia unor pãpuºi strîmbe. ªi în spatele tuturor zîmbeºte, mulþumit,
pãpuºarul.
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4545454545
(5 octombrie 2006)

Generaþia 00Generaþia 00Generaþia 00Generaþia 00Generaþia 00
A început un nou an universitar. Deºi avansam un cliºeu, mereu nãdãjduiam
ca va fi „altfel”. Poate, cu acest nou an, îmi spuneam, va sosi, în sfîrºit,
generaþia care va rupe cu inerþia, compromisul, deznãdejdea, ratarea. „În
voi ne e speranþa!”. Dar… Mi-era teamã cã tot mai mult, generaþia de astãzi,
desigur, cu notabile excepþii, se îndreaptã încet, dar sigur, spre rãtãcire ºi
atomizare. Probabil cã asta s-a ºi dorit. În multe privinþe, generaþia celor
care au astãzi 20 de ani, a celor complet detaºaþi de memoria recentã a
comunismului, s-a articulat complet diferit faþã de generaþia 70, 80 sau 90.
La noi identitãþile generaþionale, ºi aºa discutabile (cãci porneau de la
premisa de omogenitate), erau asociate mai degrabã mediului literar ºi unui
anume mod de a te angaja în culturã, fiind mai apoi extrapolate întregii
cohorte. Cred cã un tînãr lucid de acum, pus sã facã o descriere a generaþiei
2000, comparînd-o cu cele precedente, ar înfãþiºa-o simplu: „Noi suntem
generaþia 00”. Legitim din punct de vedere numeric, provocator din punct
de vedere simbolic: „noi suntem ºi haznaua istoriei pãrinþilor noºtri – doar
aºa erau însemnate odinioarã veceurile publice -, noi suntem ºi începutul,
generaþia „resetãrii”. De la noi va porni totul. De la noi se va mãsura totul.
În derizoriu ºi în înãlþare. Cãderea sau ridicarea voastrã va fi în mîinile
noastre”. Aceºti tineri pe care îi caut cu înfrigurare la fiecare început de an
ca pe o salvare mereu amînatã, sunt, desigur, parte a unui corp social mai
larg, care are handicapurile, dar ºi resursele sale. Ei nu pot fi, pînã la urmã,
radical diferiþi de „pãrinþii” lor. Cine ne sunt, însã, tinerii? Un studiu sprijinit
de Banca Mondialã, derulat nu cu multã vreme în urmã, asupra „ºtiinþei de
carte” în lume, avea sã ne zdruncine în miopia noastrã, privitoare la „cît
suntem noi de înzestraþi cultural”. Examinaþi în registru comparativ, românii
ieºeau rãu, cãci, pe baza estimãrilor la nivelul populaþiei totale, extrapolate
de la nivelul eºantionului, se observa cã aproximativ un milion de români
sunt analfabeþi primar (adicã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã, ceea ce ar fi
putut fi previzibil, datoritã disparitãþilor sociale, în pofida retoricii comuniste
legate de „eradicarea flagelului analfabetismului”). Mult mai grav, însã,
aproape 3 milioane se arãtau a fi „analfabeþi funcþional” (adicã nu ºtiu ce
sã facã cu ceea ce au dobîndit în ºcoalã, fiind incapabili sã rezolve sarcini
cotidiene simple, de la completarea unei cereri într-o instituþie, pînã la
construirea unei fraze coerente despre un episod de viaþã propriu). Iar
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fenomenul extinderii analfabetismului funcþional se dovedea cu atît mai
penetrant cu cît generaþiile erau mai fragede ca vîrstã (e adevãrat cã cei
mai ilustrativi români din aceastã categorie nu sunt, totuºi, tinerii, ci, desigur,
politicienii). ªi ce putem face dincolo de retorica lamentaþiei, cu care ne-
am obiºnuit ca peºtele în apã? Chiar e în zadar totul, chiar nu mai e nici o
speranþã? Oare aºteptãrile unui dascãl de la fiecare început de an universitar
se cuvin sã fie numai un exerciþiu de iluzie naivã? Rãspunsul mi l-a dat
deunãzi un student, care, privindu-mã în ochi, mi-a rostit: „Domnule
profesor, totul începe, dacã e sã înceapã ceva, acum, aici, cu dvs. ºi cu
mine! Nu suntem nici mai buni, nici mai rãi decît cei de dinaintea noastrã.
Numai dvs. sunteþi mai obosiþi. Iar noi, mai singuri. Nu suntem un zero,
dupã cum nici dvs. nu sunteþi totul. Suntem – atît cît suntem – numai
împreunã. Iar ceea ce trebuie sã faceþi e sã vã vedeþi – cît puteþi de bine –
de treaba dvs, acum ºi aici, cu cei ca mine. ªi dacã toþi vom face astfel,
chiar din clipa urmãtoare, vom avea o altã þarã!”. Nu credeþi cã meritã sã
încercam?
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4646464646
(12 octombrie 2006)

Ascunzãtoarea bîrfeiAscunzãtoarea bîrfeiAscunzãtoarea bîrfeiAscunzãtoarea bîrfeiAscunzãtoarea bîrfei
Pe vremea cît studiam la Bruxelles, la etajul trei al cãminului nostru din
campus se îngemãnase o adevãratã Uniune Europeanã avant la lettre. Erau
pe lîngã belgieni (îndeosebi flamanzi) ºi olandezi, germani, baltici de toate
soiurile, un francez, mulþi spanioli (pe ei i-am gãsit pretutindeni mulþi),
italieni, unguri, polonezi, ºi, noi, românii. Spaþiul privilegiat de sociabilitate
într-o asemenea rezidenþã era singurul loc unde inevitabil ne întîlneam
cotidian, bucãtãria. Acolo se petreceau cele mai neaºteptate „schimburi
interculturale”, totul era viu ºi spontan, iar în acel spaþiu al aromelor mixate
de la gulyas cu paprika la tortellini cu parmezan se perindau înaintea mea
atîtea feluri de „a fi european”, încît cu greu le puteai gãsi un numitor
comun. Totuºi, pentru colegii noºtri „occidentali”, a cãror þãri nu
parcurseserã interludiul comunist, ceva ascuns ºi totuºi frapant îi
individualiza. Era ca un cod de comunicare deopotrivã flagrant dar
intraductibil, care ne arãta pe noi, esticii (ºi cu asupra de mãsurã, „noi
românii”) „altfel”. Simþeam diferenþa, era intensã ºi palpabilã, dar imposibil
de cuprins într-o înþelegere imediatã. ªi mi-am propus sã fiu mai „cu bãgare
de seamã”, sã „cercetez fenomenul”. Curînd, dupã prima sãptãmînã, am
avut „revelaþia”. Pe scurt, de fiecare datã, fãrã greº, cînd cineva dintre noi
se ridica de la masã – în numeroasele prilejuri cînd eram împreunã în grupuri
mixte etnic – prima pornire a noastrã, a românilor, era sã-l luãm „la vorbe”
pe cel care tocmai ne pãrãsise. ªi, oarecum de la sine, sã-i cãutam, „firesc”,
cusurul, „sã-l povestim”, sã îl întoarcem pe toate feþele. O asemenea
înclinaþie stîrnea degrabã rumoarea interlocutorilor occidentali, care, de
regulã, activau masca unei neînþelegeri, ºi se închideau faþã de entuziasmul
nostru demolator. Atît de adînc ne-a intrat în sînge aceastã formã de a ne
raporta le semenul nostru, atît de intim ne e lipitã bîrfa de carnea identitãþii
noastre de fiecare zi, cã îþi trebuie uneori un ºoc al diferitului cultural ca sã
te dumireºti cum eºti de fapt. Întocmai cum observase odinioarã marele
istoric francez Fernand Braudel: „Trãiþi în Londra timp de un an ºi nu veþi
ºti mai multe despre Anglia. Dar prin comparaþie, veþi înþelege brusc, în
lumina surprizei, unele din cele mai profunde ºi mai individuale
caracteristici ale Franþei, pe care înainte nu le-aþi înþeles pentru cã le
cunoºteaþi prea bine”. Aºa am „pãþit” ºi eu: a trebuit sã ajung la celãlalt
capãt al Europei ca sã îmi dau seama cît de des-centraþi suntem „noi”, cei
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de acasã. „Ei” niciodatã nu ar fi procedat astfel, ºi nu din politeþe sau dintr-
o pornire cuviincioasã. Pur ºi simplu nu aveau în „softul” lor aºa ceva:
discuþiile naturale se învîrteau în jurul lucrurilor care „se pot face” împreunã
cu „celãlalt” (fie cã e vorba sã mergi la un pub, pentru a te distra, sau la o
bibliotecã, pentru a învãþa). La noi, mereu glosam pe marginea lui „de ce
nu s-a putut face, ce ar fi fost dacã…”. Ei îºi trãiau viaþa lor, noi trãiam
viaþa altora. Pentru „ei”, „celãlalt” e un prilej de a-þi îmbogãþi clipa de
acum ºi de aici, la „noi”, de a a-þi explica „de ce nu mi-a ieºit ieri” ºi „de ce
sunt condamnat sã ratez mîine”. Iar dacã nu vom conºtientiza cît de
rãtãcitoare e ascunzãtoarea bîrfei, putem sã ne integrãm în toate Uniunile
din lume, cãci vom rãmîne mereu singuri, într-o istorie care va trece mai
departe pe lîngã noi ºi pe care ne-o vor face, mereu, „alþii”.
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4747474747
(19 octombrie 2006)

Stilistica zgomotului publicStilistica zgomotului publicStilistica zgomotului publicStilistica zgomotului publicStilistica zgomotului public
Trãim într-o societate în care se produce mult zgomot ºi puþinã cunoaºtere.
Încercînd sã valorifice temerile ºi neîmplinirile oamenilor, experþii
manipulãrii elaboreazã o pînzã deasã de mesaje în medii, care creeazã
impresia unei dezbateri. În fapt, e numai un vacarm sterp, care mascheazã
adevãratele probleme ale societãþii, cãrora politicienii nu pot (sau nu au
interesul) sã le gãseascã soluþii. Iar cea mai potrivitã strategie de a-l þine
captiv pe cetãþean e sã îi întreþii iluzia participãrii la „facerea lumii”,
valorificîndu-i emoþiile, speranþele ºi aºteptãrile. Dar cum se construieºte
un mesaj penetrant? Cea mai însemnatã condiþie a reuºitei sale este iniþiativa:
cel care îl lanseazã primul are un avantaj decisiv în bãtãlia informaþiei pe
terenul deschis de conþinutul acelui mesaj. Emiþãtorul primar poate sã îºi
construiascã nestingherit discursul, în vreme ce adversarul sãu va fi ocupat
sã rãspundã, sã demonstreze inautenticitatea sau nedreptatea mesajului sursã
ºi nu va mai avea posibilitatea unui discurs propriu, coerent ºi eficient. De
aceea, cel mai adesea replica nu vine, în rãzboiul profesionist al persuasiunii,
pe acelaºi teren, ci se coaguleazã într-o direcþie adiacentã, ofensivã, care
înglobeazã doar parþial problematica mesajului iniþial al „atacatorului“.
De unde ºi observaþia cã dialogul persuasiv nu e un dialog autentic, ci doar
o succesiune de monologuri rãzboinice, cantitatea de cunoaºtere fiind invers
proporþionalã cu cantitatea de influenþã. Pentru a putea promova un mesaj
în straturi cît mai adînci ale socialului e necesarã ºi o prezenþã cît mai
pregnantã în zona mass-mediei, cine deþine controlul acesteia avînd cele
mai mari ºanse de a stãpîni minþile oamenilor. Iatã ºi motivul pentru care
puterea din România, indiferent de compoziþia ºi orientarea ei, s-a dovedit
extrem de interesatã de înfeudarea principalelor mijloace de comunicare în
masã. Revenind la iniþiativã, e antologic exemplul „puciului legionar“ din
iunie ’90, invocat de preºedintele de atunci pentru a justifica tulburãrile
interne. Deºi absurd ºi în contradicþie flagrantã cu realitatea (sute de mii de
bucureºteni, martori ai acelor zile, îl pot invalida ca absurd ºi grotesc), era
foarte simplu, fãcea apel la temerile reale ale oamenilor faþã de instabilitate
ºi dezordine (nu întîmplãtor sloga-nul cel mai influent în vreme va fi „Vrem
liniºte!“) ºi avea avantajul indiscutabil al lansãrii sale pe canalul media cel
mai pãtrunzãtor (televiziunea naþionalã). Cãzuþi în capcana jocului de
mesaje, fãrã sã ºtie cã sunt confruntaþi cu o realitate mult mai profesionist
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organizatã, studenþii victime, în loc sã acuze, la conferinþa de presã
organizatã, s-au disculpat: mult timp de atunci ei vor încerca sã argumenteze
cã, totuºi, „ei nu sunt legionari“. Inutil, impactul în opinia publicã a fost
contraproductiv, confirmînd, în pofida enormitãþii afirmaþiei ofensive,
postulatul lui Elliot Aronson: „Cu cît un emiþãtor credibil transmite un
mesaj mai radical, cu atît eficacitatea persuasiunii creºte“. Sã nu ne mire,
de exemplu, cã dialogul surzilor între preºedinte ºi premier, ca ilustrare a
obsesiei amîndurora de a acapara mediatic România, e rupt de realitate ºi
urgenþele ei. ªi promoveazã precumpãnitor enormitãþi (precum tema
retragerii în Irak). Important e sã fii primul care ataci, ºi sã îl ataci mereu
pe „celãlalt”. Doar astfel „creºti”. Iar în spatele acestui mod gãlãgios de a
face politicã rãmîne o un popor tãcut, care „simte cã trãieºte” din nou
hrãnindu-se cu zgomotul public. ªi cu cît mai mare va fi gãlãgia, cu atît
mai sãrãcitã îi va fi, cu adevãrat, viaþa.
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4848484848
(26 octombrie 2006)

Peºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai naºtePeºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai naºtePeºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai naºtePeºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai naºtePeºtera istoriei ºi mîinele care nu se mai naºte
În confruntarea cu istoria, avem consistenþa unor umbre. Episoadele
dureroase, contorsionante, ale trecutului nostru mai mult sau mai puþin
recent nu par a fi altceva decît niºte umbre fantomatice proiectate pe peretele
peºterii platoniciene în care zãcem încãtuºaþi. Nu noi am fost acolo? Nu
noi am cedat, am acceptat sã minþim, sã lovim în semenul nostru cãzut la
pãmînt, nu noi am ridicat, prea uºor, piatra? Cîtã vreme nu vom înþelege cã
deriva comunistã a putut avansa numai prin consimþãmîntul nostru tacit,
printr-un adevãrat contract social al ororii, bizuindu-se pe abandonul nostru
comunitar, vom continua sã rãtãcim drumul spre un mîine în care sã
(re)devenim stãpîni pe propria-ne viaþa. Am citit cutremurat cartea bazatã
pe biografia celui care a fost poate cel mai important (ºi recunoscut ca
important în lumea academicã apuseanã!) psiholog român: Nicolae
Mãrgineanu. În volumul redactat prin intermediul documentelor preluate
din arhiva CNSAS, aflãm cum profesorul clujean, un echivalent ºtiinþific
în vreme a lui Thorndike sau Thurstone, a fost condamnat în cadrul unui
proces înscenat, ºi vreme de 16 ani ºi-a asumat cea mai terifiantã sarcinã a
omului care studiazã lãuntrul oamenilor, aceea de a fi psihologul sui-generis
al propriei deprivãri de viaþã, de profesie, de vocaþie. Devenim, aºadar,
martorii dezvãluirii subiectului victimã care experimenteazã pe viu
nedreptatea flagrantã, tortura, umilinþa ºi care are puterea sã relateze, la
rece (!) despre subiectul cãlãu ºi despre contextul temniþei, ca despre un
experiment psihologic ºi social ce merita adîncit, lãmurit. Ca despre o
patologie socialã care e peste mãsurã de pilduitoare pentru deriva unei
lumi. Pilduitoare pentru noi, cei de „mîine”. ªi peste toate rãzbãtea, fãrã
emfazã, umanitatea ºi pasiunea de viaþã a celui cãruia i s-a refuzat viaþa ºi
vocaþia pentru care era înzestrat. Dar oare a venit acel „mîine” cu adevãrat?
Astãzi, curînd dupã împlinirea a 100 de ani de la naºterea sa, nici un
eveniment aparte (volum, conferinþã aniversarã) nu a adus în atenþia „elitei”
româneºti (cãci de omul obiºnuit nici nu mai poate fi vorba) figura ºi
contribuþia eminentului profesor. În schimb, unul dintre cei care l-au turnat
copios (pe el, ºi pe mulþi alþi intelectuali de referinþã ai vremii, precum
Lucian Blaga) ajunge, sub stindardul Academiei Române, omagiat într-un
volum colectiv. Între Alexandru Roºca ºi Nicolae Mãrgineanu, „elita”
româneascã l-a ales ca reprezentativ pentru „ceea ce suntem noi mai bun”,
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pe cel dintîi. ªi nu cred cã a „greºit”. Cãci în esenþa corpului sãu, majoritatea
„elitei” româneºti (fie cã e vorba de lumea psihologilor, fie oricare altã
tagmã profesionalã) e alcãtuitã în jurul unei ambivalenþe adînc înrãdãcinate:
pe de o parte fuga de propria biografie compromisã, pe de altã parte, în
pofida acestei cedãri, nevoia de prim-plan, de etalare de sine favorabilã.
Iar cea mai bunã formã de a vorbi despre sine este cea de a mobiliza
simbolurile intelectuale care-þi sunt cel mai afine. De aceea, cãlãii devin
„sãrbãtoriþi”, de aceea Ristea Priboi rãmîne fãrã replicã în deºãnþata ofensivã
în faþa victimei sale, Werner Sommeraurer (muncitor braºovean care, nu-i
aºa, era din „plebe”, deci detestabil), de aceea generaþia ruºinii a produs,
totuºi, o „rezistenþã prin culturã”. Tare mi-e teamã cã ne va salva numai
biologia. Sau poate nici mãcar ea, cãci mulþi dintre tinerii de azi sunt rînduiþi
dupã chipul ºi asemãnarea „pãrinþilor” lor. În fond, refuzul de a-l aniversa
(dar ºi de a-l citi!) pe Mãrgineanu este, în primul rînd, refuzul „noii elite”,
ajunsã acum sã dispunã de o mare parte din Românie, de a pãrãsi autismul
social în care „vechea elitã” s-a aruncat „adaptativ”. Vom avea, oare,
eliberatorul curaj de a privi înspre adevãrata sursã a umbrelor identitãþii
noastre?
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4949494949
(2 noiembrie 2006)

“E bine!” (2)“E bine!” (2)“E bine!” (2)“E bine!” (2)“E bine!” (2)
Uneori, în cîteva eºantioane de viaþã se condenseazã întregul ei rost. Urmaþi-
mã într-o cãlãtorie oarecare, strãbãtutã de un student timiºorean vreme de
douã ore, aleatoriu alese, într-o zi ca oricare alta: Cobor. E o dimineaþã
rece ºi umedã. Casa scãrii e în beznã. Iar s-a ars becul „comun”, ºi nu l-a
mai schimbat nimeni de cîteva zile. Nici mãcar eu. De ce aº face-o? Oricum,
cîndva, cineva, o va face. „Poate”. Ajung grãbit în staþia de tramvai. Nu
fãrã emoþii. Cãci iar, gîndindu-mã la seminarul de la 8, nu am fost cu bãgare
de seamã, ºi am cãlcat în tranºeea din mijlocul trotuarului, care zace
descoperitã de cîteva luni. E locul care atrage cele mai multe înjurãturi
mocnite ale strãzii. „Asta e”. În staþie, un grilaj de fier ruginit în faþa cuºtii
de bilete. O vînzãtoare acritã care nu are rest la bancnotele mele. Ea stã pe
scaun, eu mã aplec înspre gãoacea ei defensivã. Stau cocîrjat ca sã mã fac
înþeles, iar ea, simþind cã dispune o clipã de mine, se rãsteºte þopeºte: < -
Hai, dã-te la o parte, cã doar nu suntem la aprozar acilea>. Mda. Unde ne
sunt bãnãþenii? „Dar, ce pot face?”. În tramvai, lupte greco-romane. Rãsuflu
cumva. Încerc sã dau fuga la primãrie, înainte de a ajunge la universitate.
Am de ridicat un certificat fiscal. L-am depus în data X, ºi trebuie, spune
computerul, sã-l ridic astãzi între 8 ºi 13. Sper sã ajung la U mãcar la ora 9.
Stau la o coadã straºnicã, ºi iatã-mã faþã în faþã cu un alt funcþionar crispat,
ascuns într-o altã cuºcã. Mãcar e pe jumãtate din sticlã. Cuºca. Cãci
funcþionarul e opac. Verificã în calculator cîteva secunde „starea”
certificatului meu. Rînjeºte aprobator. Deci e OK. Apoi, cautã maºinal cu
mîna, în diverse mormane care îi populeazã încãperea, în deplinã
devãlmãºie, vreme de vreo 10 minute, spre disperarea mea ºi a celor care
îngroaºã coada. Cu fundul pe scaun, înºurubîndu-se în jurul evidenþei
(certificatul meu e de negãsit), mã þine în picioare, pe mine (ºi întreaga
cohortã din spatele meu) suspendat în plin paradox epistemologic: < - Este
(conform calculatorului), dar nu… este (conform realitãþii)! Mergeþi la
inspector>! S-a dus seminarul meu de dimineaþã! „Dar, sã am înþelegere,
totuºi, se mai întîmplã”. Inspectorul, dupã ce îl deranjez de la þigara pe
care o sorbea tîmp pe culoar (fumatul e interzis la locul de muncã, dar
acolo se poate auto-expatria în liniºte, suferind în tãcere pentru un destin
atît de monoton), ºi dupã ce aºtept cuviincios sã se coboare de la înãlþimea
staturii sale administrative, mã cheamã înspre altã gãoace. El se aºeazã cu
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zgomot, eu în picioare. < - Mda. Este o neregularitate. Vom rezolva
chestiunea. O sã vi-l facem încã o datã. Veniþi în ziua Y, de la 8 la 13. Dar
sã fie în ziua Y, vã rog, cã mulþi ne dau peste cap cu neseriozitatea lor>.
Încep sã dau eu în clocot. „Dar ce pot sã-i fac?”. Ajuns în sfîrºit la
Universitate, seminarul e deja gata. Mã ciocnesc aproape de profesorul
care tocmai iese din salã. Îmi cer scuze pentru „ratarea” din „motive
obiective” a seminarului. Profesorul mã priveºte mirat, adãugînd scîrbit: <
- Nu-i nimic, bãiete. Oricum, m-am sãturat de voi toþi. ªi de mine. Cumpãrã-
mi cartea, ºi iþi motivez eu cumva absenþa>.  „Se putea ºi mai rãu”, gîndesc
eliberat. ªi totul se scurge mai apoi neschimbat, în aceeaºi albie, cu aceleaºi
rutine, „firesc”, ºi peste o orã / zi / sãptãmînã / lunã / an /… viaþã. ªi peste
toate, rãtãcitori, un popor majoritar de oameni singuri, care au uitat sã mai
fie împreunã, care au pierdut sensul oricãrui rost comunitar, frustraþi în
marginalitate ºi obsedaþi de pãrelnicia lor. ªi acelaºi cerc, care se închide
la nesfîrºit: „poate” cã „asta e”, „dar ce pot face”?, „se mai întîmplã”, cãci
„se putea ºi mai rãu”. Deci,… „e bine”!
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5050505050
(9 noiembrie 2006)

Schimbarea de atitudine ºi tranziþiaSchimbarea de atitudine ºi tranziþiaSchimbarea de atitudine ºi tranziþiaSchimbarea de atitudine ºi tranziþiaSchimbarea de atitudine ºi tranziþia
O schimbare structuralã de amploare (precum tranziþia Românei înspre
economia de piaþã ºi democraþia participativã) e însoþitã ºi de prefaceri
mentale profunde. Ocupînd un loc central în lectura psihosociologicã a
dinamicii sociale, tema schimbãrii de atitudine ne ajutã sã pãtrundem
metabolismul reorientãrilor subiective ale oamenilor faþã de lumea care se
rînduieºte altfel decît curgerea linã, monotonã a istoriei. Vital este, în acest
registru, gradul de acceptare iniþialã a conþinutului mesajului de cãtre þintã,
care se bizuie pe teoria judecabilitãþii sociale. Teoria evocatã afirmã cã,
cel puþin pe termen scurt, nivelul de schimbare a atitudinii este în relaþie cu
diferenþa dintre atitudinea iniþialã a subiectului ºi atitudinea ulterioarã doritã
a fi indusã. Comunicarea ce se situeazã în apropierea poziþiei þintei se aflã
în latitudinea de acceptare ºi va fi admisã, iar cea care e departe de
convingerile þintei se plaseazã într-o latitudine de respingere, ajungînd sã
fie rejectatã. Prin urmare, pentru ca cineva sã-ºi schimbe atitudinea,
comunicarea trebuie sã depãºeascã minimul discrepanþei (sã fie relativ
aproape — sau cel puþin sã se prezinte astfel! — de ceea ce credem privitor
la tema datã), dar sã nu conþinã o discrepanþã majorã, dincolo de pragul
respingerii (fiind complet diferitã de convingerile noastre). Vom clarifica,
prin valorificarea acestui mecanism, de ce mesaje precum „avem nevoie
de o piaþã liberã ºi o societate deschisã, în care competiþia individualã pe
baza meritului personal ºi libertatea cetãþenilor sã fie garantate, în care sã-
l încurajãm pe omul obiºnuit sã-ºi refacã destinul profesional“ nu puteau
avea succes la o mare parte din populaþie, care a fost înrobitã de mesaje
colectiviste ºi socializatã în valori asistenþiale („statul trebuie sã ne dea:
salarii, locuinþe, locuri de muncã“). Cei din urmã nu puteau înþelege, în
primul rînd, concepte abstracte, precum „libertate socialã“, „societate
deschisã“, iar ceea ce înþelegeau era total împotriva convingerilor proprii,
traduse în registrul lui „trebuie sã fie cineva care sã ne pãstoreascã“. Situate
dincolo de latitudinea de respingere, aceste mesaje au hrãnit o bunã parte a
discursurilor publice ale intelectualitãþii româneºti, ruptã ºi ea de realitãþile
României reale, prin intermediul unui discurs bovaric ºi, cel mai adesea,
deloc inocent. Se cuvine sã înþelegem, în sfîrºit, o axiomã fundamentalã a
psihologiei sociale: dincolo de minore schimbãri conjuncturale, în mod
global existã oameni care nu mai pot fi schimbaþi în atitudinile lor
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fundamentale, oameni care trãiesc viaþa fãcutã de alþii (Marin Preda ar fi
spus „oameni trãiþi de viaþã“), iar pentru a-l face pe subiectul individual
ºi colectiv capabil sã-ºi reorienteze aceste atitudini, este necesar sã-i
descoperim un interes pentru schimbare. Iar dacã elita româneascã nu va fi
capabilã sã articuleze, printr-o adevãratã pedagogie comunitarã, un sens
cîºtigãtor al schimbãrii, prin care fiecare cetãþean sã simtã cã meritã „sã
riºte”, sã iasã din rutina lui „totul e pierdut”, „jocurile sunt fãcute” ºi „e
prea tîrziu”, ne vom conserva destinul de pastã umanã inertã, care a uitat sã
fie un popor viu, angajat.
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5151515151
(16 noiembrie 2006)

Cartierul meuCartierul meuCartierul meuCartierul meuCartierul meu
…sau despre derizoriul intimitãþii. Acesta ar putea fi un alt titlu potrivit
gîndurilor pe care mã grãbesc neliniºtit sã vi le aºtern. Comunismul a mutilat
în multe privinþe vechea Timiºoarã. A reconfigurat dramatic cartierele
istorice, a distrus discreþionar ºi arbitrar, a construit – în general – prost,
fãrã gust ºi nefuncþional. Dar nu despre acest proiect „eficient” la nivel
structural vreau sã vã vorbesc astãzi, ci despre un „detaliu” care mãrturiseºte
despre deriva „întregului”, care ne-a pervertit într-un mod insesizabil, dar
perseverent, pînã ºi ultima redutã a spaþiului privat: intimitatea. Desigur,
oraºele sunt alcãtuite nu numai din îngemãnãri de strãzi ºi edificii, din
reþele de infrastructurã sau teritorii publice, ci ºi din reþele de speranþe,
iluzii ºi aºteptãri. Deseori lucrurile pe care le poþi „ascunde” în liniºte,
simþindu-le „ale tale” ºi asupra cãrora ai deplinã ºi suveranã stãpînire,
dezvãluie mai mult despre sãnãtatea þesutului urban decît un întreg cortegiu
de faþade. În fond, în micile spaþii private ale convieþuirii noastre cu semenii
semnificativi (pãrinþi, soþi, copii, bunici sau colegi, alãturi de vecini) se
scurge aproape jumãtate din viaþa noastrã. Iar dacã aici descoperi respectul
reciproc, bunãcuviinþa cumpãnitã, gesticulaþia minimalã, e de aºteptat sã
ai de-a face cu un loc „normal”, în care poþi trãi „aºezat”, în care te poþi
simþi, cu temei, „acasã”. Dacã însã constaþi rutinier cã „vecinul nici nu te
vede” cînd treci pe lîngã el, dacã bagi de seamã cã locurile comune sunt
mai degrabã un gunoi adãugat zilnic ºi un teren viran, dacã vecina îºi strigã
odrasla ca peste celãlalt deal (iar copilul, devenit la rîndul lui pãrinte,
înþelege sã rãcneascã asemenea antecesorilor atunci cînd îºi cautã propriul
prunc de 10 ani rãtãcit printre subsoluri), dacã cel de deasupra „dã gãuri”
sau îºi bate covoarele exact cînd vrei sã te odihneºti puþin, deºi la parter e
afiºatã „orã de liniºte”, dacã, în sfîrºit, cu fiecare nou prilej de interacþiune,
vezi cum „celãlalt stã la pîndã” ca sã-þi gãseascã cusurul ºi sã îºi verse
fierea (adunatã în altã parte) pe tine, înþelegi cã nu mai e loc de speranþe ºi
iluzii comunitare. Iar aºteptãrile tale se rezumã la: „mãcar lãsaþi-mã cu ale
mele, în casa mea”. Dar o asemenea pornire spre autonomie putea deveni
„primejdioasã” pentru ordinea socialistã. Aºa cã tovarãºii au gãsit degrabã
un procedeu „adecvat” prin care viaþa fiecãruia devenea exibatã public
fãrã de voie ºi fãrã de limite. Plasarea blocurilor. Obscen de aproape, încît
întreaga viaþã þi se descheia în ochii celui aflat în conserva pãtrãþoasã de 4-
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10 etaje din faþa ta. Ori decideai sã transformi locuinþa într-un aºezãmînt
cavernã (recurgînd la perdele groase, pãturi, draperii sau jaluzele opace),
ori îºi asumai aceastã dezbrãcare publicã cotidianã de tine însuþi. Inginerii
ºi arhitecþii or fi oferind explicaþii tehnice pentru aceastã „îndesire”, însã
în planul relaþiilor interumane, un astfel de voyeurism impregnat ideologic
dãdea seama fidel de ce fel de „cetãþean are þara nevoie”: cît mai inhibat ºi
mai stînjenit de ceea ce este, avînd certitudinea cã „partidul a pãtruns peste
tot” ºi „ºtie tot”, cît mai stingher în raporturile cu cei apropiaþi, dacã pînã ºi
îmbrãþiºarea celui drag risca sa fie – ºi era – înregistratã curent. Pe scurt,
un popor în care fiecare îl supraveghea pe fiecare. Aºa cum Lori Gordon a
dovedit într-un experiment asupra privãrii de intimitate, plasînd vreme
îndelungatã subiectul sã trãiascã „la vedere” în toate ipostazele cotidiene
ºi nocturne, dupã o revoltã iniþialã, acesta intra într-o letargie a „nesimþirii
funcþionale”, singura adaptativã, urmatã succesiv de agresivitate ºi lehamite
faþã de „celãlalt”. Ceva în genul: dacã tot „viaþa mea” e „a voastrã”, mi-e
totuna „ce vreþi de la mine” ºi, deci, „mi se rupe de voi”. Privind România
de azi cu ochii celui care încã îºi mai hrãneºte speranþa ºi iluziile lui „hai sã
învãþãm sa fim împreunã”, nu poþi sã nu constaþi cã la originea acestui
dezastru identitar care a format specia sociologic majoritarã a bãdãranului
(ºi a suratei sale, þoapa) se aflã ºi acest exerciþiu controlat de dezbrãcare de
sine. Din cartierul meu, din oraºul tãu, din þara noastrã. „A noastrã”?
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5252525252
(23 noiembrie 2006)

Cît de singuri am rãmas!Cît de singuri am rãmas!Cît de singuri am rãmas!Cît de singuri am rãmas!Cît de singuri am rãmas!
Orice formã de excesivã de deschidere este semnul ascuns al unei lipse. În
pofida intuiþiilor psihologului naiv, multe din formulele noastre de raportare
la „celãlalt” nu urmeazã logica unei economii simbolice, care ar funcþiona
dupã principiul: „dau ceea ce am în surplus”, ca sã „îmi rãmînã ºi mie
îndeajuns”, ci, paradoxal, regula lui: „dau cu asupra de mãsurã ceea ce nu
am, ºi, în consecinþã, ceea ce îmi va rãmîne e ºi mai neîndestulãtor”.
Paradoxul enunþat, evidenþiat de psihologi prin numeroase strategii cognitive
ocolite pe care la angajãm, dovedeºte cum, atunci cînd conºtientizãm sau
mãcar simþim cã nu suntem „ceea ce am dori” într-un registru anume al
vieþii noastre (de la „recunoaºterea socialã” pînã la „siguranþa de sine”, de
la „cît de sãraci suntem” pînã la „cît de mult suntem iubiþi de semeni”),
avem tendinþa de a supralicita exact în sensul absenþei resurselor mobilizate.
Refuzînd normalitatea moderaþiei, doar astfel ne vom putea întreþine,
fantasmatic, iluzia lui „suntem în regulã”, „nu suntem niºte rataþi” ºi vom
încerca sã convingem audienþa de puterea unui asemenea „adevãr”.
Fenomenul este mai intens ºi mai frecvent la „oamenii fãrã rãdãcini”, cu o
experienþã mai îndelungatã a eºecului în sarcinile cotidiene, pe scurt, la cei
care „sunt mereu duºi de val” (iar într-o þarã în care majoritatea sociologicã
e alcãtuitã din asemenea personalitãþi, gravitatea simptomului e sporitã).
De exemplu, veþi înþelege, poate, mai bine, oricît de inconfortabile ar fi
aceste „descoperiri”, cum mulþi dintre pãrinþii români, activînd o
supraprotecþie faþã de copiii lor, nu manifestã „iubirea fãrã limite” (aºa
cum susþin, uneori sincer), cãci, de fapt, îi întreþin într-o stare de dependenþã,
care este opusul unei autentice iubiri, ce presupune autonomizarea
„celuilalt”. Veþi revedea numeroasele imagini ale mãmicilor înfofolindu-ºi
„natural” copiii peste mãsurã, ca „sã nu rãceascã puiul”, contribuind la o
scãdere efectivã a rezistenþei organismului ºi la o diminuare a imunitãþii.
Veþi regãsi scenariul – exersat aproape de fiecare dintre noi, involuntar –
atunci cînd ne vine un oaspete: suntem disperaþi ºi trebuie sã-l cucerim
simbolic. Aºadar, uitãm sã mai fim noi înºine, ºi toatã febra pregãtirilor
(finalizate de regulã prin mese copioase ºi cît mai diversificate) inhibã
orice capacitate de a fi „vii”, cu adevãrat prezenþi la întîlnirea cu „celãlalt”,
aºa cum ar prescrie exigenþa „prieteniei”. Dupã cum nu mai ºtim sã
„sãrbãtorim”, cîtã vreme marile prilejuri de sãrbãtoare în familie sunt mai
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degrabã ocazii prealabile de „bãtut covoare”,  „spãlat gresia ºi faianþa” ºi
„curãþat dupã dulapuri”, ca „sã fim cum se cuvine”. Cum observaþi, rãmîne
gestica golitã de sensul ascuns al bucuriei de a împãrtãºi clipa cu „celãlalt”.
Tot astfel, veþi înþelege cã cei care ni se afiºeazã drept voluntari,
„atotputernici”, vocali, care se bat cu pumnul în piept ºi care se urcã pe
toate tribunele ce le ies în cale sunt de fapt, cel mai adesea, nu cei mai
„puternici”, ci cei mai „slabi”, mascîndu-ºi cu aceastã bravadã agresivã
vulnerabilitatea identitarã. Idioþii ni se prezintã drept „înþelepþi”, tîrfele
publice devin „repere de inocenþã”, devalizatorii economiei naþionale ajung
„modele de succes ale capitalismului românesc”, iar securiºtii ordinari ne
„elibereazã de teroarea istoriei”. Iar un asemenea spectacol al violenþei
excesului, în care actorii cautã mereu „sã parã altceva decît ceea ce sunt”,
curge în faþa unei sãli aproape goale ºi foarte triste. Cine a descifrat tîlcul
spectacolului probabil ca nu va mai veni vreodatã în aceastã salã. Cît de
singuri am rãmas!
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5353535353
(30 noiembrie 2006)

Religie ºi schimbare socialãReligie ºi schimbare socialãReligie ºi schimbare socialãReligie ºi schimbare socialãReligie ºi schimbare socialã
Rolul bisericii în însãnãtoºirea simptomelor decãzute ale lumii
contemporane este vital. Mai cu seamã în Europa centralã ºi rãsãriteanã,
biserica contribuie la reconstrucþia identitarã dupã deºertul comunist, re-
imaginînd noi comunitãþi, cum ar fi spus Benedict Anderson. Cu toate
acestea, mutaþiile care survin în ultimele decenii sunt caracterizate
pretutindeni în spaþiul creºtin de privatizarea vieþii ºi valorilor religioase,
de orientarea de consum, precum ºi de ceea ce psihologii sociali numesc
prevalenþa orientãrii religioase extrinseci, instrumentale, care se substituie
religiei ca sens, tradiþionale, intrinseci. Studiile de psihologia religiei atestã,
de altfel, o legãturã puternicã între orientarea religioasã extrinsecã
(operaþionalizatã prin indicatori de genul: „calificarea religiei ca fiind foarte
importantã”, „participare frecventã la bisericã”, „inflexibilitate doctrinalã”)
ºi o serie de trãsãturi de personalitate care evidenþiazã o raportare negativ
diferenþiatoare la „celãlalt”, precum etnocentrismul, autoritarismul,
dogmatismul, distanþã socialã sporitã, rigiditatea, ºi, mai ales, activarea
unor forme specifice de prejudecãþi, de tipul celor rasiste. Ancoratã în
conºtiinþa individualã, sporind nevoia alegerilor personale, religiozitatea
contemporanã îºi conservã într-o manierã ocultatã funcþiile ºi mecanismele
tradiþionale, precum cea de control social, dar, aºa cum sugera Jeffrey
Hadden, rãmîne în tot mai micã mãsurã „o forþã cosmicã ce transformã
lumea”. Pe aceastã cale se deschide cîmpul de acþiune al minoritãþilor
religioase, care redefinesc înþelesul ºi practica credinþei pentru mulþi
reprezentanþi ai tinerei generaþii, aflaþi în cãutarea unor repere identitare
durabile într-o lume aflatã în schimbare acceleratã. Iatã cum se naºte alegerea
privatã a religiei, care devine din dat ontologic o problemã de opþiune
individualã. La toate mutaþiile evocate, în Europa centralã ºi de rãsãrit se
adaugã ºi fenomenul „contaminãrii” provocat de naþionalismul ºi
fundamentalismul religios, adevãrate ideologii transversale ce pãtrund în
fisurile ideologice ºi identitare ale statelor aflate în tranziþie spre democraþia
liberalã. Într-un asemenea context mai larg, valorile religioase la români
concentreazã o mare energie comunitarã, putînd cãlãuzi procesul de
reconstrucþie a þãrii. Mulþi concetãþeni descoperã în „bisericã” o ancorã
simbolicã importantã în confruntarea cu o identitate socialã problematicã,
integrînd într-o sintezã favorizantã cele trei strategii discursive contradictorii
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privitoare la bisericã ºi locul ei în societate. Prima, imprecaþia ºi revolta,
este ilustratã de lectura criticã timpurie propusã de Dumitru Drãghicescu:
„românii sunt dintre toate naþiunile creºtine de orice rit, poporul cel mai
ateu, cel mai sceptic, cel mai puþin credincios”. A doua, opusã, vesteºte
renaºterea ºi misionarismul istoric, cãci, aºa cum spunea contele Hermann
Keyserling: „Biserica româneascã e vie. Numai acolo Biserica greco-
ortodoxã nu a încremenit. (…). Astfel, misiunea lor europeanã, dacã au
vreuna, ar trebui sã fie neîndoielnic aceea de a deºtepta la o nouã viaþã
spiritul bizantin. ªi, desigur, aceastã þarã ºi acest popor pot avea un viitor
mare”. În sfîrºit, o altã opþiune angajatã pleda pentru neutralitatea
descriptivã ºi compasiunea explicativã, întocmai ca în studiul recent al
antropologului bulgar Bogdan Bogdanov: „omul acestor locuri nu este, în
principiu, nici credincios - în sens religios -, nici superstiþios, fiind gata sã
rîdã de cei care exagereazã în credinþa lor. Religia nu este un mod de a
privi lumea, ea este acel ceva în serviciul tradiþiei, care o valideazã,
asigurîndu-i continuitatea”. Deºi, din punctul de vedere al participãrii la
activitãþile confesionale, se aratã a fi unul dintre cei mai activi europeni,
internalizarea ºi mai ales transferul valorilor religioase în planul conduitelor
publice nemijlocite rãmîne deficientã. Tendinþa exemplificatã apare,
bunãoarã, în studiile comparative coordonate de Robert Levine asupra
comportamentului pro-social, în care imaginea „românului” e aceea a unui
personaj care „nu îl ajutã pe celãlalt” în nevoie. În pofida tuturor acestor
tendinþe scãzãtoare, doar asumîndu-ºi tradiþia ca pe o resursã semnificativã
ºi urmînd-o autentic, românul zilelor noastre va putea spera la o Românie
sãnãtoasã în spiritul ºi în inima ei.
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5454545454
(7 decembrie 2006)

Viaþa ca prilejViaþa ca prilejViaþa ca prilejViaþa ca prilejViaþa ca prilej
Descopãr prea adesea la tinerii mei însoþitori studenþi semnele dezamãgirii,
ale descumpãnirii, ale lui „totul e pierdut”. Privesc cu sporitã neînþelelgere
dezangajarea care pare cã se întinde pretutindeni în jurul meu, contaminatã
de dispreþuirea speranþei. E un vuiet de delãsare, de gol, de „mi se rupe”,
care mã îngheaþã. Mulþi dintre studenþii mei mã privesc tulburi, ºuºotesc în
ore, vin înainte-mi ca sã „îºi facã prezenþele”, ºi se grãbesc sã plece cãtre o
destinaþie care nu existã. Tocesc, pentru cã aºa au fost învãþaþi, se sperie
cînd îi provoci sã gîndeascã liber, se bãlbîie atunci cînd aflã cã pot avea
vocea lor, sunt inhibaþi la orice semn de deschidere, aºa încît simþi cã ai în
faþã un corp de oameni vulnerabili, care nu ºtiu încotro sã se îndrepte.
Acceptã prea uºor autoritatea oricui pare mai „cu vînã”, pãrãsind-o imediat
pentru cineva mai „cool”. E un amestec de forþã ºi slãbiciune care sfîrºeste
cel mai adesea într-o formã de absenþã civicã ºi de lene intelectualã ce pare
a descrie generaþia de 20 de ani de azi. Ei sunt cei care ne vor integra în
toate toate „uniunile” din lume, ºi parcã îþi tremurã sufletul cînd simþi cã
þara va ajunge pe mîna lor. Ei sunt, în esenþã, tot ceea ce generaþia pãrinþilor
lor nu a putut în plan public sã fie (de unde toate excesele exhibãrii de
sine), conservînd însã în intimitatea personalitãþii lor frustrãrile ºi
neputinþele comunitare proprii antecesorilor. Desigur, nu sunt nici mai buni,
nici mai rãi decît generaþiile care i-au precedat. Dar nu înþeleg, cei mai
mulþi dintre ei, cã viaþa este un prilej, care poate fi împlinit sau destrãmat,
prin atitudinea fundamentalã pe care o ai faþã de ea, indiferent de timp, loc
sau regim politic: ori construieºti, ori dãrîmi, ori încerci sã te îndrepþi cãtre
cel de lîngã tine ºi te strãduieºti sã zideºti împreunã cu el, ori te ascunzi pe
mai departe în colþul tãu, crezînd înºelãtor cã ratarea istoriei te ocoleºte.
Ori rãmîi om, ori cobori în vieþuitoare care vegeteazã. Atîta vãicãrealã, un
asemenea cortegiu de lamentaþii specifice unei lumi asistenþiale se adunã
de fiecare datã la mulþi dintre cei cu care mã întîlnesc, încît nu pot sã nu mã
gîndesc cîtã irosire se concentreazã în aceastã gesticulaþie sterilã. „E prea
mult!”, „nu avem nevoie de asta!”, „mai lãsaþi-ne cu atîtea exigenþe!”, „ce
rost are sã ne batem atîta capul, cãci oricum nu ºcoala te ajutã sã reuºeºti în
România!” sunt exclamaþiile lor. Iar dacã nu vor dobîndi prin noi, cei care
îi învãþãm, atitudinea corectã - cea care construieºte –, ne vom condamna
ºi viitorul la fuga de istorie. În fond, Nicu Steinhartd a scris un „jurnal al
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fericirii” în cea mai crîncenã temniþã. Cãci a fi fericit ºi a reuºi, ori a te
vãita ºi a te autohandicapa e, pînã la urmã, o opþiune a persoanei, nu o
determinare a conjuncturii.
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5555555555
(14 decembrie 2006)

“Managerul român”“Managerul român”“Managerul român”“Managerul român”“Managerul român”
Deseori în anii din urmã am cunoscut diferiþi exponenþi ai leadershipului
autohton, de la sindrofii publice, pînã la situaþii de interacþiune pedagogice.
Aproape de fiecare datã, interlocutori mei îºi activau rîvna de a-mi dovedi
„competenþele” lor manageriale, aerul occidental, privirea de „ansamblu”,
„viziunea” „strategicã”, look-ul „democratic”. Simþeam, înainte de a-mi
putea clarifica explicativ nelãmurirea, o nepotrivire flagrantã între ceea ce
ei îmi dezvãluiau ºi ceea ce rãzbãtea în conduita lor automatã,
neconºtientizatã ºi, deci, nemonitorizatã. Accese de furie necontrolate, o
înjurãturã zdravãnã pe mobil adresatã unui „partener de afaceri”, subþirimea
vocabularului, îngroºarea accentelor ºi incoerenþa (deseori îºi începeau
„expunerile” ceþoase cu celebrul „deci”), sexualitatea reprimatã strîmb
(„wow, uite ce înaintare are gagica aia în sacou negru!”), încît simþeam
stridenþa inadecvãrii. ªcoliþi – pe bani mulþi - în lungi „traininguri” despre
„managementul transcultural”, „leadershipul centrat pe sarcinã”, „gîndire
pozitivã”, „inteligenþã emoþionalã” ºi alte „mode”, asemenea personaje þi
se înfãþiºau în toatã ºubrezimea lor. În multe din firmele pe care le
conduceau, dacã examinai mai cu bãgare de seamã climatul de muncã ºi
cel relaþional, descopereai aceleaºi moravuri din vechile întreprinderi
comuniste, chiar daca mulþi dintre angajaþi de abia mijiserã ochii în 1989.
Acelaºi „lasã-mã sã te las”, acelaºi „merge ºi aºa”, tot pizma, bîrfa ºi
delãsarea reglau jocul interpersonal, iar deciziile erau luate cel mai adesea
voluntar, neconsultativ ºi arbitrar. Sigur, dincolo de faþade, de pojghiþa
conduitei „profesioniste”, de laptopuri ºi maºini de serviciu arãtoase. Chiar
ºi la o analizã succintã, în majoritatea firmelor cu capital occidental
(corporaþii, companii multinaþionale), se poate observa cum mai degrabã
decît sã ne „americanizeze” occidentalii, îi „românizam” noi pe ei. Mulþi
dintre patronii strãini descoperã subit, ajunºi în România, beneficiile
sincopei, farmecul „micului aranjament”, descurcãreala spontanã – fãrã sã
o însuºeascã vreodatã la fel de fidel ca localnicii! -, încît îþi dai seama, o
datã în plus, cã suntem o culturã puternicã. Dar puterea acestui fundal de
exigenþe comportamentale implicite, pe care ni le asumãm ca pe o formã
funcþionalã de a o „scoate la capãt” în societate, e departe de a ne pregãti
eficient pentru lumea de mîine. O lume în care „ei”, „occidentalii”, chiar
sunt - în mult mai mare mãsurã decît noi - centraþi pe sarcinã, cu o gîndire
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pozitivã, consultativi ºi deschiºi la „celãlalt diferit”.  Pledoaria mea nu este
pentru denunþarea „înapoierii” noastre ºi urgenþa asimilãrii „practicilor
manageriale occidentale” – chiar ºi la o privire fugarã, un asemenea proces
s-a dovedit un succes iluzoriu - , nici pentru prezervarea „specificului
naþional” în organizaþii, conform devizei „aºa-s românii, nu-i nimic de
fãcut”, ºi, de fapt, „nici nu e chiar atît de rãu”. Pledez, ca de atîtea alte ori,
pentru moderaþie. Pentru calea de mijloc cuviincioasã, în care sã ºtii ce sã
adopþi fãrã sã copiezi mecanic, ºi ce sã pãstrezi, pentru a rãmîne, totuºi, tu
însuþi. Cãci realitatea organizaþionalã româneascã nu se va schimba preluînd
orbeºte strategii de diagnozã ºi intervenþie care dau roade în culturile în
care s-au nãscut, nici refuzînd deplin schimbarea. Nici urmînd necritic
îndemnurile celor care ne sistematizeazã ºi ne clasificã înainte de ne
cunoaºte – iar dupã ce ne cunosc, preferã sã devinã „ca noi” –, nici, izolîndu-
ne în „calitãþile noastre native”, sau, dupã caz, în „catastrofa noastrã”.
Opþiunea pragmaticã, în care sã fim capabili sã pãrãsim duplicitatea,
privindu-ne în oglindã, luptîndu-ne cu „defectele”, valorificînd avantajele
culturii organizaþionale româneºti majoritare (puþinã relaxare, centrare pe
context, nevoia de securitate, nevoia de armonie interpersonalã mai
pronunþate), dar preluînd cîteva din practicile „occidentale” (îndeosebi
contractualismul, care porneºte de la respectul cuvîntului dat ºi de la
capacitatea de a te încadra într-o anumitã cadenþã convenitã e evoluþiei
lucrurilor), cred cã e calea cea mai potrivitã. ªi, desigur, învãþarea continuã.
ªi reciprocã. Precum ºi înþelesul cel mai important: în Europa de mîine, nu
vom putea reuºi decît toþi laolaltã.
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5656565656
(21 decembrie 2006)

Un nou politicianUn nou politicianUn nou politicianUn nou politicianUn nou politician
Întîi ianuarie 2007 este atît de aproape. În istorie, conteazã de fiecare datã
unde te situezi ca sã priveºti lucrurile. Dacã eºti mereu ataºat de vibraþia
sensibilã a clipei, totul pare o magmã în miºcare, care curge dezordonat
cãtre un mîine neclar. Uneori evenimente sau mutaþii izbitoare, tocmai pentru
cã eºti „lipit” de ele, îþi scapã, cãci nu le poþi cuprinde în fluxul marii
istorii, dupã cum altele care s-au dovedit marginale ºi fulgurante, îþi par
mari rãspîntii. Dacã, însã, izbuteºti sã iei o distanþã limpezitoare – pe care
þi-o poate susþine cunoaºterea prealabilã a dinamicii istoriei ºi societãþii –
atunci totul se aºeazã altfel. Evenimentele iau adevãrata lor dimensiune, în
raport cu cele care le-au precedat, ºi cu valurile mai largi ale istoriei. Totul,
e, aºadar, ºi o problemã de perspectivã. Or în aceastã reaºezare a lucrurilor,
1 ianuarie 2007 este cu adevãrat o cotiturã: la fel ca Reîntregirea, în exaltare,
sau ca ºi instaurarea comunismului, în dramã. Este o bornã care ne deschide
cãtre un nou episod major al istoriei noastre, în care, pentru prima datã
dupã mai bine de o jumãtate de secol, intram tranºant în familia bunã,
facem gestul corect, ne aºezãm respectabil. Este pentru prima datã dupã
invazia tancurilor sovietice cînd românii pot redeveni autonomi, decide ce
au de fãcut în casa lor, ºi, mai ales, dispun ºi de pîrghiile instituþionale,
precum ºi de ansamblul garanþiilor de securitate care îi pot asigura cã nu îi
va mai putea deturna nimeni, dacã ºtiu încotro sã meargã. Dar, oare, ºtiu ei
ce au de fãcut? La nivelul oamenilor obiºnuiþi, aderarea este primitã cu un
entuziasm necritic: suntem cei mai optimiºti europeni: 72% dintre noi,
conform ultimului Barometru, privim favorabil intrarea României în UE,
dar aproape jumãtate nu ºtim nici mãcar numele unei instituþii europene.
Cînd sunt rugaþi sã particularizeze schimbarea care se va produce în viaþa
lor, cei mai mulþi concetãþeni nu pot îngãima decît un generic „va fi mai
bine”. Ca sã rezum: ne aflãm într-o conjuncturã istoricã favorabilã, conjugatã
cu un imens rezervor de speranþe sociale difuze. E reunit un potenþial uriaº,
care poate fi canalizat spre þinte precise (proiecte în infrastructurã, sãnãtate,
educaþie, cercetare), sau poate fi irosit, ca de atîtea alte ori, în cursul istoriei
noastre moderne. Responsabilitatea clasei noastre politice este de aceastã
datã majorã. Miza nu mai este una asociatã unei conjuncturi oarecare, ci
uneia decisive. Ratarea, acum, nu mai este permisã. Dacã  este sã privim în
preajmã, vedem cã nici ceilalþi care au aderat în valul anterior nu se simt
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prea bine: cehii aproape nu au guvern, polonezii gîfîie printr-o inovaþie
bicefalã la limita anecdotei democratice cu cei doi fraþi gemeni, Ungaria a
fost zguduitã de miºcãri protestatare similare revoluþiei din 1956. Nevoia
de autenticitate pentru reformarea clasei politice în toatã aria central ºi est-
europeanã este marcantã. Acolo, acele speranþe difuze (care nu erau atît de
intense ca la noi), au fost spulberate de retorica goalã ºi de politicianismul
ieftin. Pur ºi simplu, noua situaþie cere un nou politician: care sã vinã ºi sã
spunã în faþã adevãrul oamenilor, care sã rosteascã: „da, avem nevoie de
sacrificii”. ªi care sã informeze onest populaþia privitor la costurile aderãrii.
Speranþele trebuie convertite în energii ale construirii ºi ale solidarizãrii
comunitare, nu în prilejuri de polarizare socialã ºi cãpãtuialã pentru cei
aflaþi în fruntea „bucatelor” (tentaþia e mare: vom primi mai mult sprijin
financiar raportat la numãrul de locuitori decît au primit europenii vestici
în planul Marshall!). Dar, oare, existã acest politician în România? Dacã
nu, el trebuie inventat!
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5757575757
(28 decembrie 2006)

Moº Crãciun, te aºtept sã fim împreunãMoº Crãciun, te aºtept sã fim împreunãMoº Crãciun, te aºtept sã fim împreunãMoº Crãciun, te aºtept sã fim împreunãMoº Crãciun, te aºtept sã fim împreunã
„Pare-se cã existã douã teorii, cu totul potrivnice, despre originea speciei
umane. Unii susþin cã omul coboarã din maimuþã, alþii cã a fost creat de
Dumnezeu. Se ceartã grozav. Eu unul cred cã se înºealã ºi unii, ºi alþii.
Teoria mea este urmãtoare: cei care cred cã omul coboarã din maimuþã,
coboarã cu adevãrat din maimuþã ºi alcãtuiesc o specie aparte, în afara
rasei oamenilor creaþi de Dumnezeu ºi care cred ºi ºtiu cã au fost creaþi de
Dumnezeu.” Cu aceste cuvinte, Lev ªestov întîmpinã clocotul prostiei ºi
limitãrii care se rãspîndise pretutindeni, într-o vreme care se revendica de
la triumful raþiunii. Raþiunea ºchioapã a secolului XX, cu excrescenþele
sale ideologice, a reuºit o performanþã rarã: uciderea sistematicã, în masã,
a peste 150 de milioane de oameni (comunismul probînd o „eficacitate”
dublã decît cea a nazismului). Pretindem cã ºtim totul, fãrã de fapt sã mai
ºtim cu adevãrat ceva important. Cu cît sporeºte avansul nostru tehnologic,
se prãvãlesc resorturile morale ce cãlãuzeau odinioarã lumea. Votãm fãrã
sã alegem, muncim fãrã sã producem, alergãm fãrã sa ajungem undeva,
mergem la bisericã fãrã sã mai credem. Rãmîne ritualul, forma goalã, salutul
fãrã bucuria întîlnirii, sexul fãrã dragoste. Cu cît suntem mai sãraci pe
dinãuntru, ne împopoþonãm pe dinafarã cu semnele parvenirii. Azi, totul e
rînduit de registrul lui „a avea”. Dacã „ai” (maºinã „þapãnã”, casã
„barosanã”, slujbã „uºoarã”, nevastã „fainã”), „eºti”. Suntem posedaþi de
posesii, fãrã sã ne mai dãm seama cã, foarte degrabã, viaþa ni se scurge
printre degete. Cã ceea ce rãmîne nu sunt obiectele, ci relaþiile noastre cu
ele. Rãmîne realitatea imponderabilã a întîlnirilor noastre – cu oameni,
idei sau speranþe – nu oamenii, ideile sau speranþele în sine. Maimuþa
zîmbeºte triumfãtor. Specia-i stãpîneºte lumea. Maimuþa nu are nevoie de
amintiri, de proiecþii cãtre mîine, de iluzii, ci numai de banana tehnologicã
la modã, de craca socialã corespunzãtoare, de grohãitul cultural îndestulãtor.
Ea nu are memorie, ci numai umori. Se scurge Crãciunul în Timiºoara lui
2006, într-un oraº care se pregãteºte, formal, sã devinã european peste cîteva
zile. Lumini pe Corso, maºini ca în Vest, muzicã excesiv de tare, vile
sfidãtoare, femei îmbrãcate scump ºi strident. Amintirea Revoluþiei din
1989, cu tot miracolul ei, capãtã un caracter mai degrabã stingher. A devenit
o povarã simbolicã – ºi chiar politicã! - neutilizabilã. ªi peste tot acest val
de rãtãciri, maimuþãrindu-se, desigur, un Moº Crãciun plãtit cu ora, care
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fuge pe scãrile catedralei sã aducã – fie ºi numai în miniaturã - alte maºini,
case sau neveste. ªi totuºi, alãturi, singur, un copil care îngenuncheazã
tãcut, privind cãtre cer. ªi rugãciunea lui care, poate, ne va salva: „dã-ne
Doamne lumina Ta. ªi, te rog, nu uita sã mi-l trimiþi pe Moº Crãciun. I-am
pregãtit cozonac ºi saloane de brad. Îl aºtept sã fim împreunã”.
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5858585858
(4 ianuarie 2007)

O Românie nouãO Românie nouãO Românie nouãO Românie nouãO Românie nouã
„Suntem în Europa”! Chiar dacã „ei” îºi „construiau catedralele” atunci
cînd „noi”, „apãrãtori ai creºtinãtãþii”, „stãvileam valul barbariei pãgîne”,
acum „s-a fãcut dreptate”. Aºa cum avem în noi prea adesea chemarea
ratãrii, a lamentãrii, a autohandicapãrii, s-ar cuveni sã reînvãþãm sã ne
bucurãm, sã reclãdim încrederea în noi înºine ºi în comunitate. Lumea lui
„se poate ºi mai rãu” sã o aruncãm la coºul de gunoi al istoriei, ºi sã pornim
în a „face mai bine, acum, aici”, valorificînd imensele oportunitãþi pe care
ni le oferã integrarea, refuzînd jocul mãrunt al „micii înþelegeri”, al
descurcãrelii, al lui „lasã, cã merge ºi aºa.” La fel ca în biografia fiecãrui
om, existã ºi în viaþa popoarelor clipe semnal, dincolo de care totul poate fi
altfel. Tocmai acest uriaº potenþial de posibil meritã convertit în fapte care
sã reaºeze România de azi într-o posturã onorabilã, creatoare. Deviza reper
a întregii modernizãri a societãþii româneºti, enunþatã în urmã cu aproape
un secol ºi jumãtate de cãtre Mihail Kogãlniceanu: „Cum sã transformãm
o masã de þãrani într-un popor de cetãþeni”, se aratã mai actualã ca oricînd.
Cãci acum nu trebuie sã refacem numai chipul instituþiilor, codurile
legislative ºi mecanismele birocratice, pliindu-le pe exigenþele Uniunii, ci
se impune, în primul rînd, sã reconstruim românul obiºnuit, înzestrîndu-l
cu discernãmînt, spirit critic, responsabilitate ºi angajament public. ªi nu
trebuie sã mai cãutãm, rãtãciþi, sã ne „monitorizeze”, „asiste” ºi
„coordoneze” alþii, ori sã purcedem gîngav cãtre mîine, aºteptînd ca mereu
cineva sã facã ceva cu viaþa noastrã. S-ar cuveni, în sfîrºit, ca profitînd de
acest semn fericit, sã începem schimbarea României cu schimbarea fiecãruia
dintre noi. Sã ne facem bine treaba acolo unde suntem fiecare, iatã singurul
lucru sigur de care dispunem ºi care ne e la îndemînã! Iar dacã vom pãºi cît
mai mulþi dintre noi pe acest drum, chiar în clipa urmãtoare vom avea o
Românie nouã! Cea pe care, de atîta timp, o aºtepta Europa.
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5959595959
(11 ianuarie 2007)

Cãtre Europa!Cãtre Europa!Cãtre Europa!Cãtre Europa!Cãtre Europa!
Ne-am „integrat”, aºadar. E de bine. Dar care dintre Românii sunt în
modernitatea Europei contemporane, ºi care în an-istorie? Uneori poþi
strãbate din inima unui mare oraº românesc 20 de kilometri în spaþiu, ca sã
parcurgi 200 (sau chiar 2000 de ani în timp). Vara trecutã, coborînd cãtre
sud, într-o zonã mai depãrtatã de drumul mare, am descoperit o scenã foarte
sugestivã: la marginea unui sat sãrac – care adãpostea, totuºi, cîteva case
cazematã-zigurate þigãneºti -, o femeie foarte în vîrstã ducea în spinare un
plug care-o covîrºea, arînd pur ºi simplu în locul animalului, pe care probabil
îl pierduse (dacã îl avusese vreodatã). Întregi parcele de pãmînt zãceau
nelucrate, iar rîvna femeii contrasta izbitor cu duhul prãdãlniciei istoriei
care pãrea cã bîntuise pretutindeni. Mizerie, clãdirea unei Alimentara, case
de chirpici, douã birturi, bãut pe datorie, o haltã, o bisericã, ºi cîþiva sãteni
care, în plinã varã, stãteau ºi atît. Priveau la noi, la praful de pe uliþã, la
viaþa care li se scurge nelãmurit. Ceasurile pãreau sã se fi oprit de mult, iar
în toropeala amiezii, un popas e mereu binevenit. Puteam exersa ceea ce
Henri Stahl denumise cîndva, mucalit, „sociologia de cimitir”: dacã nu ai
timp ºi trebuie sã redactezi un raport de cercetare despre o „comunitate”,
poþi afla esenþialul în cîteva ceasuri. Iar dacã ai ochiul ager, ceea ce vei
descoperi nu se va depãrta radical de ceea ce ai putea afla în cîteva luni
bune de „observaþie participativã” sau de studiu pe eºantioane. E suficient
sã te îndrepþi cãtre nodurile de sociabilitate ale locului. Mai ales cãtre birtul
din garã. Între douã trenuri (cel cu care soseºti, ºi cel cu care pleci), poþi
afla aproape tot ceea ce meritã ºtiut despre aºezarea cu pricina. Iar dacã
dupã un rachiu te mai aeriseºti puþin strãbãtînd cimitirul, degrabã þi se va
deschide întreaga hartã simbolicã a satului. O hartã a prestigiului ºi
comunicãrii inter-familiale þi se va desena, în funcþie de „cine e alãturi de
cine” ºi de „cît de mare e crucea”. Corelînd cele douã seturi de informaþii
(din garã ºi din locul de veci), poþi articula reþeaua de prestigiu, putere ºi
autoritate în cadrul unei istorii locale care devine cea mai vie tocmai în…
cimitir. Dar ce am descoperit eu: rãdãcini risipite, o bisericã care stãtea sã
cadã, o egalizare în sãrãcie, poveºti multe, scurte, ºi aprige, înjurãturi sfîrºite
cu pupãturi, ostentaþia palatelor þigãneºti (ºi a crucilor corespondente) ºi
peste toate, moromeþian, dezbaterea: „Cum ne va fi în Europa?”. Bãrbaþi
cu gura mare se înfocau în a decide (repet, în timp ce la marginea satului
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bunica lor ara în tãcere pusã la jug), cã „o s-o ducem ºi noi, în sfîrºit, mai
bine. Poate o sã le dea la ãºtia de la Judeþ bani sã ne aducã apa în sat”. Cînd
am plecat se însera. Bunicuþa era tot acolo. Împotriva tuturor, ea mergea
cãtre mîine. Ea era viitorul. Cãtre Europa!



122

6060606060
(18 ianuarie 2007)

CaleaCaleaCaleaCaleaCalea
În cãlãtoria pe care o întreprind în fiecare nou an cu studenþii mei pe teritoriul uneia
dintre cele mai fascinante discipline care ne dezvãluie „aºa cum suntem”, psihologia
socialã, descoperim împreunã multe din pornirile noastre scãzãtoare. Astfel aflãm,
bunãoarã, cum mai mereu cãutãm cusurul „celuilalt”, cum, de exemplu, atunci cînd
reuºim într-o sarcinã, facem atribuiri interne (suntem „atît de inteligenþi” ºi de
„înzestraþi”), iar cînd eºuãm realizãm atribuiri externe (am avut „ghinion”). Desigur,
însã, cã dacã „celãlalt” reuºeºte, e pe invers: a avut „noroc”, „i-a pus cineva o pilã”,
iar dacã a ratat, „atît l-a dus mintea”. Suntem obsedaþi de a dispune de „celãlalt”, cãci
orice relaþie interpersonalã este ºi o relaþie de putere, chiar ºi atunci cînd este vorba
de un cuplu de îndrãgostiþi. În fond, în  deschiderea faþã de cel de dinaintea
noastrã scoatem acele mãºti (de la linguºire pînã la agresivitatea extremã) prin
care ne putem spori puterea în raport cu partenerul de relaþie. Suntem cãlãuziþi
de nevoia de supunere, iar cu cît cãutãm mai mult puterea ºi devenim mai
autoritari, cu atît, în fapt, cãutãm, mai cu asupra de mãsurã, cui sã ne încredinþãm
viaþa orbeºte. Suntem rînduiþi de registrul pãrelniciei, cãci mult mai important
e „sã pãrem cã suntem”, decît „sã fim cu adevãrat” ceea ce exhibãm.
Reraþionalizãm ce nu se potriveºte cu convingerile noastre ºi reaºezãm
comportamentul nostru deviant într-o albie a onorabilului, chiar ºi atunci cînd
ceea ce facem e cît se poate de detestabil. Ne mai asigurãm liniºtea crezînd
mereu cã ºtim ce se întîmplã lîngã noi, activînd o mulþime de cliºee mentale
(numite stereotipuri), care i-au fãcut pe psihologi sã ne califice drept „leneºi
cognitivi”, astfel încît ajungem sã „ºtim înainte de a cunoaºte”, fãrã a mai ºtii
cu adevãrat ceva important. Trãim scufundaþi într-o ceaþã iluzorie de certitudini
false, avem multe idei fixe ºi suntem atraºi de locurile ºi oamenii care ne îngãduie
sã „ne dãm drumul”, deindividualizîndu-ne. Toate aceste tendinþe au fost limpede
evidenþiate de psihologii experimentaliºti, încît studenþii mei, pe bunã dreptate,
covîrºiþi, par a striga la capãtul unui curs în care descoperã pãcãtoºenia atît de
întinsã în noi: „chiar nu mai e nimic de fãcut?”, „omul e o fiinþã atît de rea?”.
Pur ºi simplu, trebuie sã înþelegem cã funcþional, aºa suntem. Sau mai bine zis,
suntem ºi aºa ºi ne e la îndemînã sã fim mai degrabã aºa! Iar dacã nu izbutim sã
ne ancorãm ferm de acele valori care ne-au fãcut dintotdeauna sã rãmînem
oameni – iar noi, cel puþin, din aceastã parte a lumii, în miezul acestei civilizaþii
ºi a acestei tradiþii, nu trebuie sã cãutãm foarte departe, cãci aceste valori reper
sunt regãsite în zece propoziþii – suntem pierduþi. Dar mai ºtim, oare, Calea?
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6161616161
(25 ianuarie 2007)

Ce frumoasã era þara mea!Ce frumoasã era þara mea!Ce frumoasã era þara mea!Ce frumoasã era þara mea!Ce frumoasã era þara mea!
Atunci cînd dupã aproape o jumãtate de secol ºi-a revãzut þara, Neagu
Djuvara mãrturisea cã ceea ce l-a frapat nu era atît schimbarea strãzilor, a
caselor ori a instituþiilor, ci a fizionomiilor oamenilor, cãci odinioarã „exista
mai puþinã rãutate decît acum”. O lume departe de a fi „dreaptã”, cu multã
sãrãcie ºi ignoranþã, dar care era totuºi o lume rînduitã dupã mai mult bun
simþ, echitate ºi omenie. De fiecare datã cînd în prezent parcurg statisticile
ultimilor ani ºi „aflu” cã „trãim bine”, mã încearcã o îndoialã, aducîndu-mi
aminte de cuvintele istoricului român. Cãci e suficient sã cobori din biroul
statisticienilor în stradã ca sã descoperi chipurile schimonosite, cenuºii,
lipsite de speranþã ale celor mai mulþi semeni de-ai noºtri. Nu trebuie decît
sã intri într-un bloc ponosit pentru a afla cum bãtrînii de abia îºi duc zilele,
întreþinuþi de copiii care le plãtesc întreþinerea, sau sã te postezi într-o staþie
de transport în comun, pentru a privi în ochii celor care, ducînd o pungã cu
pîine ºi parizer, aºteaptã un tramvai ºi o zi de mîine care nu se mai  îndurã
sã vinã. Cãmãºi turceºti, ºlapi de cauciuc, plase, multe plase, haine second
ºi, peste toate, resemnare. România recentã nu e doar un teritoriu al marilor
prefaceri structurale înnoitoare, al reuºitelor din companiile multinaþionale,
al oportunitãþilor de afaceri, ci ºi un cîmp de acþiune al unei sporite frustrãri
sociale ºi dezangajãri. De la vîrstnicii pãrãsiþi, care l-ar vota preºedinte pe
Iliescu chiar ºi cînd acesta va fi pe cealaltã lume, pînã la tinerii imberbi,
care rãtãcesc pe net, ascultã vibrînd manele ºi pentru care singurele pagini
citite sunt cele ale reclamelor supermarketurilor, numitorul comun este
retragerea din viaþa publicã, în dispreþul ei. Marea primejdie a României
de mîine este polarizarea socialã tot mai pronunþatã, neîncrederea în instituþii
ºi în reprezentanþii lor, ºtergerea memoriei, democraþia de faþadã, ºi, mai
presus de toate, înrãirea oamenilor. Într-o þarã în care „social-democraþii”
au construit adevãrate imperii financiare, iar „liberalii” sunt mai degrabã
preocupaþi de realizarea unor cartele corporatiste ale clanului propriu,
singurele voci coerente ºi „proaspete” sunt cele din echipa lui „Jiji”. Identici
cu sine ºi cu goliciunea din ei (dar proporþional mai umflaþi în exhibãrile
publice), „noii politicieni” ar putea cu uºurinþã sã canalizeze toatã aceastã
fiere socialã cãtre un vot al refuzului ºi al distrugerii. Uniþi în negaþie,
gîfîind de bucuria înrobirii unui corp electoral „îngheþat” ºi valorificînd
cinic dificultãþile majore pe care le va genera integrarea europeanã, aceastã
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tabãrã poate sã devinã expresia politicã a ceea ce o mare parte din România
a fost dintotdeauna: un spaþiu al fugii de sine. ªi de istorie. Astfel, peste o
altã jumãtate de secol, un martor al vremurilor de acum va rosti tînguitor: „ - Ce
frumoasã era þara mea!”



125

6262626262
(1 februarie 2007)

E oare ieri?E oare ieri?E oare ieri?E oare ieri?E oare ieri?
Cu ochii înspre clipa de azi, sã privim cãtre un ieri ce pare foarte îndepãrtat.
S-a schimbat, oare, ceva esenþial în noi? Sã parcurgem, aºadar, un episod al
primei perioade de domnie a lui Carol I, pentru a surprinde, asemeni unei
radiografii de-o clipã, moravurile clasei politice locale ºi seriozitatea
angajamentului sãu democratic. E 1870? Sau e dintotdeauna? ªi pentru
totdeauna (?). Liberalii radicali, tocmai înlãturaþi de la putere prin “vigoarea”
campaniei conduse de ministrul de interne Kogãlniceanu, declanºeazã o
puternicã ofensivã antidinasticã. Kogãlniceanu însuºi, odatã ce pierde
poziþia de ministru, se va ralia protestului celor pe care tocmai îi “controlase”
la urne. De la liberalii “roºii” pînã la cei “moderaþi” ºi conservatorii “cei
mai albi”, se ridicã un strigãt de dezaprobare, sintetizat în exclamaþia
aceluiaºi Kogãlniceanu: “Dinastia aceasta nu mai este de susþinut”.
Întrunirile publice protestatare se succed cu repeziciune. Cei care odinioarã
au constituit un suport de nãdejde pentru domnitor îºi urmãresc propriile
interese, în miezul unei atmosfere politice europene tot mai ceþoase. Se
orchestreazã miºcãri ale “popoluþiunii revoltate”, colegiul III þãrãnesc de
Mehedinþi îl alege deputat, intenþionînd „sã dea o lecþie democraticã”, pe
fostul domnitor A.I. Cuza ºi Camera Deputaþilor se grãbeºte sã-i valideze
dosarul electoral. Noroc cã în aceastã febrã în care fiecare dorea sã obþinã
avantaje nesperate, Cuza rãmîne singurul onest pînã la capãt, refuzînd
tranºant. Aflat în impas, guvernul se retrage ºi se organizeazã alegeri. În
iulie izbucneºte rãzboiul franco-prusac. Insinuãrile ºi acuzele curg înspre
domnitorul care se “împotriveºte” cursului „natural”, filofrancez, al istoriei
noastre. Se aºtepta prima victorie francezã pentru ca principele sã fie alungat
de pe tron. Se pune la cale o conjuraþie la Ploieºti, cu scopul rãsturnãrii
domnitorului. Locul si “personajele” n-au fost alese întîmplãtor: Ploieºtiul
era un adevãrat bastion liberal, circumscripþie a deputatului Al. Candiano-
Popescu, om cu “experienþã” în astfel de întreprinderi -  de vreme ce a avut
o “contribuþie” însemnatã la expulzarea lui Cuza. “Revoluþionarii” iau cu
asalt cazarma dorobanþilor (în care se aflau 7 soldaþi!), se declarã principele
detronat ºi se proclamã “Republica”. Totul, din prima pînã în ultima clipã,
se scurge în derizoriu. “Zoe republicana” nu a fost doar o închipuire. În
primul rînd, populaþia - urbanã, cãci cea de la þarã trãia într-un alt ritm al
istoriei - a fost total indiferentã la “febra” revoluþionarã, iar prima intervenþie
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mai energicã a unui singur batalion condus de maiorul Gorjan a spulberat
“Republica de-o zi”. Consecvenþa ºi hotãrîrea “revoluþionarilor” poate fi
„cititã” prin cazul exemplar al instigatorului ei principal,  “republicanul”
Al. Candiano–Popescu, care nu se va sfii, zece ani mai tîrziu, sã devinã
aghiotant al regelui Carol!  “Republica” va fi prezidatã de doi oameni politici
preþuiþi pînã atunci de Carol: Nicolae Golescu ºi I. C. Brãtianu, ce nu au
ezitat, mai apoi, sã revinã în miezul ordinii monarhice ºi chiar sã conducã
guverne. Dezgustat de manevrele clasei politice, Carol se hotãrãºte sã
pãrãseascã tronul. Totuºi datoria va învinge, ºi el va face primul pas înspre
conciliere. Dar nu mai tîrziu decît în primãvara anului viitor, într-o atmosferã
întreþinutã de marii “tribuni” ºi de starea jalnicã a finanþelor þãrii, scînteia
unei noi „explozii” se apropia. Criza izbucneºte în noaptea de 10 spre 11
martie, la Sala Slãtineanu (Capºa), unde se serba ziua de naºtere a regelui
Wilhelm (proaspãt încoronat ca împãrat la Versailles). Aici, “populaþia
revoltatã” se dedã la acte de dezordine, se manifestã zgomotos,  strigînd:
“Trãiascã Republica!” Din umbrã totul e dirijat de nimeni altul decît
conducãtorul guvernului de atunci, Ion Ghica, ce se ºi vedea domn! A fost
din nou suficientã intervenþia unui singur corp de armatã, ºi cele cîteva
sute de “revoluþionari” s-au împrãºtiat la prima somaþie. Carol ajunge la
capãtul rãbdãrii. Se hotãrãºte sã abdice degrabã. Convocã Locotenenþa
domneascã ºi îi încredinþeazã destinele þãrii. Loialul ºi înþeleptul Lascãr
Catargiu riscã totul ºi, la capãtul unei întrevederi memorabile, încheiatã cu
“Aiasta nu se poate, Mãria Ta”, îl convinge pe Carol sã renunþe la gestul
sãu, ce ar fi adus mari daune þãrii. Ca de obicei, ºi ieri, ca ºi azi, în toatã
aceastã poveste cu intrigi de circ în care ne salvãm la limitã fãrã sã ne fi
ameninþat nimeni, lipseºte cineva: þara realã, tãcutã ºi frîntã. Nu peste mulþi
ani, exasperat, Bismarck, avea sã punã diagnosticul meritat, substituind –
nedrept - þara cu politicienii ei: “Românii nu sunt o naþiune, ci o profesie”.
Cu felinar roºu.
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6363636363
(8 februarie 2007)

Totul e sub controlTotul e sub controlTotul e sub controlTotul e sub controlTotul e sub control
Nu cu multã vreme în urmã, împreunã cu studenþii mei de la ªtiinþe politice,
am realizat o inventariere a evenimentelor importante care s-au succedat în
rãstimpul a 60 de zile, precum ºi a celor reflectate ca „majore” în mass-
media. Surprizã: nici o suprapunere! Cãci cele douã curbe care descriau,
pe baza unor indicatori, dinamica însemnãtãþii evenimentelor referenþiale
reale sau jurnalistice urmau trasee stinghere, complet diferite. Altfel spus,
aveam de-a face cu o cvasi-totalitate a unor evenimente „fabricate”, care
acaparau atenþia publicã, dar care nu evocau nimic cu adevãrat important
din ceea ce se petrecuse în România autenticã. Desigur, ºi în Occident se
construiesc evenimente, dar ele coloreazã secund lumea lui „ceea ce este”,
moduleazã tonul discursului dominant, fac un acord mai fin cu nuanþele
realitãþii, nicidecum nu se substituie acesteia. Iar cea mai perversã
desfãºurare posibilã se articuleazã atunci cînd un eveniment fabricat, care
e rezultatul unui scenariu imaginar, reconstruieºte realitatea, conform
intereselor ascunse ºi deloc inocente ale vreunui „regizor”. Ultimele zile
sunt o pilduitoare ilustrare a puterii acestei conversiuni. Suntem în plin
delir: doi români rãtãciþi, care au fãcut o gãinãrie în afara graniþelor þãrii ºi
cãrora instituþiile abilitate le-au rezolvat în cele din urmã problema, devin
subiect de prima paginã, mobilizeazã preºedintele, premierul, liderii de
conºtiinþã, în corul disonant al unei trãncãneli fãrã sfîrºit, care îºi devorã
fiii. Cãci aºa cum postulase odinioarã în celebra sa axiomã psihosociologicã
William Thomas, „dacã oamenii definesc situaþiile ca reale, ele devin reale
prin consecinþele lor”. Or definirea realitãþii era catastroficã: „drama celor
doi români” „abandonaþi de autoritãþi”, „trataþi cu o neglijenþã criminalã”.
În consecinþã, ºi mãsurile ce se „impuneau”  trebuiau sã se arate
excepþionale. Astfel, s-a ajuns sã fie alungat cel mai competent ºi vizionar
ministru al guvernului, Mihai Rãzvan Ungureanu, într-o disputã în care cel
prins în vîrtejul scenariului imaginar (MRU) devine o victimã cît se poate
de realã. ªi cînd vezi - într-un show live în dispreþul realitãþii ºi urgenþelor
ei - cum se animã umorile politicienilor noºtri, care se repoziþioneazã
„strategic” în funcþie de „evoluþia” „rãzboiului dintre palate”, cum se fac
noi calcule legate de cine ce scaun þinteºte în noua aºezare a lucrurilor,
cum „vechi prieteni” se metamorfozeazã în duºmani înfocaþi, iar adversari
detestabili se transformã în „parteneri”, „în vederea asigurãrii stabilitãþii ºi
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binelui þãrii”, îþi vine mai bine sã… pleci în Irak. Mãcar acolo ai ºanse,
asemenea lui Adi ºi Nelu, sã te preschimbi în „cineva”. Într-o þarã de bieþi
figuranþi la spectacolul propriei vieþi, în care bãdãranii ºi ºmecherii au mereu
„audienþã”, iar bunul simþ, consecvenþa ºi moderaþia sunt stînjenitoare,
opþiunea absurdã devine legitimã, iar rãsturnarea rolurilor, salvatoare. ªi
în spatele acestui carnaval tîmp, printre zgomote ºi ameþealã, „regizorul”,
care nu îºi poate ascunde izul de petrol, zîmbeºte  satisfãcut. Spectacolul
curge bine:  – „Puteþi þopãi liniºtiþi. Totul e sub control. Sub controlul meu!”.
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6464646464
(15 februarie 2007)

Preºul ºi noiPreºul ºi noiPreºul ºi noiPreºul ºi noiPreºul ºi noi
Uneori în cele mai neînsemnate detalii ale cotidianului descoperi scoica în
care vuieºte oceanul. Multe din însemnele urbanitãþii noastre sunt rînduite
dupã tot felul de mode arhitectonice, astfel încît un bun cunoscãtor poate
descifra urmele barocului tîrziu sau ale seccesion-ului în unul sau altul din
zidurile oraºului. Existã, însã, ceva ce vine dincolo de aceste contaminãri
culturale onorabile, ceva ce mãrturiseºte, printr-o semanticã ascunsã, un
mesaj al refugierii de istorie, de schimbare, de reînnoire. Sunt semne mãrunte
atît de fireºti, simboluri identitare cu care întreþinem o relaþie atît de plinã
de naturaleþe, ºi sunt atît de lipite de respiraþia noastrã socialã, încît nici nu
le mai bãgãm în seamã. Populînd spaþiul citadin în cele mai neaºteptate
chipuri, aceste obiecte vorbesc despre un anume mod de a ne situa în viaþa
comunitãþii, despre un fel anume de a ne raporta la „celalalt” ºi la „destin”.
ªi nu le poþi remarca stranietatea prezenþei lor decît dupã o familiarizare
cu o „altã lume”, ca atunci cînd viaþa te poartã, pentru un timp mai
îndelungat, într-o altã þarã, precum cea din care am importat „catedralele”,
„filarmonica” ºi „cartea funciarã”. Observi curînd cã „firescul” de acasã
lipseºte cu desãvîrºire „dincolo”, ca un însemn frapant al diferenþei. Aºa
bunãoarã, poþi remarca absenþa totalã la un occidental a unui obiect de
neînlocuit la noi, care populeazã intrarea în cele mai diverse aºezãminte
(de la vila îmbogãþitului peste noapte, pînã la garsoniera navetistului): preºul.
Ce ne-am face noi, Românii, fãrã preº? Mai ales, într-o þarã în care mereu
suntem „duºi cu preºul”, ºi ne complacem în asta. Irina Nicolau, cu harul
antropologului empatic, sugera cã prezenþa preºului la români exprimã o
travestire într-un spaþiu real a unui spaþiu imaginar rãtãcit: pridvorul. Chircit
într-o locuinþã neîncãpãtoare, supravegheat de cãtre un „Stat” discreþionar,
„românul” a creat - da, e o „creaþie” comunistã!, cãci dacã îl veþi întreba pe
Uica Bacsi despre „preºul interbelic”, vã va privi bizar - un accesoriu care
sã substituie acel tãrîm al intervalului dintr-un „acasã” pierdut. ªi care, în
versiunea orãºeneascã, trebuie sã „cureþe” ceva ce nu poate fi, tocmai pentru
cã vine „din afarã”, ca tot ce vine „din afarã”, decît „murdar”. Dacã la sat
pridvorul juca rolul deschiderii ºi invita la convivialitate, în noul oraº
românesc preºul te someazã sã-þi iei seama, scuturîndu-þi murdãria pe care
ai adus-o cu tine, odatã cu lumea pe care o reprezinþi. Ceea ce înainte te
„poftea”, acum te „avertizeazã”. Dar preºurile nu sunt numai ustensile
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defensive puse sã „fereascã” gazda de „noroiul vieþii”, ele dau seama ºi de
cine este „proprietarul” lui „acasã”. Cãci privind tipologia preºurilor, poþi
„afla” degrabã, prin-un adevãrat mesaj identitar ofensiv, cine e gazda. De
la preºul de rafie, moºtenire ruralã, care te asigurã cã proprietarul e un
„þãrãntoc sãrac”, trecînd prin preºul „proletar” de cauciuc, pînã la cel septic,
din mochetã asortatã, coloratã discret, de la mall, al „intelectualilor rafinaþi”,
în toate cazurile, ai de-a face cu aceeaºi poveste, spusã mereu le fel. Între
doi semeni singuri, care se întîmpinã cu neîncredere, într-o þarã murdarã
(pe strãzi) ºi murdãritã (în sufletul ei).
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6565656565
(22 februarie 2007)

Fiecare cu þeapa luiFiecare cu þeapa luiFiecare cu þeapa luiFiecare cu þeapa luiFiecare cu þeapa lui
Un alt însemn mãrunt, dar grãitor, al identitãþii noastre ascunse îl constituie
o anexã  rezidenþialã greu de înlocuit: gardul. Aparent., acest obiect care
desemneazã separarea de „celãlalt” nu ar avea prea mult a ne comunica. În
fapt, la români, el transmite o datã în plus, ca tot acest repertoriu al
marginalitãþii, o întreagã saga despre felul în care îl privim pe cel de lîngã
noi. Am parcurs de curînd, împreunã cu studenþii mei, „Timiºoarele din
Timiºoara”, ºi pe lîngã alþi indicatori ”cuviincioºi”, am construit ºi o serie
de indicatori legaþi de simbolistica gardului. Informaþia culeasã s-a dovedit
foarte consistentã ºi spectaculoasã, cãci, pe baza ei, începeau sã se articuleze
în faþa noastrã întregi tipologii identitare. Bunãoarã, se putea stabili cu
precizie prezenþa unei corelaþii între aria rezidenþialã ºi volumul locuinþei,
pe de o parte, ºi înãlþimea gardului, precum ºi accesibilitatea sa vizualã, pe
de altã parte. Mai simplu spus, cu cît casa era mai impunãtoare, cu atît
gardul era de aºteptat sã fie mai înalt ºi mai impermeabil vizual. La un pol
aveam casa monstru, tip siloz, îmbrãcatã cu marmurã ºi anticipatã de niºte
lei de ghips, cu un gard asemãnãtor unei cazemate, prin care nu poþi strãbate
cu privirea, a noilor îmbogãþiþi, iar la celãlalt pol casa modestã, cu grãdinã
ºi alee cu flori, cu un gard „deschis” vederii, care te invita sã o vizitezi cu
gîndul, a oamenilor locului. Mesajul subiacent care deriva dintr-o asemenea
opþiune arhitectonicã a îmbuibaþilor „ajunºi” era: „suntem mari ºi tari, bãgaþi
de seamã asta, dar plecaþi cît mai degrabã de lîngã noi!” Simþindu-se în
neregulã, ei gãsesc cu cale sã ascundã ceea ce omul aºezat, integrat în
comunitate, vrea sã deschidã. Pe lîngã aceastã schizoidie rezidenþialã, în
care, de obicei, poþi descoperi case dãrãpãnate alãturi de uriaºi finisaþi
„italiano-þigãneºte”, dar ºi o anticamerã de noroi gros la adevãrate palate
cu intrare supravegheatã video, observi cum „fiecare e cu fiecare” ºi nu
mai suntem „deloc împreunã”. Sensul unei solidaritãþi comunitare e pierdut
de mult, iar aerul acela de convivialitate ºi bunã-cuviinþã pe care copilãria
noastrã îl mai cunoºtea, îl mai poþi afla numai insular. ªi peste toate, gardul
mai are ceva „specific naþional”, ce ar deveni intraductibil „dincolo”: þeapa.
Ei bine, repertoriul þepelor (la propriu) la gardurile autohtone (din pãcate,
din ce în ce mai frecvent, ºi la cele bãnãþene) este impresionant. Curînd
poþi accede la identitatea proprietarului, urmãrind tipul þepei. Cãci existã
þeapa decorativã, care numai te împunge (de-a dreptul), deºi vrea sã te



132

mîngie (vizual, prin tot felul de înflorituri), a „oamenilor subþiri”. Existã
þeapa falnicã a „omului din popor”, ajuns „patron”. Îþi ia ochii ºi þeapa
mãruntã, deasã, a þãranului rãtãcit la oraº de vreo douã generaþii, înlocuind
pe alocuri sîrma ghimpatã furatã din depozitul fabricii (acum dezafectatã).
Dar ºi þeapa invizibilã (ºi cea mai primejdioasã), formatã din bucãþi de
sticlã spartã, înfipte în fortificaþia gard de beton, a „magnaþilor” locului.
Cîtã spaimã e ascunsã  - chiar ºi pentru cei mai „mari ºi tari” - în aceastã
semanticã implicitã! ªi cu cît þeapa e mai ameninþãtoare, cu atît proprietarul
ei mascheazã o vulnerabilitate mai adîncã. Racordaþi la „nevoile pieþei”,
existã întreprinzãtori care rãspund „cererii”, gestionînd foarte profitabil
aceastã spaimã neconºtientizatã. Studenþii mei au descoperit SRL-uri
specializate, care îþi ofereau, printr-o listã de „produse ºi servicii” foarte
variate, „þeapa doritã”. Într-o lume alcãtuitã din atîþia oameni mici, cu pasiuni
mãrunte ºi cu crezuri de o zi, acest adevãrat simbol naþional vorbeºte sartrian
despre noi ºi singurãtatea noastrã: „celãlalt e infernul”.  ªi pentru fiecare
avem þeapa potrivitã!
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6666666666
(1 martie 2007)

Expertiza circului chivernisitorExpertiza circului chivernisitorExpertiza circului chivernisitorExpertiza circului chivernisitorExpertiza circului chivernisitor
Opinia publicã a fost informatã, mai pe ocolite, cã actualul premier ºi-a
asigurat serviciile de consiliere ale unui reputat expert de campanie
american. Consilierea acestuia se alãturã unui alt grup de expertizã, format
din cei care, nu cu mult timp în urmã, îl sfãtuiau pe Adrian Nãstase ºi PSD.
Aºadar, nici o problemã: clientul nostru, stãpînul nostru. Mai bizar e faptul
cã aceºti specialiºti în imagine ºi marketing politic au reuºit performanþa
de a-i îndruma – plãtiþi cum se cuvine - pe clienþii lor de la stînga cãtre
înfrîngeri rãsunãtoare. Alegerile prezidenþiale din 2004 sunt un exemplu
evocator (arareori un decalaj atît de mare în favoarea primului clasat în
turul întîi poate fi pulverizat în numai douã sãptãmîni, ºi asta dupã ce partidul
din care provenea cîºtigase alegerile parlamentare!). Sau cazul mãtuºii
Tamara, cînd acelaºi sfãtuitor din umbrã i-a sugerat preºedintelui de atunci
al Camerei Deputaþilor sã îºi exhibe „transparenþa”, deschizîndu-ºi porþile
casei ziariºtilor: pierderea de imagine a lui Nãstase a fost catastrofalã. Prin
urmare, cum se face totuºi cã astãzi, primul ministru „de dreapta” opteazã
pentru aceastã soluþie „salvatoare”, solicitînd sprijinul „de specialitate” al
unor mîini moarte? De ce cultivarea imaginii proprii devine mai importantã
decît acþiunea politicã realã, transformatoare, prin care lumea româneascã
poate fi preschimbatã pe baza unei strategii coerente, în numele unui crez
politic limpede, care urmãreºte binele comun? Obsesia imaginii i-a urmãrit
pe toþi cei care ne-au condus în intervalul postdecembrist. Desigur,
politicianul autentic trebuie sã ºtie (iar dacã nu ºtie, sã înveþe) sã îºi
gestioneze aceastã resursã fantasmaticã prin care poate stîrni adeziuni, capta
audienþe, modela speranþe. Dar, totodatã, ar trebui sã ºtie cã rolul sãu nu e
doar de icoanã publicã, ci, în mult mai mare mãsurã, de catalizator al
energiilor colective în vederea satisfacerii nevoilor ºi aºteptãrilor cetãþenilor.
Într-o þarã, însã, în care omul simplu devine interesant pentru politician
numai o datã la patru ani, în care ceea ce desparte „stînga” de „dreapta”
sunt doar cuvinte de dicþionar politic, iar ceea ce le uneºte e un cartel
transideologic în jurul unor interese economice foarte pragmatice, într-o
þarã în care crezurile trãiesc atît cît dureazã „oportunitãþile”, ceea ce mai
rãmîne este numai aparenþa participãrii la spectacol. Care trebuie sã fie cît
mai gãlãgios, cît mai spumos, iar actorii cît mai circari. Iar publicul sã se
înfierbînte cît mai straºnic. „Experþii” creatori de mãºti strîmbe îi vor liniºti
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asigurãtor pe clienþii lor: nu are importanþã calitatea spectacolului, important
e sã capteze audienþa. În fierbînþeala astfel îngemãnatã, dincolo de imaginea
confecþionatã „adecvat” (în cazul de faþã, de vãditã „virilitate politicã”),
lumea româneascã este, într-adevãr, preschimbatã nemijlocit de niºte
impotenþi moral. Luînd relieful buzunarelor lor.
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(8 martie 2007)

Cine voteazã e mai important decît cum se voteazãCine voteazã e mai important decît cum se voteazãCine voteazã e mai important decît cum se voteazãCine voteazã e mai important decît cum se voteazãCine voteazã e mai important decît cum se voteazã
Deseori cînd cãutãm un teritoriu al trecutului împlinit, suntem înclinaþi sã
desemnãm intervalul interbelic (1918-1940) drept „perioada fericitã”.
Astãzi, cînd sunt puse în discuþie posibilele reforme electorale, ce putem
oare învãþa din acel rãstimp al lui „era ºi la noi, totuºi, bine”?  E suficient
sã imporþi un model electoral pentru ca el sã devinã funcþional ºi echitabil?
Legea electoralã din 1918 a fost adoptatã dupã modelul belgian, pe baza
reprezentãrii proporþionale, rînduind alegerile din 1919, 1920, 1922.
Constituþia din 1923 a fost însoþitã ºi de o lege electoralã nuanþat diferitã
(1926), prin introducerea sistemului primei majoritare. Astfel, în cazul
obþinerii a minimum 40% din voturi de cãtre partidul cîºtigãtor, acestuia i
se distribuiau 50% din numãrul mandatelor, cealaltã jumãtate fiind împãrþitã
între toate partidele, proporþional cu numãrul voturilor ce-i erau adresate.
Preluatã dupã modelul italian al vremii, noul mecanism întãrea considerabil
partidul învingãtor, propunîndu-ºi sã asigure o stabilitate sporitã sistemului
politic parlamentar. Cu toate acestea, vom înregistra un adevãrat “dans
electoral”, întreþinut de alegãtorii în bunã mãsurã imaturi din punct de vedere
politic, pe fondul unor drastice disparitãþi sociale ºi educaþionale. Un
asemenea fenomen straniu, asemenea „dinþilor unui ferestrãu”, a fost
remarcat de sociologul francez de origine românã Mattei Dogan: partidul
cîºtigãtor (în cîteva rînduri cu scoruri copleºitoare, de 70%), curînd dupã
ce pierdea conjunctural puterea, era „nimicit” la proximele alegeri, ajungînd
sã obþinã, uneori dupã numai cîteva luni, 3-4%. Desigur, au fost ºi presiunile
unei administraþii mereu schimbãtoare, dar o asemenea conversiune nu se
poate datora numai manipulãrilor electorale. S-a observat o corelaþie între
intensitatea „dansului” ºi ºtiinþa de carte. Dacã în 1899 numãrul ºtiutorilor
de carte era la nivelul þãrii de numai 29% (deci 71% din populaþie era
analfabetã, în mediul rural ponderea fiind chiar de 78%), în 1930, cu toate
progresele înregistrate, 43% din români nu ºtiau sã scrie ºi sã citeascã.
Potrivit aceluiaºi recensãmînt interbelic, pe provincii, existau serioase
diferenþe între regiunile aflate anterior sub stãpînirea Imperiului Austro-
Ungar (34% analfabeþi în Bucovina ºi 33% în Transilvania ºi Banat), în
timp ce în Regat proporþia era mai mare (44%), ajungînd chiar la 62% în
Basarabia. Amplitudinea acestei oscilaþii se arata a fi mai pronunþatã în
provinciile sãrace ºi cu mai mulþi neºtiutori de carte (Basarabia, Dobrogea)
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ºi mai ponderatã în provinciile dezvoltate (Transilvania, Banat, Bucovina).
Prin urmare, deºi generoasã în intenþii, invitînd marea masã þãrãneascã sã
pãrãseascã letargia multisecularã, ºi conferind prilejul unei învãþãri la scarã
largã a beneficiilor democraþiei (alegerile desfãºurîndu-se periodic,
succedîndu-se zece consultãri electorale în nouãsprezece ani), consolidînd
polarizarea politicã între doi actori semnificativi (partidul liberal ºi cel
þãrãnesc) ºi asigurînd una din cele mai ridicate – la  nivel european -
participãri la vot (peste 70%), reforma electoralã nu a rezolvat miezul
problemei. Crescutã pe ignoranþa corpului social ºi alimentatã de moravurile
corupte ale clasei politice, „regula jocului” transforma întrecerea electoralã
într-o competiþie, cel mai adesea, fictivã. Ordinea derulãrii procesului de
alternanþã politicã parcurgea urmãtorul curs: guvernul în funcþie era revocat,
se numea un nou guvern format din membrii partidului rival, parlamentul
era mai apoi dizolvat, iar în noile alegeri guvernul tocmai instalat obþinea o
majoritate confortabilã (consolidatã, dupã 1926, de prima electoralã). Regula
a funcþionat fãrã cusur pînã în 1937, cînd într-un context aparte, Partidul
Naþional Liberal, deºi a organizat alegerile (ºi fãrã sã le piardã, cîºtigîndu-
le cu 36%!), nu a acumulat cele 40% necesare primei electorale. Aºadar,
deºi „majoritatea tãcutã” a început „sã vorbeascã” în istoria politicã a þãrii,
a fãcut-o descentrat, fãrã un orizont politic limpede, lipsindu-i educaþia
participativã proprie regimului democratic. Mai mult, în 1937, ea va credita
consistent partidele naþionalist-xenofobe de extremã dreapta, ce vor strînge
25% din voturile electorilor, cu un program orientat înspre un orizont al
trecutului, încãrcat cu valenþe mistice, hrãnind frustrãrile sociale cu un
spirit mesianic autohtonist. ªi de aici a început, pentru noi românii, pentru
mai bine de o jumãtate de secol, cãderea. Lecþia e limpede: are mai puþinã
importanþã procedura de vot, important cu adevãrat e ca electorul sã devinã
informat, responsabil ºi competent civic. Fãrã aceastã învãþare de proporþii,
fie el ºi uninominal, votul va rãmîne numai o altã „formã fãrã fond”.
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6868686868
(15 martie 2007)

Scuipatul ºi “ei”Scuipatul ºi “ei”Scuipatul ºi “ei”Scuipatul ºi “ei”Scuipatul ºi “ei”
Într-o cercetare recentã derulatã pe strãzile Timiºoarei, am urmãrit o datã
în plus transferul normelor implicite în comportamentele publice. Reguli
nescrise, dar extrem de influente, împãrtãºite printr-un fel de negociere
tãcutã între cei care compun comunitatea, aceste prescripþii asupra conduitei
sociale mãrturisesc despre cît de firesc ºi respirabil ºtim sã fim împreunã.
Printre alþi indicatori selectaþi, am mai introdus unul (aparent) derizoriu.
L-am denumit „scuipatul comunitar” ºi cuantifica frecvenþa ºi expresivitatea
gestului cu pricina, executat într-un spaþiu partajat cu semeni similari
(precum cei pe care îi gãseai în aºteptarea tramvaiului sau autobuzului).
Realizat prin procedee de eºantionare specifice, în diferite arii rezidenþiale,
mereu în acelaºi interval orar ºi în zone asemãnãtoare ca „distanþa faþã de
centru”, indicatorul evocat mãsura cîþi cãlãtori trec prin staþie ºi cîþi dintre
ei scuipã „fãrã sã le pese” de ceilalþi, în rãstimpul a 30 de minute. Interesantã
nu e atît ponderea celor care activeazã un asemenea comportament
dezagreabil (oricum, mai micã decît în alte centre urbane, precum cele din
sudul þãrii), cît felul în care o fac. Printr-o grila de observaþie sui-generis,
operatorii înregistrau, aºadar, „dacã scuipã”, dar, mai ales, „cum scuipã
cetãþeanul”. Global vorbind, se observa cã timiºorenii scuipã în feluri foarte
diverse. O tipologie succintã ar identifica cel puþin patru tipuri distincte.
Primul, pasiv-agresiv, e al subiectului care „scuipã maºinal, rutinier, fãrã
sã bage de seamã”, fiind ºi cel mai frecvent.. Întîlnit majoritar în toate
zonele oraºului, acest comportament public ilustreazã un tip social tîmp
civic, bleg etic ºi tern intelectual. Un astfel de om nu vã va saluta niciodatã
(decît dacã are un interes punctual sã o facã), nu vã va întinde o mînã
atunci cînd, abrupt, aveþi nevoie urgentã de ajutor, nu vã va spune o vorbã
bunã dacã vã va simþi doborît. Dar nu o va face nu pentru cã îºi urmeazã
vreun crez al dispreþului faþã de semen (un asemenea personaj nu are
crezuri), ci pentru cã nu intraþi în softul lui cognitiv, în „schema lui”
relaþionalã, populatã de un singur personaj care conteazã, el însuºi. Mai
poate fi identificat ºi tipul grobian explicit-agresiv, care ar fi în stare sã „vã
scuipe între ochi”, care o face cu o mînie ce îl însoþeºte în toatã gesticulaþia
publicã. Îl recunoaºteþi desigur, printre cei care vã împing „cu naturaleþe în
tramvai”, care „bagã manelele” pînã vã danseazã geamurile apartamentului,
care vã înghiontesc sufletul cînd înjurã de cele sfinte în faþa copiilor dvs.
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sau care apreciazã „calificat”, dupã o fluierãturã semnificativã, „bã, da’
bunã e nevastã-ta!”. Un loc aparte îl deþine ºi „scuipãtorul cu principii”.
Deºi are o uitãturã intelectualã, e, de fapt, umoral. El scuipã scurt ºi þintit,
din frustrare, e nemulþumit cã iar „a fost înºelat”, a cãzut pradã „conspiraþiei”
(ºefului, nevestei, soacrei, masonilor, ungurilor sau tuturor la un loc). Întrucît
„adevãrurile” sale sunt „terfelite”, nu îi mai rãmîne decît afiºarea cu nãduf
a victimizãrii sale. Cel mai stingher e, însã, tipul „scuipãtorului timid, cu
remuºcãri”, care se uitã în jur, ºi, pe furiº, îi „dã drumul”. Trãind mai mereu
sub povara ratãrii, lui nu îi mai rãmîne, de fapt, decît sã se scuipe pe sine.
De aceea e ºi cel mai concentrat în realizarea anevoioasei sarcini, motiv
pentru care deseori rateazã pînã ºi autobuzul. Printre asemenea tipuri umane
care rãtãcesc în mulþime, o normã implicitã rînduieºte cortegiul acestor
expectoraþii simbolice: viaþa trece, singuri suntem, oricum „totul iese cum
vor ei”, aºa cã nu ne mai rãmîne decît imprecaþia. Scuipãm ca sã uitãm. Sã
uitãm ceva chiar mai ruºinos, ºi anume cã „ei” nu scuipã, ci de-a dreptul
fac pe „noi”.
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(22 martie 2007)

Banatul ºi “centrul”Banatul ºi “centrul”Banatul ºi “centrul”Banatul ºi “centrul”Banatul ºi “centrul”
Examinarea temeiurilor subiective ale realitãþii social-istorice constituie
cel mai fidel test al autenticitãþii ordinii democratice. Urmãrind cum se
structureazã încrederea ºi speranþa socialã, se poate anticipa cît de
„sãnãtoasã” este societatea, deopotrivã în registrul formal-instituþional, cît
ºi în cel relaþional. Aºadar, încrederea în „celãlalt”, pe de o parte, ºi nãdejdea
cã acþiunea în care individul se angajeazã poate sã fie încununatã de succes,
pe de altã parte, reprezintã cele mai însemnate resurse ale normalitãþii
identitare. Omul obiºnuit s-ar cuveni sã simtã cã destinul sãu se poate împlini
ºi sã ºtie cã între efortul ºi þinta sa nu se vor interpune instanþe – de tipul
organismelor birocratice – care sã-i inhibe activitatea. În anchetele de teren,
cele douã concepte au fost operaþionalizate printr-o serie de indicatori
particulari. Astfel, primul indicator exprima aºteptãrile subiectului faþã de
„celãlalt”, articulate în formule foarte generale, precum „încrederea în alþi
oameni” (de unde ºi numele de încredere generalizatã), sau în formule ce
vizau instanþe specifice (încrederea în „funcþionarul din administraþie”,
„primar”, „guvern”, „parlament”, „preºedinte”). Cel de-al doilea ilustra,
însã, fie asocierea cu o orientare existenþialã preponderent proiectivã („simt
cã mîine va fi mai bine”), exprimînd o speranþã socialã vitalizantã, fie cu
una regresivã („prezentul e dezamãgitor; odinioarã era mult mai bine”),
ipostaziind o speranþã socialã deficientã. În cazul primei versiuni, subiectul
conºtientiza ºi se centra pe oportunitãþile oferite de mediul social („se poate
face”) în defavoarea piedicilor („sigur nu se poate; nu are nici un rost sã
mã angajez în efort”). Existã deja o colecþie semnificativã de studii care
atestã cã bogãþia capitalului social reprezintã cel mai solid temei al calitãþii
democraþiei, iar un capital social diminuat este specific societãþilor
dezechilibrate, caracterizate printr-o conflictualitate accentuatã ºi un dialog
social precar, de genul societãþilor ieºite de curînd de sub povara
totalitarismelor. Un loc aproape comun din cercetãrile psihosociologice pe
eºantioane reprezentative indicã prezenþa în Banat, în mod constant din
1999 pînã azi, a unor scoruri cu 10-15 puncte procentuale mai ridicate
decît în „restul þãrii” pe dimensiunea „încrederea în celãlalt, necunoscut,
de lîngã noi”. În egalã mãsurã, ca pattern evaluativ, Banatul exprimã durabil
în sondaje printre cele mai intense rate de nemulþumire regionalã (peste
50%, uneori chiar 70%) faþã de evoluþia situaþiei socio-economice din þarã,
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dintre regiunile istorice care compun România. Asociind tiparul evaluativ
regional evocat cu nivelul sporit de încredere faþã de semen, se poate observa
cum Banatul dispune în mai mare mãsurã decît celelalte provincii istorice
româneºti de acest capital social. În consecinþã, tãria ºi sursa nemulþumirii
faþã de „direcþia în care merg lucrurile” nu se asociazã „oamenilor locului”,
faþã de care bãnãþeanul manifestã cel mai ridicat prag al încrederii
generalizate, ci unei entitãþi exterioare, „centrul”, cu care regiunea întreþine
raporturi mediate apreciate ca „inechitabile”. Mai mult, în focus-grupurile
efectuate deopotrivã cu principalii actori ai vieþii publice locale, dar ºi cu
oamenii obiºnuiþi, rãzbãtea cu putere percepþia publicã a unei marginalizãri
simbolice a locuitorilor din aceastã parte a þãrii. Ca într-un recitativ ce
revenea în cercetãrile calitative, se activa o adevãratã geografie identitarã
diferenþiatoare, în care reprezentãrile sociale ale vestului „mai dezvoltat”,
dar „insuficient susþinut”, chiar „boicotat”, se confruntau cu imaginea unui
„centru balcanizat”, „incapabil sã înþeleagã problemele noastre” ºi, care,
în consecinþã, „refuzã sã ne sprijine”. Depãºirea ansamblului de simptome
potenþial primejdioase evocate mai sus se poate, cred, realiza prin
schimbarea formulei ideologice a raportãrii „centrului” la realitãþile locale
ºi provinciale, potrivit unei ideologii policentrice, care sã nu mai postuleze
hegemonic ºi sã regularizeze administrativ într-o manierã uniformizantã
„calea de urmat” – un asemenea proces s-a dovedit deja pierzãtor -, ci sã
încurajeze comunitãþile ca pe baza moºtenirii lor culturale sã-ºi identifice
ºi sã se angajeze, conform nevoilor specifice, pe drumul propriu. Rolul
„centrului” ar putea deveni – dintr-unul autoritar – unul de moderator al
dialogului intercomunitar, asigurînd un cadru al cooperãrii ºi al proiectelor
comune necesare la nivelul întregii societãþi româneºti.
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(29 martie 2007)

“Noul rasism” ca resursã perversã“Noul rasism” ca resursã perversã“Noul rasism” ca resursã perversã“Noul rasism” ca resursã perversã“Noul rasism” ca resursã perversã
În ce mãsurã prejudecata, privitã ca atitudine negativã îndreptatã înspre
membrii unui grup (precum unul etnic, rasial sau regional), determinatã de
simpla apartenenþa la acel grup, se transferã în conduite explicite (sau,
cum le considerã psihosociologii, devin discriminãri)? Deºi în forma „hard“
(comportamente agresive manifeste) discriminarea s-a diminuat foarte mult
în societãþile occidentale — în Statele Unite un studiu recent al lui J. Swim
raporteazã o reducere importantã a discriminãrilor efective la adresa
populaþiei de culoare, de exemplu — fenomenul rãmîne influent în alte arii
culturale, precum Balcanii, Extremul Orient sau lumea islamicã în general.
Urmãrind conþinutul jurnalelor de ºtiri, dar ºi conduitele explicite din spaþii
cotidiene frecventate, precum mijloacele de transport în comun, localurile
unde se serveºte masa, instituþiile de învãþãmînt sau cartierele mãrginaºe
ale marilor metropole, J. Swim ne atrage atenþia cã, mai degrabã decît sã
disparã, fenomenul s-a sublimat în forme „soft“, mai subtile, travestite,
precum „noul rasism”. Nefiind cu nimic mai puþin primejdios, în pofida
respingerii formale a rasismului manifest, acesta induce subteran o segregare
socialã (de la cea educaþionalã, pînã la cea legatã de statusul economic ºi
rezidenþial) ºi o diferenþiere pe baze peiorative a „celuilalt“. „Ceilalþi”  sunt
plasaþi simbolic în mod „natural“ la marginea societãþii, iar deseori situarea
lor urmeazã o logicã circularã: ei chiar trãiesc, cel mai frecvent, la margine
(rezidenþial, bunãoarã), iar simpla lor plasare ex-centricã este un semn
convingãtor al inabilitãþii ºi deficitului lor de identitate „sãnãtoasã“ (cum
este identitatea „noastrã“). Faptul trebuie „sã ne punã în gardã” ºi sã ne
„determine” sã ne separãm igienic de ei. Desigur, ne situãm în miezul
disputei pentru cîºtigarea teritoriilor simbolice apreciative ce aparþin, în
mod „firesc”, grupului propriu ºi care asociazã stigmatul „celuilalt”. De la
teoria habitusului ºi a capi-talului simbolic a lui P. Bourdieu, cea a identitãþii
sociale a lui H. Tajfel sau cea antropo-psihologi-cã asupra stigmatului a lui
E. Goffman, toatã aceastã logicã implicitã a socialului ne evidenþiazã cã, în
pofida discursu-rilor conciliante ºi a diminuãrii acþiunilor explicite agresive
împotriva „celuilalt“, existã un tipar diferenþiator, ce încearcã, pe calea
unei ereditãþi sociale mascate, conservarea „valorilor lumii noastre“. Pe
termen mediu ºi lung, activarea sa este mai dãunãtoare chiar decît rasismul
clasic, adîncind clivajele sociale. Cît de frecvent am întîlni în jurul nostru,
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dacã am trece pra-gul intimitãþii ºi încrederii semenului de lîngã noi
(bãnãþeanul „tradiþional“, de exemplu), exprimarea mocnitã, rareori
manifestã, a revoltei exteriorizatã în formula: „Sã plece în Oltenia lor!“,
adresatã celui care invadeazã spaþiul sãu simbolic (precum scara de bloc în
care tocmai s-a mutat ºi i-a devenit vecin)! Ameninþarea la adresa moºtenirii
simbolice locale este resimþitã într-un registru diferenþiator extrem, pe baza
acestei matrici stereotipe care substituie informaþia individualizantã (ceea
ce este în particular vecinul nostru, cu calitãþile ºi defectele lui specifice)
cu informaþia categorialã (ceea ce sunt „oltenii“). Se produce astfel o
conduitã defensivã la nivel manifest, dar una ofensivã la nivel latent, plinã
de suspiciune, care se va activa în contexte favorizante (cînd vecinul, poate
doar întîmplãtor, se identificã cu trãsãturile generice ale stereotipu-lui
regional). Iatã de ce aceastã energie negativã ascunsã este responsabilã nu
numai pentru întãrirea graniþei identitare proprii — „celãlalt“ devenind
„strãinul“, „vinitura“ —, ci ºi de alimentarea unor comportamente sociale
mascate, dar nu mai puþin discriminatoare la adresa sa. Iar cînd asemenea
discriminãri travestite sunt întreþinute de o lume politicã ce are mereu nevoie
de „þapi ispãºitori” pentru ascunderea eºecurilor sale, s-ar cuveni sã fim
mai moderaþi în respingerea „celuilalt”. În fond, „noi” trebuie sã învãþãm
sã fim împreunã (fie cã suntem „bãnãþeni”, „moldoveni” sau „olteni”),
refuzînd sã mai exersãm rolul de pãpuºi reciproc arþãgoase pe care ni le
rezervã neputinþa ºi venalitatea politicienilor. Nemulþumirea noastrã ar
merita canalizatã nu în descalificarea frustratã a „celuilalt regional”, ci în
reformarea realã a þãrii, pornind de la ceea ce uneºte Româniile sociale
care compun România, ºi nu de la ceea ce le desparte.
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(5 aprilie 2007)

Zeul schizofrenZeul schizofrenZeul schizofrenZeul schizofrenZeul schizofren
Am avut „ºansa” de a da mîna cu trei ºefi de stat. În ordine cronologicã
inversã: Emil Constantinescu, Regele Mihai ºi… Nicolae Ceauºescu.
Fiecare întîlnire în sine a constituit pentru copilul sau tînãrul care eram o
cotiturã biograficã ºi a avut tîlcul sãu. Astãzi am sã vã povestesc despre cea
mai îndepãrtatã. Biografia fiecãruia este alcãtuitã din asemenea clipe
revelatoare, dincolo de care viaþa curge „altfel”. Noua lentilã prin care
citim lumea ne reaºeazã mai lucizi, mai gravi, într-o albie a maturizãrii
noastre, ºi poate reprezenta concentratul unei întregi lumi. Eram, aºadar, la
mijlocul anilor 80 un vajnic liceean, într-un liceu oarecare din Timiºoara.
S-a „nimerit” ca în acea toamnã blîndã sã aflãm cã anul ºcolar va porni
tocmai prin vizita „mult iubitului Conducãtor” în oraºul nostru, taman în
liceul în care învãþam. De aici a început o desfãºurare remarcabilã. Cu vreo
douã sãptãmîni înainte de „marele eveniment”, a sosit de la „centru” prima
trupã de „experþi” care realizau „selecþia”: ce elevi ar fi potriviþi sã îl
întimpine pe secretarului general. Am fost printre cei „aleºi”. Printr-o
adevãratã grilã rasistã, criteriul fizionomic, dar ºi cel legat de apartenenþa
la o „familie rezonabilã” a decis. Apoi, cel… biologic. De cîteva ori în
intervalul menþionat, noi, cei puþini „privilegiaþi”, eram testaþi bacteriologic.
Ca nu cumva sã îi contaminãm pe „ei”, solarii noºtri lideri. Au fost unii
care au cãzut, succesiv, testul. Eu l-am promovat. Acele imagini de acum
mai bine de 20 de ani îmi revin în minte ca într-un film suprarealist. Dar
totul a fost ireal de real! În acele zile am vãzut cum o întreagã echipã de
politruci (care numai din asta trãiau, ºi, pesemne, însoþeau peste tot cortegiul
prezidenþial) se ocupa de refacerea asfaltului, astuparea gropilor, îndreptarea
ºi vopsirea gardurilor, asezonarea… pomilor în peisaj. ªi de „discursurile”
noastre de primire, care le memoram cadenþat. Iatã ºi „marea” zi. Suntem
în faþa liceului, la poarta de intrare. În jur, într-un cerc larg, sute de elevi ºi
„oameni ai muncii”, care vuiau un „Ceauºescu ºi poporul!”. Nu pot uita
cum, atunci cînd maºina a oprit ºi au dat colþul înspre noi, am trãit prima
înlemnire: în faþa mea pãºeau doi bãtrîni urîþi, decrepiþi, douã cadavre
ambulante. ªocul a fost atît de teribil, încît simþeam cum gura mi-a rãmas
încleºtatã de surprizã. Imaginea propagandisticã contrasta izbitor cu
precaritatea înfãþiºãrii lor. Apoi, în timp ce se apropiau, printre umerii lor,
am vãzut pentru o fracþiune de respiraþie, chipul unui coleg, care sãrea ca
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turbat într-un picior, strigînd mai abitir: „Ceauºescu – PCR!”. Era egal cu
el însuºi, în sfîrºit. Era cel pe care îl consideram un prieten drag, ºi cu care
împãrtãºeam în tainã poziþii critic-naive la adresa lumii în care trãiam.
Simpla vedere a liderului îl înnebunise de entuziasm. Strigau desigur
controlat securiºtii, dar, peste ei, tot acel val de oameni trãia într-un sincer
delir mistic, asemeni colegului meu, întîlnirea cu „trupul divin”. Simpla
apropiere înnebunea de emoþie ºi metamorfoza totul în jur, într-un vîrtej al
clipei care exploda. Ajung în faþa mea. Pornesc „banda de magnetofon”,
silabisind automat cuvintele „omagiale”. A treia înlemnire. Îmi dau seama
cã vorbesc, buzele mele se miºcã, dar nu se aude nimic din ceea ce spun.
Vacarmul e prea mare. Puteam sã-i înjur de mamã cu zîmbetul pe buze, cã
tot nu se auzea nimic. Atunci e prima oarã cînd am ratat ºansa de a fi
disident. Le dãm florile, ºi în nãluceala bulucitã de „dupã”, rãmîn abandonat
de valul care curgea cãtre alt „obiectiv” al liceului. În uralele bezmetice ºi
sincere ale asistenþei, înþeleg brusc cã în mulþi dintre noi gena obedienþei e
mai puternicã decît cea a libertãþii, ºi totul e „sã parã cã este, nu sã fie cu
adevãrat”. În fond, în pelerinajele lor autohtone, Ceauºeºtii trãiau aceeaºi
experienþã a pãrelniciei: mereu strãzi asfaltate ºi curate, garduri drepte,
copaci falnici, oameni entuziaºti. La propriu, ca în micul episod pe care l-
am relatat, ei nici mãcar nu auzeau puþinele cuvinte (fie ºi „omagiale”)
care li se rosteau. România pãrea, cu sprijinul nostru straºnic, o þarã care îi
venereazã. Chipul schimonosit din acea clipã decisivã din 21 decembrie
exprima o deplinã neînþelegere: cum e cu putinþã ca „poporul meu sã nu
mã vrea”? Rupt de România realã, uitînd sã mai dialogeze cu Þara, crezîndu-
se veºnic, omul politic român de prim plan a împrumutat mereu mai apoi
acest sindrom al zeului schizofren. Crezîndu-se singurul vindecãtor al bolilor
noastre ºi bizuindu-se pe aceastã apetenþã pentru supunere a omului simplu
care nu a experimentat libertatea ºi discernãmîntul, „marele lider” se simte,
ajutat de cei mai mulþi dintre noi, „izbãvitorul”. În nimicnicia lui, atunci,
ca ºi acum, el uitã, însã, cã vine ceasul. Cu toate pãrelniciile lumii, la capãtul
drumului, într-o haltã dositã a istoriei, pe fiecare îl aºteaptã un 21 decembrie.
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7272727272
(12 aprilie 2007)

GolulGolulGolulGolulGolul
Atunci cînd le iau pe fetiþele mele la grãdiniþã, ne oprim la joacã, vreme de
mai bine de o orã, în curtea ºcolii vecine. Invariabil, ni se deschide aceeaºi
imagine: o ºleatã de bãieþi s-au prins aprig într-un meci de fotbal cu
„adversarii”, dar „bãtãlia” e atît de înverºunatã (deºi copiii sunt mai mereu
alþii), încît ai spune cã e disputatã o mizã uriaºã. Dar ceea ce se impune
atenþiei, aproape de fiecare datã, e felul aparte în care se desfãºoarã jocul.
Aºadar, un bãiat pune piciorul pe minge, ºi porneºte nebuneºte într-o cursã
solitarã spre poarta adversã, sub privirile buimace ale coechipierilor ºi
duºmãnoase ale adversarilor. Nici urmã de colaborare, de strategie colectivã,
de privire îndreptatã înainte. Douãzeci de puºti asistã „firesc” la aceastã
desfãºurare, întreruptã foarte degrabã de o deposedare „ca la televizor”. ªi
mingea zboarã la un jucãtor din echipa adversã, care o ia la picior ºi porneºte
nebuneºte singur în direcþie inversã, ºi… tot aºa, la nesfîrºit. ªi vreme de
un ceas, aceeaºi goanã în care, desigur, complet întîmplãtor, cursele solitare
se sfîrºesc din cînd în cînd cu vreun gol, dar în care, totodatã, simþi cã nu
existã echipe, ci numai individualitãþi. Sã mai spunã cineva cã suntem
colectiviºti! Ce frapeazã e ºi naturaleþea acceptãrii acestui mod de a juca. E
ca ºi cum copii înþeleg tacit cã nu poþi „reuºi împreunã”, cã nu „are rost” sã
pasezi (în fond, oricum „celãlalt” va reîncepe cu vedetismul), cã singura
izbîndã posibilã e prin sforþarea aproape imposibilã de a trece prin toþi, la
propriu, fãrã sã te uiþi în stînga ºi în dreapta. Bizarã e în aceastã cheie ºi
bucuria pe care o resimt copii cînd totuºi un coechipier trece prin baricadele
de picioare ºi înscrie: sentimentul de noi se coaguleazã în jurul unei reuºite
la care nu ai contribuit decît cu rãcnetul eliberator. Cum vã pare acest tablou?
În aerul trãncãnelii, într-o þarã atomizatã, în care oamenii ce o compun sunt
aruncaþi mai mereu pe maidanele istoriei, iar reuºita personalã depinde de
driblingurile „descurcãrelii” ºi de strãºnicia „îmbrîncirii” celui care îþi stã
în faþã, conduita copiilor din micul scenariu de mai sus e revelatoare. În
fond, ei învaþã de acum lecþia succesului: rîvneºte, împinge, mergi cu orice
preþ înainte, nu privi în lãturi, ºi poate, cine ºtie, vei înscrie golul. Ce mai
rãmîne? Desigur, tot un gol. În noi.
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7373737373
(19 aprilie 2007)

Europa noastrã (?)Europa noastrã (?)Europa noastrã (?)Europa noastrã (?)Europa noastrã (?)
“Cuvintele ordine, dreptate, cinste onoare sunt adesea uitate în Þara
Româneascã. Aici toate slujbele se cumpãrã, adicã se plãteºte dreptul de a
sãvîrºi o crimã fãrã a fi pedepsit. Fiecare slujbã, în scurt timp, îl îmbogãþeºte
pe cel care o cumpãrã, dar, dupã un an, trebuie s-o pãrãseascã sau s-o lase
altuia. (...) Aceste dregãtorii au preþuri mai mari sau mai mici, dupã veniturile
pe care le pot aduce boierilor care le cumpãrã de la membrii Divanului.
Ispravnicii <administratorii judeþelor, n. ns.> (...) iau fãrã ruºine ºi chiar
fãrã sã se fereascã, de la fiecare þãran grînele, vitele, banii. Fiecare familie
trebuie sã plãteascã la Divan o dajdie oarecare: ispravnicul o face de douã
ori, de patru ori, de zece ori mai mare ºi împarte suma cu membrii Divanului.
Dacã þãranul se încumetã sã se opunã (...) este întemniþat, ruinat, bãtut,
schingiuit în aºa fel încît adesea moare în chinuri, sau, cînd cãlãii sunt ºi
mai cruzi, omul se uitã cum îi sunt schingiuiþi nevasta ºi copiii.”. Printr-un
asemenea rechizitoriu fugar, contele Langeron descria la începutul secolului
al XIX-lea moravurile liderilor locali, situîndu-le într-o tradiþie a barbariei
comunitare ºi a jafului instituþional care atingea apogeul în vãgãunile politice
ale Balcanilor. Astãzi suntem primiþi oficial în cel mai select club al lumii
(UE), afiºãm toate etichetele birocratice onorabile, guvernul e format din
partidul care se prezenta drept „cel mai democratic” ºi cu „rãdãcinile istorice
cele mai viguroase”, dar dacã arunci coaja acestor aparenþe, descoperi acelaºi
miez gãunos. În care o doamnã om politic – privitã de mulþi ca un model
demn de urmat de femeie politician – prezintã nivelul „taxei de intrare pe
listã”, în care un actual ministru a cotizat financiar la partid în campanie
mai mult decît venitul anual declarat, în care „dregãtoriile” sunt pe mai
departe vînate, dincolo de competenþe, în funcþie de beneficiile potenþiale.
În care, mereu, cel mai împovãrat, ºi sigurul salvator rãmîne tot omul simplu,
care e pus sã acopere toate hemoragiile economice ºi sociale provocate de
aceastã specie de lipitoare, ce vine, cum vedeþi, în istoria noastrã politicã
mult mai de departe. Din secole de dependenþã, nerînduialã, nestatornicie,
în care singura strategie sigurã a celui „ajuns” e „sã apuce cît mai mult
acum ºi aici, cã nu se ºtie ce va fi mîine”, ºi, desigur, „sã-ºi recupereze
investiþia” fãcutã prin cumpãrarea poziþiei sale. ªi în care preocuparea cea
mai ferventã este, pe lîngã consolidarea poziþiei ºi extinderea reþelei de
înstãpînire asupra resurselor, conferirea aparenþei de legitimitate ºi
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rezonabilitate. Am scris aceste rînduri ºi sub puternica impresie a unui
eveniment la care am participat deunãzi în universitatea mea, în care doi
oameni politici europeni de prim plan (Emma Nicholson, ce a avut un rol
decisiv în procesul aderãrii României la UE, ºi Bronislaw Geremek, unul
dintre cei mai expresivi ºi profunzi istorici contemporani, fost ministru de
externe al Poloniei în vremea guvernului Solidaritãþii) s-au vãzut prinºi în
aceeaºi reþea a aparenþelor de onorabilitate ale unui partid (PC), care a
organizat „întîlnirea cu studenþii” sub auspiciile alianþei liberalilor europeni
(ALDE). E neverosimil sã descoperi cum într-o þarã ca a noastrã un partid
care nu mai reprezintã pe nimeni (iar fenomenul e din ce în ce mai accentuat
ºi în cazul PNL), dar care este exponentul unui cartel economic transpartinic
cu rãdãcini securisto-comuniste, reuºeste sã confiºte imaginea unor mari
personalitãþi ºi sã fie acceptat instituþional de familii politice venerabile,
pentru a ne vorbi despre „valorile europene”. Ca mai mereu în ultimele
douã secole ale modernizãrii societãþii româneºti, dacã tot „ei” ne vor integra
în Europa, aceea nu va mai fi ºi Europa noastrã. Cãci nu ne vor mai lãsa
nimic din ea.
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7474747474
(26 aprilie 2007)

AceastãAceastãAceastãAceastãAceastã liniºte liniºte liniºte liniºte liniºte
Trãim o epocã plinã de aºezãri ale lucrurilor nefireºti. De altfel, programatic,
chiar democraþia autohtonã s-a rînduit iliescian sub zodia „originalitãþii”.
ªi poate cea mai perversã structurare a spaþiului public ilustreazã cum
importante nu mai sunt azi urgenþele de pe agenda cetãþeanului, care sã
determine acþiunea conjugatã ºi consecventã a celor care pun România în
miºcare, ci felul în care politicienii noºtri, în marea lor majoritate, înþeleg
sã comunice cu societatea. Ineficienþi ºi duplicitari, corupþi ºi incompetenþi,
cei mai mulþi dintre ei gãsesc cu cale sã gestioneze fantasmatic temerile ºi
neliniºtile oamenilor, producînd evenimente prin izolarea unui þap ispãºitor
(precum preºedintele Bãsescu), înspre care încearcã sã verse frustrãrile
sociale. ªi lanseazã mesaje dominante, folosind – pe bani serioºi - o expertizã
demnã de o cauzã mai bunã. Sunt mereu ofensivi în ultima vreme (Tãriceanu
fiind cel mai bun exemplu), chiar dacã în miezul mesajului lor sunt goi ºi
au abandonat de mult orice crez. Folosesc însã cel mai important atribut al
unei persuasiuni eficace: iniþiativa, ºtiind cã cel care lanseazã primul mesajul
are un avantaj decisiv în bãtãlia informaþiei pe terenul deschis de conþinutul
acelui mesaj. Totul e sã ataci, ºi sã ataci necontenit! Atacul perpetuu e
cheia înfrîngerii adversarului. Doar urmînd aceastã strategie, emiþãtorul
primar poate sã îºi construiascã nestingherit discursul, în vreme ce
eventualul oponent va fi ocupat sã rãspundã, sã demonstreze inautenticitatea
sau nedreptatea mesajului sursã, ºi nu va mai avea posibilitatea unui discurs
propriu, coerent ºi eficient.  De aceea, cel mai adesea replica nu vine, în
rãzboiul profesionist al persuasiunii, pe acelaºi teren, ci se coaguleazã într-
o direcþie adiacentã, ofensivã, care înglobeazã doar parþial problematica
mesajului iniþial al atacatorului. E frapantã azi absenþa unui dialog autentic,
care a fost substituit de o succesiune de monologuri rãzboinice. Pentru a
putea promova un mesaj în straturi cît mai adînci ale socialului e necesarã
ºi o prezenþã cît mai pregnantã în zona mass-mediei, cine deþine controlul
acesteia avînd cele mai mari ºanse de a stãpîni minþile oamenilor. Din acest
motiv, puterea din România, indiferent de compoziþia ºi orientarea ei, s-a
dovedit extrem de interesatã de înfeudarea principalelor mijloace de
comunicare în masã. Privind în urmã, putem rememora antologicul exemplu
al “puciului legionar” din iunie ’90, invocat de preºedintele de atunci pentru
a justifica tulburãrile interne. Deºi absurd ºi în contradicþie flagrantã cu
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realitatea (sute de mii de bucureºteni, martori ai acelor zile îl pot invalida
ca ridicol ºi grotesc), era foarte simplu, fãcea apel la neliniºtile reale ale
oamenilor faþã de instabilitate ºi dezordine (nu întîmplãtor sloganul cel
mai influent în vreme va fi “Vrem liniºte!”) ºi avea avantajul indiscutabil
al lansãrii sale pe canalul media cel mai pãtrunzãtor (televiziunea naþionalã).
Cãzuþi în capcana jocului de mesaje, fãrã sã ºtie ca sunt confruntaþi cu o
realitate mult mai profesionist organizatã, studenþii victime, în loc sã acuze,
la conferinþa de presã s-au disculpat: mult timp de atunci ei vor încerca sã
argumenteze, cã, totuºi, “ei nu sunt legionari”. Inutil, impactul în opinia
publicã a fost contraproductiv, confirmînd, în pofida enormitãþii afirmaþiei
ofensive, postulatul lui E. Aronson: “Cu cît un emiþãtor credibil transmite
un mesaj mai radical, cu atît eficacitatea persuasiunii creºte”. Astãzi, „ei”
vor sã ne convingã, în pofida evidenþelor, cã „Bãsescu e trãdãtor”. ªi cã,
întocmai ca în 1990, „vrem liniºte!”. Avem oare nevoie de „aceastã” liniºte?
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7575757575
(3 mai 2007)

Pe cine vom asculta?Pe cine vom asculta?Pe cine vom asculta?Pe cine vom asculta?Pe cine vom asculta?
Dezinformarea deliberatã - sau manipularea - constituie o realitate
atotputernicã a societãþii româneºti, iar felul în care vom ºti sã ne ferim de
maºinãria de minciuni interesate va hotãrî cît de autonomi vom rãmîne
într-o þarã în care „ei” ne doresc supuºi ºi ignoranþi. Implicînd o strategie
ce are ca efect transmiterea unor mesaje parþial sau total neadevãrate,
manipularea vizeazã modelarea unui orizont de aºteptare ºi a unor replici
dorite de emiþãtor, grupate în atitudini ºi comportamente colectiv împãrtãºite
(precum „demiterea preºedintelui”). Cel mai adesea, dezinformarea se
articuleazã prin intermediul unor instituþii specializate, de plan secund,
care apeleazã la specialiºti ai manipulãrii sociale. Structura sistemului de
dezinformare este alcãtuitã din patru registre succesive, în care rolul de
iniþiatori îl joacã „comanditarii”. Aceºtia formeazã nivelul de decizie, sunt
cei ce concep ºi proiecteazã conþinutul mesajului, stabilesc þintele. Categoria
celor ce formuleazã cererea este alcãtuitã, cel mai adesea, dintr-o serie de
factori de decizie (guverne, state majore militare, partide politice, firme
influente, dar ºi grupuri informale de putere) care pot solicita „operaþiuni”
(a se remarca predominanþa termenilor militari!). Ele pot fi „defensive”,
conturînd un rãspuns „replicã“ la atacurile „adversarului“, sau, cel mai
adesea, „ofensive”, avînd iniþiativa angajãrii „celuilalt“ într-o dezinformare.
În cazul de faþã, mogulii alianþei anti-Bãsescu sunt cei care „au pus totul la
cale”. Dar ei ºtiu unde vor sã ajungã, dar nu ºi cum sã ajungã acolo. Pentru
un asemenea rol misterios, plin de „graþie”, e nevoie de „specialiºti”. Ca
nivel de elaborare strategicã, menirea acestora este de a prelua solicitãrile
comanditarilor pe baza unui contract ascuns ºi de a planifica profesionist
secvenþele tactice ale dezinformãrii. Uneori sub faþadele celor mai onorabile
institute de sondare a opiniei publice sau de marketing politic – plãtiþi regeºte
pentru diagnoza lor – se reunesc experþi în comunicare ºi în tehnicile
influenþei sociale, sociologi ºi psihologi. La rîndul lor, ei ºtiu sã ajungã la
„controlori”, sau la nivelul de legãturã, recrutînd persoane ce stabilesc,
sub acoperirea anonimatului, relaþionarea eficientã între nivelul de decizie
ºi cel de influenþã directã. La noi e mare înghesuialã „aici”, cãci controlorii
sunt reprezentaþi de indivizii fãrã un profil social pregnant, de „binevoitorii“
care sugereazã cine ºi în ce condiþii ar fi dispus sã participe la dezinformare.
Misiunea lor principalã (de la parlamentari rataþi pînã la funcþionari frustraþi
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din administraþie sau dascãli de þarã care se scaldã în mizerie) este de a se
angaja în racolarea subiecþilor interesanþi ºi de a comunica cu regularitate
„succesele dezinformãrii“. Recompensaþi cu niºte firmituri (o micã „atenþie”
salarialã, de regulã), „activitatea” le devine o sursã de îmbãrbãtare: sunt ºi
ei bãgaþi în seamã de cineva.  În sfîrºit, „agenþii de influenþã”, sau nivelul
de propagare penetrantã, sunt selectaþi dintre cei care se bucurã de prestigiu
în grupul de referinþã, urmînd sã recepteze mesajul dezinformant. Datoritã
statusului de prestigiu superior, vor ajunge sã propage mesajul cu eficienþã
sporitã în cîmpul social în care deþin „prim-planul“. Pot fi recrutaþi din
categorii diverse: liderii de opinie, persoanele cu un mare prestigiu
academic, ºtiinþific, cultural, jurnaliºtii cunoscuþi, cei aspiranþi la un rol
social principal, pe scurt, cei care-ºi fac din exhibarea publicã un scop în
sine (precum „echipa” Cristoiu, Nistorescu sau Guºã). Tehnicile cele mai
eficiente instrumentalizate sunt cumpãrarea sau ºantajul, conform
principiului: „fiecare are preþul lui“, iar în cazurile excepþionale, de abatere
de la regulã: „fiecare are o patã ascunsã ºi împovãrãtoare“. Subiecþii racolaþi
joacã rolul unor adevãrate relee care amplificã impactul în audienþã al
mesajului. Subtilitatea ultimã a profesioniºtilor dezinformãrii, atinsã
frecvent prin valorificarea sensibili-tãþilor þintei, este aceea de a recruta pe
cineva care nu devine conºtient de participarea sa explicitã la o astfel de
manipulare informaþionalã (precum în cazul exemplar al lui Octavian Paler).
Aºa încît, fie ºi numai pe tema demiterii preºedintelui, avem douã armate
mobilizate faþã în faþã, în care mulþi dintre liderii de conºtiinþã au pierdut
orice conºtiinþã. Ei au fost în prealabil avocaþii oricãrei cauze ce le putea
aduce vizibilitatea publicã indispensabilã, fãrã de care se sufocau. În acest
zgomot „controlat”, puþinele voci oneste ºi neoportuniste (cazul cel mai
limpede e al lui Gabriel Liiceanu) riscã sã rãmînã neauzite. Pe cine vom
asculta?
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7676767676
(10 mai 2007)

Dacã nu…Dacã nu…Dacã nu…Dacã nu…Dacã nu…
„Unificarea þãrii s-a fãcut în ciuda avertismentelor ºi protestelor necontenit
repetate ale conducãtorilor ardeleni ºi bãnãþeni ºi cu un dispreþ desãvîrºit
pentru obligaþiile morale luate la proclamarea unirii. (…) Au fost numite
în toate posturile importante persoane necunoscute, în timp ce elemente cu
mari merite în luptele naþionale din trecut pentru unitatea noastrã stat au
fost înlãturate, în zîmbetele de ironicã satisfacþie ale minoritãþilor (…).
Ardealul ºi Banatul au fost astfel aruncate într-o atmosferã cu totul contrarã
concepþiei lor de viaþã”. La douãzeci de ani de la Marea Unire - la care
contribuise decisiv -, Iuliu Maniu scria aceste cuvinte grave într-un
„Memorandum” radical adresat proaspãt înscãunatului ca „unic
conducãtor”, Carol al II-lea. În relaþia Bucureºtiului cu provincia, raportul
inechitabil devenea de netolerat. În pofida deschiderii elitei politice
transilvãnene ºi bãnãþene, care renunþase la soluþii autonomiste în favoarea
realizãrii visului naþiunii române unite, rãspunsul politicienilor de pe
Dîmboviþa a fost unul dezamãgitor, atunci cînd nu era cinic. Aproape tot ce
se convenise la Alba-Iulia în cadrul a ceea ce, totuºi, a fost o „unire
condiþionatã” a Transilvaniei ºi Banatului cu România, fusese ignorat ºi
dispreþuit. Unirea se realizase în 1918, unificarea nu s-a încheiat nici astãzi.
La fel cum atunci, la doi ani dupã Unire, reprezentanþii provinciilor în
guvern sunt înlãturaþi, cãci nu mai erau „utili”, ºi astãzi rolul politicianului
„provincial” este unul marginal. La fel cum atunci resursele (mult mai bogate
ale Vestului) erau alocate discreþionar pe criterii clientelare, ºi azi întîlnim
acelaºi simptom chivernisitor. Rolul de partener egal ºi respectat al
„provinciei”, specific unei „uniri condiþionate”, a fost convertit, curînd dupã
„valorificarea” entuziasmului iniþial, într-unul de supus incomod. ªi totuºi,
Transilvania ºi Banatul aduceau noii þãri zestrea cea mai însemnatã la ceea
ce va deveni România Mare, deopotrivã în registrul economic (indici mai
ridicaþi de dezvoltare industrialã, comercialã ºi în infrastructurã), în registrul
instituþional (funcþionalitatea superioarã a instituþiilor) ºi, chiar, în capital
uman (ponderea sporitã a populaþiei instruite). Gestul din 1918 al lui Maniu
ºi al colegilor sãi a fost, aºadar, unul de o deplinã generozitate. Ei dãdeau
mai mult decît primeau, în numele unei cauze mai  înalte, care cãlãuzise
imaginarul politic naþional vreme de mai multe generaþii. Ei nu se aflau în
situaþia elitei politice româneºti din Basarabia ºi Bucovina, care deciseserã
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unirea sub tutela asigurãtoare a armatei române. Consiliul Naþional Român
Central ºi Consiliul Dirigent desemnat guvernau provincia autonom, iar
marea adunare a Unirii s-a desfãºurat în condiþiile în care armata românã
era la mai bine de 200 de km de Alba Iulia. Aºadar, ei puteau decide ºi o
„altã cale”. ªi totuºi, Maniu a ales sã fim împreunã. Fascinaþia ideii de
„Þarã”, pentru care ei luptaserã o viaþã, a fost mai puternicã. Cu condiþia
„sã fim respectaþi” ºi sã „ni se asigure creºterea fireascã”. În 1938 însã, în
plinã dictaturã regalã, acumulãrile mîhnite rãbufniserã. Nu mai era loc de
iluzii. „Bucureºtiul ne-a trãdat”. ªi numai de lipsã de patriotism nu poate fi
acuzat cineva ca Maniu. Rãzboiul ºi, mai apoi, comunismul au îngheþat la
nivelul dezbaterii publice problematica regionalã. Centralismul aberant,
corupþia generalizatã, moravurile fanariote asimilate „natural” de noua elitã
– nomenclatura – nu au fãcut decît sã adînceascã faliile dintre provincii ºi
capitalã. Tensiunile acumulate de decenii, care se înrãdãcineazã în absenþa
unei dezbateri critice ºi lucide a marii teme pe care nu îndrãzneºte sã o
formuleze nimeni - „a meritat, totuºi, Unirea?” -, pot provoca dezechilibre
structurale majore. Iar „moºtenitorii” - deseori la propriu - ai nomenclaturii
sunt cei care azi, oriunde de uiþi, „au grija de noi”. Într-un asemenea context,
mai are vreo ºansã ideea de „Þarã”, pentru care meritã sã ne sacrificãm
acum fiecare, ca sã ne fie tuturor, mai apoi, mai bine? Poate. Cu condiþia ca
cei care decidem asta sã ne asumãm erorile trecutului, sã ne respectãm
cuvîntul dat ºi sã scãpãm de cei care, cu acelaºi porniri de stãpîni rãsfãþaþi,
vor sã ia totul pentru ei. Dacã nu…



154

7777777777
(17 mai 2007)

Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?
Rãzbate mai mereu în cursul modernizãrii noastre o tentaþie a risipirii. Atunci
cînd toatã lumea se aºteaptã, dupã o izbîndã, sã ne apucãm sãnãtos de treabã
ºi sã valorificãm oportunitãþile serioase care s-au ivit, lãsãm frîu liber
chemãrilor anarhice, intrãm în panicã ºi cãutam neliniºtiþi dezbinarea, mica
pîrã, învîrteala, ºi, desigur, conspiraþia. Adevãrata dimensiune a reuºitelor
este reconfiguratã la proporþia îngustimii „viziunii” clasei noastre politice.
E ca o boalã de creºtere: cu o democraþie imaturã datoritã „arderii etapelor”,
nu putem vedea limpede ºi acþiona coerent, ci rãmînem într-un infantilism
regresiv care ne „salveazã”, cãci ne plaseazã în cea mai convenabilã posturã
ce poate legitima inacþiunea ºi inadecvarea: cea de victimã. Îmi amintesc
un tablou revelator din perioada imediat urmãtoare Marelui Rãzboi, cînd
dupã pacea de la Saint-Germain, în care se obþinea un cîºtig diplomatic
remarcabil, politicienii locului nu erau capabili sã vadã marea victorie în
toatã plinãtatea ei, ci coborau în deznãdejde ºi frustrare, invocînd „trãdarea
aliaþilor” (care nu fãcuserã altceva decît sã reglementeze într-un mod
permisiv o scadenþã  mai veche a „democraþiei” autohtone: statutul
minoritãþii evreieºti). Punînd în balanþã marea reuºitã politicã (recunoaºterea
Unirii) ºi „înfrîngerea” legislativã (naturalizarea evreilor), privind din
perspectiva unui secol de istorie, e flagrant dezechilibrul. Nu ºi pentru
contemporanii lui Ionel Brãtianu. I. G. Duca descrie episodul sosirii în þarã
al celui mai eficient lider politic din istoria noastrã modernã: „Mi-a fost
dat sã asist la acest spectacol de neînchipuit: omul care înfãptuise visul
secular al neamului, omul care aducea în geanta lui tratatul internaþional
care recunoºtea graniþele României reîntregite, strãbãtînd satele ºi oraºele
ca un simplu turist, fãrã o recepþie, fãrã o aclamaþie, fãrã un arc de triumf ºi
intrînd în capitala României Mari, neobservat de nimeni, ca cel din urmã
anonim. El, învingãtorul, se întorcea acasã ca un învins”. Împreunã cu cîþiva
colegi de partid, Brãtianu serveºte masa în restaurantul modest al gãrii
Predeal ºi se îndreaptã mai apoi, stingher, cu maºina spre o capitalã în care
va fi primit cu rãcealã ºi indiferenþã. Existã un decalaj de percepþie ºi de
adecvare care e tulburãtor. Asemãnãtor poate cu cel ce însoþeºte, dupã
aproape un secol, cea mai importantã reuºitã a României recente: aderarea
la UE. Ceea ce ar fi trebuit sã devinã un prilej de mobilizare a energiilor
naþionale pentru valorificarea oportunitãþilor uriaºe ale primirii României
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în „familia bunã” a Europei ajunge degrabã un pretext pentru reglarea de
conturi între clanurile transideologice ce stãpînesc þara. În locul gestului
perseverent care construieºte, se impune gesticulaþia incontinentã care
dãrîmã. În locul multiplicãrii resurselor sporite de susþinerea Vestului – de
care sã beneficiem toþi -, apare obsesia de a smulge pentru buzunarul propriu
fãrîmele disputate de puþini. Politicienii victoriei ni se înfãþiºeazã ca niºte
oameni mici, incapabili sã înþeleagã ºansa clipei, copleºiþi de o istorie prea
mare pentru ei. ªi în plan secund, dincolo de zgomotul politic, acelaºi popor
tãcut, învãþat sã uite speranþa. Oare chiar nu mai e nimic de fãcut?
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7878787878
(24 mai 2007)

Sã facem curãþenie!Sã facem curãþenie!Sã facem curãþenie!Sã facem curãþenie!Sã facem curãþenie!
Într-o cercetare recentã derulatã pe strãzile Timiºoarei am urmãrit felul în
care se activeazã ceea ce psihologii numesc comportamentul prosocial.
Descris ca ºi comportament de ajutoare al celui care, exact în momentul
întîlnirii, are nevoie de un sprijin urgent, acest gen de conduitã mãrturiseºte
implicit despre cît de coezivã este comunitatea examinatã, despre cît de
firesc ºi de intens „ne pasã” de ceilalþi. Studiile clasice verificau – prin
intermediul unor complici ai experimentatorului – activarea cîteva scenarii
„clasice”: cît de dispuºi sunt trecãtorii sã ajute „o bãtrînicã neputincioasã”
sau, dupã caz, „un nevãzãtor, sã treacã strada”, cît de prompt se sare în
ajutorul unei persoane care face o „luxaþie” sau, mai grav, are o „crizã
cardiacã”, ori cît de binevoitori sunt cei din preajmã în a furniza informaþia
utilã atunci cînd un strãin nu gãseºte o „stradã necunoscutã”. Rata de ajutoare
devenea un indicator fidel al capitalului de încredere în „celãlalt” ºi al
respectului faþã de semen. ªtim din studii comparative realizate în mai
multe þãri, care au fãcut ºi o anumitã vîlvã jurnalisticã la noi, faptul cã
„românii” (cei examinaþi erau, de fapt, „bucureºtenii”) sunt printre cei mai
a-sociali ºi „lipsiþi de inimã” cetãþeni ai unei mari metropole. Conduitele
rutiniere în situaþii de interacþiune se încadrau majoritar în simptomatologia
þoapei, în retorica agresivã a bãdãranului standard, în gesticulaþia aurolacului
prizat. Dar oare cum stau lucrurile în Timiºoara? Am sã vã relatez azi
dinamica unui singur indicator, care pãrea asociat uneia dintre conduitele
„soft”. Aºadar, un bãrbat între douã vîrste – complicele nostru – „pierdea”
din „greºealã” o bancnotã în timp ce îºi trecea haina peste umeri. Era vizibil
modest îmbrãcat, iar banii „pierduþi” pãreau a avea o importanþã
semnificativã pentru cineva care nu se arata a fi un „ajuns”. Previzibil, cu
cît „bancnota” (care era o hîrtie fotocopiatã atent, ce reproducea originalul)
era mai „valoroasã”, cu atît numãrul celor care vedeau scena ºi îi înapoiau
banii „neatentului” era mai redus. S-a ajuns chiar ca o bancnotã de 500 de
RON sã fie confiscatã atît de energic de cãtre un trecãtor, încît deºi psihologii
i-au explicat mai apoi – din raþiuni deontologice – cã a fost implicat într-un
scenariu experimental cu „scop ºtiinþific”, „descoperitorul” sã o îndese în
buzunar ºi sã ia grãbit colþul. Spectaculoase au fost, însã, explicaþiile
postexperimentale ale celor implicaþi în studiu. În primul rînd, s-a observat
cã pe mãsurã ce vorbeau mai mult, fãcuserã efectiv mai puþin pentru a
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ajuta. Apoi abundau explicaþiile absurde, care contraziceau comportamentul
real angajat (de genul „tocmai aºteptam sã priveascã în spate, pentru a-i
înapoia banii” sau „ºtiam cã e numai o bucatã de hîrtie fãrã valoare, ºi am
vrut sã vãd cît de bine e copiatã”). În sfîrºit, aproape nici urmã de ruºine
sau vinovãþie: majoritatea covîrºitoare descria, la rece, implacabilitatea
gestului lor: „oricum, daca eu aº fi fost pãþitul, cei din jurul meu ar fi fãcut
exact ceea ce am fãcut eu adineaori”. Rãzbãtea acelaºi fior de singurãtate
ºi de pãrelnicie. Iar, vorba unui „subiect”: „dacã tot e sã mi se dea ceva,
trebuie sã apuc degrabã, cãci mie dintotdeauna mi se ia, nu mi se dã”.
Smulgerea convertea simbolic în gest „cîºtigãtor” strategia celui care, într-
o lume normalã, adunã perseverent, prin muncã, într-un climat de competiþie
loialã, resursele. Aproape într-un caz din douã oamenii obiºnuiþi furã la
drumul mare, fãrã sã simtã vreo responsabilitate pentru conduita lor
duplicitarã, ºi asta în oraºul declarat drept model al „civismului” autohton,
iar sigurul lucru care conteazã e „sã mã scot acum ºi aici, cãci nu se ºtie ce
va fi mîine”. Pe acest fundal se întinde caracatiþa neputinþei ºi a vrajbei.
Care poate fi – ºi este – cu atîta cinism valorificatã de cei care ne învaþã cã
„nu are rost sã ne bãgãm”, cã „oricum jocurile sunt fãcute”. De „ei”. ªi
pentru „ei”. Temelia absenteismului, dezinteresului ºi autoritarismului în
spaþiul public româneasc se aflã (ºi) în acest fatalism orb al dezangajãrii ºi
furtiºagului. Care e, de fapt, un furt de sine. Ce-ar fi sã le jucãm o festã. Sã
începem de mîine sã refuzãm sã ne „lãsãm duºi de val”. Abandonul nostru
face puterea „lor”. ªi sã întindem, în sfîrºit, mîna semenului de lîngã noi,
înþelegînd cã numai împreunã cu el putem sã „le” aplicãm ceea ce meritã
orice gunoi al istoriei: sã fie mãturat grabnic!
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7979797979
(31 mai 2007)

Ce popor harnic avem!Ce popor harnic avem!Ce popor harnic avem!Ce popor harnic avem!Ce popor harnic avem!
Vizitînd localitatea socrilor mei din Ardeal, nu poþi sã nu constaþi ce
„dinamici sociale” semnificative se petrec. Comuna se reconfigureazã:
îndeosebi dupã 2002 au început sã aparã case cu un etaj ºi un balcon
impunãtor în partea frontalã, toate dupã modelul primului plecat, care a
izbutit sã aducã suficienþi bani acasã, încît sã schimbe referinþa arhitectonicã
a locului (care era mai degrabã una discretã pe orizontalã ºi în adîncimea –
curþii –, nu una pe verticalã, care sã „îþi ia ochii”). Dacã la început tinerii
optau pentru vecinãtatea apropiatã, Ungaria, pentru a-ºi face un rost, pe
mãsurã ce anii de dupã 2000 treceau, ei se îndreptau spre lumi din ce în ce
mai îndepãrtate, preferînd Spania în cele din urmã, mai ales în domeniul
construcþiilor. Nu plecau ca sã se aºeze  „acolo”, ci numai sã se aranjeze
„aici”, cãci ceea ce le oferea lumea româneascã era altfel dezamãgitor ºi
lipsit de speranþã. Poveºti despre izbînda unor oameni care muncesc fãrã
de limite ºi iau totul pe cont propriu pentru a reuºi, în pofida unui stat care
le pune numai beþe în roate, aþi auzit negreºit. Nu am sã mai adaug una.
Mai cu seamã cã „succesul” lor e problematic. Ceea ce m-a frapat în toatã
aceastã poveste nu este ceea ce se întîmplã nemijlocit, ci …ceea ce nu se
întîmplã. Aºteptarea ca mod de viaþã. Proiectul existenþial pentru un mîine
care va sã vinã, pentru care sacrific aproape deplin clipa. Cãci acei oameni
– aveam sã aflu – munceau cîineºte pentru ceea ce dobîndeau, ºi þinta lor
era sã arate consãtenilor cît „de bine s-au ajuns”. Aproape neintegraþi
„acolo”, trãiau în enclave care reproduceau reþeaua familialã de acasã,
ostenindu-se cîte 12-14 ore pe zi, intrînd într-un scenariu în care era expulzat
prezentul. Iar cei de acasã îºi rînduiau viaþa tot dupã secvenþele aºteptãrilor:
„cînd sunã tata”, „cînd fugim la poºtã la Western Union”, „cînd trimite
pachetul”. Timpul se comprima sau se lãrgea dupã un ritm tãcut ºi încordat
impus de un mîine în care „ne va fi, ºi nouã, în sfîrºit, bine”. Iar în acest
ansamblu de evaziuni, descopereai alte simptome ciudate. Bunãoarã, mai
ales de prin 2003 (cînd primul mare val de migranþi era deja absorbit), cei
rãmaºi au intrat într-o altã formã de abandon comunitar, care pentru un
cititor neatent al realitãþii poate sã se coboare în anecdoticã facilã. Aºadar,
într-o localitate în care oamenii muncesc din greu  - cãci fiind o zonã de
deal, totul se obþine lucrînd pe brînci -, puteai observa cum, de exemplu, pe
la ora 17.10, grãdinile înþesate de femeile aplecate asupra pãmîntului erau
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brusc ºi generalizat depopulate. Pentru 50 de minute, ele evadau în lumea
unei telenovele, suferind la propriu pentru „dramele” unui Alehandro sau
ale unei Quanita. Oameni aspri altfel, care se exteriorizau cu zgîrcenie,
puteai sã îi surprinzi atunci cînd se regãseau ca din vrajã, plîngînd efectiv
ºi confesîndu-se reciproc despre „ce s-a mai întîmplat ºi ce e de fãcut”, ca
ºi cum viaþa substitut în care se aruncaserã era mai intensã ºi mai autenticã
decît cea realã. Priza unui asemenea scenariu virtual se bizuia tocmai pe
aceastã imensã nevoie de a trãi din plin „ceva care sã merite”, într-o lume
în care, rutinier, „nimic nu iese” ºi „nu se întîmplã nimic”. Din nou, cãtre
searã, se aºeza praful pe balcoanele proaspãt zugrãvite, dar stinghere, în
urma cirezii mînate de fostul ºef de CAP, devenit acum vãcarul satului. În
liniºtea tãlãngilor, printre suspinele gospodinelor pentru „suferinþa
contesei”, puteai simþi cum pulseazã aceastã singurãtate în comun. Ziua de
azi nu a existat. ªi tot aºa, nu va exista nici cea de mîine. Iar viitorul e prea
departe. Iar cei care au întreþinut toatã aceastã istorie fãrã de timp îºi freacã
mîinile mulþumiþi. Acum ºi aici: „Iatã ce se mai schimbã faþa patriei! ªi ce
popor harnic avem! Putem sã îl cãlãrim în liniºte.”
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8080808080
(7 iunie 2007)

Cu parapanta înspre golul istorieiCu parapanta înspre golul istorieiCu parapanta înspre golul istorieiCu parapanta înspre golul istorieiCu parapanta înspre golul istoriei
De curînd am devenit „þãran”. Sau, mã rog, convenþional vorbind, m-am
mutat în „mediul rural”. Deºi categoria evocatã e ºi ea problematicã, fiind
o aºezare în imediata vecinãtate a Timiºoarei, iar administrativ este
menþionatã drept „comunã”, noua mea localitate de rezidenþã e departe de
a fi un sat de provincie. Cu toate acestea, nici oraº nu e. Într-un areal de
cîþiva kilometri pãtraþi poþi descoperi cele mai neaºteptate mixturi: case de
vãiugã, alãturi de vile somptuoase, cãruþe obosite, lîngã Mercedesuri ultima
generaþie, femei în vîrstã, ostenite de muncã ºi aduse de spate, dar ºi tinere
minijupiste cu haine „de firmã”, care se leagãnã deliberat provocator. Numai
rotindu-þi aleator privirea poþi reuni cîteva straturi de sãrãcie, dar ºi excese
de fãloºenie, iar peste toate pulseazã un praf gros, dens ºi atotprezent. Ceea
ce atrage atenþia este, în acest loc al contrastelor, absenþa unui „între”. Aici
nu existã, la vedere, un loc al partajãrii clipei cu ceilalþi. Cu excepþia sãtenilor
rãsfiraþi (cîþi au mai rãmas), care ºi-au conservat reþelele de sociabilitate,
„restul” cautã degrabã sã se ascundã în spatele gardurilor proprii, într-o
curte care sã fie cît mai impermeabilã privirilor celorlalþi. În comuna mea
nu vei gãsi un spaþiu de odihnã pentru vîrstnici, nici un loc de joacã pentru
copii (cel improvizat de lîngã primãrie e mai mereu pãrãsit). Ca ºi cum
satul e format din cîteva sute de insule izolate, în care fiecare se „aºeazã”
cum poate mai bine, fãrã sã mai ºtie de „celãlalt”. Aºadar, nimic care sã
vesteascã naºterea unei noi comunitãþi cu identitate proprie, în care oamenii
sã caute sã fie împreunã. Tranziþia a avut mulþi perdanþi, dar ºi cîþiva
„cîºtigãtori” neaºteptaþi. Astãzi vreau sã vã vorbesc despre categoria celor
care s-au trezit bogaþi (unii din inspiraþie, alþii dupã aranjamente de culise
colorate politic, alþii pur ºi simplu la nimerealã), numai prin faptul cã
locuiesc „aici”. Preþul terenului a devenit atît de mare, încît cei 2-3000 de
mp de grãdinã (cît avea o familie sãracã odinioarã), pot ajunge sã valoreze
ºi 200000 de euro. Odatã vîndut, terenul îl transformã pe „întreprinzãtor”
într-un „capitalist” care se încurcã în propriul „capital”. Am cunoscut deja
cîþiva astfel de „consãteni” (ºi sunt de ordinul zecilor), care nemuncind
efectiv pentru banii – mulþi – pe care îi au, ajung sã îi direcþioneze cãtre
cele mai neobiºnuite destinaþii: de la maºini scumpe (dupã ce tocmai au
abandonat tractorul), pînã la amenajarea unor „grãdini orientale” (dupã ce
au dat gata rîndurile de zarzavat). În ultima vreme, ca o etichetã identitarã
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asumatã, noua lor „ocupaþie” este… sãritul cu parapanta. ªi dacã se poate
experimenta vertijul adrenalinei undeva mai în Caraibe sau pe Coasta de
Azur, cu atît mai bine. Golul de acolo e mai incitant. Sã nu vi-i imaginaþi ca
pe niºte rãtãciþi. Simt ca totul li se cuvine, sunt plini de vervã, se cred cei
mai deºtepþi ºi înzestraþi, „bagã tare” în tot ceea ce fac (cum beau, ascultã
manele, aruncã banii la nunþi sau se rãstesc la „sãrãntoci”). Ei sunt „aleºii”
ºi se cade sã iei seama de privilegiata lor prezenþã. Într-o micã lume în care
oricum fiecare e cu fiecare, atotputernicia lor constituie, la scarã redusã, o
garanþie a „reuºitei integrãrii României”. În golul istoric care ne aºteaptã,
încã o datã, voios.
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8181818181
(14 iunie 2007)

Despre “þigani” ºi “þigãnitate”Despre “þigani” ºi “þigãnitate”Despre “þigani” ºi “þigãnitate”Despre “þigani” ºi “þigãnitate”Despre “þigani” ºi “þigãnitate”
ªtiu cã titlul acestui articol este „nerezonabil”. S-ar cuveni, politically
correct, sã vorbesc despre „romi”. Pe de altã parte, însã, dupã îndelungate
anchete de teren, în care am intrat în contact nemijlocit cu reprezentanþii
acestei etnii, pot afirma cu mîna pe inimã cã eu am întîlnit numai þigani.
Nici unul dintre interlocutorii mei (ºi au fost cu sutele) nu se autoidentifica
prin etnonimul „rom”. Dupã cum, frecvent, autodesemnarea de „þigan” nu
era perceputã de cel care o realiza ca fiind stînjenitoare sau descalificantã.
M-am lãmurit curînd cã „romul” este, de fapt,  „þiganul” ideologic. Mulþi
mercenari de ocazie s-au înghesuit, în spatele fondurilor europene, sã devinã
avocaþii acestei etnii ºi sã îi „trezeascã spiritul identitar”. „Romi” întîlneam
numai la conferinþe despre „multiculturalitate”, „dialog intercultural”, sau,
dupã caz, „autoritarism ºi discriminare în România contemporanã”. Aici
mereu era prezent, de regulã în capul mesei, fie cîte un ONG-ist fãrã vîrstã,
proaspãt convertit la „noua cauzã”, fie vreun þigan „revoltat”, cu cravatã ºi
ghiul, care bolborosea ceva despre „dificultãþile integrãrii” etniei sale într-
o Românie care „ne furã fãrã oprire”. Oricum, însãºi identitatea þigãneascã,
ca orice identitate etnicã, e dilematicã. Nu este un dat „obiectiv”, sau mai
bine zis, nu este în primul rînd un dat obiectiv (legat de culoarea pielii,
vreo particularitate rasialã sau vreo uitãturã relaþionalã). În periplurile mele,
alãturi de studenþi, prin Banatul rural, puteam gãsi în numeroase locuri
comunitãþi tipic þigãneºti (prin habitat, obiceiuri, limbã – dar rostitã „pe la
spate”), care, în faþa cercetãtorului interesat, încercau sã îºi dovedeascã
„românitatea” sau „germanitatea” lor. Angrenau astfel, sui-generis, un
discurs despre „sine” prin care îºi reconfigurau o identitate auto-perceputã
ca stigmatizatã, ancorîndu-se simbolic de niºte identitãþi etnice mai
„onorabile”. Chiar ºi deontologic situaþia devenea problematicã: cum sã îi
înscrii, bunãoarã, în chestionare, unde apãrea rubrica standard „etnie”? Ce
fãceai dacã se declarau „nemþi”, cum am „pãþit”, de exemplu, la Tomnatic?
Ca psihosociolog, nu poþi decît reþine fidel informaþia livratã de cãtre
respondent, plecînd de la premisa de onestitate a interlocutorului. Aºa se
face cã astãzi avem oficial atît de puþini „þigani” în România. Oricum,
identitatea socialã (precum cea etnicã) este în primul rînd un ansamblu de
norme implicite, valori comunitare ºi ansambluri comportamentale
împãrtãºite. În fond, dacã citim afirmaþia de mai sus într-o perspectivã mai
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largã, vom înþelege cã nu doar simpla rezidenþã te face „timiºorean”, nu
doar vorbitul în româneºte îþi asigurã calitatea de „român” ºi nu doar faptul
cã dispui de o bibliotecã mai acãtãrii te transformã în „intelectual”. În toate,
identitatea devenea confirmatã – sau nu – printr-un proces de asumare
efectivã a unui mod de viaþã (operaþionalizat printr-un set de valori, atitudini
ºi comportamente sociale specifice), caracteristic pentru cei mai mulþi dintre
reprezentanþii categoriei vizate, fie ea de „þigan”, dar ºi de „timiºorean”,
„român” sau „intelectual”. Dar care sunt atributele „þigãnitãþii”? Sãrãcie,
deficit educaþional, inapetenþã civicã, autarhism, visceralitate relaþionalã?
Negreºit, cei mai mulþi dintre þigani sunt aºa. Sunt, însã, ºi þigani foarte
bogaþi, chiar sfidãtor de bogaþi, precum cei care au ocupat deliberat inima
Timiºoarei, printr-un adevãrat rãzboi semantic, convertind marginalitatea
lor proverbialã într-o centralitate simbolicã. Sunt ºi þigani instruiþi, activi
în „cetate”, capabili de raþionalitate. Dupã cum sunt mulþi, foarte mulþi
români „þigãnizaþi”, care se integreazã în descrierea de mai sus. Aºadar,
„þigãnitatea” este în primul rînd un construct cultural, înainte de a fi o
realitate ce þine de o biologie a socialului. O anumitã memorie colectivã
ordoneazã ceea ce „meritã a fi þigan”. ªi tot mai pregnant, în anii din urmã,
aceste memorii concurente (precum cea de „þigan” ºi de „român”) devin
din ce în ce mai difuze, aglutinate, producînd contaminãri degenerate în
ambele direcþii (vezi manelele, bãdãrãnizarea vieþii publice, dispreþul
contractualismului, descurcãreala). ªi astfel, descoperi cum la capãtul
drumului rãmîne o „meta-naraþiune” fãrã autor. Care descrie o tipologie
sociologic majoritarã ce poate fi, convenþional, calificatã drept o „mare
þigãnie”.
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8282828282
(21 iunie 2007)

Am luat examenul?Am luat examenul?Am luat examenul?Am luat examenul?Am luat examenul?
Astãzi am mai avut un examen. De ce un episod dintr-o zi oarecare a unui
universitar meritã atenþia unui cititor, inevitabil, grãbit? Poate pentru cã
într-o fãrîmã de întîmplare se ascunde un înþeles mai adînc, care mãrturiseºte
o datã în plus despre deriva lumii noastre. Aºadar, în miezul evaluãrii observ
cum unul dintre studenþi, relaxat, ºi-a strecurat o altã foie cu „informaþii
utile” sub paginile lucrãrii scrise. Dexteritatea ºi naturaleþea cu care a mînuit
totul mã provoacã. Mã arunc înspre ochii lui. Vreme de cîteva clipe privirile
ni se intersecteazã. Bag curînd de seamã cã cel tulburat sunt eu. Nici o
tresãrire, nici o emoþie nu vibreazã pe faþa-i. E inert, senin, tîmp. Simt cum
explodez. Încerc sã mã stãpînesc. Plusez. Mã adresez, aparent calm, întregii
asistenþe: „Dacã descoperiþi cã din greºealã – sau nu – s-a strecurat o altã
foaie sub paginile de examen ale vreunuia dintre dvs., vã rog acum sã o
înlãturaþi de acolo”. Pentru cîteva secunde mã întorc deliberat cu spatele.
Invitaþia la „salvare” e atît de flagrantã, gîndesc eu, cã numai un nesimþit
notoriu nu ar reacþiona. Reîntors cu faþa cãtre clasã, constat degrabã cã mi-
am fãcut iluzii. Studintele copia liniºtit mai departe. Colegii de alãturi erau
la fel de detaºaþi, cufundaþi în recuperarea (ne)ºtiinþei lor. Mã echilibrez cu
greu, ºi, dupã ce îl „pic” pe loc, înºtiinþîndu-l ce îl aºteaptã „conform
regulamentului”, îl întreb, totuºi, cum a putut, cînd a vãzut limpede cã l-am
„ochit”, sã lase foia tot acolo? Rãspunsul lui a venit automat: „Domnule
profesor, aþi stat prea puþin timp întors cu spatele”. Rumoarea mea se
întîlneºte cu uitãturile rãtãcite ale celor mai mulþi dintre cei care îi erau în
preajmã. Sã nu vã imaginaþi replica de adineauri ca pe un afront asumat.
Personajul descris mai sus nu era în stare de înãlþimea unei sfidãri. Iar
colegii sãi – mulþi dintre ei – nu fãceau altceva decît sã îºi ascutã simþurile,
perpelindu-se de apropierea „vînãtorului”. Lehamitea care mã cuprinde –
mai ales la acele examene, precum cel de azi, în care se adunã „restanþierii”
– e vecinã cu furia sterilã a cãutãtorului de aur în grajdul porcilor. Necurãþia
intelectualã cu care mã confrunt, absenþa oricãrei morale, spiritul gregar,
descurcatul cu orice preþ ºi, peste toate, inerþia omului „dus de val”, mã
îngheaþã de fiecare datã. Veþi spune cã tabloul de mai sus e unul marginal ºi
exotic. Cã ar merita mai degrabã sã îl tratez cu umor. Simþul umorului l-am
pierdut în primii ani de universitate. Cãci în diverse variaþiuni, ceea ce am
„pãþit” astãzi mi se întîmplã, mie ºi confraþilor mei, tot mai des. Se spune
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cã învãþãmîntul românesc universitar a ajuns unul de masã. Cã vechiul
focar formativ al elitelor a fost convertit într-unul de „întreþinere” a viitorilor
ºomeri, pentru o piaþã a muncii în care specializãrile pe care absolvenþii le
dobîndesc nu au nici o legãturã cu realitatea. Asistãm la un cerc vicios pe
care nimeni nu vrea sã îl frîngã. „Noi” „îi þinem” pe „ei”, inclusiv pe cei
care nu sunt capabili sã închege coerent o propoziþie, iar „ei” „ne þin” pe
„noi”. Toatã lumea ºtie asta, dar nimeni nu o recunoaºte tranºant. Deficitul
cronic de resurse alocat educaþiei, precum ºi declinul demografic, transformã
munca noastrã într-una mereu ameninþatã de spectrul reducerii posturilor
din statele de funcþii. Golul e suplinit parþial de „banii lor” (în contul taxelor
pe care le plãtesc, mereu mai consistente). ªi de aici diluarea exigenþei,
autocenzura discernãmîntului, „euforia” supravieþuirii. Sigur cã sunt ºi
excepþii. Sigur cã sunt profesori care nu acceptã compromisul, precum ºi
studenþi remarcabili. Important este însã dozajul lor în corpul sistemului.
Or, aceºtia au devenit minoritari, ºi într-o tabãrã, ºi în cealaltã. Masa criticã
a ignoranþei instituþionalizate a fost depãºitã. De acum, nu ne mai rãmîne
decît sã ascultãm sfatul „eliberator”. Sã ne întoarcem cu spatele. La viaþã,
la istorie, la „celãlalt”. ªi sã înþepenim cît mai mult timp aºa. În mizeria
care se întinde (în noi ºi din noi), asistaþi ºi tot mai singuri, mãcar ni se va
pãrea cã totul e ok. Ni se va pãrea cã am luat – examinat ºi examinator –
examenul.
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8383838383
(28 iunie 2007)

Meritã sã mai încercãm o datã!(?)Meritã sã mai încercãm o datã!(?)Meritã sã mai încercãm o datã!(?)Meritã sã mai încercãm o datã!(?)Meritã sã mai încercãm o datã!(?)
Într-o tãcere aproape deplinã, azi se împlinesc 67 de ani de la începutul
sfîrºitului. Sã exersãm împreunã un exerciþiu de empatie. Ceea ce urmeazã
nu e o povestire literarã. ªi nici o frînturã de text „emoþional”. Ci o invitaþie
la o (re)gãsire de sine. Aºadar, în dimineaþa zilei de 28 iunie 1940, neanunþaþi
de nimic, þãranii dintr-un sat bucovinean de pe malul Ceremuºului, la graniþa
cu Polonia, primeau vestea ºoc: ruºii vin peste noi! Puneþi-vã în locul lor.
Totul e „aºezat” aºa cum se cuvine, ºi tocmai se pregãtesc de hramul bisericii
din sat, de Sfîntul Petru ºi Pavel. Nici cea mai micã aluzie nu putea sugera
o asemenea desfãºurare. Mai mult, „regele nostru” declarase asigurãtor, în
faþa unei mulþimi înfrigurate de emoþie, cu cîteva sãptãmîni înainte, în plin
centrul Cernãuþiului, cã „nu vã vom abandona niciodatã”, chiar dacã „ar fi
sã murim pînã la unul”. ªi dintr-o datã, totul se prãvãleºte. Ce ai adunat o
viaþã, tu ºi familia ta, e pulverizat în cîteva clipe. O valizã. Asta e tot, în
cazul în care, dacã te grãbeºti, dupã ce þi-ai dezmeticit familia, poþi lua cu
tine în Refugiu, cãtre Þarã. Mulþi însã rãmîn, neizbutind sã se rupã de
singurul „acasã” în care viaþa lor îºi afla un rost sã se scurgã. Aveau sã
plãteascã cumplit. Peste numai un an, cînd Bucovina a fost redobînditã –
vremelnic –, refugiaþii care ºi-au cãutat gospodãriile, le-au descoperit fie
pustiite, fie înstrãinate. Toþi, dar absolut toþi cei rãmaºi, care erau dupã acte
„români”, fuseserã deportaþi. Trimiºi dupã Cercul polar, mulþi aveau sã se
piardã. Mai apoi, în vara lui 1944, la al doilea refugiu, speranþele erau deja
alungate. Din nou, toatã viaþa îþi intrã într-o valizã, pe care o iei cu tine
înspre o Românie agonizantã. Peste ani descoperi, cãutîndu-þi rudele ºi pe
cei apropiaþi, cã cei mai „norocoºi” s-au reîntors în satul lor natal dupã mai
bine de 40 de ani, o datã cu relativa deschidere gorbaciovistã. Dupã 1989,
revizitîndu-þi locul de obîrºie, þi se înfãþiºeazã o lume „nouã”, stranie ºi
strãinã, în care nu se mai vorbeºte, practic, româneºte. Afli cã pentru cei ce
s-au întors, în sfîrºit, „acasã”, nu mai este loc. ªi totuºi, viaþa se strecoarã
prin toate ungherele istoriei în care se poate respira. Þi se dezvãluie din
nou cu speranþã cum singurii ce mai vorbesc româneºte sunt copii ºi copii
copiilor celor deportaþi, care moºtenind verticalitatea ºi îndãrãtnicia
pãrinþilor, se înverºuneazã sã trãiascã ºi sã creascã. Imaginea satului din
povestirile pãrinþilor i-a ajutat ca atunci cînd au întîlnit realitatea nemijlocitã
a aºezãrii sã o preschimbe dupã chipul imaginii reper. Deºi acum o mînã de
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oameni, au reclãdit cu puterile lor biserica dãrîmatã din sat ºi astãzi se
pregãtesc, curaþi, pentru hramul de Sf. Petru ºi Pavel. Îi puteþi privi în ochi?
Aþi fãcut ceva pentru ei? ªi pentru cei ca ei? Fiþi liniºtiþi. Nu sunteþi vinovaþi.
Cãci, nu-i aºa, „nu aþi ºtiut nimic”. Nu aþi ºtiut cã în vara lui 1940, cu o
laºitate vecinã cu netrebnicia, am abandonat fãrã sã tragem un foc de armã
aproape o jumãtate de þarã, gãsind ºi cele mai onorabile justificãri pentru
„salvarea fiinþei noastre naþionale”. Nu aþi ºtiut nimic despre acest mãrunt
tablou în miºcare al unui sat oarecare din Bucovina de Nord, satul tatãlui
meu, care poate fi multiplicat, la scara întregii þãri pãrãsite, de mii ºi mii de
ori. Am astupat mai mereu cu cuvinte pompoase (aºa cum nu s-a sfiit în
epocã sã facã ºi Carol al II-lea) o realitate care se vestea tragicã. Iar atunci
cînd tragicul s-a petrecut, am fost îndemnaþi la uitare ºi rescrierea realitãþii.
Pe tiparul ideologic la modã, fie el legionar, „naþionalist”, comunist sau al
„democraþiei originale”. Dar ce ne facem cu oamenii? Cu concentratul lor
de suferinþã ºi de nedreptate? Chiar dacã ei nu intrã în „povestea oficialã”,
a ceea ce avem voie sã ne reamintim? Ca niºte relicve vii, ei ne cautã privirea
ºi ne întind mîna. Vom pãºi cãtre mîine, ignorîndu-i mai departe? Dacã „noi”
am fi fost „ei”? Începutul sfîrºitului, aºadar? Dacã vom persevera în uitarea
teleghidatã, din care se îmbuibã toate lipitorile politice, negreºit. Dar poate, în
ceasul din urmã, punîndu-ne oglinda în faþã, vom înþelege cã trebuie sã începem
sã trãim „altfel”. Asumîndu-ne trecutul, gãsind cãi de a fi împreunã. Cãci la fel
ca tinerii bucovineni care au reconstruit o bisericã dupã o imagine moºtenitã,
pe care o aveau numai în sufletul lor, ºi noi avem de reconstruit o Þarã. Care,
cîndva, odatã cu zorii secolului 20, începea sã se arate ca o mare promisiune.
Meritã sã mai încercãm o datã! (?)
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8484848484
(5 iulie 2007)

Multã vorbãrie ºi puþinã viaþãMultã vorbãrie ºi puþinã viaþãMultã vorbãrie ºi puþinã viaþãMultã vorbãrie ºi puþinã viaþãMultã vorbãrie ºi puþinã viaþã
Tiparul deschiderii de sine a constituit în ultimii ani o topicã des exersatã a
psihologiei sociale. Autodezvãluirea, privitã ca ºi capacitate a actorului
social de a transmite audienþei informaþii consistente despre propria sa
identitate, este esenþialã pentru stabilirea oricãrui tip de relaþie
interpersonalã, dar ºi pentru ansamblul tiparelor relaþionale dintr-o societate.
Autodezvãluirea în sine este un proces universal, însã profunzimea sa, natura
informaþiilor vehiculate, preferinþa pentru un anume interlocutor, sunt
influenþate de specificul orientãrii cultural-valorice. Investigarea
autodezvãluirii în þãrile Europei Centrale ºi de Sud-Est (deci ºi a României)
a fãcut obiectul unor cercetãri aprofundate în anii din urmã, precum cele
coordonate de Robin Goodwin. Ansamblul lor ne îngãduie sã privim în
cheie comparativã speciile de autodezvãluire proprii esticilor, faþã de cele
ale „occidentalilor”. Dacã exponenþii culturilor „occidentale”,
individualiste, valorizeazã autodezvãluirea personalã, reprezentanþii
culturilor „orientale”, colectiviste, încurajeazã autodezvãluirea relaþionalã.
De aceea, la români (tipic „colectiviºti”),  cînd semenul þi se deschide, îþi
vorbeºte de „tot neamul”, în schimb la „vestici” („individualiºti”), informaþia
livratã este despre sine ºi propria biografie. De asemenea, „esticii” au
reticenþe în a-ºi dezvãlui gîndurile sau sentimentele proprii înainte de a
cunoaºte opiniile partenerului de relaþie, printr-un fel de retractilitate
„naturalã”, asumatã de timpuriu, ºi întreþinutã de temerea cã „celãlalt” va
profita de „ceea ce aflã despre mine”, aºa cum probeazã C. McHugh. Nu
întîmplãtor,  adîncimea autodezvãluirilor (calitatea, gradul de intimitate al
informaþiilor vehiculate) este mai modestã în culturile naþionale colectiviste,
suplinitã de o expansivitate pe dimensiunea orizontalã, a întinderii
autodezvãluirii (cantitate de informaþii schimbatã între parteneri), ceea ce
conferã aparenþa unei autodezvãluiri echilibrate. Mesajul sugerat de aceste
cercetãri ar putea fi rezumat astfel: la colectiviºti „se vorbeºte mult” -
întindere a autodezvãluirii mare -, dar informaþia transmisã este
„nerelavantã, superficialã”  - aºadar, cu un grad de intimate ºi autenticitate
mai modest.  Nu întîmplãtor, evocîndu-l pe Mircea Iorgulescu, putem întãri
cã trãim într-o lume a „marii trãncãneli”. Cum se deschid esticii, în general,
ºi românii în special, atunci cînd au în faþã un strãin? Un corpus cercetãri
mãrturisesc despre moºtenirea locului: lumea Europei Centrale ºi de Sud-
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Est este teritoriul geo-politic ºi social în care cele mai adînci legãturi
interpersonale au fost îndeaproape supravegheate ºi puteau reprezenta o
sursã pentru ºantaj din partea puterii comuniste, care întreþinea o atmosferã
de teamã ºi neîncredere în semeni. Într-un spaþiu social-politic dislocat la
mijlocul secolului al XX-lea de la cursul firesc de evoluþie, procesele
interpersonale cele mai intime au cunoscut distorsiuni dramatice. Astfel,
dincolo de beneficiile unanim recunoscute ale scoaterii la luminã a
informaþiilor despre propria persoanã în raporturile cu partenerii de relaþie
(regãsite în dezvoltarea relaþiilor de prietenie, creºterea satisfacþiei maritale,
obþinerea suportului social, pãstrarea sãnãtãþii fizice ºi psihice), la aceste
naþiuni, din nefericire, riscurile autodezvãluirii s-au materializat deopotrivã
în trãirea sentimentelor de vulnerabilitate, a fricii de a fi abandonat de cei
din jur, a temerii de a deveni victima agresiunilor sau a „pierderii
controlului”. Aceste amintiri dominante asigurã un mod specific de lecturã
a realitãþii actuale, fapt ce perpetueazã frustrarea definitorie (un exemplu
apropiat de noi este trãirea „poverii de a fi român”), a sentimentului de
inferioritate specific oricãrui stigmat, corelate cu o atitudine obedientã ºi
fatalistã. Aºadar, suspiciune, neîncredere ºi teamã de „celãlalt”, dincolo de
aparenþa convivialitãþii. ªi peste toate, multã vorbãrie ºi puþinã viaþã.
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8585858585
(12 iulie 2007)

DeciDeciDeciDeciDeci
„Deci, asta e!” Vã sunã cunoscut? Ca mai mereu în viaþa noastrã publicã,
ceea ce spunem ºi ceea ce facem nu exprimã ceea ce suntem. În fond,
aceastã inflaþie a lui „deci”, care ar oglindi siguranþa ºi claritatea unui
raþionament concluziv tãios, nu face altceva decît sã suplineascã un gol
reflexiv. Studiile de psiho ºi socio-ligvisticã au examinat modul în care se
activeazã anumite tipare discursive, cu un anumit bagaj lexical, fãrã ca
subiectul care le animã sã mai fie conºtient cã le angajeazã. Interiorizate
încã de timpuriu în cadrul socializãrii, ele dau seama de o anumitã raportare
la istorie care se rutinizeazã ºi lãmuresc, uneori într-un chip neaºteptat,
modul în care subiectul „simte” ºi „ºtie” „ce se întîmplã” cu el. Astfel, de
exemplu, în englezã „temãtorul” „I mean”, repetat ca un adagio discursiv
în conversaþiile curente (de la cele ale unor conferinþe academice formale,
pînã la cele informale ºi colocviale, la o bere între prieteni) sugereazã o
îndoialã – privitor la un aspect al lumii care poate fi desluºit - ºi o nevoie
de explorare suplimentarã, ce poate fi limpezitã împreunã cu un partener
de dialog interesat, care te ascultã cu adevãrat. A experimenta dialogul
autentic, în care eºti încurajat sã vorbeºti despre realitatea unei lumi care
meritã sã fie dezvãluitã împreunã cu celãlalt, contrasteazã puternic cu stilul
monologal, gãlãgios, în care nici mãcar nu aºtepþi sã vezi „ce vrea” sã
spunã celãlalt, ºi în care „ºtii deja” cã „lumea” e rînduitã dupã „legea lor”,
a celor care „fac jocurile” în societate. Iar noi, „asta e”, rãmînem numai cu
„vorbãria”. Cu alte cuvinte, „ce rost mai are sã vorbim”, cãci „oricum,
totul iese cum vor ei”.  ªi atunci, nu ne mai rãmînde decît „sã ne facem cã
vorbim”, iar în locul informaþiei, punem zgomotul, în locul urechii plecate
cãtre gîndul interlocutorului, punem obsesiile singurãtãþii noastre. Acest
tipar de comunicare contamineazã cele mai neaºteptate contexte de
interacþiune: în conversaþiile dintre pãrinþi ºi copii, între partenerii de viaþã,
între colegii de serviciu. E ca ºi cum excesul expresiv în plan retoric
(asezonat la cei mai mulþi conaþionali ºi cu o gesticulaþie abundentã) poate
suplini gîndul împãrtãºit, preocuparea pentru soarta „celuilalt”, convingerea
cã „noi” nu suntem numai o turmã care reuneºte niºte „eu”-ri stinghere.
Oricum, rezultatele studiilor realizate asupra repetitivitãþii de apariþie în
limbajul cotidian ale unor sintagme reper implicite (care plaseazã „deci”-
ul românesc la loc de cinste, ca un echivalent – în frecvenþã – al „mean”-
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ului anglofon) descriu nu numai recurenþele lexicale, ci ºi funcþionalitãþile
acestor „noduri de comunicare”, cum le numesc sociolingviºtii. Bunãoarã,
la britanici, dubitativul „mean” joacã rolul unui ferment de creºtere a unei
comunicãri împreunã cu „celãlalt”. La români, în schimb, concluzivul „deci”
nu pune capãt unei cãlãtorii semantice (aºa cum s-ar cuveni cu orice „nod
comunicaþional de bilanþ”), ci, cel mai adesea, o inaugureazã (mulþi români îºi
încep discursul cu „deci”). Iar dupã deci,… nimic. „Deci... asta e”.
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8686868686
(19 iulie 2007)

“Gurã mare” ºi “moralã micã”“Gurã mare” ºi “moralã micã”“Gurã mare” ºi “moralã micã”“Gurã mare” ºi “moralã micã”“Gurã mare” ºi “moralã micã”
Printre multele scenarii experimentale pe care psihologii sociali le
imagineazã pentru a-ºi testa ipotezele, se strecoarã uneori ºi unele ce pot sã
parã o farsã. Dincolo de registrul anecdoticului, însã, multe dintre tiparele
valorice ºi atitudinale cele mai profunde ale celor implicaþi pot deveni
accesibile. Ce faci, bunãoarã, ca simplu client, dacã într-un supermarket,
dupã ce ai achitat contravaloarea produselor cumpãrate (sã zicem 50 RON
pentru niºte mãrfuri care valorau 35 RON), þi se înapoieazã un rest vãdit
mai mare decît cel necesar (þi se oferã 45 de RON, în loc de 15 RON). În
primul rînd, „constaþi” greºeala ori nu? Dacã da, cînd înapoiezi banii, o
faci cu „spectacol”, dovedind audienþei corectitudinea ta „exemplarã” sau
firesc, tãcut, reaºezînd lucrurile la normal fãrã tevaturã? Ce se întîmplã
dacã variezi nivelul sumei primite ca „rest greºit”, sporind progresiv valoarea
banilor pe care vînzãtoarea îi aºeazã, maºinal, lîngã casa de marcat? Toate
aceste întrebãri le-am avut în minte atunci cînd am construit un scenariu
precum cel descris mai sus, în care au intrat toþi cei care întîmplãtor -
conform schemei de eºantionare - s-au nimerit sã-i devinã „actori”. Urmîndu-
l, am încercat sã estimez, în registru comparativ, felul în care românii
obiºnuiþi se raporteazã la exigenþele corectitudinii ºi respectului
interpersonal. Pe scurt, aparent, românii sunt „rezonabili”: pe ansamblu, în
ºapte cazuri din zece, aceºtia refuzã sã „fure”. Dacã însã suma „în disputã”
creºte semnificativ (în loc de 50 RON, primeºti un „rest” de 500 RON, de
exemplu), românul devine mai „flexibil”: aproape un subiect din doi uitã
sã refacã „greºeala” vînzãtoarei. Oricum, în Germania ºi Olanda, acest studiu
a indicat scoruri infime ale furtiºagului, de 2-3%, indiferent de nivelul sumei
returnate eronat. În privinþa deschiderii expresive a „clientului corect”, în
opoziþie cu loturile de subiecþi occidentali, la noi predominã „circul”
exemplificator. Astfel, de regulã, conectînd audienþa conjuncturalã din
preajmã, cel care îºi descoperã „onestitatea” o face vocal ºi evocator. Ceva
de genul: „bãgaþi de seamã, cine-i ca mine!”. În sfîrºit, în interviurile post-
experimentale, cînd psihologul îl avertizeazã pe subiect cã, totuºi, a fost
numai o „micã înscenare ºtiinþificã” ºi trebuie sã înapoieze banii în surplus,
la noi apãrea o variabilã dependentã foarte „originalã” - inexistentã
„dincolo”-: rata de subiecþi care refuzã sã mai returneze suma necuvenitã.
Sub cele mai neaºteptate pretexte, de la varianta „pragmaticã” („sã-ºi facã
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datoria vînzãtoarea ºi sã fie mai atentã”), trecînd prin cea pasiv-agresivã
(„scutiþi-mã cu ºtiinþa voastrã, nu cred cã am fost obiectul unei cercetãri”)
ºi sfîrºind cu cea „misticã” („mîna lui D-zeu mi-a pus banii în mîna mea”),
„românul” nostru decidea, în 9% din cazurile de furtiºag (3% din total) cã
„nu-i pasã” ºi cã „ce-i în mînã nu-i minciunã”. ªi pãºea mai departe. Aºadar,
dupã ce parcurgi 1000 de cazuri „testate”, din care în 300 „te furã” pe faþã,
iar în zece mai ºi pleacã cu banii furaþi dupã ce i-ai dezvãluit public furtul,
îþi dai seama cã ai de-a face cu un tip social aparte: „gurã mare” ºi „moralã
micã”. Oricum, studiul a fost organizat în Timiºoara. Ar fi intersant de
vãzut ce rezultate s-ar obþine dacã, vorba psihosociologului, s-ar varia
variabila independentã: tip de magazin, mediu de rezidenþã,... regiune
istoricã. Ce pãrere aveþi?
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(26 iulie 2007)

Deindividualizarea la româniDeindividualizarea la româniDeindividualizarea la româniDeindividualizarea la româniDeindividualizarea la români
Descrisã ca un proces de trãire a pierderii identitãþii din cauze de naturã
fizicã (precum întunericul) sau de naturã socialã (precum starea de mulþime),
deindividualizarea a suscitat numeroase controverse ºi a reunit multe
demersuri experimentale cu rezultate neliniºtitoare. Cercetãtorul care a avut
cele mai importante contribuþii în domeniu este psihosociologul american
Philip Zimbardo. Încã din studiul sãu din 1969, acesta a distribuit subiecþii
în douã grupe: în prima a solicitat participanþilor sã îmbrace haine care sã
le întreþinã anonimatul, de genul unor mantale lungi, cu glugi de tipul Ku
Klux Klan; iar în cea de-a doua, haine comune, obiºnuite, particularizate.
Rolul celor implicaþi a fost acela de a administra ºocuri electrice unor
complici ai experimentatorului, care erau învãþaþi sã greºeascã într-o sarcinã
de învãþare. S-a constatat cã cei din prima grupã aplicau ºocuri electrice de
intensitate considerabil mai ridicatã, pierzîndu-se sub anonimat, ceea ce l-
a fãcut pe cercetãtor sã concluzioneze cã deindividualizarea conduce la
comportamente iresponsabile, cu efecte negative asupra reþelelor sociale
locale. Dar existã diferenþe culturale asupra deindividualizãrii? Cum s-ar
comporta românii în condiþii de anonimat? Cîteva studii derulate pe loturi
de subiecþi în vestul þãrii ne sugereazã unele tendinþe care ne pot pune pe
gînduri, ce urmeazã – sau nu – sã fie validate pe eºantioane mai largi.
Meritã subliniat faptul cã anonimatul transformã într-un mod cu totul special
participantul român la experiment. Aici, în termeni relativi, se înregistreazã
scoruri mult mai mari ale violenþei interpersonale decît în varianta
„occidentalã”. Însuºitã în vremea comunismului ca o „resursã” prin care
„puteai supravieþui”, convertind astfel frustrarea ºi marginalitatea,
ascunderea de „celãlalt” conferea omului obiºnuit energia interpersonalã
necesarã pentru denunþ sau agresiune explicitã. ªi cu cît frustrarea socialã
era mai pronunþatã, cu atît „disponibilitatea” de a „lovi în semenul tãu”
sporea. Ciudate sunt însã „moºtenirile” acestor comportamente deviante,
mobilizate acum de tineri care nu s-au socializat în comunism. De exemplu,
atunci cînd unui grup de 74 de studenþi (de la o facultate… umanistã) le-
am asigurat anonimatul, mai bine de jumãtate dintre aceºtia (41) au decis
sã aplice un ºoc electric „letal” unor „nevinovaþi” (medie peste 220 V),
„studenþi ºi ei” (desigur, complici în tot acest scenariu foarte realist), pentru
cã nu îºi aminteau niºte asociaþii de cuvinte, citite în prealabil o singurã
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datã. Cu toate acestea, tinerii „umaniºti” au fost la fel de iresponsabili ca ºi
„pãrinþii” lor (cu toþii din învãþãmînt, cu o medie vîrstã de peste 50 de ani,
ºi cu o ratã a „violenþei extreme” de 33 din 61). Pînã la urmã, chiar ºi limita
agresiunii era convenþional stabilitã (220 V), cvasi-totalitatea fiind mai
mult sau mai puþin violenþi, doar 11 subiecþi refuzînd tranºant aplicarea
unor ºocuri electrice. Ce putem înþelege din aceastã descriere care poate sã
ne parã terifiantã? Cã, aºa cum susþine Zimbardo, personalitatea este un
construct situaþional (deci „ceva” „flexibil”, modelat de context), astfel
încît, parafrazîndu-l, „suntem cu toþii asasini potenþiali”? În parte, ori cît
de greu ar fi sã ne asumãm asta, da. Existã, însã, societãþi traumatizate, în
care oamenii ce le compun au experimentat atît de frecvent ºi de profund
neputinþa, privarea de liberate ºi marginalizarea simbolicã (adicã, mai pe
româneºte, batjocura la drumul mare!), încît înclinã sã transforme aceastã
imensã energie negativã în violenþã îndreptatã împotriva celui care, fie ºi
numai pentru o clipã, „ajunge pe mîna mea”. Aºa „îmi imaginez” cã „ºi eu
sunt puternic”, devenind „stãpînul vieþii mele”. În fapt, cei care
„controleazã” la nivelul societãþii toatã aceastã gramaticã a supunerii
generalizate nu fac altceva decît sã amenajeze profitabil frica ºi frustrarea.
Înrobind o datã în plus. Astfel, putem înþelege de ce denunþurile la români
au fost atît de frecvente, de ce violenþa mediaticã, linºajul intelectual,
bãdãrãnia interpersonalã constituie regula ºi nu excepþia climatului public.
Aºadar, la noi agresivitatea exteriorizatã prin deindividualizare nu este
(numai) „din afara noastrã” (situaþionalã), ci, mai ales, „din noi”. ªi merge
dincolo de noi, înspre o istorie în care am uitat – prea  adesea – sã trãim ca
actori angajaþi, ci numai ca spectatori aruncaþi la spectacolul propriei vieþi.
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Despre sondaje ºi reprezentativitateDespre sondaje ºi reprezentativitateDespre sondaje ºi reprezentativitateDespre sondaje ºi reprezentativitateDespre sondaje ºi reprezentativitate
Sondajele de opinie constituie una dintre cele mai însemnate achiziþii ale
democraþiei postdecembriste. Dincolo de procentele perindate pe dinaintea
ochilor telespectatorilor ºi de graficele frumos colorate ce ne indicã gradul
de adeziune al cetãþeanului pentru un anume personaj de prim plan sau
pentru o anumitã politicã publicã, sondajele ne comunicã o semanticã de
plan secund încurajatoare: “ºi noi contãm!”. Avem de-a face cu o filosofie
de ordonare a lucrurilor în societate care contrasteazã flagrant cu monologul
ideologic comunist, în care ni se livra vizionara perspectivã a “Partidului
ºi conducãtorului iubit”, încît oricîte rezerve metodologice ºi deontologice
ai avea, nu poþi sã nu semnalezi progresul. E adevãrat: cel mai adesea
sondajele sunt comentate de nespecialiºti, care deturneazã sensul tendinþelor
statistice sau construiesc inferenþe nelegitime, nesusþinute de date – pe care
oricum nu au competenþa de a le gestiona -., dupã cum nici nu sunt mulþi
sociologi cu darul vorbirii pe înþeles. Totodatã, nu poþi ocoli faptul cã existã
institute de sondare îndoielnice, care propun cifre ce se sincoronizeazã
suspect cu interesele finanþatorilor, iar mass-media prezintã deseori fãrã
discernãmînt aceste rezultate, laolaltã cu ale firmelor – foarte puþine la
numãr – serioase ºi oneste. Dar ca în orice proces de învãþare la nivelul
societãþii, lucrurile încep sã se cearnã: apar expertize tot mai profesioniste,
institutele se ierarhizeazã mai ferm cu fiecare an, competenþa cetãþeanului
activ ºi angajat public (care alcãtuieºte acel strat de aproximativ 10% ce
pune România în miºcare) e tot mai sporitã ºi exigeneþele sale vor impune
o reaºezare e pieþei institutelor de gen, în care cei dubioºi vor fi, treptat,
marginalizaþi. Cãci s-a înþeles importanþa strategicã extraordinarã a
informaþiei adecvate, precise ºi rapide, precum ºi resursa imensa pe care o
constituie cunoaºterea tendinþelor care compun metabolismul social
românesc. Iar cei care au puterea – sau aspirã la ea – au nevoie de cunoaºterea
dinamicilor structurale, pentru a acþiona asupa maºinãriei sociale ºi nu a
re-acþiona mereu la un curs al evenimentelor impus din afarã. Dar… Dincolo
de evoluþiile optimiste, nu pot sã nu stîrnesc scepticismul din mine cînd
îmi dau seama cã cei care vor sã reformeze sondajele de la noi – ºi implicit
acurateþea lor – nu se vor confrunta numai cu precaritãþi metodologice de
colectare a datelor, ci ºi cu o trãsãturã mai adîncã a patologiei sociale
româneºti: neîncrederea generalizatã în “celãlalat”. În fond, premiza
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fundamentalã a oricãrui sondaj de opinie este reprezentativitatea.
Complicata metodologie de colectare a datelor prin procedeele de
eºantionare vizeazã tocmai examinarea tuturor opiniilor exprimate într-o
societate pe o temã datã ºi a tuturor straturilor sociale care le animã, chiar
ºi a celor nu ar dobîndi altfel o voce publicã. Or acest pluralism discursiv
de nivel societal e pus în discuþie de un simptom care - ca ºi coordonator a
multor cercetãri pe eºantioane reprezentative – mã neliniºteºte: rata de
acceptare a completãrii unui chestionar curent la un sondaj scade progresiv
în România ultimilor ani. Altfel spus, ceea ce strîngi dintr-un eºantion se
doreºte a fi o copie fidelã a opiniilor înregistrate în “volumul populaþiei
globale”. Dar ce se întîmplã cînd se ajunge ca aproape în 2 cazuri din 3
oamenii obiºnuiþi sã refuze sã vorbeascã cu tine, ca operator (tendinþa e
mult mai accentuatã decît la începutul anilor 90, cînd rata neîncrederii era
de aproximativ 1/2) ? Rãmîne un “popor tãcut” care, cu siguranþã, este
“altfel”. În ce mãsurã mai este “reprezentativ” ceea ce “descoperim” noi
sociologii, cînd nu mai gãsim cãile de a ajunge la ceea ce gîndesc un numãr
atît de copleºitor de mare de semeni de-ai noºtri? Dincolo de corecþiile
rutiniere ce ne ajutã sã ponderãm tehnic acest efect, rãmîne întrebarea cea
mai grea: de ce astãzi românii sunt mai neîncrezãtori chiar decît în anii
imediat postceauºiºti, cînd aveau în sînge teama de a spune liber ce gîndesc
despre lumea în care trãiesc? Ar merita sã ne aplecãm cu mai multã
preocupare asupra acestui uriaº continent de tãcere ºi refuz, dupã cum s-ar
cuveni sã ne mai moderãm absolutismul expertizelor noastre. ªi sã
înþelegem, în sfîrºit, cã dacã nu vom gãsi fiecare (deopotrivã noi,
psihosociologii, cu uneltele ºtiinþei noastre, dar mai ales politicienii, cu
resursele lor) cãile de a ajunge la “cealaltã” Românie, nu vom mai avea o
þarã, ci numai niºte teritorii sociale tot mai fracturate, monologale ºi
neîncrezãtoare. Pe deplin reprezentative…
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V-am fãcut-o!V-am fãcut-o!V-am fãcut-o!V-am fãcut-o!V-am fãcut-o!
Deseori, studenþii îmi furnizeazã cele mai interesante subiecte de cercetare.
Aºa s-a întîmplat deunãzi, când unul dintre tinerii inteligenþi cu care am
lucrat mi-a sugerat sã mai las deoparte „abordãrile de sus, structurale”, ºi
sã cobor într-o realitate „micã, de-a lui Miticã”. Cãci mai ales aici poþi gãsi
miezul unor fenomene care pun în miºcare dinamicile „macro”. Bunãoarã,
cum ne prezentãm „noi românii” – ca sã vorbim academic – în registrul
„contractualismului interpersonal”? Mai simplu, al respectãrii cuvîntului
dat? Omul fusese frapat ºi jignit (ardelean fiind) de uºurinþa cu care patronul
pentru care lucrase într-o slujbã cu jumãtate de normã a „uitat” sã-i plãteascã
orele suplimentare, pe care convenise sã i le achite în afara contractului
scris. Mãrturia studentului e edificatoare: „- Patronul mã rugase disperat sã
îl ajut, cãci apãruserã niºte comenzi urgente care trebuiau rezolvate, ºi cu
toate cã eram ºi eu foarte prins, am acceptat. Trebuia doar sã îmi plãtesc
studiile de undeva, aºa cã nu imi stricau niºte bani în plus. Dupã ce urgenþa
se consumase, ºeful a cotit-o brusc ºi a trebuit sã plec din firmã cu buzele
umflate. Într-adevãr, nu semnasem nimic. Dar ne dãdusem cuvîntul sã ne
ajutãm reciproc: eu cu munca, cît e nevoie, el cu banii, la sfîrºitul comenzilor.
Acum m-am învãþat minte ºi mi-am luat seama. ªi cînd mã gîndesc cum se
fãlea ºeful meu cît era el de „bãnãþean” ºi de „neamþ”, mi se face lehamite.
S-a miticit lumea asta peste mãsurã!”. Contaminat de acest exemplu, am
urmãrit mai apoi modul în care se respectã înþelegerile între oameni într-o
specie de interacþiune similarã, pe care aproape nimeni dintre noi nu o
poate evita: cea cu „meºterul”. Fie el zidar, zugrav, instalator sau electrician,
personajul cu pricina devine un actor al scenei vieþii noastre care frecvent
rîvneºte la un rol de stãpîn atotputernic. M-a preocupat nu atît modul în
care se deruleazã raporturile dintre „client” ºi „specialist” într-un contract
formal  (scris), ci în „micile aranjamente” informale. De asemenea, sarcina
trebuia sã nu fie doar punctualã (cãci ar fi fost greu de ocolit înþelegerea
doar la schimbarea unui robinet), ci mai „complexã”, necesitînd mãcar 2
zile de lucru. Intervievînd peste 100 de timiºoreni care avuseserã de-a face
în ultimul an cu „meºterul”, am aflat cã în aproape 7 cazuri din 10 oamenii
se simþiserã înºelaþi: costurile au fost mai mari ºi/sau termenele nerespectate.
Ca un numitor comun rãzbãtea fatalismul asumat: „ãºtia suntem”, „nu aveam
de ales” (?). De la bun început relaþia fusese contruitã disproporþionat,
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între un client neputincios, incapabil sã îºi apre drepturile ºi care cedeazã
pînã la urmã „ca sã iasã, totuºi, treaba”, ºi un „specialist” discreþionar ºi
incorect. Care ºtie cã „te are la mînã”. Era neverosimil sã descoperi cazuri
în care intelectuali de bunã condiþie consimþiserã sã fie „tãvãliþi” de un
„meºter” cu patru clase sau oameni cu venituri modeste (de regulã
pensionari), care acceptaserã sã plãteascã pentru acelaºi serviciu mai mult
decît cei cu stare. Într-o lume în care simþi cã „nu ai de ales” (deºi azi ai mai
mult decît oricînd!) în rezolvarea unor sarcini curente, pînã ºi cele mai
mãrunte interacþiuni cotidiene sunt un prilej de exercitare a strategiilor
„descurcãrelii”. ªi „fiecare se descurcã cum poate!”. Ocolind
contractualismul formal, care pare costisitor (deºi un coleg dintr-o
multinaþionalã îmi dezvãluia cã rata de respectare integralã a clauzelor
contractuale formale de cãtre partenerii cu care firma avea afaceri nu depãºea
50%!), „românul” obiºnuit cautã „mica potrivealã”, maximizarea
„oportunitãþilor” clipei – mereu pecepute ca limitate. ªtiind doar cã rolurile,
sunt, în fond, interschimbabile: „azi mi-o face el mie, mîine i-o fac eu la
altul!”. ªi aceste mici „reglãri de conturi” alimenteazã, la nivel „macro”,
marele val de neîncredere în instituþii ºi generalizatul cinism social.
Multiplicat la scarã de masã, lîngã noi, ºi în doze diferite, în fiecare dintre
noi, Miticã chicoteºte mulþumit: „V-am fãcut-o!”.
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Spaþiul proxemic la româniSpaþiul proxemic la româniSpaþiul proxemic la româniSpaþiul proxemic la româniSpaþiul proxemic la români
În ultimii ani, pornind de la intuiþiile antropologului ºi sociologului E. T.
Hall, s-au articulat întregi corpuri de studii asupra distanþei proxemice,
înþeleasã ca distanþa fizicã interpersonalã care asigurã o securitate
psihologicã în relaþia cu „celãlalt”. Conform viziunii cercetãtorului
american, fiecare om partajeazã cu semenii un spaþiu informal prin care se
simte „în siguranþã”, cîtã vreme însoþitorul sãu nu încalcã aceastã graniþã
simbolicã. Situaþii de interacþiune specifice delimiteazã „arii de securitate”
bine precizate, care sunt din ce în ce mai restrînse pe mãsurã ce plecãm
dinspre contexte de interacþiune publicã (într-o staþie de tramvai, de
exemplu, cînd distanþa proxemicã este mai mare, de ordinul metrilor), înspre
cele private (în relaþia cu un partener de dragoste, bunãoarã, cînd distanþa
proxemicã devine mult mai redusã, de ordinul zecilor de centimetri).
Încãlcarea acestei graniþe (cînd „celãlalt” intrã în „spaþiul meu”) este
resimþitã ca o agresiune nemijlocitã, generînd un disconfort semnificativ,
însoþit de simptome psihosomatice (neliniºte, temeri, nesiguranþã).
Mãsurãtori ale percepþiei distanþei proxemice în contexte determinate (de
exemplu, în mijloacele de transport în comun) au relevat diferenþe
interculturale însemnate. Din nou, variabila cea mai influentã pentru tema
în discuþie o constituie tiparul cultural, care poate fi colectivist (propriu
popoarelor post-comuniste, dar ºi lumii islamice ori extrem orientale) sau
individualist (specific popoarelor „occidentale”, cu referinþa extremã Statele
Unite). Astfel, s-a observat cã în culturile naþionale individualiste, omul
obiºnuit înclinã spre strategii relaþionale prin care îºi afirmã  independenþa,
ºi întreþine, în general, o distanþã fizicã mai mare faþã de „celãlalt”
necunoscut, comparativ cu reprezentanþii culturilor naþionale colectiviste,
care îºi protejeazã aria de securitate simbolicã personalã. Comparaþia tipicã
care se poate realiza este aceea dintre reprezentanþii popoarelor balcanice,
preponderent colectiviste, ºi cei ai popoarelor nordice, considerate
individualiste. În consecinþã, un „sîrb”, un „grec” sau un „român” vor fi,
de exemplu, în „mult mai mare siguranþã” atunci cînd se întîlnesc cu un
personaj cunoscut în prealabil, fie ºi fugar, iar paleta expresivitãþii relaþionale
coboarã deseori în conduite („îmbrãþiºãri”, „pupãturi”, „dialog pe un ton
ridicat”) care stîrnesc adevãrate blocaje semantice ºi afective pentru un
„sudez” sau „german”. Totodatã, s-a constatat cã în culturi colectiviste,
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atunci cînd relaþia cu „celãlalt” se stabileºte cu un partener de rol cu care
subiectul de referinþã ºtie cã va întreþine o relaþie în viitor ºi cu care
anticipeazã cã va partaja spaþiul personal, distanþa proxemicã este mai redusã
decît în culturi individualiste. Dacã, însã, relaþia se îngemãneazã cu un
„celãlalt” cu care subiectul nu „a avut de-a face”, cu „strãinul” prin
excelenþã, atunci intervalul de securitate fizicã personalã se stabilizeazã la
distanþe interpersonale foarte mari, ceea ce exprimã ºi temerea în iniþierea
unei relaþii cu „celãlalt diferit”. Nu întîmplãtor, în þãrile colectiviste nivelul
capitalului social, regãsit îndeosebi în încrederea interpersonalã faþã de
„cel necunoscut, de-o seamã cu noi” (aºa numita încredere generalizatã,
calificatã aºa de sociologi pentru cã mãsoarã „încrederea în general în
oameni”) este de regulã mai scãzut decît în þãrile individualiste. Pe scurt,
colectiviºtii (deci ºi majoritatea românilor) sunt mai vulnerabili, cãci sunt
ºi cei mai autarhici: imediat cum ies din „mica” lor lume ºi sunt puºi în
situaþia de a interacþiona cu semeni necunoscuþi, se simt deja „invadaþi”.
ªi, ne învaþã Hall, strategia de „rãspuns” cea mai frecventã pe care oamenii
o angajeazã atunci cînd experimenteazã constant ºi rutinier încãlcarea
spaþiului lor proxemic o constituie agresiunea implicitã. Activatã „natural”,
fãrã „sã te mai poþi stãpîni”, aceasta devine o formã mascatã de a converti
„salvator” nesiguranþa ºi frica de „celãlalt”. Astfel, atunci cînd diagnosticãm
atotputernicia bãdãrãniei în viaþa publicã româneascã, cred cã ar trebui sã
nu ocolim ºi aceastã sursã neliniºtitoare.
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“A supravieþui” sau “a deveni”“A supravieþui” sau “a deveni”“A supravieþui” sau “a deveni”“A supravieþui” sau “a deveni”“A supravieþui” sau “a deveni”
Au existat mereu dificultãþi în definirea unui specific cultural. Atunci cînd
se încearcã o definire operaþionalã, se preferã descrierea unei culturi prin
intermediul unor tipare relaþionale specifice. Factorul fundamental angajat
în acest demers e reprezentat de ansamblul patternurilor existenþiale,
exprimate prin verbele ontologice „a fi”/ „a avea” sau „a supravieþui” / „ a
deveni”. Comunitãþile centrate pe „a avea” sunt tipice unor societãþi care
au depãºit „foamea istoricã” ºi au însuºit valorile postmaterialiste, pentru a
prelua sintagma lui Roland Inglehart. În asemenea locuri, „a fi împlinit”
înseamnã a poseda „obiecte” ºi „experienþe”, cît mai diverse ºi mai „la
modã”. Comunitãþile care funcþioneazã, însã, în registrul lui „a fi”
valorizeazã registrul împlinirii personale prin trãiri autentice, profunde,
asociate unei morale tradiþionale. Comunitãþile în care oamenii sunt ghidaþi
în strategiile lor existenþiale de registrul lui „a supravieþui”, „îºi duc viaþa”
printr-o formã de autism social la limita subzistenþei, nefiind capabili de
strategii pe termen mediu ºi lung, singura ºi decisiva preocupare fiind
salvarea „de pe o zi pe alta” din impasul colectiv, mizeria cotidianã ºi lipsa
de speranþã socialã. „Izbînda” lor e provocatã, bunãoarã, de plata facturilor
curente ºi a întreþinerii. Cei din registrul lui „a deveni” pot însã îngemãna
planuri pe termen mediu ºi lung (de la hotãrîrea propriei biografii
profesionale pînã la alegerea destinaþiei viitorului concediu de odihnã,
achiziþionarea bunurilor de larg consum, construirea de locuinþe sau
iniþiativa în deschiderea unei afaceri), au o speranþã socialã angajantã („are
rost” sã porneascã o acþiune comunitarã), se automotiveazã, simt ºi ºtiu cã
„meritã” sã aibã iniþiative sociale, economice, politice, pentru cã ele vor
avea un ecou stimulativ, sporindu-le resursele comunitare. Din nefericire,
societatea româneascã contemporanã trãieºte sociologic majoritar la limita
subzistenþei, iar conþinutul barometrelor de opinie publicã din intervalul
1994-2007 exprimã un pattern existenþial precumpãnitor dezangajant.
Privind la dinamicile sociale româneºti, ceea ce vedem „în faþã” poate sã
se contureze, de aceea, înºelãtor. Da, totul pare „în miºcare”, au apãrut
super ºi hypermarketurile - care sunt mereu pline -, maºini noi ºi scumpe
poþi descoperi pretutindeni, vilele se ridicã precum ciupercile dupã ploaie.
Dar aceastã Românie a „ajunºilor” nu formeazã decît o parte, modestã, din
România întreagã. Aºadar, preluînd diferenþierea de început, datele atestã
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cã numai aproximativ 3 români din 10 activeazã strategii de dezvoltare, cei
mai mulþi retrãgîndu-se în registrul subzistenþei. ªi totuºi, nu suntem
condamnaþi la nefericire. Totul e sã „fim”, cu condiþia sã fim în numele
unei tradiþii vii ºi catalizatoare social, care sã ne înveþe sã ne aºezãm
comunitar împreunã. Astfel vom putea începe, progresiv, ºi sã „avem”. Dar
mai e, oare, de gãsit aºa ceva?
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9292929292
(30 august 2007)

Poveste de la marePoveste de la marePoveste de la marePoveste de la marePoveste de la mare
Cãlãtorind prin þarã, prin diferitul cultural reprezentat de România realã de
astãzi, poþi remarca ºi numeroase similaritãþi neaºteptate. Bunãoarã, privind
în jurul Timiºoarei ºi exceptînd capitala, te-ai aºtepta sã observi în mai
micã mãsurã specia “întreprinzãtorului” imobiliar, cu cît mergi cãtre rãsãrit.
Nici pomenealã. Mai mult, cu cît zona are un potenþial de cîºtig imobiliar
mai substanþial (precum în Valea Prahovei sau pe litoral, ca sa dau numai
douã exemple flagrante), cu atît tipul social vizat e mai influent ºi mai
fudul. Exersînd în concediu cu familia o antropologie domesticã involuntarã,
am descoperit un “informator” cu o poveste interesantã, care deschidea
alte poveºti pline de tîlc. Dascãl de provincie atras irezistibil de mare, acesta
mi-a mãrturisit cum a optat, în urma cu aproape 40 de ani, pentru o repartiþie
la Costineºti. Iatã-l aºadar descins într-un tîrg pãrãsit, ploios, într-o zi
mohorîtã de septembrie, cu hotarîrea de a aduce, atît cît e cu putinþa, fãrã
fumuri paºoptiste, “lumina” (sau mãcar o farîmã din ea) printre oamenii
“pãrãsiþi” de aici. Tot ce gãsise în micul sat întrecea cele mai pesimiste
aºteptãri: sãrãcie, ignoranþã, ºi, mai ales, totul, dar totul cenuºiu. A fost
gãzduit la început în casa unei vãduve tinere cu mulþi copii. De la oraº
fiind, cînd a intrat, a rãmas aproape înmãrmurit. Cum ploua straºnic, zidurile
de chirpici, nu mai înalte de un stat de om, se umeziserã ºi pe interior,
astfel încît încãperea pãrea o peºterã inundatã de un izvor subteran care
stãtea sa izbucneascã. Dar, mai ales, cînd a pãºit, picioarele i s-au afundat,
la propriu, pîna la glezne. Podeaua nu era decît o mîna de pãmînt bãtut,
care se mocirlea la prima ploaie mai zdravãnã. Femeia l-a întimpinat,
emoþionatã (auzise de la primar ca vine “dom’ profesor”, iar ea nu avea
nici mãcar patru clase) ºi, fugar, aºa cum fãcea cu preotul la bisericã în
fiecare duminicã, i-a sãrutat mîna, poftindu-l cuvios. Vizibil stingherit,
tînãrul dascãl a pãºit în noua lume de la înãlþimea unui rol social care,
atunci, reprezenta “ceva”. Omul s-a adaptat cum a putut, ºi in pofida
frumuseþii sãlbatice a locului, a plecat de aici cu prima ocazie, înspre un
oraº reºedinþã de judeþ unde “era, mãcar, trotuar”. Pleca complet vindecat
de iluzii culturalizatoare. Se întorcea însã la dragostea lui, marea, de fiecare
datã cînd gãsea puþin timp liber. ªi, cu cît drumurile biografiei sale se
îndepãrtau de mare, cu atît Costineºtiul se schimba mai vîrtos. Regretã cã
la începutul lui 90 nu a cumpãrat un lot de pãmînt aici, cãci i s-a pãrut
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‘neprofitabil’. Era vremea lui ‘un leu metrul’. Cu jumãtate de salar îþi puteai
cumpãra o suprafaþã de 1000 de metri pãtraþi. Apoi a plecat din þarã,
traversînd oceanul, ºi legãtura cu “marea noastrã” s-a rupt. A aflat, printre
frînturi, cã oamenii de aici s-au îmbogãþit treptat. Astãzi s-a reîntors ºi ºi-a
cumpãrat un teren de 1000 de metri pãtraþi cu puþin peste 100000 de euro.
A vrut sã îºi viziteze ºi gazda de odinioarã. A cãutat strada mocirloasa ºi s-
a rãtãcit. De jur împrejur erau numai vile mai ceva ca în Miami Beach. Iar
vechea lui gazda e o matroana “onorabila”, care trona în faþa celei mai
“þapene” clãdiri din zonã. În jur, Land Rover-urile si BMW-urile
“copilaºilor”. S-a îndreptat spre ea. L-a recunoscut imediat din priviri, dar
acum ea era cea care stãtea “sus”. Nici mãcar nu s-a sinchisit sã rãspundã
la salutul lui respectuos. Era numai un “pîrlit de profesor”, doar. Intrigat, a
aflat cum femeia ºi familia ei fãcuse avere din “afaceri cu terenuri” - desigur,
alãturi de micii nomenclaturiºti ai locului - iar acum, deºi era “aceeaºi”
Marie, intrase în cu totul altã pãlãrie a unei Romanii rãsturnate, în care nu
“cartea face parte”, ci, vorba localnicilor, “ciupeala” si “þeapa potrivitã”.
Iatã cum tranziþia nu a avut numai perdanþi. ªi cum, la fel ca în Giroc sau în
Dumbrãviþa, lîngã Timiºoara, poþi afla o altã faþã a imensei schimbãri
postdecembriste: ºansa de a fi cîstigãtor aproape fãrã sã vrei ºi fãrã sã ºtii
prea bine ce sa faci cu ceea ce da pe dinafarã. Dar sa nu ne amãgim, caci
Pierre Bourdieu ne învaþã cã, spre deosebire de matroana din poveste (care
va intra si ea, probabil, în aceeaºi regulã nescrisã), societatea regleazã cel
mai adesea, pe termen mediu, “treaba”: cine nu a avut înainte, nici nu va
avea, iar cine a avut, va avea în preaplin.
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9393939393
(6 septembrie 2007)

Principiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialãPrincipiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialãPrincipiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialãPrincipiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialãPrincipiul simplei expuneri ºi “trezirea” socialã
Unul dintre cele mai des confirmate postulate ale psihologiei sociale, efectul
simplei expuneri, a fost pus în evidenþã de Robert Zajonc, devenind suport
pentru orice acþiune mediaticã profesionist constituitã. În descrierea sa,
psihologul american a observat cum, pe mãsurã ce suntem expuºi mai
frecvent la un stimul slab negativ, neutru sau pozitiv, ajungem la o apreciere
progresiv pozitivã a stimulului (ce este prezentat, de exemplu, sub forma
unor cuvinte sau ideograme dintr-o limbã inaccesibilã subiectului). Aºadar,
pe scurt, fie cã e vorba de un detergent sau de un candidat politic, cu cît
mai frecvent îl priveºti, cu atît “îþi place” mai mult. Pînã se produce o
„saturaþie”, mecanismul funcþioneazã fãrã greº. Totul e, cum spuneam, ca
stimulii iniþiali sã nu fie, de la bun început, respingãtori. Astfel, un stimul
perceput ca puternic negativ nu va conduce la o sporire a atractivitãþii sale.
Orice semen de-al nostru ce ºi-a pãstrat un minim discernãmînt, oricît de
frecvent ar fi expus mediatic la un stimul de tipul chipului de „tribun revoltat
ºi izbãvitor“ al lui C.V. Tudor sau de „sfînt artizanal” gen Gigi Becali, nu
va ajunge sã-l preþuiascã mai mult, mai degrabã accentuîndu-i-se dispreþul
ºi dezgustul iniþial. În alte culturi, însã, tendinþa nu e identicã cu cea obþinutã
în Statele Unite. Îndeosebi în zona latino-americanã ºi în Balcani, cercetãrile
înregistreazã o “încetinealã”, o „rezervã” perceptivã considerabilã în
evaluarea stimulului prezentat repetat, aºa încît poþi sã faci „publicul þintã”
sã te priveascã, cã oricum nu „te vede”. Aici vei obþine tendinþe similare
dacã, pe de o parte, se oferã participantului la studiu o condiþionare pozitivã
(„bani”), sau, pe de altã parte, se permite subiectului sã priveascã toate
cuvintele deodatã, dupã care sã fie expus mai puþin la unele ºi mai mult la
altele. Prin urmare, cînd omul obiºnuit este motivat suplimentar, sau este
îndemnat sã judece pe baza unei evaluãri iniþiale a întregului pãrþile ce-l
asambleazã, redevine „american”. Se sugereazã cã ceea ce lipseºte „non-
americanului” este o experienþã cotidianã a unei motivaþii ridicate pentru
sarcini curente (care pentru americanul de rînd sunt recompensatoare) ºi o
experienþã pozitivã a interacþiunii cu stimulii cotidieni, conferind
ansamblului lumii sociale percepute calitatea de a fi „în regulã”, ceea ce
pentru cei mai mulþi dintre americani reprezintã o achiziþie „fireascã”. Numai
depãºind un prag dublu, prin care omul simplu îºi recupereazã motivaþia
angajãrii în sarcinã ºi se convinge cã ceea ce i se dezvãluie nu are nimic
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ameninþãtor, acesta ajunge sã favorizeze progresiv stimulii la care este expus.
Dacã, dimpotrivã, societatea nu îl înzestreazã pe subiect cu „informaþie
validã”, întreþinînd o obiºnuinþã a învãþãrii nerelevante, fenomenul conduce
la retragere ºi reþinere. Rãmîne un „popor” de oameni însinguraþi, care „nu
aud” ceea ce se spune ºi „nu vãd” ceea ce se petrece, cãci au fost învãþaþi cã
oricum viaþa lor „e fãcutã” de alþii. Efortul pentru a-i „trezi” este, de aceea,
înzecit. Iar practicile occidentale de influenþã socialã vor rãmîne inadecvate
ºi ineficiente, cîtã vreme nu îl vom putea face pe românul obiºnuit „amorþit”
sã simtã cã „meritã” sã „trãiascã aici”, iar ceea ce se întîmplã cu el e „de
bine”.
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9494949494
(13 septembrie 2007)

O mare indigestie istoricãO mare indigestie istoricãO mare indigestie istoricãO mare indigestie istoricãO mare indigestie istoricã
„– Salut, prietene. Ce mai face Banatul meu?” Tresar. Oare cine e „prietenul”
care ºi-a apropriat Banatul? Sunt bãtut pe umãr, mã întorc cu oarecare
stingherealã cînd descopãr un chip incert – l-am întîlnit undeva, cîndva,
dar atît – care alunecã tot mai aproape de mine. În acest abur, deopotrivã de
semiclandestinitate ºi semietilitate, sunt împins deja spre confesiune. E
cam nepotrivit, gãsesc eu, sã am secrete în plinã reuniune publicã
bucureºteanã, „lansare de proiect cultural”, în preajma atîtor mari
personalitãþi ºi în jurul unei  mize cît se poate de urgente. Dar bag de seamã,
curînd, cã pentru unii dintre invitaþi (toþi „importanþi”) miza nici nu mai
conteazã (de aceea nici nu am sã o mai dezvãlui). Ci „altceva”. Ce creºte
pe lîngã ºampania ºi caviarul rãsturnate pe gît în foc automat. Altceva reunit
în interogaþiile „prietenului prevenitor”. Îl aud sacadat: „- Îl vezi pe A,
uite-l acolo lîngã dama aia strîmbã în negru? Parvenitul alã complexat.
ªtiai cã e homosexual?” Apoi mã înghionteºte complice ºi îmi îndreaptã
privirea spre B: „ªi-a îngropat nevasta ºi i-a mîncat toþi banii”. Urmeazã C,
care „e un pocãit gata sã sece într-o noapte un butoi de tãmîioasã”, dar ºi D,
care „dupã ce a luat Premiul de excelenþã, a fost prins în izmene, recitînd
sonete în faþa nevestei consulului african”. ªi ar fi urmat, negreºit, tot
alfabetul dacã nu aº fi gãsit un pretext energic ca sã întrerup brutal ºirul
acesta al despuierii întregii asistenþe. Cum vijelia pãrea cã trecuse, mã
înarmez cu un pahar de apã ºi încerc sã ma adun într-un colþ al încãperii. În
noua deschidere panoramicã asupra sãlii, se ivesc tot mai multe mici
coglomerate de „preocupaþi” care se înclinã conspirativ cãtre cel care
povesteºte. ªi care, vãdit, „þinteºte”. Iar în aceastã geometrie mobilã a bîrfei,
ce se înstãpîneºte cu nesaþ peste atmosfera ce se dorea solemnã a locului,
rãzbate neputinþa de a ne aºeza unul alãturi de celãlalt pentru un ideal
(precum obiectivul proiectului) care e dincolo de noi. Exhibînd vieþile
celorlaþi – îndeosebi în derizoriul lor – aceºti „neliniºtiþi”, majoritari în
împrejurarea cu pricina, se deposedau de propria lor viaþã, trãind de fapt
prin vieþile celorlalþi. Într-un final, dupã ce „prietenul” a strãbãtut mai multe
grupuri de „prieteni”, se opreºte ºi cumpãneºte nedumerit. A uitat ceva.
Deºi e la capãtul opus al încãperii, privirile ni s-au intersectat fulgerat.
Apoi, reintrã rutinier în gesticulaþia canibalismului simbolic cu cei din
preajmã, care adulmecã, privindu-mã intermitent. Îmi dau seama curînd
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cã... „mã vorbesc” pe mine. Mestecînd orice urmã de carne – realã sau
imaginarã – de pe osul biografiei mele, devorã, pesemne, ceea ce a mai
rãmas din mine. Îi vãd sãtui numai atunci cînd, dupã ultima molfãiturã,
consimt ceea ce a mai rãmas cu adevãrat din þinta lor: nimic. ªi merg mai
departe. La nesfîrºit. ªi, totuºi, ce mai rãmîne din ei, din noi, din idealurile
noastre obligatorii? De vreo 200 de ani de spirit public românesc, mult
prea adesea, o mare indigestie istoricã.
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9595959595
(20 septembrie 2007)

Rezervorul de încredere e plin, dar…Rezervorul de încredere e plin, dar…Rezervorul de încredere e plin, dar…Rezervorul de încredere e plin, dar…Rezervorul de încredere e plin, dar…
Antropologii ºi sociologii strãini care ne-au urmãrit „felul de a fi” au
descoperit nu numai „deficite de angajare civicã”, „debilitãþi politice”,
„inapetenþe pentru contractualism”, ca sã preiau numai cîteva formule
pretins „academice”, greoaie ºi discutabile, ci ºi ceva care, totuºi, îl indica
pe „român” mai bogat decît „celãlalt” occidental. Descriind o realitate ce
le era inaccesibilã în codurile sale ascunse, ei remarcau dominanþa în
comunitãþile studiate a unei reþele sociale informale, care nu e „la vedere”,
care e însã mai influentã ºi regleazã jocul social local. Altfel spus, dincolo
de instituþii, legi ºi reguli formale, ce încep la noi sã semene la suprafaþa cu
cele occidentale, dar care îºi duc viaþa artificial, se impune „ceva” viu,
atotputernic, ce þine de sociabilitatea informalã, ºi care e decisiv. Întrucît
realitatea era mai cuprinzãtoare decît „conceptul”, au fost „inventaþi”
termeni noi care sã desemneze „ceea ce se întîmplã”. Aºa a apãrut, bunãoarã,
în cadrul conceptului mai larg de „economie secundarã” (ce exprimã
schimbul realizat prin ocolirea fiscalitãþii ºi a exigenþelor contabile), cel de
„credit informal”. Un „împrumut” care se bizuia pe „încrederea în celãlalt”
ºi pe statutul lui în comunitate. Astfel, cu cît statutul social era mai prestigios,
cu atît volumul „creditului” care putea fi „obþinut” sporea. Aºa s-au ivit
binecunoscutele la noi catastife de la buticurile ºi, mai ales, cîrciumile din
sate ºi cartiere, care pãreau neverosimile pentru un „ochi occidental”. Erai
în „caiet”, primeai „cinzeca” sau „parizerul”, ºi, la un termen precizat (ºi el
negociat în funcþie de „onorabilitate” ºi de felul în care „þi-ai respectat
cuvîntul”) omul restituia „suma adunatã”. Urmând multe din sugestiile
metodologice ale tinerilor sociologi bucureºteni Liviu Chelcea ºi Puiu Lãþea,
care încã de la sfîrºitul anilor 90 au urmãrit cu sagacitate „fenomenul”,
cîþiva dintre colaboratorii mei studenþi au observat cum ºi în zona Banatului
„creditul informal” e departe de a fi marginal. Deºi regiunea – cu excepþia
Bucureºtiului - e cea mai „formalizatã” ºi înregistreazã scorurile cele mai
mari la indicatorii care mãsoarã birocratizarea vieþii publice, totuºi pentru
mulþi dintre cei care trãiesc aici, „mica înþelegere” face regula. Astfel,
„Doamna Silviuta, de la buticul din colþ” sau „Petricã, care <dã> la
cîrciumã” devin personaje referenþiale, mult mai însemnate decît primarul
sau directorul ºcolii, ca sã nu mai vorbim de prefect sau ºeful de la finanþele
judeþene. Investiþia reciprocã de încredere atestã puterea unei reþele de
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sociabilitate sãtulã de batjocura unei reþele birocratice sufocante ºi
ineficiente, care s-a raportat la omul obiºnuit discreþionar ºi samavolnic.
Iar „caietul” indicã deseori o adevãratã geografie simbolicã a arborescenþelor
prestigiului dintr-o comunitate plinã de viaþã: cine „e legat” de cine, „cît
meritã” fiecare ºi cine nu va fi niciodatã „admis” în „club”. Într-o lume în
care faþadele sunt mai importante decît interioarele, bogãþia acestei salvãri
pe ocolite prin celãlalt din sãrãcia ºi lipsa de orizont cotidianã poate sã
reconfigureze încrederea socialã de care avem atîta nevoie. Rezervorul de
încredere este plin. Pentru a nu-l mai canaliza înspre þinte parohiale, trebuie
ca ºi instituþiile sã vinã, însã, onest ºi eficient, înspre cetãþean.
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9696969696
(27 septembrie 2007)

Lenea socialã la româniLenea socialã la româniLenea socialã la româniLenea socialã la româniLenea socialã la români
Intuitã de timpuriu de cãtre Max Ringelmann ºi desemnatã ca un fenomen
de diminuare a implicãrii individuale în condiþia realizãrii unei activitãþi
la care participã toþi membrii grupului, frînarea sau lenea socialã a fost
unul dintre cele mai frecvent studiate fenomene psihosociale, în care
principala cauzã a dezangajãrii provine din non-identificabilitatea
efortului subiectului (nu se putea mãsura nemijlocit contribuþia acestuia
în sarcinã). În experimentul originar se solicita celor implicaþi sã tragã de
o frînghie în condiþii de competiþie (unu „contra” unu, apoi 3/3 ºi 8/8).
Evaluate cu o serie de dinamometre, eforturile participanþilor la studiu
atestau cã în cazul efectuãrii în comun a sarcinii (ca în condiþia a doua ºi
a treia), subiecþii nu se mobilizau la fel de intens ca atunci cînd se întreceau
cu „celãlalt” individual (precum în prima condiþie experimentalã). Mai
mult, pentru cã efortul fiecãrui participant nu putea fi remarcat de cãtre
„spectatori”, „chiulul” s-a dovedit cu atît mai mare cu cît creºtea mãrimea
grupului, indiferent de natura sarcinii (deci ºi în sarcini intelectuale, nu
numai cele în cele fizice). În ultimele decenii s-a observat cã în funcþie de
dimensiunea individualism (cazuri tipice: SUA sau þãri din „occidentul”
Europei) – colectivism (cazuri tipice: China, India, þãri islamice, Balcani),
lenea socialã variazã semnificativ. Astfel, s-a evidenþiat cum în culturile
colectiviste fiecare persoanã dintr-un grup care realizeazã o acþiune
oarecare împreunã cu „ceilalþi” „trage mai tare” în colectiv decît individual,
omul obiºnuit simþindu-se împlinit mai degrabã prin inserarea în „grupul
bun”, în care „îºi face treaba cum se cuvine”, iar reuºita grupului e mai
valorizatã decît reuºita individualã. Tendinþa de mai sus nu se întîlneºte,
însã, ºi în studiile româneºti, unde e exact pe dos, „românii” devenind
„occidentali”. Adicã se chiuleºte la fel de mult în aceste condiþii, deºi
suntem categorisiþi drept „colectiviºti”. La baza unui asemenea
comportament neaºteptat stã un individualism „altfel”, izolaþionist, ca
specie total diferitã de individualismul american. Deºi cu multe simptome
colectiviste, românii dovedesc achiziþionarea unui tipar relaþional cu
puternice note specifice individualiste. Acest individualism nu este însã
unul partenerial, articulat într-o competiþie deschisã cu „celãlalt”, vegheat
de o regulã a jocului social respectatã transindividual (ca în versiunea sa
nord-americanã), ci unul în care „celãlalt” se transformã din competitor
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în „duºman”, pe care „trebuie sã-l dobor” pentru a reuºi, într-o lume în
care, dacã mi se oferã oportunitatea, „trebuie sã apuc acum ºi aici”, cît
pot de mult, cãci „nu se ºtie ce va fi mîine”, ºi în care regulile sociale sunt
cel mai adesea interindividuale, negociabile. Aºadar, experienþa persistentã
a nerînduielii, a neaºezãrii, precum ºi rememorarea unor raporturi
dezechilibrate ºi inegale cu „celãlalt instituþional” (de la funcþionar pînã
la dascãl) modeleazã distinct specia individualismului românesc,
convertindu-l într-un profil identitar autist („întors cu spatele istoriei”).
Un asemenea portret – sociologic majoritar, dacã ar fi sã parcurgem
dominantele sale în cadrul Barometrelor de opinie publicã din ultimii
zece ani – ar predispune la o lene socialã ºi mai pronunþatã, cãci în egalã
mãsurã reuºita individualã „în faþa celorlalþi”, precum ºi „izbînda grupului”
nu sunt recompensate decît arbitrar. ªi, peste toate, rãmîne o þarã de oameni
singuri, în care „fiecare e cu lumea lui” ºi în care „fiecare se descurcã
cum poate”. Aceastã atomizare a societãþii e cel mai solid temei al
manipulãrii ºi supunerii colective. Nefiind o comunitate, nemaifiind
capabili sã ne adunãm în jurul nici unui ideal, ne rãsucim în jurul micilor
noastre sforþãri biografice de „a o scoate la capãt”. ªi cînd obosim – ºi
asta se întîmplã mai devreme sau mai tîrziu -, „chiulim”. De la propria
noastrã viaþã.
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9797979797
(4 octombrie 2007)

“Poporul vorbeºte liber”“Poporul vorbeºte liber”“Poporul vorbeºte liber”“Poporul vorbeºte liber”“Poporul vorbeºte liber”
Polarizarea de grup reprezintã o formã particularã a deciziei de grup ºi
evidenþiazã modul în care omul obiºnuit îºi exprimã opþiunea în condiþii de
risc ºi incertitudine. În 1961, psihologul american J. Stoner a fãcut o
descoperire importantã: grupurile pe care le-a asamblat au înclinat sã ia o
decizie mai riscantã decît media punctelor de vedere individuale ale
membrilor care le compuneau. Mai ales atunci cînd grupurile sunt formate
din necunoscuþi (strãini), fiecare subiect încearcã sã îºi defineascã mai
proeminent identitatea prin adoptarea unei poziþii extreme, care „sã batã la
ochi”, tendinþã care faciliteazã deciziile riscante. Sugestiile lui Stoner
deveneau foarte „utile” pentru conducãtorii care doreau sã impunã o alegere
indezirabilã social. De exemplu, un lider de organizaþie care intenþioneazã
sã fie „eficient” cînd doreºte sã facã concedieri masive, mai bine convoacã
un „consiliu al reprezentanþilor angajaþilor”. Poate fi sigur cã dacã va
întreþine „aparenþa participãrii” ºi va da impresia „responsabilizãrii de grup”,
va ajunge la decizii colective mult mai severe (extreme) decît ar putea
propune fiecare individual. Mai mult, el poate obþine ºi acoperirea unei
„decizii democratice” în favoarea „însãnãtoºirii organizaþiei” (doar s-a
hotãrît „împreunã”). Totodatã, un lider politic care are interesul sã organizeze
o intervenþie sîngeroasã sau o condamnare la moarte în gen stalinist a
liderului anterior „trãdãtor”, devine mult mai eficient cînd convoacã un
„Front al Salvãrii Naþionale”. Mecanismul polarizãrii a fost studiat ºi în
alte culturi decît cea nord-americanã. S-a observat cã „deplasarea spre risc”
nu este universalã. Ea se manifestã precumpãnitor în þãri în care riscul este
valorizat, precum SUA (unde competiþia loialã e preþuitã social, dar ºi
autentic apãratã instituþional), Canada, Noua Zeelandã sau Marea Britanie.
În þãrile în care prudenþa este valorizatã ºi oamenii obiºnuiþi sunt mai degrabã
temãtori ºi fataliºti privitor la „mersul lucrurilor”, situaþia este diferitã (de
exemplu, în þãrile africane, latino-americane sau balcanice). În aceste arii
culturale, absenþa temporarã a liderului determinã o neclaritate decizionalã
însemnatã. Astfel, în culturile în care dominanta colectivistã s-a impus ºi
în care indicele de dezvoltare economicã este mai modest (þãrile sunt
„sãrace”), tipul de comportament activat de mecanismul polarizãrii de grup
devine contradictoriu. Inerþia decizionalã care se naºte dovedeºte cum, atunci
cînd grupul e consultat, iar „liderul lipseºte”, grupul rãmîne suspendat într-
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o ambiguitate decizionalã ºi nu se poate autonomiza. Dacã, însã, grupul e
„cãlãuzit de un lider”, poate ajunge sã adopte, „îndrumat” de cãtre acesta,
o poziþie excesiv de radicalã de la bun început (exact invers ca în mecanismul
descris iniþial de Stoner, unde liderul era mai moderat în cereri, ºi grupul,
manevrat de lider, „plusa” semnificativ), chiar dacã o asemenea opþiune
este iraþionalã, nerealistã, uneori de o violenþã extremã. Dar, în „þara/locul
în care nu se  întîmplã nimic” un asemenea exerciþiu angajant sub atenta
supraveghere a „pãstorului” construieºte aparenþa unei identitãþi autonome,
cãreia i se oferã ºansa sã „îºi spunã liber cuvîntul”. Multe dintre efluviile
de violenþã publicã de la noi îºi aflã sursa originarã în acest tip frustrat de
exhibare colectivã, care mascheazã incapacitatea omului simplu de a-ºi lua
viaþa în propriile mîini. Cîtã neputinþã (de a fi „stãpîn pe viaþa ta”), atîta
nevoie de „a i-o face celuilalt”. „Pedepsirea” sa devine recompensa pentru
ratarea proprie. ªi tot atîta sensibilitate pentru pãstorii „generoºi” ºi
„democratici” care ne „consultã” (de la Iliescu la Bãsescu). Ne „consultã”
rînjind fericiþi: „Poporul vorbeºte liber”.
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9898989898
(11 octombrie 2007)

Douã naºteriDouã naºteriDouã naºteriDouã naºteriDouã naºteri
Întîmpinîndu-i pe studenþii mei „boboci” la acest început de an universitar,
mi-am dat seama curînd cã am în faþã o generaþie specialã. Cãci toatã aceastã
întîlnire se aºeza sub semnul a douã naºteri. În primul rînd, ei sunt generaþia
care s-a nãscut în 1989, socializatã exclusiv în perioada postcomunistã. Ei
sunt cei care nu ar mai trebui sã fie covîrºiþi de povara cedãrilor,
compromisurilor ºi ruºinii. Mai apoi, degrabã am realizat cã cei mai mulþi
dintre noi, cei care acum alcãtuim echipa catedrei, facem parte dintr-o
generaþie care avea în jurul a 18 ani chiar în 1989. ªi care, aºadar, ne-am
nãscut a doua oarã odatã cu speranþa eliberatoare a zilelor Revoluþiei. Între
„noi” ºi „ei” s-a adunat un rãstimp care a dospit miezul unei tranziþii
amestecate, în care nãdejdea difuzã de mai bine, entuziasmul fãrã margini
din primele sãptãmîni postdecembriste ºi aerul de libertate s-au aglutinat
curînd cu bîtele minerilor, „democraþia originalã” ºi rînjetul „ilieºtilor”.
Astãzi, nu cred cã mai e loc, pentru generaþia mea, de iluzii colective. Pentru
cei care am mai rãmas pe aici, speranþa, cîtã mai e, se cuvine adunatã în
jurul eforturilor individuale de a ne face treaba fiecare, cît mai bine, acolo
unde suntem. Restul e vorbã goalã. Sau? Oricum, toþi aceºti ani ne-au dovedit
cu asupra de mãsurã cã România realã recentã este un teritoriu al mîrºãviei
instituþionalizate ºi al dispreþului faþã de cetãþean. Dacã la început
„cîºtigãtorii” tranziþiei se mai fereau, azi furã pe faþã, cu ºtampila
ministerului. Dacã am pornit cu mica învîrtealã, alimentatã sîrguincios de
reþelele securistice, astãzi „moºtenitorii” securiºtilor stãpînesc economia
þãrii, organizeazã licitaþiile, devalizeazã bãncile, subjugã mass-media, ne
dau lecþii de democraþie. Joacã pe picior mare. Iar mulþi dintre tinerii de
odinioarã au devenit la fel de „bãtrîni” ºi de alunecoºi ca predecesorii lor.
Conversiunea în omul crezului util, capabil sã se ambaleze cu egalã
convingere în jurul oricãrui „crez”, cu condiþia ca acesta îl rãsplãteascã
material ºi simbolic, constituie cea mai neliniºtitoare mutaþie identitarã din
România prezentã. E dincolo de apartenenþe generaþionale, ideologice,
etnice, regionale, sociale. Am pierdut, aºa cum aprecia Mihai ªora,
„memoria comportamentalã¸ automatismul reflexelor corecte” de
„corectitudine relaþionalã”. Fapta cotidianã mãruntã, a „omului la locul
lui”, izvorîtã odinioarã, în amurgul interbelicului, din bun simþ, dreapta
mãsurã ºi datoria – faþã de sine ºi faþã de „celãlalt” – nu mai e aºezatã acum
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în jurul ideii de mai bine comunitar, ci de înfãºcat individual. Nu am excelat
niciodatã, noi românii, în ultimele douã secole ale modernizãrii, de efuziuni
comunitare, dar ceea ce se petrece astãzi, într-o tãcere sinonimã cu
sinuciderea unei þãri, reprezintã apogeul privatizãrii unei imense speranþe,
nãscutã în decembrie 1989. Speranþa cã vom începe sã ne scuturãm de
comunismul de lîngã noi ºi din fiecare dintre noi. Asemeni numeroaselor
fabrici-deºeuri cumpãrate pe bani de nimic, oamenii crezurilor utile au
cumpãrat-o ieftin. ªi au reciclat-o convenabil. Divizatã ºi dispersatã, ea
devine azi o resursã socialã stînjenitoare, marginalã, adãpostitã în mesajul
unor „retardaþi istoric” – precum tot mai puþinii supravieþuitori ai Gulagului
românesc sau rãtãciþii naivi ºi înverºunaþi ai Revoluþiei -, care mai bîiguie,
din ce în ce mai rar, cîte un cuvînt despre „punctul opt”. Iar tema forte, a
lustraþiei, a fost confiscatã chiar de cãtre cei care au privatizat pînã ºi singura
moºtenire ideologicã coerentã care a reaºezat sãnãtos þara în ultimul secol,
cea a liberalismului. Sã fim însã serioºi, PSD, PNL, PD ºamd nu sunt decît
alte mãºti ale aceluiaºi chip. „Utilitar”. ªi totuºi politicienii sunt „departe”.
ªi totuºi, acum, aici, începe un nou an universitar. ªi totuºi, „ei”, „bobocii
revoluþiei” poate cã - ºi prin „noi” – vor rupe cu cei care ne furã propria
viaþã. ªi îºi vor face, inclusiv în registru politic, viaþa lor, care se va întîlni,
în sfîrºit, cu a noastrã. Dacã nu, atît „ei”, cît ºi „noi”, ne-am nãscut, în
1989, degeaba…
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(18 octombrie 2007)

“Plinul democratic”“Plinul democratic”“Plinul democratic”“Plinul democratic”“Plinul democratic”
Deseori „experþii” în „dezvoltare personalã ºi instituþionalã” care ne bîntuie
þara ne livreazã tot felul de procedee de diagnozã ºi intervenþie în organizaþii,
preluînd fãrã discernãmînt modele, teorii ºi practici „occidentale”, care nu
au decît o relevanþã modestã într-o culturã înrobitã de colectivism,
asistenþialism ºi victimizare. Aºa ni se prezintã fenomenul deciziei de grup,
asemeni unui mecanism psihosocial „universal” de raportare sãnãtoasã,
angajantã, la schimbare. Fenomenul a fost pus în evidenþã în perioada
lipsurilor inerente celui de-al doilea rãzboi mondial, atunci cînd echipele
lui Kurt Lewin încercau sã identifice cãile prin care oamenii pot fi încurajaþi
sã-ºi schimbe atitudinile alimentare, pentru a accepta, în „vremuri grele”,
sã consume produse substitut, mai ieftine ºi mai accesibile într-o perioadã
de recesiune (de tipul laptelui praf, a cãrnii în conserve etc). Un astfel de
experiment pilot derulat în anii conflagraþiei pe un lot de gospodine, a fost
confirmat mai apoi frecvent în spaþiul unor întreprinderi. În urma studiilor
s-a ajuns la concluzia cã participanþii ºi-au schimbat în mai mare mãsurã
comportamentul în urma unor discuþii de grup, comparativ cu condiþia în
care li se prezentau niºte materiale persuasive pentru a le lectura. Atunci
cînd, însã, mecanismul deciziei de grup a fost testat într-o fabricã din
Norvegia, psihologii au remarcat o tendinþã diferitã. Acolo mulþi angajaþi
nu au perceput discuþiile colective ca un mod legitim de a introduce
schimbarea, preferînd cealaltã metodã, a opþiunii individuale. Într-o
asemenea arie culturalã se încetãþenise opinia cã grupul obtureazã decizia
managerului, iar dacã tot e sã se producã o discuþie colectivã, aceasta se
cuvine sã se desfãºoare organizat, într-un cadru formal, de genul
consultãrilor sindicale. Aºadar, doar apartenenþa la un grup organizat, cu
sarcini precise, devine un exerciþiu acceptabil. Altfel, avînd de-a face cu o
culturã care a probat frecvent performanþa individualã, e preferabil sã se
acþioneze asupra individului singular, care expus în aceastã calitate la sursa
de influenþã, e mai permisiv la schimbare. Într-un alt set de cercetãri din
America Latinã, rezultatele obþinute sunt ºi mai neaºteptate. Mulþi dintre
angajaþi au considerat discuþiile de grup cu privire la luarea unor decizii
privind destinul fabricii drept un semn rãu prevestitor, un indiciu al
falimentului iminent, un semn de slãbiciune organizaþionalã, conform
principiului: „dacã au ajuns sã ne consulte ºi pe noi – care nu suntem întrebaþi
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niciodatã ce e de fãcut - înseamnã cã e latã”. În urma unui asemenea demers,
un numãr important de angajaþi au decis sã-ºi pãrãseascã locul de muncã,
pentru a se angaja la alte firme „mai serioase”. Oricum, decizia de grup a
fost privitã ca una „pierzãtoare” (cãci managerii „ºtiu ei singuri ce au de
fãcut”). Prin urmare, se observã cã ne aflãm în faþa activãrii unui tipar
relaþional diferit de cel „occidental”, care exprimã o rezervã ºi o dezangajare
„naturalã” a subiectului, ce a „înþeles”, pe baza experienþei trecute, cã
solidarizãrile sale sunt formale, fãrã ecou social. Dacã în varianta vest-
europeanã discuþia de grup era ineficientã, pentru cã oricum grupul lucreazã
„în favoarea omului simplu”, iar eficienþa maximã se obþinea prin
maximizarea performanþelor individuale, în varianta latino-americanã
discuþia de grup devine inutilã. Profund marcate de experienþe coloniale
înrobitoare, aceste culturi naþionale cu moºteniri totalitare activeazã un
tipar relaþional retractil, pe baza principiului asumat implicit: „putem vorbi
oricît, o facem degeaba, cã oricum totul iese cum vor ei”. În consecinþã,
þãri în care speranþa socialã este deficientã ºi în care, la nivelul opiniilor,
subiecþii apreciazã sociologic majoritar cã „nu are rost” sã te lansezi într-o
solidarizare comunitarã ori sã te angajezi public în favoarea unei cauze (iar
România se încadreazã, neîndoielnic, în acest registru), anticipãm, ipotetic,
cã ar manifesta o rezervã importantã în valorificarea eficientã a discuþiei
de grup. ªi cu cît eficienþa e mai scãzutã, cu atît aparenþa participãrii se
cuvine sã devinã mai mare. „Totul e sã parã cã este, nu sã fie cu adevãrat”,
sub aceastã devizã descria Dumitru Drãghicescu, cu 100 de ani în urmã,
setul de decizii colective iluzorii care copiazã mecanic „Vestul”, dar care
sunt manipulate tocmai pentru a subjuga mai vîrtos „þãriºoara”. Zgomotul
în locul dezbaterii, circul în locul argumentãrii echilibrate, iatã recuzita
care conferã aparenþa „consultãrii populare”. ªi totul merge strunã: în timp
ce „noi” dãm din gurã, „ei” îºi fac plinul. „Democratic”.
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(25 octombrie 2007)

“Iatã ce bogaþi suntem!”“Iatã ce bogaþi suntem!”“Iatã ce bogaþi suntem!”“Iatã ce bogaþi suntem!”“Iatã ce bogaþi suntem!”
Atunci cînd, dupã un exerciþiu sincer de empatie, încerci sã portretizezi
„tînãra generaþie intelectualã”, fie ºi numai prin ºansa pe care ai avut-o în
fiecare an, ca universitar, de a te întîlni cu cîteva sute din reprezentanþii ei,
bilanþul devine neliniºtitor. Ceea ce rãzbate cu putere este, înainte de toate,
relaþia dezechilibratã cu memoria pe care tinerii „care gîndesc” (ºi care ne
vor conduce „mîine”) o întreþin. Atunci cînd, bunãoarã, le amintesc,
încercînd sã fiu mai evocator la temele de psihopatologie colectivã, despre
„marea cedare” din 1940 (pe care þi-o circumscriu prin scurte naraþiuni
stereotipe din cãrþile de istorie, ca ºi cum „nu i-ar privi pe ei”), sau mai cu
seamã despre fenomenul Piteºti (despre care, aproape invariabil, nu ºtiu
nimic), nu poþi sã nu exclami: „Cine v-a învãþat, programatic, sã uitaþi?!
Sau sã nu aflaþi ceva ce este esenþial pentru identitatea voastrã de azi ºi de
mîine”? Desigur, uitarea este psihologic necesarã ºi adaptativã. Existã un
mecanism individual, dar ºi unul colectiv al uitãrii, care asigurã un echilibru
identitar cotidian. Dar nu poþi uita orice. Ceea ce a produs conversiuni
dramatice, a rãvãºit creºterea ºi a dezarticulat ceea ce suntem pînã la a ne
reaºeza într-o albie nouã, strãinã a istoriei noastre – deopotrivã personalã
ºi colectivã – nu poate ºi nu e sãnãtos sã fie uitat. Poþi uita numai dupã ce
þi-ai pus oglinda în faþã, numai dupã ce ai integrat compromisurile, cedãrile,
abandonul, fuga. ªi dupã ce, printr-un efort de responsabilizare, reîncepi
sã te reclãdeºti. Altfel, tensiunea ruºinii ºi a vinovãþiei lucreazã, insidios,
în noi, ºi rãbufneºte în cele mai neaºteptate chipuri. Ori, progresiv în anii
din urmã, creºte o nouã generaþie înspãimîntãtor de seninã (civic) ºi senilã
(memorial) în raport cu istoria noastrã recentã. Alãturi de aceastã „amnezie”
socialã programatã a reperelor importante ale trecutului se impune,
paradoxal, ºi o „hipermnezie” colectivã, artizanalã ºi relativizantã, care
rememoreazã fapte mãrunte, anecdotice (erau, desigur, „cozi la ulei ºi
adidaºi”, dar „în comunism toþi aveau mãcar un loc de muncã, o locuinþã ºi
o siguranþã a zilei de mîine”). Totuºi, comunismul românesc nu a fost numai
o succesiune de bancuri cu Ceauºescu rostite conspirativ de cãtre o trupã
de pionieri la cules de ºtiuleþi, sfîrºitã cu un foc de tabãrã. Ci ceva mai
mult, mai grav, mai implicant. Cãci cu infime excepþii, începînd cu mijlocul
anilor 70 ºi cu sfîrºitul iluziilor de schimbare, comunismul s-a înstãpînit
peste societatea româneascã printr-un contract social implicit, la care am
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participat, în ponderi diferite, fiecare dintre noi. Iar „trezirea” brutalã pe
care o resimt tinerii mei însoþitori la confruntarea cu trecutul este cu atît
mai greu de asumat: „Cum de nu am ºtiut nimic despre asta!?”, se îngrozesc
cei mai mulþi. Cum de „reeducarea” Piteºtiului - ca sã furnizez numai un
„exemplu” ce se dorea generalizat la scara întregii societãþi -, care îl fãcea
pînã ºi pe arhivarul ororii de dincolo de limite, Soljeniþîn, sã califice
„experimentul” drept “cea mai teribila barbarie a lumii contemporane”, a
rãmas un loc viran? „Acolo puteaþi fi voi”, adaug eu (la Piteºti erau
încarceraþi studenþi), îngheþîndu-i într-o stare de tulburare revoltatã. Trãdaþi,
privindu-mã acum în faþã, cei mai mulþi înþeleg cã aceste politici ale uitãrii
din România recentã nu sunt decît forme mascate de subjugare colectivã.
Astfel „reeducaþi”, ei, ca ºi „pãrinþii” lor, nu reprezintã decît o masã de
manevrã „utilã” pentru cei care, transistoric, mult dupã moartea politicã a
comunismului, se consolideazã ca moºtenitori ai sãi antrenaþi. Antrenaþi
pentru furtul, o datã în plus, al istoriei noastre adevãrate. Mai rãmîn, desigur,
distribuite generos pe piaþã, hip-hopul, manelele, Jiji, Hrebenciucii, circul,
gãlãgia ºi caltaboºul ministerial. „Aveþi cu ce vã hrãni, iatã ce bogaþi
suntem!”.
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(1 noiembrie 2007)

Viaþa ca o privatãViaþa ca o privatãViaþa ca o privatãViaþa ca o privatãViaþa ca o privatã
Psihologii care analizeazã mecanismele cele mai elementare ale cunoaºterii,
aºa numitele „fenomene psihice primare” (senzaþiile ºi percepþiile), ne
înfãþiºeazã cum lumea ni se „deschide” prin intermediul unor „ferestre”,
numite „praguri perceptive”, precis mãsurabile. Astfel ºtim cã „vedem”
între anumite lungimi de undã sau „auzim” pînã la un anumit numãr de
decibeli. Totodatã, ceea ce se gãseºte „în afara” acestor graniþe senzoriale
devine inaccesibil, ca ºi cum „nu ar exista”, iar ceea ce violenteazã simþurile,
exacerbînd un anume registru senzorial, provoacã reacþii adaptative de
retragere ºi apãrare. De exemplu, cînd suntem în faþa unei lumini de o
intensitatea prea mare, a unui zgomot prea puternic sau a unei olfacþii foarte
dezagreabile, avem înclinaþia de a „fugi” instinctiv dinaintea stimulului
care ne agreseazã, datoritã unei adevãrate „sensibilitãþi senzoriale”, care
ne comunicã „pe ascuns” cã dincolo de anumite limite, expunerea la acel
stimul devine ameninþãtoare ºi periculoasã. Dacã aceste mecanisme psihice
le partajãm cu toate fiinþele vii, omul are, totuºi, privilegiul de a cunoaºte
lumea ºi prin intermediul unei „sensibilitãþi a intelectului”. Tot între anumite
limite, o anumitã societate desemneazã prin practici socializatoare implicite
ceea ce este „de vãzut”, ceea ce se cuvine asimilat ºi ceea ce trebuie ignorat,
construind repere ale „suportabilului” ºi „insuportabilului”, ale lui „ceea
ce meritã” ºi ale lui „ceea ce este demn de dispreþ”. ªi tot ca mai simplele
ºi elementarele procese senzorial-perceptive, ºi reflecþiile noastre despre
felurimea lumii pot sã ne avertizeze cînd suntem expuºi la un spectacol
public dezonorant, precum o mitocãnie instituþionalã, o înjurãturã relaþionalã
sau o despuiere de sine indecentã, „trãgînd semnalul de alarmã”, ºi
alungîndu-ne din faþa „stimulului”. Ori, societatea româneascã a alterat
semnificativ aceastã sensibilitate a intelectului pentru mulþi dintre
concetãþenii noºtri, cãci ceea ce „miroase urît”, se „vede ca fiind strîmb”
sau se aude ca un „zgomot împiedicat” devine ceva ce nu ne mai stîrneºte
reacþia defensivã salvatoare. Cînd plasaþi în vecinãtatea unui „mare lider”
(ca Jiji sau Vadim), „produs cultural” (precum manelele sau telenovelele),
lãfãieli megalomanice (precum cele furnizate de clanurile Vîntu sau
Voiculescu), imposturi academice (ca ale plagiatorilor deveniþi „ºefi de
ºcoalã”) sau mojicii de þoapã (precum certurile politicienilor sau
bãdãrãnizarea mass-mediei) nu mai reacþionãm, ceva adînc ºi grav s-a



203

petrecut în noi. Tot astfel ca atunci cînd ajungem în preajma unui hîrdãu,
mirosul nostru se revoltã ºi tresare, grãbindu-ne paºii înspre zone mai
aerisite, ºi în lumea socialã discernãmîntul ne poate elibera cînd suntem
expuºi la mizerii publice. Ori mulþi dintre semenii noºtri nici nu mai bagã
de seamã cã acolo unde se joacã viaþa lor, de fapt, pute, iar unii chiar ajung
sã califice miasma drept ceva „înãlþãtor”. Înainte de construi „societatea
democraticã la români”, „economia de piaþã” ºi „instituþiile statului de
drept”, cred cã se impune sã (re)construim discernãmîntul social, în jurul
unor valori de dincolo de conjuncturi ºi mici aranjamente, care pornesc de
la respectul cuvîntului dat, treaba bine fãcutã de fiecare, la locul sãu, bunul
simþ ºi moderaþia care reaºeazã echilibrat lumea. Cum orice agresiune
senzorialã statornicã provoacã o „obosealã” a analizatorului perceptiv,
sfîrºind prin a deveni „tolerabilã” (la fel cum ajungem sã nu mai simþim
duhoarea, dacã toatã viaþa noastrã se scurge alãturi de ea), studiile
neurofiziologice dovedesc totuºi cã nu scãpãm de „intoxicare” ºi, la limitã,
de moarte. Deºi cei care ne conduc de mai bine de jumãtate de secol au
nevoie de noi „obosiþi” ºi plini de pãrelnicia „normalitãþii”, cred cã a venit
vremea sã refuzãm „ceea ce ni s-a pregãtit” ºi prea adesea am acceptat
fatalist în arena publicã, adicã viaþa ca o privatã.
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