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Aceastã publicaþie iese în lume
din pricina unor neliniºti, a unor pre  -
o  cupãri ce cuprind tot mai mult so -
cietatea româneascã de astãzi pri -
vind alegerea „drumului bun” sau a
„drumului greºit” pe care îl par  curgem
cu toþii în acest mo ment istoric. Con -
vingerea cã ne aflãm pe un „drum
greºit” este ex pri matã de majoritatea
celor ches tionaþi în aceastã pri vinþã
în toate sondajele de opinie din ulti -
mii cincisprezece ani. „Direcþia gre -
ºitã” la care se referã cetãþenii Ro -
mâ niei nu priveºte opþiunea din de ce m  -
brie 1989, ci priveºte, în mod clar,
soluþiile, mijloacele ºi prac tica trans -
formãrii unei econo mii etatizate într-o
economie de piaþã, a unui regim dic -
ta torial într-o societate democraticã.

Dupã cum plastic se exprima
Adam Michnik, „dintr-un acvariu poþi
face o ciorbã de peºte, dar este

greu, dacã nu imposibil, sã faci dintr-o
ciorbã de peºte un acvariu”. ªi totuºi,
þãrile fostului sistem socialist au în -
cercat im po si bilul ºi în multe privinþe
au re uºit. În toate aceste þãri s-au
pe tre cut fenomene economice, so -
cia le ºi politice care au avut ca re zul -
tat integrarea lor în sistemul de mo -
craþiilor europene. România a în târ  -
ziat ºi aceastã întârziere are ca
rezultat, în destule situaþii, punerea
sub semnul întrebãrii a ne cesitãþii
integrãrii sale în ace laºi sistem. Tot
mai des se pune întrebarea dacã nu
cumva inte gra rea României în Uniu -
nea Euro peanã dãuneazã mai mult
Uniunii decât României? În spatele
acestei întrebãri se ascund temeri,
pre judecãþi, antipatii ºi, mai cu sea -
mã, o privire superficialã asupra rea -
litãþilor româneºti, cât ºi o gre ºitã
apre ciere a resurselor umane ºi
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În cãutarea realitãþii
Eugen Uricaru

Editorial



morale ale poporului român, pre cum
ºi asupra adevãratelor pro bleme ale
prezentului românesc. Pentru mulþi
români aderarea la U.E. nu a însem -
nat niciun fel de schimbare a cursu -
lui existenþei lor Cei sãraci au deve -
nit mai sã raci, cei uitaþi au fost ºi mai
uitaþi, iar o bunã parte din cei care
sunt mulþumiþi erau mulþumiþi ºi ieri ºi
alaltãieri. Toatã lumea este de acord
cã lucrurile nu merg bine în þara noas -
trã cu toate cã opþiunea schimbãrii a
fost corectã ºi bunã. Probabil calea,
soluþiile ºi mijloa cele folosite dupã
schim bare pentru a dezvolta o eco -
nomie de piaþã ºi o societate demo -
craticã nu au fost cele mai izbutite.
Pen tru a înþelege unde am greºit,
pen tru a corecta ceea ce este de co -
rec tat, pentru a înþelege ce ne dorim,
de fapt (poate aceasta este marea
problemã a noastrã, sau cel puþin a
celor care cred cã ne în drep tãm
cãtre o direcþie greºitã, dupã cum ne
aratã sondajele de opinie) este ab -
solut necesar sã ºtim unde ne aflãm.
ªtim cine suntem, dar nu ºtim cum
suntem! O analizã obiectivã a reali -
tãþii ro mâneºti, dupã douãzeci de ani
de tranziþie, poate avea rezultate ºi
neaºteptate ºi neplãcute. Oricum ar
fi, trebuie luate în seamã pentru cã
mãcar un rost au – acela de a spar -
ge vraja. 

Departe de a crea o ameþealã tri-
umfalistã, aºa cum se întâmplã în -
de obºte în dictaturi, maºina de zgo -
mote ne aruncã mereu ºi þinte, su -
biecte false. Cu iuþealã de mânã ºi
nebãgare de seamã suntem lan saþi
în curse palpitante dupã tot felul de
obiective himerice sau neimpor tante.

Suntem o naþiune cu o puter nicã
amprentã ruralã ºi poate din aceas -
tã pricinã imaginarul are un rol ex -
trem de important în viaþa noastrã.
Din nefericire, am ajuns în situaþia în
care imaginarul s-a substituit vieþii
însãºi.

Ce perspective se deschid în faþa
noastrã acum când, vrem nu vrem,
trebuie sã ne integrãm în U.E., nu sã
fim doar membrii ai clubului, acum
când globali za rea nu mai este o
chestiune de dis cuþie ideologicã, ci
de supra vie  þuire, acum când, mem -
bri ai NATO fiind, observãm cã avem
obli gaþii care costã vieþi ºi miliarde?
Fãrã îndoialã, perspectivele sunt de -
pen dente de toate aceste centre de
interes ºi putere, de aceste fe no -
mene externe. Dependente, dar nu
hotãrâte. Hotãrârea ne apar  þine. Iar
noi nu putem lua nicio hotãrâre dacã
nu ºtim care este starea de fapt,
dacã nu ºtim ce vrem ºi dacã nu
luãm decizii co recte pornind de la
aceste douã premise. Trebuie sã ne

6



lãmurim dacã dorim sã fim o naþiune
par ti cipantã sau o populaþie clien te -
larã. Primul pas firesc este acela al
evaluãrii de sine. Din nefericire, s-ar
putea sã constatãm cã multe dintre
calitãþile sau realitãþile pe care cre-
dem cã le avem sã nu ne mai
aparþinã. În schimb, s-ar pu tea sã ne
fi pricopsit cu alte ca rac teristici ºi
componente. Putem regreta, dar nu
ne putem permite sã ignorãm. Nu
credem cã sun tem sin gurii care simt
nevoia de o cla ri ficare prin auto eva -
luare. Deo cam datã aceastã voce

este slabã, dar nu timidã. Nãdãj duim
ca viitoa re le apariþii sã ne confirme cã
nu este prea târziu ºi cã vocea noas -
trã nu s-a pierdut în pustiu. Sun tem
des chiºi dialogului ºi ori cãrei inter -
ven þii care vine sã lumi neze reali ta tea
româneascã. ªi mai ºtim cã lumi na -
rea nu modificã în niciun fel aceastã
realitate, ci doar face posibilã îndrep -
tarea ei. Iar dacã nimic nu se va în -
tâm pla în bine, atunci tot vom fi folosit
la ceva. Nu vom muri proºti, cum spu -
ne po porul. E cea mai nobilã formã
de împo tri vire la pãcãleala isto riei.
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ROMÂNIA 
dupã
20 de ani ( I )
starea de fapt





Într-o societate ca a noastrã, aflatã
la cumpãnã de milenii, dupã mai
mul te decenii de regim tota litar co -
mu nist, conºtiinþa pu blicã ope reazã
cu agitate reeva luãri ºi redimen sio -
nãri. Secolul al XX-lea a zdruncinat
credinþe ºi idei con siderate aproape
imuabile, a dis trus idealuri ºi capo -
do pere ºi, mai presus de toate, a pus
sub sem nul întrebãrii valoarea su -
pre mã care este fiinþa umanã. Deºi,
cel puþin de la Seneca încoace, se
afirmã cã „omul faþã de alt om este
lucru sfânt”, realitatea a contrazis
frec vent aceastã aserþiune. De aceea,
multor contemporani so cietatea ome -
neascã le apare ca un conglomerat
haotic, supus spi ritului alea to riu.
Mer gând pe aceas tã linie de jude -
catã, unii isto rici, filosofi, sociologi
sau politologi au ajuns din nou la opi -
nia cã trecutul nu poate ºi nu meritã

cunoscut aºa cum s-a derulat el. Pe
de o parte, în lumina acestei logici,
omul de azi nu are nevoie de trecut,
ci doar de prezent ºi, even tual, de
viitor, iar pe de alta, odatã con su -
mate, întâmplãrile, evenimen tele nu
mai pot fi cunoscute, reconstituite de
urmaºi aºa cum s-au petrecut ele în
realitate.

Avem însã, în acest caz parti cu -
lar, referitor la societatea româ neas -
cã, o logicã defectuoasã, chiar des -
truc tivã pentru socie tate. Trecutul
este o dimensiune umanã funda -
men talã, alãturi de prezent ºi viitor.
Trecutul este un prezent consumat
ºi un fost viitor. Pânã la urmã totul se
trans formã în trecut, iar pentru oa -
menii de altãdatã ceea ce noi numim
trecut a fost prezent sau viitor. Amin -
tirile unei societãþi despre tre cut se
nu mesc în mod curent istorie ºi
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aceste amintiri – carac terizate de
unii drept memorie co lectivã – sunt
comparabile cu me moria oricãrui in -
di  vid. La om, me moria este o com po -
nentã esen þialã a inteligenþei. Fãrã
me  morie, omul este invalid psihic ºi
social, se autoeliminã din socie tatea
activã. Comunitãþile umane care re -
nunþã la cunoaºterea trecutului riscã
izolarea ºi decadenþa. Tre cu tul nu
trebuie însã idealizat, con siderat
„epocã de aur”. Fiind o dimensiune a
vieþii umane, tre cu tul este ca viaþa:
normal, sublim, ridicol sau pur ºi
simplu oarecare. Oricum ar fi fost
însã, trecutul poate ºi trebuie sã fie
cunoscut cãci, dispreþuindu-l, nu fa -
cem de cât sã desconsiderãm viaþa,
sã ne ignorãm pe noi înºine. Istoria
– cum zicea Paul Valéry – nu ne per -
mite sã prevedem, dar aso ciatã
independenþei spiritului, ne poate
ajuta sã vedem mai bine. Ceea ce
este esenþial ºi justificã pe deplin
efortul de cunoaºtere a lumilor de
odinioarã. 

Chestiunea posibilitãþii cu noaº te rii
trecutului este ceva mai com pli ca tã.
Faptele trecutului nu se pot repro -
duce în laborator, nu se pot repeta
sub ochii noºtri ca fe no menele fizice
ºi chimice, de exem plu. Ele nu sunt
fapte de re pe tiþie – cum ar spune A.D.
Xenopol – ci fapte de succesiune.

Totuºi, cu ajutorul specialiºtilor, tre -
cutul se poate recon stitui în chip re -
lativ. Nu acela este istoric care ºtie
multe din ºi despre trecut, ci acela
care cerceteazã, acela care dis pune
de metodele adec vate pen tru recon -
sti tuirea trecutului. În aceastã cãu ta re,
anchetã, cerce tare, investigare, isto -
ricul trebuie sã fie cãlãuzit, pe cât
po sibil, de ideea reînvierii trecutului
aºa cum a fost el atunci când era
pre zent pentru oamenii care l-au trã -
it. Fireºte, termenul „reînviere” este
aici o metaforã, fiindcã, aºa cum
spu neam, trecutul se poate re con -
stitui numai parþial, într-o ma nierã
relativã, aproximativã. 

Mulþi „istorici” au urmãrit în in ves -
tigaþiile lor sã povesteascã tre cutul
dupã regulile esteticii, ape lând la di -
verse discipline ar tis tice, cu precã -
dere la literaturã, alþii au trecut is -
toria prin prisma teologiei, alþii prin
grila politicii. Foarte mulþi au avut
„re velaþii” des pre trecut sau au aºe -
zat ima gi naþia lor pe prim plan. În
vechime, istoria însemna ºi inves ti -
gaþie (anchetã), dar ºi discurs, po -
veste atractivã, poezie, eventual
cân ta tã în pieþe publice, spre delec -
ta rea ascultãtorilor. Asemenea de -
mersuri nu fac parte astãzi din is to -
riografie, decât în mãsura în care se
constituie par þial în surse unice, pen-
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tru epoci foarte îndepãrtate. Ele sunt
mai mult lite raturã, artã plasticã sau
muzicalã, teologie, filo sofie, eseuri,
dis cur suri politice. 

Istoricul contemporan are obli ga -
þia deontologicã sã caute ade vãrul,
sã redea realitatea trecutã dupã cri -
teriile veridicitãþii. Fireºte, adevãrul
absolut nu este apa na jul omului, iar
istoricul, ca om, nu va ajunge nicio -
datã la acest ade vãr. Dar, cu ones -
titate ºi metodã, va ajunge la ade -
vãruri relative, parþiale, perfectibile,
omeneºti. Evi dent, sunt multe impe -
di mente în calea descoperirii fapte lor
tre cu tului – lipsa surselor rele van te,
relatãrile contradictorii, subiec ti vis mul
izvoarelor, al ana liº tilor, cro nicarilor
ºi istoricilor etc. – dar demersul spre
adevãr nu trebuie abandonat. Aban -
do narea cãutãrii adevãrului îl lip seº -
te pe istoric de orice reper orientativ
ºi conduce la disoluþia statutului sãu.
Istoricul care reface trecutul dupã
propria imaginaþie, dupã regulile fru -
mo  su lui sau ale grotescului, dupã
re  ve laþii, credinþe sau teorii precon -
cepute, dupã exigenþe politice etc.
în ceteazã de a mai fi istoric. Nepu -
tinþa reconstitu irii trecutului „aºa cum
a fost” – cum ar zice Leopold von
Ranke – nu trebuie sã descurajeze,
sã ducã la aban donarea încercã -
rilor. Nimeni nu a dat un rãspuns

mulþumitor la în tre bãrile fundamen -
tale despre ros tul vieþii ºi al omului
pe pã mânt, dar aceasta nu i-a împie -
dicat pe savanþi sã cerceteze mereu
ºi sã ofere variate ºi fas ci nante rãs -
punsuri parþiale. 

Niciun istoric nu a dat pânã acum
ºi nici nu va da o oglindã fi delã ºi
definitivã a trecutului uni ver sal sau
regional, dar mii de is torici au fãurit
ºi vor fãuri reflecþii parþiale, din un -
ghiuri diferite, fie care adevãratã în
felul sãu. 

Cunoaºterea trecutului din per -
spectiva istoricului nu se poate baza
pe imaginar, pe revelaþie, pe intuiþie
sau pe talent artistic, deoarece tre cu -
tul reînviat astfel nu ar avea aproa pe
nimic a face cu realitatea de altã -
datã. În van încearcã unii istorici sã
echiva leze imaginarul cu realitatea,
sã elimine adevãrul ºi obiectivitatea
dintre scopurile cercetãrii, fiindcã nu
ajung decât la palide reflecþii hibride,
situate undeva între artã, politicã,
teologie ºi ºtiinþã. Chiar dacã tre cu -
tul este complex ca ºi viaþa, el nu
poate fi cunoscut glo bal ºi conco -
mitent, în toatã am ploarea sa extra -
ordi narã. Fiecare tip de investigare
rãmâne cu spe cificul sãu. De aceea,
dincolo de mode ºi modele, istoricul,
fie cã studiazã trecutul unei comu -
nitãþi, al unei instituþii, al naþiunii, fie
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al unei provincii, al unei no þiuni, al
men  talitãþilor etc., trebuie s-o facã în
mod onest, cu cercetarea, pe cât po -
sibil, exhaustivã a sur selor ºi cu dor-
inþa de relevare a adevã rului. Na tu -
ral, prozatorul, când scrie un ro man
istoric de exemplu, face acest lucru
utili zân du-ºi imaginaþia ºi ser vindu-
se de imagini artistice, cu do rinþa de
a fi original, de a aduce nou tãþi, de a
nu repeta ceea ce au scris alþii.
Istoricul, la rândul sãu, îºi îmbo gã -
þeºte mereu instrumentarul ºi
metodologia, nu repetã nici el pro -
duc þiile antecesorilor, dar în li mitele
unor reguli precise ale dis ciplinei
sale. El nu poate abdica de la
esenþa meseriei ºi de la specificul
cunoaºterii istorice. Nu existã teme
perimate ºi teme actuale în cer ce -
tarea trecutului, ci, eventual, mode,
ca peste tot. Istoricul este liber sã
reabordeze orice subiect, în acord
cu propria sensibilitate, cu viziunea
sa ºi a generaþiei sale. Orice istorie
se rescrie dupã un timp, din varii
mo  tive: descoperirea de noi iz voa re
care schimbã imaginea ve che, omi -
terea unor faþete ale temei, so lu þii
greºite oferite de vechii autori, abor -
darea cu pãrtinire a unor aspecte
etc. Nici un istoric nu are însã drep -
tul – dacã vrea sã fie ºi sã rãmânã
is toric – sã re aducã în atenþie trecutul

pe baza imaginilor artistice, a su -
biec  ti vis mu lui declarat, a ocolirii in -
tenþio nate a unor fapte etc. 

Mulþi au prezis criza istorio gra fiei,
mai ales în secolele al XIX-lea ºi 
al XX-lea. Între ei s-au situat acei
filo sofi ºi filosofi ai istoriei con ºtienþi
la modul acut de dife renþa dintre is -
toria ca realitate ºi istoria ca recon -
stituire, dintre trecut aºa cum a fost
el ºi tabloul fãurit de istorici. Pro ble -
ma este falsã, în mãsura în care orice
formã de cunoaºtere, orice ºtiinþã
este o reflectare mai mult sau mai
puþin fidelã a unui segment din reali -
tate ºi niciodatã imaginea nu se su -
prapune perfect originalului. Nici tre -
cutul ca realitate apusã, dar pre zentã
în noi, nu face excepþie de la aceas-
ta. Farmecul ºtiinþei este toc mai in -
ves  tigarea, cercetarea ºi orien tarea
spre adevãr (adevãruri). Prin urmare,
în noul mileniu, istoricii au datorii
impor  t ante faþã de o societate dor-
nicã de cunoaºterea trecutului. Ei nu
pot reuºi ca istorici decât pre zen tând
tre cutul cu mij loa cele istori cu lui, cu
ones titate, decenþã, obiectivi tate, dar
ºi cu farmec, înþelegere, in te ligenþã,
la modul atractiv ºi intere sant. În
acest fel, nu se poate an ti cipa nici o
crizã de substanþã a is torio grafiei,
cãci interesul pentru tre cutul societãþii
dateazã de multe milenii, face parte

14



din esenþa umanã ºi nu poate fi
abandonat. Pe de altã parte, istoricul
trebuie sã aibã înþelepciunea de a
lãsa „colorarea” trecutului cu imagini
artistice sau prezentarea lui prin re -
velaþii, intuiþii sau talente pe seama
altora, dotaþi pentru aceasta ºi ajunºi
mai faimoºi decât majoritatea isto -
ricilor.

La noi, în societatea româneas cã,
lucrurile sunt ceva mai delicate, din
motive locale. Noi trãim de douã
decenii într-o crizã perpetuã ºi ge ne -
ralizatã. De ce nu ar fi ºi istoriografia
în crizã? În plus, noi am avut o cale
româneascã de comunism, „aplicat
realitãþilor noastre”, cale care a con -
dus ºi la instrumentalizarea trecu tu lui
în forme grobiene: istoria noastrã
oficialã a trebuit sã fie, de la o vre me,
albã ºi imaculatã, poporul ro mân sã
fie vechi „de douã mii de ani”, vo -
ievozii glorioºi ºi viteji, þã ra nii isteþi,
muncitorii conºtienþi, „partidul în
toate”, iar „cârmaciul” genial. Toate
acestea – exacerbate vreme de vreo
15 ani (circa 1975-1989) – au lãsat
urme importante în conºtiinþe, con -
du când la un fel de greaþã generali -
za tã de trecut, de istorie, de patrio -
tism, de þarã chiar. Urând comunis -
mul ºi formele sale de manifestare la
noi, unii români au ajuns sã urascã
România însãºi sau, dacã nu, mãcar

istoria ei. Astfel, noii ideologi de dupã
1989 au avut un teren pregãtit cum
nu se putea mai bine, spre a-ºi plasa
viziunea diametral opusã. Poporul
aºtepta un astfel de gen de negãri,
de radicalism, spre a-ºi satisface
setea de tardivã rãz bu nare, de echi -
libru ºi chiar de adevãr. 

Ne-am aºteptat, de aceea, sã
aparã corecturi, puneri la punct, ilu -
mi nãri, negãri ale exagerãrilor ºi
min ciu nilor, toate absolut necesare.
În locul acestora, au apãrut însã,
mai des decât credeam, adevãrate
demo lãri, eradicãri severe, distrugeri
complete a aproape tot ceea ce s-a
scris despre trecut în timpul comu -
nis mului. Era ca un cataclism na -
tural, ca ºi cum toþi cei care trãiserã
sub comunism fuseserã fiinþe pri mi -
tive, nedemne ºi murdare, ele fiind
bune de spânzurãtoare, iar operele
lor demne de foc (ca sã parafrazãm
cuvinte rãmase celebre, legate de
Petru Maior ºi de o carte a lui).
Aceºti „toboºari ai vremurilor noi” îi
dãdeau ca exemplu, de regulã, pe
cei mai primitivi ºi vulgari „istorici” ai
par ti dului comunist ºi ai lui Ceau -
ºescu, slugi ale regimului ºi – prin
cu nos cutul procedeu pars pro toto
(luarea pãrþii drept întreg) – aruncau
apoi blamul asupra întregii istorio gra -
fii din cele patru decenii comuniste.
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Faptul acesta se mai putea înþelege
ºi chiar justifica: regimul comunist
fu sese atât de odios ºi adusese
atâtea suferinþe oamenilor încât con -
dam narea globalã a lumii sale venea
cumva ca o compensaþie necesarã.
Generalizarea era nedreaptã, dar se
putea înþelege ºi justifica, datã fiind
vâltoarea argumentãrii ºi entuzias mul
speranþei de mai bine. Critica a mers
însã, necruþãtoare, mai de parte, mult
mai departe! Pe mãsurã ce strãinii ne
fãceau mincinoºi ºi nedemni, pentru
cele 60 000 de aºa-zise victime ale
revoluþiei din 1989, pentru copiii din
or felinate, pentru cei bolnavi de
SIDA, pentru violenþele etnice ºi so -
ciale, pentru mineriade ºi pentru câte
toate, noi – adicã anumiþi exegeþi din
mijlocul nostru – ne turnam cenuºã
în cap mult mai semnificativ, mai grã -
itor ºi mai ºocant. O laturã a aces tui
proces demolator a privit trecutul ro -
mânesc în general, nu doar cel co -
munist. Întreg acest trecut apãrea –
iar ro mânii luau act stupefiaþi de
aceas ta – ca „mitizat”, adicã, în ac -
cep þiunea datã de autorii pomeniþi,
falsificat cu bunã ºtiinþã. Era vorba
despre întreg scrisul istoric româ -
nesc, de la cronicari ºi ªcoala Ar -
delea nã pânã la Nicolae Iorga,
Gheorghe Brãtianu, P.P. Panaitescu
ºi C.C. Giurescu ºi, evident, la

„comuniºtii” Constantin ºi Hadrian
Daicoviciu, David Prodan sau Andrei
Oþetea. Nu se mai fãcea nicio dis -
tincþie între autorii minori, servili,
oca zionali, stipendiaþi, gata sã scrie
orice – ºi care au existat în toate
epocile ºi la toate popoarele – ºi
marii specialiºti, savanþii, numele de
referinþã ale culturii noastre. Toþi
erau puºi în aceeaºi categorie ºi sub
semnul aceleiaºi erori fatale, anume
naþionalismul, preamãrirea trecutului
naþional, înfrumuseþarea trecutului,
glorificarea eroilor, ridicarea în slãvi
a naþiunii, condamnarea strãinilor
etc. Scrierile lor erau rãstãlmãcite,
trunchiate, greºit interpretate ºi puse,
mai toate, sub sem nul întrebãrii.
Mer gând atât de departe, unii dintre
aceºti vizionari ºi-au dat seama de
lipsa lor de credibilitate care trebuia
sã iasã, în chip inexorabil, la ivealã.
ªi au încercat un paliativ, care a în -
curcat însã ºi mai rãu lucrurile: au
încercat sã reînvie ideea imposi bi li tã -
þii cunoaºterii obiective a trecutu lui,
transpunând vechi teorii – altminteri
ispititoare – ale agnosticismului
filosofic pe tãrâmul istoriei româ -
neºti. Cu alte cuvinte, istoricul, ne -
fiind capabil sã ajungã niciodatã la
adevãr, nici nu mai are rost sã-l
caute, el putând fabula liniºtit, crea
la nesfârºit mituri ºi prosti auditoriul.

16



Toate acestea – bune de dezbãtut
între istorici ºi filosofi – au creat în
pu blicul larg o atmosferã de neîn -
credere, de dezamãgire, de dispreþ
pentru istorici ºi pentru meseria lor.
Se vede cã, oricât ar relativiza teore -
ticienii lucrurile, oamenii de rând au
nevoie de adevãr, de cãutarea ade-
vãrului ºi vor sã citeascã „istoria
adevãratã”. Or, „istoria adevãratã” –
ni se spunea tot mai des – nu mai
era deloc de gãsit, nici sub comu -
niºti ºi nici anterior! Asta, fireºte, în
istoria scrisului istoric românesc,
fiindcã în alte pãrþi ea exista cu pri -
so sinþã. 

Astfel, românii – pe fondul unui
sentiment al vinovãþiei generale, da -
to rat rãbdãrii liniºtite a regimului co -
munist ºi a dictaturii lui Ceau ºes cu –
aflau de la aceºti eseiºti nu numai
cât de ticãloºi ºi josnici erau ei, ca
popor, dar ºi cât de plini de nimic -
nicie fuseserã înaintaºii lor. Era clar
cã o parte a publicului larg – sãtul de
osanalele ridicate „genialului popor
român” sub comunismul ceauºist, de
grosolanele falsuri cultivate atunci pe
canale oficiale – a receptat cu avidi -
tate criticile excesive aduse româ -
nilor în bloc, de la lipsa de demnitate
pânã la mitizarea întregului trecut,
de la neseriozitate pânã la minciunã
generalizatã, de la lene pânã la laºi-

tate. Chiar ºi exprimate în formã
eseisticã – sau poate tocmai de
aceea! – panseurile care alãturã
„plaiul mioritic” fecalei, care fac din
români „feþe patibulare” sau „o
turmã”, care destineazã limba ro -
mânã exclusiv înjurãturilor ori care
vorbesc la modul serios despre „pu -
turoºenia abisalã a stãtutului suflet
românesc” nu fac decât sã in tri ge,
sã tulbure, sã fascineze, sã stâr -
neascã satisfacþie sau revoltã etc.
Pe asta mizeazã probabil ºi autorii
lor, dornici sã epateze ºi sã fie pe
gustul unui public îngreþoºat de
aceeaºi placã. Numai cã – aºa cum
spuneam – istoria nu este literaturã
ºi nici imagine recreatã a realitãþii, în
acord cu fantezia luxuriantã a cuiva.
Publicul larg însã recepteazã infinit
mai bine ºi mai uºor literatura, eseul,
reportajul, ceea ce este valabil ori -
unde. Mai grav este cã acest public
confundã imaginea artisticã cu reali-
tatea (prezentã ori trecutã), con -
fundã mesajul istoricului cu acela al
artistului ºi rãmâne cu tablouri men -
tale spectaculare, dar stâlcite, defor -
mate, false.

Mizând pe principiul „totul sau
nimic”, nu ne-am dovedit capabili sã
în dreptãm un grav dezechilibru prin
impunerea echilibrului, ci printr-un
alt dezechilibru, la fel de excesiv,
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îndreptat în sens opus. Simplificând,
prin anii ’80 ai secolului trecut tre -
buia sã fim „poporul genial din spa -
þiul carpato-danubiano-pontic”, iar
azi trebuie sã fim poporul peste
care, „toatã istoria, mereu, a urinat
cine a vrut”. Nu era mai firesc sã
redeve nim repede, în ochii noºtri ºi
ai lumii, ceea ce suntem de fapt,
adicã po porul normal, ca oricare
altul, cu bune ºi cu rele, cu suiºuri ºi
co bo râºuri, aºa cum este ºi viaþa?!
Ne-am autoflagelat cu înverºunare
ºi asta nu a fost în niciun caz spre
binele nostru. În scrisul istoric,
aceas tã cale a condus la negarea
globalã a tuturor valorilor create sub
comunism, ca ºi cum Dionisie
Pippidi, Maria Holban, Francisc Pall
sau David Prodan ar fi scris în Cos -
mos ºi în limba extratereºtrilor, nu în
România ºi în româneºte! Ca me -
todã, suntem învãþaþi sã renunþãm la
documente, la sursele consacrate
(ºi încã necunoscute ºi nestudiate),
la trecutul faptic ºi politic ºi sã ne
ocupãm doar de mentalul colectiv,
de imaginar, de marginali, de sen -
sibilitãþi, de antropologie etc. Cu alte
cuvinte, ideea este de a cãuta sã
scriem despre un trecut care ar fi
putut sã fie, dar n-a fost, decât des -
pre acela care a fost efectiv. Îndem -
nul imperativ s-ar jus tifica, în parte,

dacã – aidoma francezilor, ger ma -
nilor, englezilor etc. – ne-am fi epu -
izat în linii mari publicarea surselor
istorice ºi tratarea marilor teme
socotite clasice (ºi cu metode cla -
sice) ºi am fi ajuns la un fel de sa -
turaþie; sau dacã faptele trecutului,
aºa cum s-au petrecut, ar fi atât de
bine cunoscute, scrise ºi rescrise de
varii generaþii de istorici, încât nouã
nu ne-ar mai fi rãmas decât trecutul
din minþile oamenilor care au trãit în
trecut! Dar la noi situaþia este cu
totul alta! De exemplu, numai pentru
istoria Transilvaniei, se apreciazã de
cãtre cunoscãtori cã existã între 1,5
ºi 2 milioane de documente latine
(elaborate între se colul al XI-lea ºi
anul 1842, când s-a înlocuit latina,
ca limbã oficialã, cu maghiara), din -
tre care sunt cunoscute ºi publicate
sub 10%! Dacã aºa stau lucrurile, ne
întrebãm ce fel de reconstituire fap -
ticã, verosimilã, a trecutului Transil -
vaniei avem noi, ca sã trecem cu
toþii la analiza a ceea ce a fost în
minþile oamenilor! Francezii o fac cu
succes ºi o pot face! ªi noi trebuie 
s-o facem, dar cu mare grijã ºi, mai
ales, în paralel cu cercetarea ºi pu -
blicarea izvoarelor. Altminteri riscãm
sã studiem ºi sã arãtãm publicului
nu ceea ce a fost efectiv, ci ceea ce
credeau unii oa meni de demult cã ar

18



fi putut sã fie ºi, mai ales, ceea ce
credem noi, ca istorici, cã ar fi fost.
Or, procedeul este fals ºi anistoric! ªi
aºa, ca oa meni, suntem mereu su -
biectivi ºi alterãm trecutul, dar, dacã
ne propunem programatic ºi conºti -
ent aceasta, atunci e mai bine sã ne
rebotezãm în eseiºti, literaþi, artiºti ori
politicieni, deºi ne temem cã locurile
sunt demult ocupate de cei pregãtiþi
în mod special în acest sens.

Fireºte, nimic nu-i nou sub soare,
pânã la un punct. Mai toþi înnoi torii –
nu doar cei falºi, ci ºi aceia autentici –
au avut impresia cã schimbã radical
lumea ºi cã tot ceea ce era vechi tre-
buia blamat ºi dis trus. Din acest
punct de vedere, ºi noile curente is -
torice româneºti mo der nizatoare res -
ping istoriografia numitã tradiþio nalã,
vãd viitorul în negru, eviden þiazã

apãsãtoarea moºtenire a ideo logiei
comuniste ºi vor besc despre criza
istoriografiei româneºti. Soluþia este,
credem, undeva la mijloc, adicã în
cultivarea ºi evidenþierea echilibrului
ºi a spiritului de echilibru. Ceea ce
este însã foarte greu, dacã nu – la
nivelul unei exi genþe foarte înalte –
aproape imposibil. Nu de gea ba, ro -
manii numeau calea de mij loc de aur
(aurea mediocritas), dar îºi îndem-
nau contem poranii sã aspire spre ea
ºi tot nu degeaba, mulþi dintre noi, în
micimea noastrã epigonicã ºi în ig -
no  rarea seninã a limbii latine, cre-
dem cã acea „cale de aur” se referã
la mediocritate. Pe aceasta o cuti -
vãm astãzi, din pã cate, cu o înverºu -
nare demnã de o cauzã mai bunã,
iar roadele aces tui elogiu adus
mediocritãþii se vãd cu prisosinþã…
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Prezentul material constituie o ra -
diografie a stãrii sãnãtãþii populaþiei
României, cu tendinþele sale evolu-
tive, la care se adaugã schiþa mãsu -
ri lor ce s-ar impune pentru redre sare.
Ne bazãm pe cele mai peritnente
date statistice ºi de analizã prove -
nind de la Centrul naþional in for ma -
þional în domeniul sãnãtãþii pre cum ºi
de la structuri interna þio nale care
evalueazã în mod comparativ para-
metrii sãnãtãþii populaþiei.

Human Development Report 2009,
publicat recent în cadrul Pro gra mu lui
Naþiunilor Unite pentru Dez vol ta re,
cuprinde o analizã deo sebit de perti -
nentã a 182 de þãri mem bre ONU.
La capitolul SÃNÃ TATE România
ocupã cea mai slabã poziþie din
Europa, dupã Bulgaria, cu o spe -
ranþã de viaþã de 72,5 ani. Dacã ne
deplasãm atenþia cãtre Human

Develop ment Index, un in di ca tor mai
complex, bazat pe sã nã ta te plus bu nã -
stare plus educaþie, vedem cã pri me le
locuri sunt deþinute de Norvegia,
Irlanda ºi Australia (în con tinuare vom
restrânge referinþele la spaþiul euro -
pean), Polonia ocupã locul 41,
Ungaria locul 43, Bulgaria 61, iar þara
noastrã 63, adicã cea mai joasã po -
ziþie din Uniunea Euro pea nã. Pe locul
64, ca amã nunt, se aflã Trinidad
Tobago. România se pla sea zã în
coada clasamentului euro pean cu
toate cã noi (mai puþin ºi alþii) su pra -
eva luãm sistemul nostru educaþio nal,
de altfel în perpetuã de te riorare potri -
vit estimãrilor forurilor internaþionale.
Nici educaþia ºi nici bunãstarea nu
ne-au ajutat sã aco perim deficitul de
puncte de la sã nãtate. Bunã starea
românilor (în cazul cetãþenilor Re pu -
blicii Moldova chiar ºi mai mult) este

Starea sãnãtãþii poporului
român: consecinþele
dezastruoase ale unei
politici iresponsabile
Conf. dr. Corneliu Zeana



menþinutã ºi de faptul cã nivelul re -
mi tenþelor (bani aduºi în þarã de ro -
mânii din strã inãtate) ne plaseazã
pe locul doi din 69 de þãri cu peste
10 milioane de locuitori. Ca amãnunt
statistic, pro centul celor care nu se
alimen tea zã cu apã de la o sursã
„de încre dere” este de 12 pentru
România, 10 pentru Moldova ºi 1
pen tru Bul garia. Pãrãsim acum tere -
nul evaluã rilor internaþionale pu bli -
cate anul acesta ºi prezentãm as -
pecte gene rale ºi date statistice din
surse in terne autorizate.

În luna martie 2009, în Amfiteatrul
Academiei Române, a avut loc Sim -
po zionul „ªansa României – oame -
nii”, prezidat de preºedintele Aca de -
miei, Ionel Haiduc, ºi organizat de
Institutul de Proiecte pentru Ino va þie
ºi Dezvoltare (IPID) al cãrui director
executiv este Cãlin Georgescu, pre -
zentatorul ºi semnatarul primei inter-
venþii, intitulatã semnificativ „Reclã  -
direa capitalului uman”. În ciuda unor
expuneri ºi luãri de cu vânt de excep -
þie prin consistenþã ºi implicaþii, mass -
media s-a arãtat puþin interesatã. Ca  -
pitalul uman, cea mai mare valoare,
desigur ºi, la prima vedere, sin gu rul
sector ceva mai puþin atins de tã -
vãlugul degradãrii ºi înstrãinãrii. (Nu
credem cã partea a doua a aces tei
afirmaþii poate avea o susþinere bine

argumentatã, dar nu vrem sã con-
trazicem ansamblul concluziilor).

Discuþia a fost reluatã, de aceas -
tã datã în mod exclusiv pe tema sã -
nã tãþii, în cadrul Universitãþii Popu -
lare Bucureºti, unde a fost organiza-
tã, în ziua de 21 mai 2009, o dezba -
tere la care au fost invitaþi reprezen-
tanþii Mi nisterului Sãnãtãþii ºi cei ai
partidelor politice.

Tema dezbaterii din sala Dalles a
fost „Sãnãtatea populaþiei României
– Necesitatea unei reforme radicale
în sistemul de sãnãtate”. 

Necesitatea dezbaterii acestei
teme are la bazã, pe de o parte, de -
gra darea într-un ritm nemaiîntâlnit a
stãrii de sãnãtate a acestui popor ºi,
pe de alta, atenþionãrile care ne vin,
pe un ton din ce în ce mai apãsat, în -
de osebi din spaþiul UE, dar nu numai.
Madeleine Albright, de pildã, a afirmat
recent cã „starea de sãnãtate a ro -
mânilor este rea”. Încã ºi mai re cent,
Banca Mondialã a condiþionat îm -
pru  mutul consistent pe care l-a ce rut
România, de „mãsuri concrete antico -
rupþie”, inclusiv în do meniul sã nã tã þii,
unde se manifestã ºi conflicte de
interese etc. Experþii Co mi siei Euro -
pe ne cer Ministerului Sãnã tãþii „mã suri
anticorupþie pentru sistemul sa ni tar”,
considerând cã „sistemul sa ni tar este
unul din cele mai puþin reformate”.
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În Republica Moldova, lãsând la
o parte restul aspectelor politice du -
plicitare, în domeniul sãnãtãþii a fost
adoptat un program de mãsuri radi-
cale, pornind de la modele europene
(ceea ce guvernele României au
refuzat cu obstinaþie), iar aceasta a
dus la rezultate vizibile: durata me -
die de viaþã a crescut într-un ritm
absolut remarcabil în ultimii trei ani
º.a., de când s-a procedat la „re o -
rien tarea asistenþei medicale de la
po litica de tratament spre politica de
promovare a sãnãtãþii ºi de preveni -
re a maladiilor”, acesta fiind primul
punct din programul de sãnãtate al
Moldovei. Departe de a fi o vorbã
goalã (ca la noi), aceastã orientare
se reflectã în bugetul de sãnãtate,
banii fiind alocaþi în pãrþi egale prac-
tic pentru medicina curativã ºi pentru
cea preventivã ºi reþeaua primarã.
Acest aspect este cu adevãrat re -
mar cabil. Alte prioritãþi în programul
de sãnãtate al Moldovei de peste
Prut sunt „Asigurarea drepturilor ce -
tãþenilor la servicii medicale de cali-
tate ºi la medicamente accesibile ºi
inofensive”, stimulând producþia in -
ter nã de medicamente, „Formarea ºi
instruirea cadrelor”, „Eficientizarea
ges tionãrii sistemului de sãnãtate,
combaterea corupþiei” etc. Ne-a sur  -
prins faptul cã se insistã asupra

combaterii corupþiei deºi în Republica
Moldova nu existã, ca la noi, medici
care lucrând exclusiv în sectorul de
stat sã devinã în scurtã vreme multi-
milionari în euro. În contrast, marea
majoritate a medicilor din Romania,
îndeosebi cei din reþeaua ambulato-
rie (de bazã), au venituri deranjant
de reduse. 

În Republica Moldova a fost apro-
batã ºi „Concepþia de dezvoltare a
serviciilor de îngrijiri paliative”, un
deziderat european care la noi, cum
spune dr. Pavel Chirilã, un luptãtor
încã ne des curajat pe aceastã linie,
lipseºte cu desãvârºire. Mai amintim
un singur punct din program, remar-
cabil de progresist ºi în consonanþã
cu conceptul modern de reconsider-
are a capacitãþii de muncã la o anu-
mitã vârstã care, astãzi, nu mai este
privitã ca înaintatã, anume: „Înca dra -
rea în muncã a persoanelor vârst -
nice dupã pensionare”, cu referire
expresã la medici. România, care
înregistreazã un evident deficit de
medici, în loc sã menþinã în activitate
medicii de valoare ºi cu experien þã,
îi pensioneazã în plinã perioadã
activã ºi creatoare.

Însuºi preºedintele Republicii
Moldova a semnat un alt material, in ti -
tulat „Po litica Naþionalã de Sãnã tate”,
din care meritã reprodus paragraful

22



esenþial: „Eforturile pentru menþine -
rea sãnãtãþii omului nu sunt conside -
rate de noi drept cheltuieli, ci o in ves -
ti þie si gurã”. Iar Moldova in ves teºte
mult în acest sector, pri meº te un spri-
jin consistent de la Banca Mondialã ºi
de la Uniunea Europea nã, are o
înaltã ratã de absorbþie a fon du rilor
europene, foloseºte banii raþio nal ºi
în conformitate cu recomandãrile
europene. În toate materialele se in -
sistã asupra „ajustãrii ca drului legal la
rigorile ºi standardele Uniunii Euro -
pene”, Acquis-ul co mu nitar este un
fel de leit motiv. Mi nis terul Sã nãtãþii
co laboreazã strâns cu alte mi nis te re.
A promovat, în învã þãmântul secun-
dar, un „ciclu spe cial de pregãtire
pen tru viaþa de familie”, se insistã
asu pra educaþiei fizice în ºcoli etc.

În materialele pe linie de sãnãtate
ale guvernului Moldovei se insistã
asupra necesitãþii extinderii spaþiilor
verzi din Chiºinãu ºi alte oraºe. Din
Chiºinãu, aþi citit bine, oraº care are
de peste zece ori mai mult spaþiu
verde decât Bucureºtiul, unde con-
tinuã politica dementã a distrugerilor
acestor spaþii spre a face loc unor
construcþii aberante, inclusiv în cea
mai recentã perioadã în care avem
un nou primar general. Dupã recen-
tele alegeri anticipate, Moldova are
o altã conducere, un alt guvern ºi alt

parlament. Linia politicã în materie
de sãnãtate nu s-a schimbat, existã
o remarcabilã continuitate. 

Iatã acum câteva dintre cifrele
ilustrative pentru starea de sãnãtate
a populaþiei României, a celor din-
lãuntrul acestei þãri, date oficiale,
ges tionate cu remercabilã acurateþe
de Centrul Naþional pentru Orga ni -
zarea ºi Asigurarea Sistemului Infor -
maþional ºi Informatic în domeniul
Sãnãtãþii.

Este cunoscut de toatã lumea
faptul cã populaþia României s-a re -
dus de la 23 de milioane la 21 de mi -
lioane, dar neliniºtitor este faptul cã
numãrul de morþi anual este tot mai
mare, deºi populaþia s-a redus nu -
me ric. Durata de viaþã a românilor a
ajuns printre cele mai scãzute. Dacã
luãm bãrbaþii, (despre care o serie
de oameni de ºtiinþã afirmã cã într-o
perspectivã îndepãrtatã vor evolua
spre diminuare drasticã prin elim-
inarea cromozomului Y, cel care
imprimã caracterul acestui sex), în
anul 2006, data ultimei estimãri,
durata medie a vieþii era de 69,24 de
ani, faþã de 77,44 în Anglia, 74,5 în
Slovenia, 76,81 în Austria, 79,55 în
Islanda, 77,83 în Olanda, 78,86 în
Elveþia, 76,02 în Franþa º.a.m.d.
Dupã cum se poate vedea, plutonul
þãrilor vest- eu ropene se manifestã
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destul de com pact. De altfel ºi dura-
ta de viaþã a popu laþiei în general
sau a femeilor evolueazã la valori
paralele cu cea a bãr baþilor. Suntem
pe primul loc, detaºat, la mortalitate
prin cancer de col uterin ºi de sân,
cele mai frecvente cancere la femei.
Mai mult de jumãtate din copiii bol-
navi de SIDA se aflau în România,
ori, la aceste vârste joase, bieþii copii
nu pot fi invinuiþi de consum de dro -
guri injectabile sau de contaminare
sexualã homo sau hetero. În materie
de sifilis, România are o incidenþã la
%000 locuitori de 26,21 (în anul 2006)
faþã de 1,36 în Italia (care afirmã cã
multe cazuri sunt de import, fãrã sã
spunã precis de unde), 0,06 în Franþa,
1,34 în Portugalia, 1,44 Slo venia, 0,72
în Bosnia-Herþe go vina, 2,76 în Belgia,
2,45 în Polonia, 5,57 în Ungaria, 1,9
în Suedia, 2,33 în Luxemburg etc.
Cum se poate vedea, ne detaºãm
net faþã de oricare altã þarã europeanã
(cu excepþia Rusiei, care pare chiar
mai sifilizatã decât noi). Chel tu im mulþi
bani pentru tratamente în cazul unei
boli perfect preventibile. Numai din
economiile realizate prin prevenþia
parþialã a sifilisului s-ar putea dubla
sau tripla salariile ºi pensiile parla-
mentarilor noºtri, aceasta doar pen-
tru a oferi un cadru de estimare ºi nu
spre a le da o idee în plus.

Bolile cardiovasculare reprezintã
la noi 61% din cauzele de deces, în
timp ce în Europa au scãzut la circa
31%. În România, numãrul infarctelor
miocardice continuã sã creascã, dar
în UE, SUA, Canada º.a., graþie unei
politici preventive consistente, infarc -
tele au fost reduse la mai puþin de
jumãtate. Salvarea unui atât de mare
numãr de oameni, alãturi de resti-
tuirea acestora cãtre o viaþã produc-
tivã, a rezultat în economii uriaºe.
România nu face decât extrem de
puþin pe linia prevenirii în acest do -
me niu, iar rezultatele se vãd. Ar fi
ne voie de înfiinþarea a cel puþin un
centru foarte mare de cardiologie pre -
ven tivã ºi recuperatorie în Bucureºti.

Sã trecem la tuberculozã, o boalã
care a devenit foarte rarã în þãrile
vest-europene, unde medicii nu se
gân desc la ea, în ecuaþia diagnos-
ticã, decât „dacã se aflã în faþa unui
resortisant din România”. Sã ne com -
parãm cu noi înºine. Impresio neazã
mai ales situaþia copiilor cu TBC: în
anul 1989, când românii s-au revoltat
împotriva unui sistem care nu mai
putea fi tolerat, la %000 de copii
aveam o incidenþã de 9,3 pentru ca
acum sã ajungem la 31,6. Extrapolaþi
la populaþia infantilã totalã a þãrii!

Câteva þãri pot servi drept com-
paraþie pentru incidenþa tuberculozei
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la nivelul anului 2006. România
112,56, Olanda 6,13, Cehia 9,31,
Danemarca 6,26, Finlanda 5,32,
Franþa 7,93, Germania 6,09, Grecia
5,2, Ungaria 16,75, Italia 7,03,
Suedia 5,39 º.a.m.d., de foarte de -
parte nu ne aflãm rival în Europa, cu
excepþia fraþilor noºtri de peste Prut,
care evolueazã destul de aproape
de cifrele noastre. Faþã de situaþia
de dinainte de 1989, explozia tuber-
culozei în România poate fi în parte
explicatã de urmãtoarele date pri -
vind instituþiile devotate (speciali za -
te) combaterii tuberculozei. Existau
42 de sanatorii TBC ºi 38 de preven-
torii pe vremea comunismului. În
2006, mai aveam 7 sanatorii ºi 5
pre ven torii! Clãdirile au fost vândute
la preþ de nimic, ºi-au schimbat des-
tinaþia (s-au transformat în cazinouri
de pildã, nicio þarã nu are atâtea tri -
po uri ca România postrevoluþio na -
rã), paturile ºi aparatura au luat ca -
lea fierului vechi, iar noi ne mai ºi mi -
rãm cã tuberculoza a ajuns sã facã
ravagii.

Iatã cum stãm la mortalitate ma -
ternã (în condiþiile reducerii drastice
a numãrului de naºteri concomitent
cu creºterea avorturilor): România
are, la%000 de naºteri, 15,49 de ce -
se, Macedonia 4,43, Austria 2,57,
Germania 6,09, Grecia 2,68, Islanda

ºi Irlanda sub 1, Polonia 2,94, Anglia
6,6, Franþa 5,2, Ungaria 8,01 (de la
peste 20 în anii 1980-89). Atragem
atenþia cã, anul acesta, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii se concen-
treazã asupra reducerii drastice a
mortalitãþii materne, cu un program
de duratã extrem de ambiþios. În
materie de boli de nutriþie ºi metabo-
lism (în principal, diabet zaharat), în
1989, s-au înregistrat 111.013 cazuri
noi pentru ca în 2007 sã se ajungã la
491.201, o adevãratã explozie a
unei boli de asemeni preventibile,
dar nu uºor de tratat odatã ce s-a
declanºat. O creºtere îngrijorãtoare
s-a înregistrat ºi în cazul tulburãrilor
mentale, îndeosebi a depresiilor. Nu
dorim însã sã facem o prezentare
exhaustivã a statisticilor medicale.
Datele prezentate mai sus reflectã o
realitate care este consecinþa direc-
tã a unei politici inadecvate (eufe -
mism evident). Nu lipsa banilor a
fost principala cauzã, ci faptul cã sis -
temul de sãnãtate este cel mai puþin
reformat, cã foarte mulþi bani s-au
scurs pe canalele oculte ale corup -
þiei, cã în loc sã se înceapã cu priva-
tizarea marilor clinici, în consonanþã
cu ce se petrece în general în eco -
no mie, s-a procedat la trecerea în
sistem privat a medicilor reþelei din
teritoriu, cei care fãceau profilaxie,
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cã pe linie preventivã cercetarea
este ca ºi inexistentã, în timp ce un
iraþional de mare numãr de cercetã-
tori lucreazã în spitale ca medici
obiºnuiþi, îngrijind bolnavi etc.

În special, în ultimul deceniu, au
fost închise o serie întreagã de spi-
tale tocmai în localitãþile mici ºi mij lo -
cii, adicã în acea zonã a „Româ niei
profunde”. Policlinicile, aceste puter-
nice unitãþi reprezentative pentru
medicina ambulatorie (extraspitali -
ceascã) au cunoscut o reducere dra-
maticã: 541 de policlinici în 1989, 478
în 1998, doar 28 în 2006. Numeroa se
judeþe ca Vaslui, Vrancea, Maramureº,
Suceava, Tulcea, nu mai au nicio
policlinicã! Evident, aceasta duce la
supraaglomerarea spitalelor cu bol-
navi care ar putea fi trataþi cu uºu -
rinþã ambulator.

Se pare cã românii ajung tot mai
rar la doctor. De ce? Pentru cã nu au
bani, deºi sistemul de sãnãtate este,
în teorie, gratuit. Desigur ºi pentru
cã nu au medici în zonã, peste 25%
din medici fiind aglomeraþi în
Bucureºti. Numãrul de tratamente
pentru un locuitor pe an era de 4,2 în
anul de graþie 1989. În 2006, a ajuns
la 1,1 (!). În condiþiile crizei financiare
actuale este de aºteptat o simþitoa re
înrãutãþire a situaþiei celor cu venituri
reduse ºi medii care, deºi sunt 

asiguraþi, se vãd obligaþi de sistemul
corupt sã scoatã bani din buzunar
pentru orice. Este jenant sã vedem
în ziare sau la televiziune cã se fac
colecte pentru tratarea cutãrui sau
cutãrui caz într-un spital de-al nostru
în care, teoretic, totul este gratuit.

Mulþi aruncã vina pe „trista moº -
tenire a sistemului comunist care timp
de jumãtate de secol… etc. etc.”. Cum
însã toate celelalte þãri foste co mu -
niste au evoluat deosebit de fa vo -
rabil, iar România involueazã? Sin gu -
ra explicaþie este incompeten þa gu -
ver nanþilor, lipsa de voinþã poli ticã
pen tru o re formã radicalã, dar ºi de
dra goste pentru soarta acestui popor.

Se mai invocã subfinanþarea sis-
temului de sãnãtate, dar nici aceasta
nu poate constitui o explicatie plauzi -
bilã. Desigur, niciun sistem de sãnã-
tate din lume nu considerã cã a pri -
mit bani îndeajuns pentru a atinge un
grad de saturaþie. Dupã 1989, au fost
alocate sãnãtãþii sume tot mai con-
sistente, atingând 1,5 miliarde de euro
în 2000 pentru ca, în 2008, sã se dea
sãnãtãþii, de la buget, 5,7 miliarde de
euro. Rezultatele sunt în flagrantã dis-
cordanþã cu sumele alocate din banii
publici, ceea ce în seam nã cã fon  du -
rile au fost cheltuite ne co res pun zãtor,
cã s-a furat foarte mult, corupþia din
sãnãtate fiind mai manifestã decât în
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alte sectoare, cã nu s-a acordat
atenþie prevenþiei ºi cã sistemul me -
dicosanitar nu s-a reformat spre a
þine pasul cu transformãrile generale
dintr-o economie care evolueazã pe
linie capitalistã. Între imensa reþea a
spitalelor de stat ºi masa medicilor
din teren, cãrora bugetul de stat nu
le mai asigurã nimic, s-a creat o falie
de incompatibilitate, lãrgitã ºi de
cvasi dispariþia reþelei policlinicilor de
specialitate. Reþeaua de medicinã

ºcolarã a fost practic desfiinþatã. Pã -
rinþii cu venituri modeste nu-ºi pot
permite cheltuielile necesare unor
tra tamente stomatologice, a costu -
rilor ochelarilor pentru copiii cu defi-
cienþe ºi chiar a medicamentelor, în
cadrul unui sistem de reþete com -
pen sate atât de greoi încât mulþi
renunþã la beneficiile sale deoarece,
pânã la obþinerea medicamentelor
pe aceastã cale, boala avanseazã
primejdios.
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Presa – 
traiectoria 
bumerangului
Dr. Ion Marin

Motto:
„Mass-media nu trebuie sã ampli -

fice rãul”!
Papa Benedict al XVI-lea

Dacã imediat dupã ridicarea eli -
cop terului de pe clãdirea „Cece”-ului
am început sã ne întrebãm, pânã-n
ziua de azi, dacã a fost loviturã de
stat sau revoluþie, dacã economia a
intrat într-o zonã fastã sau dimpo -
trivã, dacã societatea a evoluat sau
a involuat, dacã România progre sea -
zã sau regreseazã pe zi ce tre ce, ei
bine, mass-media, acel unic pro -
gram de televiziune, ziarele cen trale
ºi pe urma lor, cele locale, au marcat
un evident ºi necontestat mo ment
revoluþionar. Dintr-o datã, zia rele ce -
nuºii ºi obediente, care nu gãz du iau
niciun articolaº dacã nu con þinea
„talmudicul” citat din „tovarãºul” ºi tot

mai frecvent din „tovarãºa”, au de -
venit imaginea revoltei sânge roase
pe care mai tot românul obidit ºi umi -
lit, decenii de-a rândul, ºi-o dorea.
Dovada: explozia tirajelor ºi apoi a
noilor titluri, cozile imense de la
chioºcuri cum pânã atunci numai la
alimentara pentru vestitele tacâ muri
mai puteau fi întâlnite. Revolu þia nu
o fi existat în România – deºi nu
putem întina astfel sacrificiul celor
peste o mie de martiri, majori tatea
tineri –, dar mass-media cu sigu-
ranþã cã a cunoscut o schimbare
fundamentalã, diametralã ºi, pentru
câþiva ani, beneficã. Atât pentru ea,
cât ºi pentru societate, pentru demo -
craþie, pentru libertatea de expresie
ºi de conºtiinþã, pentru crearea sta -
tului de drept ºi economiei libere,
etapã prea scurtã, din pãcate, dato -
ratã aceloraºi ziariºti, foºti „comuniºti”,
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pânã atunci constrânºi sã mintã ºi
sã se sufoce în propria falsitate ºi în
colivia cenzurii, ce descopereau
acum dreptul nevisat de a spune
adevãrul.

Ziarul „Adevãrul” în boardul cã -
ruia am lucrat ºapte ani, tocmai
dintr-o asemenea constatare, a re -
fuzului minciunii pe care o cultiva
predecesoarea „Scânteia”, ºi-a luat
numele. Nu e locul sã dezvolt aici
întâmplãri din acea redacþie sau din
altele ce trãiau experienþe similare,
cert este cã dreptul de a spune ade-
vãrul ºi libertatea au devenit ide-
alurile foºtilor lucrãtori cu munca
politicã ºi cuvântul partidului. De-a
valma, la începuturi, pânã când au
început sã se impunã noii ºefi,
deveniþi mai întâi lideri de opinie,
apoi directori de gazete ºi, în cele
din urmã, oameni de afaceri. Din
acel moment, vremea jurnalismului
liber, justiþiar, formator de conºtiinþe
ºi apãrãtor de idealuri a apus, fiind
înlocuitã mai întâi de valul ziarelor
aservite în mod ocult, de ºantaj ºi de
scandal, ca sã bãlteascã apoi în
presa tabloidã. Asta, imediat dupã
ce „bonzii”, directori de opinie ºi de
gazete au predat acþionariatul pe
bani grei – devenind multimilionari –
celor care pânã atunci ocupau pa gina
întâi sub mari titluri, ce incriminau

afacerile lor veroase prin care au
devalizat þara. Celor pe care un lider
politic cu darul etichetãrii i-a numit
moguli, în vreme ce foºtii „proprie -
tari, producãtori ºi beneficiari” au
ajuns unii arendaºi, dar cei mai mulþi
iobagi, cãpãtându-ºi îndreptãþitul
titlu de „tonomate”.

ªi astfel de la demnitate la com -
plicitate... înapoi la obedienþã, ca o
traiectorie a bumerangului, s-a scris
istoria creºterii ºi descreºterii presei
revoluþionare româneºti, cu o conse -
cinþã ºi mai nefastã: compromiterea
democraþiei, dreptãþii ºi adevãrului
sta tului de drept, revoluþiei, într-ade  -
vãr, ºi României, cu prisosinþã. 

Cam aceasta ar fi, spusã dintr-o
rãsuflare, istoria presei post-decem -
briste. Ca unul care, pe lângã impli -
carea directã în hãþiºul unei redacþii,
ce ºi-a schimbat blana pe 22 de cem -
brie, construind singur, apoi, un alt
ziar de la zero, dar care a ºi tre buit
sã expunã pentru studenþii de la o
facultate de jurnalism cele petre -
cute, pot prezenta ºi într-un mod mai
aºezat, mai sistematic cele întâm -
plate.

Aº merge pânã la a structura
aceastã evoluþie a presei româneºti
post-decembriste în trei etape, sufi -
cient de relevante, în opinia mea.



Prima perioadã, pe care o con -
sider ºi cea mai fertilã, cea mai dedi -
catã idealurilor democraþiei ºi ade vã -
rului pãtimaº, a fost cea care a în ce -
put pe 22 decembrie, într-un e ga li -
tarism falansterian. A fost vremea
dez  vãluirilor tardive ºi eroismului
post-revoluþionar, anunþãrii operelor
de sertar, nicicând apãrute, ºi rãzbu -
nã rilor prosteºti faþã de cei ce deþi nu -
serã puterea. A fost vremea nã pâr -
lirilor ºi abjurãrilor. Totuºi, tot atunci,
s-a putut scrie, practic, fãrã nicio
cenzurã. A fost vremea marilor an -
chete de presã ce au dus la demisia
miniºtrilor ºi arestãrii în lanþ a direc -
torilor corupþi, presa fiind socotitã,
pe bunã dreptate, o instanþã, câinele
de pazã al democraþiei ºi „a patra
putere”, nu doar în sens metaforic. 

Partidul Comunist ºi tartorul sãu
dispãruserã, noua cenzurã politicã
încã nu se nãscuse, cea economicã
avea sã-ºi arate colþii ceva mai târ -
ziu, odatã cu criza generalã a anilor
’90-’91, provocatã de apetitul insa -
þiabil al guvernului distructiv al lui
Petre Roman.

În general, era vorba de vechile
pu blicaþii cu nume înnoit („Scânteia” –
devenitã „Adevãrul” dupã ce trei zile
se numise „Scânteia Poporului”; „In -
for maþia Bucureºtiului” – rebote zatã
„Libertatea”; „Munca” – devenitã

„Realitatea”) sau doar „liberalizat”
dupã modelul televiziunii: „Tineretul
Liber”, „Cuvântul Libertãþii” (Craiova)
etc., „România Liberã” având avan -
tajul moºtenirii cuvântului „magic”.
Curând au apãrut ºi publicaþii com -
plet noi, ca de pildã, „Baricada” sau
„Expres”, concepute însã tot de jur -
na liºti din vechea gardã. Cu mijloace
extrem de modeste ºi cu tiparul pe
datorie, dupã cum povestesc Ion
Cristoiu ºi Cornel Nistorescu într-o
carte apãrutã la Editura „Fundaþia
România 2000”, intitulatã „Începutu -
rile presei post-decembriste româ -
neºti: „Adevãrul” ºi „Expres”. Tirajele
imense erau principala caracteris ti cã
a presei din acele zile post-decem -
briste, datorate prea puþin calitãþii
jurnalistice. Ziarele aveau aceeaºi
graficã rudimentarã ºi acelaºi limbaj
„de lemn”, rostit însã pe dos. Înfie -
rãrile ar fi putut foarte bine sã fi fost
folosite de gurul acelei epoci, Silviu
Brucan, ºi pentru vremea când alã -
turi de soþia sa, procurorul Repu bli -
cii, Alexandra Sidorovici, distrugea
„duºmanii poporului”, anti-sovietici,
trimiþându-i la moarte sau la Canal.
Cu astfel de corifei, renãscuþi din
cenuºa iadului roºu, putem înþelege
mai uºor confuzia de valori specificã
tranziþiei antinaþionale.
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Tot atunci apar ºi primele mari
disen siuni în redacþii, conturarea
gãº tilor ce vor pune mâna pe aceste
surse de bani ºi putere, acþionate de
pãpuºari politici.

„România Liberã” este împãrþitã
în ºase micro-întreprinderi spre a fi
privatizatã prin Decretul 54/1990.
Pânã la urmã, în câþiva ani, tovarãºii
de drum ai lui Petre Mihai Bãcanu,
Anton Uncu, Mihai Creangã ºi Tia
ªerbãnescu, sunt înlãturaþi spre a se
concentra capitalul într-o singurã
mânã, ghidonatã de interesele lui
Söros ºi altor forþe de peste Ocean.
La „Adevãrul”, o tentativã de pre lua re
a ziarului de cãtre Darie Novãceanu
se soldeazã cu înlãturarea lui ºi
intrarea pupilului pe care-l adusese
în ziar (ºi care l-a trãdat în acel mo -
ment) într-o ascensiune fulminantã.

În multe alte redacþii au loc ase -
menea revoluþii ºi „lovituri de palat”,
unele soldate cu dispariþia unor pu -
bli caþii („Tineretul Liber”) sau cu apa -
riþia altora noi: „Evenimentul zilei”,
„Ziua”, „Ultimul cuvânt”, „Ultima orã”
etc.

De acum, intrãm într-o altã etapã,
cea în care foºtii redactori ºefi,
deveniþi directori ºi preºedinþi de CA,
s-au transformat în acþionari majori -
tari ºi proprietari cu banii altora,
cãrora le-au devenit obedienþi. În

mod secret, desigur. Presa capãtã
accente mafiote ºi se soldeazã nu
doar cu rupturi ºi scandaluri mon -
stru, ci ºi cu genul de întâmplare,
similarã mai curând unui asasinat la
comandã, decât unui accident. Dar
este epoca îmbogãþirii nemãsurate a
celor ce se vor numi bonzi sau guru
de presã, începutã odatã cu prima
mare campanie electoralã din no -
iem brie 1996.

Pentru ei, dupã cum o declarã
chiar cel ajuns în fruntea breslei (pre -
ºedinte al CRP) „presa este afa -
cere”. A repetat-o din nou ºi foarte
recent, deºi între timp, bonzii ºi-au
vândut acþiunile, dobândite prin fra u -
da rea foºtilor colegi, cãtre cei numiþi
o vreme „cârnãþari”, iar mai nou
„moguli”.

Cu o astfel de filosofie („presa
este afacere”), precum ºi cu refuzul
de a-ºi asuma orientarea politicã
ocultã, presa româneascã a mers
din rãu în mai rãu, ajungând în pre -
zent sã fie identificatã cu un in stru -
ment de propagandã ºi ºantaj, iar
jurnaliºtii, denumiþi tonomate, pãsã -
rici ºi gãozari, sã fie, în absenþa unei
legi a presei care sã le apere sta -
tutul, la discreþia patronilor, a politi -
cie nilor corupþi ºi a gustului pervertit
al publicului, care, chipurile, nu ac -
ceptã decât presa tabloidã.
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Insist în a susþine cã actuala situ-
aþie dezastruoasã a presei, când
tarabele se îndoaie sub teancurile
de ziare ºi de cãrþi oferite la preþ de
solduri, dar nevândute, chiar ºi aºa,
se datoreazã lãcomiei bonzilor de
presã, care ºi-au vândut conºtiinþele
ºi apoi ºi „afacerea”, fãrã sã fie vreo -
datã curioºi sã afle ce spune un
raport UNESCO (din 1978) despre
func þiile presei: de informare, de
susþinere ºi interpretare, de educaþie
ºi de socializare ºi abia la urmã de
loisir ºi divertisment, fãrã ca sã aparã
în acest îndrumar rolul ºi funcþia de
afacere. Sigur, existã ºi latura eco no -
micã, de publicitate, dar în Vest, de
multã vreme, se deli mi teazã în mod
clar cele douã faþete ale presei, pe
care marii noºtri ana liºti ºi formatori
de opinie le-au ames tecat în folosul
propriu, tot ei fiind ºi marii negociatori
de publicitate.

Rivalitatea pe acest teren mãnos,
ca ºi pe frontul ascuns ideologic, i-a
fãcut sã se demaºte reciproc nu o
datã. Astfel, Centrul Român pentru
Jurnalism de Investigaþie Publicã (fi -
nan þat de un ONG din Danemarca)
publicã un amplu documentar în
septembrie 2008 intitulat „Dinozaurii
media” în care ajung la urmãtoarea
concluzie: „Scandalurile care au
zguduit presa scrisã centralã au fost

interpretate în fel ºi chip. Puþini ºtiu
ºi admit cã „România Liberã”, „Eve -
nimentul Zilei” ºi „Adevãrul” (apoi ºi
„Ziua” ºi „Atac”) au fost tot atâtea
episoade de puternice ciocniri de in -
te rese, cu importante mize finan -
ciare. Foºtii patroni (gazetari, lideri
de opinie, n.a) obiºnuiþi în practicã
sã exercite o dublã funcþie, de ma -
nager economic ºi editorial, au simþit
cã sunt pe cale sã-ºi piardã puterea
ºi au reacþionat violent”. Dupã ce
sunt trecute în revistã aceste scan -
daluri ºi este fãcutã publicã suma
reprezentând celebrele contracte de
publicitate cu statul (circa 65 mili oa -
ne euro în 4 ani) sunt prezentaþi cei
„12 dinozauri media” între care Ion
Cristoiu, Petre Mihai Bãcanu, Cornel
Nistorescu, Sorin Roºca Stãnescu,
Horia Alexandrescu, Dumitru Tinu,
Mihai Tatulici, C.T. Popescu, acesta
din urmã citat cu marota lui bine cu -
noscutã: „Presa nu înseamnã nici
analele Academiei, nici reviste de
cul turã. Este o afacere. Presa este
un business”.

În schimb, Corneliu Vadim Tudor
este de cu totul altã pãrere: „Presa
nu este o afacere. Alþii au fãcut
avere. Dar ei nu sunt de meserie
numai jurnaliºti. Presa este o afa -
cere murdarã. Spre exemplu, Tinu
avea 8 milioane de dolari din presã”.
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Este motivul care explicã faptul cã
prea puþini scriitori au publicat siste -
matic în presã, întrerupând tradiþia
româneascã de pânã la cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Pe de o parte,
scriitorii n-au dorit sã se bage în
cloaca ce aducea bani, pe de alta,
„bonzii” sau „dinozaurii”, cu o excep -
þie, douã, n-au avut talent ºi forþã
spre a se afirma ca veritabili scriitori.
Totuºi, o seamã de scriitori remar ca -
bili au ºi o operã de publiciºti, între
care Dinu Sãraru, Eugen Uricaru,
Mircea Cãrtãrescu, Fãnuº Neagu,
Horia Roman Patapievici, Nicolae
Manolescu (cronici sportive).

Dincolo de opþiunile politice, abia
în ultima vreme asumate de câteva
ziare, precum „Cotidianul” ºi „Ziua” –
ceea ce explicã ºi faptul cã ziarele
de partid nu au rezistat –, în publi cis -
tica româneascã post-decembristã
s-au perpetuat cele douã direcþii tra -
diþionale „roºii” ºi „albii”, aceºtia din
urmã beneficiind, pe lângã edituri ºi
aseturi luate cu anasâna (fosta Edi -
turã Politicã, este doar un exemplu)
ºi de finanþãri oculte, pe care, în iunie
2006, ziarul „Ziua” le sintetiza în „Lista
lui Soros”. În care se re gã seau, pe
lângã organizaþiile cele mai vocale,
editoare ale unor publicaþii influente
(cu revista „22” în pole po sition)
nume, precum Alina Mungiu-Pippidi

(fostã directoare a TVR), Cristian
Pârvulescu, Mircea Toma, Gabriela
Adameºteanu ºi încã alþii. Investiþiile
lui Soros în „reþeaua” din România
au evoluat de la 1,5 milioane dolari
în 1990 la 4,3 milioane în 1992 ºi la
11,3 milioane în 1996, pentru a ajun -
ge în 1999 la suma record de 15,8
milioane de dolari!

Pe lângã aceste imixtiuni externe,
pe lângã interesele „dinozaurilor” cu
dublu statut, ºi mediul de corupþie ga -
lopantã ce a caracterizat România
post-decembristã, alte douã feno me -
ne, de data asta sincrone cu cele
mon  diale, au afectat presa româ -
neas   cã, aducând-o în actuala situa þie
de colaps: tabloidizarea (cu ac cente
româneºti devastatoare) ºi internetul.

Tabloidizarea este efectul globali -
zãrii, fiind importatã mai întâi prin
tele viziune ºi abia apoi prin copierea
reþetelor consacrate: „Libertatea” a
copiat „Bild”-ul la milimetru (graficã,
stil etc.), urmatã la câþiva ani de alte
producþii similare, precum „Click” ºi
„Cancan”.

Internetul este, de asemenea,
copilul mondializãrii ºi are datoritã
gratuitãþii efectul înmormântãrii con -
cu renþei printate, ce implicã mari
cos turi de editare, tipãrire ºi mai ales
difuzare. Unul dintre ºefii unei aso -
ciaþii gazetãreºti (tot mai puþine ºi tot
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mai agonice) susþinea, pe baza stu -
diilor avizate din SUA, cã presa scri -
sã mai are de trãit un deceniu ºi
jumãtate, maximum douã.

Încercãrile unor oligarhi ce au in -
ves tit în presa scrisã de a-ºi susþine
ziarele „quality” cu adjuvante (cãrþi,
CD-uri) vândute în pierdere sau cu
ziare gratuite sunt ºi ele sortite
eºecului. În România post-revolu þio -
narã nu s-a format încã – ºi nu se va
mai forma nicicând pentru cã timpul
lui a trecut, nu numai în România –
cititorul de cotidian de calitate ºi de
sãptãmânal, credincios unui titlu, ca
în vestul Europei. 

Românii citesc mai mult la ser vi -
ciu ºi asta se întâmplã ºi cu inter ne -
tul, numai aºa explicându-se cã
sâmbãta ºi duminica accesãrile
scad pânã la o zecime faþã de zilele
de lucru. Din acelaºi motiv, nicio ten -
tativã de a publica un sãptã mâ nal,
care, de regulã, în Vest, se ci teºte la
sfârºitul sãptãmânii, nu s-a bucurat
de succes.

La toate acestea se adaugã fe no -
me nul de „demasificare” a mass-
me dia, observat de Alvin Töffler încã
din 1981 în celebra lui lucrare „Al
treilea val”, în care arãta: „Este re -
zul tatul diversificãrii exponenþiale a
mijloacelor de informare. Este ca
într-un mall unde poþi alege între

zeci de sãli mici, spre deosebire de
vremea în care toþi puteau vedea
acelaºi film într-o salã imensã”. Este
evident cã nu mai pot fi visate tiraje
de douã milioane de exemplare cât
avea „Adevãrul” în 1990, chiar ºi
tabloidele împãrþindu-ºi o piaþã de
câteva sute de mii de exemplare. De
fapt, în România, presa cotidianã
scrisã, atât cea centralã cât ºi cea lo -
calã, nu ajunge la 1 milion de exem -
plare, ceea ce face ca România sã
aibã mai puþin de 50 de ziare la
1.000 de locuitori, cam de cinci,
ºase ori mai puþin ca în þãrile din
vestul Europei. În schimb, „demasifi -
carea” a funcþionat implacabil, con -
form unui studiu al Clubului Român
de Presã, în România fiind editate
(2004) 152 cotidiene ºi 119 perio -
dice, ceea ce este remarcabil, având
în vedere cã în SUA sunt 530 co -
tidiene (cu o ratã de falimentare de
5-10% anual).

Presa scrisã nu se simte bine nici
la case mai mari, dar în România, ca
în orice domeniu, simptomele sunt
agravate de tarele noastre tradiþio -
nale: corupþia, non-profesionalismul,
opoziþia faþã de reglementãrile le -
gale, uºurãtatea (à la légère) cu care
privim toate cele ºi, prin definiþie,
presa.
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Iar gazetarul român a fost descris
cel mai bine nu de cel ce l-a definit
„tonomat”, ci de Caragiale, într-o
povestioarã genialã, ca tot ce a ieºit
de sub condeiul sãu vitriolant. Boierii
noºtri, spunea nenea Iancu, nu-ºi
mai iau un mãscãrici ca sã-ºi îm -
proaºte rivalul, ci îºi angajeazã un
gazetar. Pe care îl asmute: mãs cã -
reºte-l, mã, arde-l, mã, înjurã-l, mã!

Mogulul veros procedeazã la fel
cu mãscãriciul sãu. ªi asta dupã ce

acelaºi mãscãrici abia de se dez -
vãþase de automatismele pe care i le
inoculase dictatorul odios. Desigur,
ar fi fost mai bine sã închei în ton
academic, întrezãrând niscai spe -
ranþe. Poate cu prilejul altei zguduiri
în genul celei ce a declan ºat pe ri -
oada asupra cãreia se opreº te textul
de faþã.

Pânã atunci, mie mi se pare cã
presa româneascã post-decem bris tã
a parcurs traiectoria bumerangului.



România are de acum o expe -
rienþã de douã decenii în experimen -
tarea politicilor sociale. Acestea au
fost declanºate odatã cu (re)apariþia
societãþii declarat nedrepte înainte
de 1989, a societãþii capitaliste. În
principiu, o nedreptate nu poate rã -
mâne necorectatã la infinit fãrã ca
ea sã nu aducã grave consecinþe
întregului social. De aceea, politicile
sociale au fost privite cu speranþã ºi
îndeptãþire ca acel mecanism prin
care s-ar fi putut elimina nedreptãþile
vechiului regim, dar ºi cele ce urmau
sã aparã în procesul renaºterii so -
cie tãþii capitaliste.

Practic, pânã în jurul anilor 2000,
România a fost victima unui proces
de fãrâmiþare ideologicã între foºtii
potenþaþi comuniºti ºi foºtii (sau
moºtenitorii lor) potenþaþi capitaliºti.
În aceste condiþii, slãbiciunile 

structurale ale statului au crescut, iar
pãtura celor sãraci a fost, practic,
abandonatã. Ea ºi-a gãsit un minor
debuºeu în capitalismul firav al pa -
tronilor greci, turci, italieni, arabi sau
autohtoni care au ºtiut sã speculeze
haosul legislativ ºi sã constituie mici
insule de drenare a veniturilor, în
special în marile oraºe. La sate per -
s pectivele au fost nule (dacã exclu -
dem entuziasmul iniþial, fãrã cono -
taþii economice, ci doar sufleteºti al
bãtrânilor care au primit pãmânt de
la „bunul” Ion Iliescu prin legea 18).
Astfel, se explicã pãtura uriaºã de
„cãpºunari” care a plecat dupã 2007
sã lucreze în Occident. Este acea
forþã de muncã, e adevãrat, fãrã
mare calificare, ce a stat mereu între
faliile fostului ºi actualului regim
politic. În plus, dupã anii 2000,
România intrã, în paralel, pe fãgaºul

36

Controlul 
ajutorului 
prin nepãsare
Cristi Pantelimon



unui soi de oligarhie de partid care
continuã ºi astãzi ºi care reprezintã
îmbinarea nefericitã între economie
ºi politic, în defavoarea ambelor. 

Dupã etapa ideologicã, a luptei
dintre vechiul regim ºi cel actual,
urmeazã faza oligarhizãrii de partid,
reprezentatã, desigur, de guver na -
rea PDSR din 2000-2004. Ea expli -
cã ºi dezamãgirea populaþiei în
ansamblu ºi votul negativ cu care,
practic, a câºtigat Traian Bãsescu
primul sãu mandat de preºedinte.

Astãzi, situaþia este în acelaºi
timp mai simplã ºi mai complicatã.
Mai simplã deoarece în ciuda ac -
tualei crize economice, nivelul mate -
rial mediu de viaþã al þãrii pare cã s-a
ameliorat, iar structura economiei
na þio nale permite o mai mare anga -
jare în lupta împotriva sãrãciei, dar ºi
mai complicatã pentru cã dezechili -
brele dintre „societatea proprieta -
rilor” de care vorbea M. Thatcher ºi
Statul Bunãstãrii sunt din ce în ce
mai greu de controlat.

În fond, politicile sociale repre -
zintã un barometru al încrederii re -
ciproce a membrilor unei societãþi.
Societatea este, cum spunea 
E. Renan, un plebiscit cotidian. Dar,
dacã autorul francez se referea strict
la aspectul naþional-politic, putem sã
extindem ideile sale ºi sã afirmãm cã

acelaºi plebiscit se referã la aºa-nu -
mitul caracter inclusiv al societãþii.
Aceasta înseamnã capacitatea ei de
a-i identifica pe cei care nu pot real -
mente sã munceascã sau sã se în -
treþinã corespunzãtor ºi de a-i ajuta
sã-ºi depãºeascã greutãþile (even -
tual, definitiv) ºi de a-i face, în ace -
laºi timp, pe cei apþi de muncã sã
vrea sã munceascã mai mult ºi mai
bine inclusiv pentru cei care nu pot
s-o facã. De aici rezultã cã politicile
sociale sau asistenþa socialã repre -
zintã un domeniu foarte important,
nu atât prin caracterul lor concret,
evident, de ajutor material, ci mai
de grabã prin acel caracter inefabil,
greu de descris ºi greu de surprins al
„dreptãþii sociale”, stare a so cietãþii
care se schimbã mereu, în funcþie de
fluctuaþiile reale ale peisa jului con -
cret ºi care, de aceea, este foarte
greu de atins. Dreptatea so cialã este
un echilibru foarte fin, me reu schim -
bãtor (un plebiscit coti dian...) între
forþele morale care ac þio neazã în
interiorul societãþii. Aºadar, politicile
sociale sunt real mente generatoare
ºi generate în acelaºi timp de forþe
morale.

Nu trebuie sã ne mire din aceastã
perspectivã faptul cã politica este
(ºi) încercarea de a elimina nedrep -
tãþile sociale, rãdãcinile creºtine ale
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stângii democratice actuale fãcând
ca mulþi lideri de orientarea amintitã
sã se simtã pur ºi simplu „chemaþi”
sã construiascã o lume cvasi-per -
fectã pe Pãmânt1. Desigur, poate
fãrã aceleaºi accente mesianice, ºi
reprezentanþii dreptei politice vor
cãuta un echilibru superior al so cie -
tãþii în maniera în care vor dori ca
aceasta sã fie opera unei elite eco -
nomice ºi culturale care sã dea tonul
întregului corp social ºi care sã fie
urmatã în spirit de masele mai
inerte, ce vor gãsi, desigur, un im -
puls ºi un model în acþiunea ºi dina -
mismul acestei elite. Prin urmare,
atât curentele nivelatoare ale stân -
gii, cât ºi cele de orientare diferen -
þiatoare ale dreptei cautã, în fond, sã
perfecþioneze lumea sau, aºa cum
ne-am hotãrât sã scriem în aceste
rânduri, s-o facã mai dreaptã.

ªtim prea bine cã Republica lui
Platon poartã subtitlul „despre drep -
tate” ºi cã aceastã uriaºã scriere po -
liticã a istoriei Europei cautã mereu

sã afle rãspuns la întrebarea cum
anume poate fi cetatea mai dreaptã?
Aºadar, vorbind despre politicile
sociale, cãutãm ºi noi un rãspuns la
întrebarea cum anume sã facem ca
societatea sã fie mai dreaptã, ºtiut
fiind cã niciodatã nu va fi perfect
dreaptã? 

Din acest punct de vedere, in ter -
vine la un prim nivel discuþia despre
egalitate. În fond, o formã a dreptãþii
este egalitatea. Dar numai una din -
tre forme. Cãci cealaltã este opusa
ei, adicã inegalitatea. Teoriile des -
pre elite se împart, grosso modo, în
douã clase: egalitarismul ºi elitismul.
Primele, care au fost îmbrãþiºate de
doctrinele de stânga, accentueazã
nevoia de egalitate. Prin egalitate se
poate ajunge la dreptate, ceea ce
este corect, mãcar în parte. Dar teo -
riile elitiste propun calea cealaltã, care
ºi ea are îndreptãþirea ei par þialã:
prin inegalitate, adicã prin res pecta -
rea în societate a diferenþelor (citeºte:
inegalitãþilor naturale, structurale,
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1 Iatã ce scrie un foarte bun cunoscãtor al politicii engleze actuale (ºi nu numai actuale) despre acest
subiect: „Nicio persoanã responsabilã nu poate citi istoria Partidului Laburist fãrã a fi miºcatã de
hotãrârea eroicã a fondatorilor sãi de a îmbunãtãþi vieþile muncitorilor. Guvernul laburist din 1945, cre-
atorul Statului Bunãstãrii, era format din mulþi oameni care doreau construirea unei noi comunitãþi ideale
pe Pãmânt.” (Jeremy Paxman, The Political Animal: An Anatomy, 2002, trad. rom. Animalul politic. O
anatomie, Nemira, 2005, p. 30). Problema este cã liderii de stânga sunt de la un moment dat aproape
obligaþi sã aibã un soi de origine socialã sãnãtoasã. Se manifestã un fenomen pe care l-am numi acela
de „ideologizare a ideologiei”, de închidere a sensurilor ideologiei într-o formulã din ce în ce mai îngust-
ideologicã. Deja ideologia de stânga este atentã la nevoile „celor mulþi umili”, cu cuvintele lui Liviu
Rebreanu. Problema este cã nu toatã lumea face parte din aceastã categorie ºi cã, inclusiv la cei care
nu fac parte din ea, ci din categoria opusã, putem descoperi sentimente ºi atitudini fireºti de solidaritate
cu cei aflaþi în dificultate.



înnãscute) ale oamenilor se poate
ajunge de asemenea la dreptate.
Dreptatea socialã este, finalmente, o
dozã extrem de bine studiatã de
egalitarism ºi inegalitarism, de pro -
tec þie socialã ºi de laissez-faire, de
intervenþionism ºi de liberalism, de
stat al bunãstãrii ºi de stat minimal. 

Ca sã revenim la Platon, trebuie
sã spunem cã aceastã dilemã a ni -
ve lului de egalitate ºi inegalitate din
societate (pentru realizarea drep -
tãþii) seamãnã foarte bine cu dilema
sa educativã din dialogul amintit,
Republica, în care este vorba des -
pre crearea pãturii de elitã a pazni -
cilor cetãþii. Aceºtia sunt sau trebuie
sã fie cei mai vigilenþi cetãþeni ai
polis-ului. Ei sunt la fruntarii, deci
prin ei se face schimbul „metabolic”
dintre organismul cetãþii ºi mediul
extern. Prin urmare, sunt un fel de
„epidermã” a lumii sociale, de aceea
rolul lor este esenþial. Ei nu trebuie
sã lase sã intre agenþii patogeni în
corpul cetãþii ºi trebuie sã apere
acest corp în caz cã este atacat. Evi -
dent, trebuie sã-i urascã pe duºmani
ºi sã-i iubeascã pe concetãþeni.
Problema foarte delicatã este, ºi
Platon nu ezitã s-o ridice radical:
cum e posibil ca în acelaºi om sã
dez volþi simultan sentimente de
iubire ºi de urã (iubire faþã de 

concetãþeni, urã sau mãcar mefienþã
faþã de elementele strãine), evitând
pericolul ca aceste sentimente sã se
„amestece”, iar paznicii sã se întoar -
cã împotriva propriilor concetãþeni?
Cãci nu este imposibil sã ne imagi -
nãm un corp de paznici „decãzuþi”
care sã „întoarcã armele” împotriva
propriilor concetãþeni ºi sã se alieze
cu duºmanii din afarã, din varii
motive. Lumea (post)modernã a
„rezolvat” aceastã dilemã suprimând
pur ºi simplu un termen al ecuaþiei:
strãinii nu mai reprezintã un pericol,
prin urmare toatã lumea este tolera -
bilã ºi toleratã. Toleranþa ºi deschi -
derea (modelul open minded) sunt
elementele definitorii ale lumii post -
mo derne. Dar, cu aceastã supri -
mare, problema nu s-a rezolvat, cãci
eliminând intoleranþa faþã de strãini
am eliminat automat ºi toleranþa sau
mai bine zis dragostea faþã de cei
apropiaþi. Ceea ce pãrea o detensio -
nare faþã de exterior se traduce 
imediat printr-o lipsã de angajament
faþã de cei din interior. Cãci senti -
men tele umane sunt, de fapt, pe -
rechi energetice aflate la acelaºi
nivel de pu tere, în termeni binari, po -
lari. Dacã sentimentele de neîncre -
dere faþã de strãini au fost diminu -
ate, rezultatul este cã a apãrut o
crasã indiferenþã faþã de propriii 
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concetãþeni. Nepãsarea a luat locul
iubirii în interior, aºa cum accep -
tarea vecinã toleranþei se adreseazã
acum strãinilor. Sã accentuãm: este
vorba despre orice fel de strãin.
Cãci, în principiu, ospitalitatea a fost
un element definitoriu faþã de anu -
miþi strãini întotdeauna. Dar este
vorba despre ospitalitatea faþã de
strãinii care vin cu gânduri bune.
Acum însã nu mai avem nici ospita -
litate (varianta pentru exterior a
iubirii faþã de cei din interior), ci doar
un sentiment vag de neputinþã de
opunere la influnþele cert negative
care vin din afarã. Cãci problema 
„filtrului” critic faþã de elementele
externe s-a pus dintotdeauna (vezi
teoria lui Ibrãileanu despre „spiritul
critic în cultura româneascã” sau
chiar monumentul de criticism maio -
res cian, mai degrabã nenuanþat!).
Deºi ºtim cã anumite lucruri nu sunt
bune (nu dãm exemple, dar ne-ar fi
uºor s-o facem, însã nu vrem sã fim
taxaþi ca aparþinând vreunei tabere
ideologice), nu facem nimic sã le
res pingem la modul oficial, extern,
fãþiº, ci cãdem mai degrabã într-un
soi de spiralã a tãcerii de neaccep -
tare intimã, care nu are valoare
decât individualã. Ca orice element
individual, aceastã neacceptare nu
are niciodatã o forþã prea bine 

precizatã, ºi de aceea ne putem îndoi
mereu de ea ºi chiar de îndoim. Ea
nu va avea, conform paradigmei
durkheimiene, niciodatã vigoarea ºi
stabilitatea unui sentiment colectiv.
De aici provin toate ezitãrile com pa -
trioþilor noºtri ºi ale tuturor oamenilor
„postmoderni” în a avea o poziþie
clarã faþã de un fenomen social...

Revenind la chestiunea de fond,
problema realizãrii dreptãþii sociale se
judecã în termeni economici (adicã de
venituri) dar ºi simbolici (idei, teorii,
justificãri, într-un cuvânt, ceea ce
Pareto numea „raþionali zãri”).

Vom încerca în cele ce urmeazã
sã demonstrãm cã ambele variante
de echilibrare moralã a lumii sociale,
atât egalitarismul cât ºi elitismul ºi
derivatele lui, printre care vom aminti
în mod special de meritocraþie, sunt
problematice din punctul de vedere
al realizãrii unei societãþi drepte,
coerente. Vorbim despre echilibrare
moralã ºi înþelegem prin aceastã sin -
tagmã partea nevãzutã a corpu su lui
structurii sociale, spiritul as cuns, dar
real al societãþii, fondul apa renþelor
ºi structurilor sociale. Aceastã echili -
brare moralã este tensiunea spre
care tind, în fond, toate ideologiile
construite de oameni. De aceea ea
este scopul adevãrat al societãþii
politice dintotdeauna.
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Aºa cum spuneam mai sus, e ne -
voie ca societatea sã ºtie sã dece -
leze cu precizie pe cei care nu pot
munci sau nu reuºesc sã se întreþinã
la un nivel decent raportat la întregul
social ºi sã-i ajute. În acelaºi timp,
trebuie sã reuºeascã sã-i facã pe cei
apþi de muncã sã munceascã la fel
de bine atât pentru nevoile lor, cât ºi
pentru nevoile celor care nu pot
munci. Niciuna dintre aceste douã
categorii nu trebuie sã se amestece,
aºa cum nu trebuie sã se amestece
sentimentele de iubire ºi de urã în
paznicii cetãþii lui Platon ºi aºa cum
nu trebuie sã se amestece ostilitatea
faþã de strãinii cu intenþii negative cu
ospitalitatea faþã de cei care meritã
sentimente bune. Toatã filosofia
acestor perechi de sentimente este
ca ele sã rãmânã neamestecate în
aceeaºi lume, dar sã conlucreze la
elaborarea structurii ei. Aici stã toatã
dificultatea realizãrii echilibrului moral
sau armoniei sociale, cum se mai
numeºte. De aici ºi dificultatea creãrii
Statului Bunãstãrii, care riscã sã de -
vinã un Stat al Delãsãrii, dar ºi ame -
ninþarea pe care o reprezintã un Stat
al Meritocraþiei, care se poate re -
pede transforma într-un Organ al
Ego craþiei, neatent la cei care nu pot
realmente sã se autoîntreþinã. Peri -
co lele sunt reale ºi societatea le

experimenteazã pe toate în interiorul
aceluiaºi corp social. Cu alte cu vinte,
avem în fiecare moment în societate
toate aceste specii politice sau
sociale. Toatã problema este sã ºtim
sã le semnalãm.

Care este afirmaþia de bazã a
principiilor meritocraþiei? Este aceea
dupã care societatea trebuie sã
aloce resurse materiale ºi simbolice
în funcþie de meritele actorilor so -
ciali. Sunt excluse moºtenirile, virtu -
þile trecutului, capacitãþile provenite
pe cãi nedemonstrabile concret (în -
zestrãri divine etc.), sunt eliminate
orice fel de speculaþii transindivi -
duale. Totul þine de eforturile ac tua -
lizate ale omului concret, în procesul
direct de muncã. Cu alte cuvinte, un
soi de selecþie socialã pozitivã, din
care sã rezulte, firesc, o elitã meri -
torie ºi o masã care sã fie conºtientã
de meritul elitei. Acest scenariu este
impecabil din punct de vedere teo -
retic, dar, în realitate, meritocratis mul
actual tinde sã devinã o teorie cu ca -
racter exclusivist ºi o piedicã în ca lea
dreptãþii sociale. De câte ori nu am
auzit oameni de succes care afirmã,
cu dispreþ, cã ei sunt cei care se ajutã
singuri ºi cã doar prin meri tele ºi
munca lor tenace, din zori ºi pânã în
noapte, au reuºit în viaþã! Acest tip
de abordare este caracteristic acelor
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self-made man-i pe care societatea
îi scoate din când în când la ivealã:
oameni de afaceri, politicieni de suc -
ces, vedete de cinema. Totul se des -
fãºoarã, aºa cum se poate observa,
în perimetrul vizibilitãþii publice, al
succesului de scenã, pur lumesc. De
aici ºi pericolul unei atari abordãri, în
caz cã este exageratã. Societatea
ac tualã devine locul geometric al
unei competiþii acerbe pentru reuºitã
individualã, fãrã luarea în considera -
þie a vreunui criteriu moral sau a 
contextului social general. O lume de
indivizi porniþi la un maraton numai al
lor, neatenþi la semeni, indiferenþi ºi
nepãsãtori la rezultatele mai generale
ale acþiunilor lor. O societate din care
este exclusã, în fond, acþiunea divinã,
din care este epuratã dimensiunea
contemplativã, în care speculaþia se
transformã în intrigã, iar gândirea
este purã conta bilitate a rezultatelor
de etapã ale devenirii individuale. O
atare socie tate este societatea în
care ne aflãm, iar faptul cã în cadrul
ei existã politici sociale nu trebuie sã
ne înºele: în fond, nimeni nu crede
în ele. Toatã lumea este în rãzboi cu
toatã lumea (Hobbes...), ba chiar în
com petiþie cu sine! Un soi de auto -
între cere fãrã sfârºit este scenariul
dupã care se desfãºoarã regulile so -
ciale. Indiferent cât de eficiente vor fi

politicile sociale, o atare lume so -
cialã nu va fi niciodatã echilibratã.
Cei sãraci vor fi dispreþuiþi (pentru cã
nu-ºi poartã singuri de grijã!), cei
care reuºesc în viaþã vor fi dispreþuiþi
pentru cã îºi doresc prea mult acest
lucru etc.

Care este soluþia? O redistribuire
forþatã a succesului (material) spre
cei care nu ajung în poziþii domi -
nante? Una de tipul impozitului pe
averile mai mari de 500.000 de euro,
aºa cum s-a propus recent de cãtre
un parlamentar PSD? Nu credem cã
o atare mãsurã este binevenitã. O
amplificare a efortului de solidaritate
prin intermediul statului, adicã de
creºtere a cheltuielilor bugetare în
direcþia asistenþei sociale? Nici acest
element nu credem cã va re zol va
pro blema de fond. Cãci ne vom în -
tâlni cu binecunoscutele si tua þii în
care beneficiarii unor programe de
asistenþã socialã sunt literalmente
invidiaþi pentru condiþiile de viaþã de
cãtre cei care, teoretic, o duc mai
bine ca ei, fiind angajaþi sã-i ser -
veas cã în cadrul respectivului sis -
tem. Niciuna din aceste cãi nu 
poate fi o rezolvare finalã pentru
dilema în care ne aflãm. Atunci, sã
însemne cã nu existã nicio soluþie ºi
cã tot ce vom încerca va fi aprioric
sortit eºe cului? Sã abandonãm lupta
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pentru cã bãtãlia este oricum grea ºi
rezul tatul ei nedecis? În niciun caz.
Punctul nostru de vedere este urmã -
torul: cu cât efortul imaginativ (de
imaginaþie sociologicã) va fi mai
mare ºi cu cât interesul teoretic pen -
tru problemele esenþiale ale politi -
cilor sociale va fi mai mare, cu atât
vom avea mai multe ºanse ca acest
uriaº angrenaj ce se vrea o cale de
în-dreptare a lumii va avea mai
multe ºanse de reuºitã. Cu cât îi
vom capta mai mult pe oameni în
direcþia gândirii unor soluþii alterna -
tive la problemele sistemului, cu cât

le vom solicita mai mult atenþia teo -
reticã, speculativã (ºi nu neapãrat
strict practicã!), cu atât vom avea
mai multe ºanse ca acest sistem sã
devinã realmente unul viu, uman,
cald ºi atrãgãtor pentru semenii
noºtri. Invers, cu cât vom abandona
domeniul în plan teoretic, cu atât
vom spori ineficienþa lui umanã ºi
vom ajuta la creºterea gradului de
mecanizare a întregului corp social,
cu urmarea creãrii unei lumi ca cea
descrisã de titlul materialului de faþã:
o lume a controlului ajutorului prin
nepãsare.
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Douã decenii reprezintã un inter -
val suficient de lung pentru a putea
schiþa unele observaþii cu privire la
direcþia în care se îndreaptã litera -
tura românã în momentul actual ºi,
implicit, cu privire la bilanþul perioa -
dei care s-a scurs, de la evenimen -
tele din decembrie ’89 încoace.

Fireºte, datã fiind criza adâncã în
care se aflã economia ºi societatea
româneascã, tentaþia generalizãrii,
ca ºi ispita comparaþiei cu ceea ce
era înainte sunt mari. Mã voi feri de
ele, aºa cum mã voi feri ºi de abor -
dãrile polemice: faptele, dupã cum
spune un proverb englez, sunt încã -
pãþânate. Adicã rezistã deformãrilor
la care, câteodatã, le supune inter -
pre tarea noastrã. Mã voi mãrgini la
observaþii cu caracter de generali -
tate ºi la fapte vizibile cu ochiul liber.
Un examen adevãrat conþine nu

numai diagnosticul bolii, ci ºi trata -
mentul, cãci, dacã e sã îl credem pe
Constantin Noica, o întrebare bunã
îºi conþine rãspunsul.

Douã decenii reprezintã, cum
spu neam, un interval mare, în care
se pot întâmpla multe. În cazul nos -
tru, e chiar cert cã s-au întâmplat
foarte multe. Nostalgia dupã ce a
fost înainte a multora dintre noi este,
din acest punct de vedere, explica -
bilã: s-au întâmplat atât de multe,
încât omul obiºnuit este bulversat,
reperele îºi pierd conturul, iar abor -
darea sentimentalã rãmâne singura
certitudine. Douãzeci de ani este un
interval suficient de lung ºi pentru ca
funcþia compensatorie a amintirii sã
fie activatã, iar omul sã nu mai reþinã
pe canavaua conºtiinþei sale decât
binele: fapt ruinãtor pentru orice
ana lizã cu pretenþii de exactitate. 
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Cercetãtorul, însã, nu are voie sã
se lase doborât de amploarea fap telor.
El trebuie sã vadã dincolo de ele ºi sã
deceleze, în substanþa magma ticã,
aparent de necuprins, a întâm plã rilor
mãrunte, un sens ºi o structurã.

Preambul

Se vorbeºte mult, chiar ºi la 20 de
ani de la cãderea regimului comu -
nist, despre solidaritatea care a exis -
tat atunci în lumea literarã. ªi despre
for þa breslei, a cãrei orga nizare rela -
tiv democraticã a fãcut din Uniunea
Scri i torilor o instituþie pe care regimul
to ta litar a fost silit sã o blocheze –
ne maipermiþând reuni rea Consiliului
ºi organizarea Congresu lui din 1985,
pentru a împinge con du cerea în ile -
gi timitate –, întrucât nu mai reu ºea,
în anii ’80, sã ºi-o sub ordoneze.

Fãrã îndoialã, rezistenþa faþã de
un regim dictatorial ºi faþã de cuplul
Ceauºescu a constituit un factor ge -
neral de coagulare la nivel social, de
unde impresia actualã, certificatã 
de analize sociologice recente, cã
„atunci” eram mai solidari ºi mai com -
pasivi. În cazul scriitorilor, au mai exis -
tat ºi vexaþiuni suplimentare din par tea
regimului, ce s-au transformat firesc în
factori de coeziune: restrân gerea
dramaticã a libertãþii de expre sie, 

re dog matizarea culturii, din ulti mii ani
ai dictaturii, ºubrezirea con diþiei so -
ciale a literatorului (ca ur mare a apli -
cãrii, din 1985, a fai moa sei auto ges -
tiuni ºi autofinanþãri) etc. Întreba rea
este însã dacã acest „front comun” al
scri ito rilor era real. Sau, cu alte cu -
vinte, dacã solidari tatea lor de pânã
în 1989 avea ºi alte raþiuni, în afara
celor conjunctu rale.

O mare eroare pe care istoricul
literar riscã frecvent sã o comitã este
aceea de a proiecta asupra trecu -
tului structurile prezentului. Voi în -
cerca sã mã feresc de ea. Totuºi, nu
mã pot opri sã nu observ un mirabil
paradox al vieþii noastre literare: în
dictaturã, scriitorii par sã fi fost nu
numai mai solidari, dar ºi mai nobili
unii cu alþii, mai profesioniºti, mai
credibili, într-un cuvânt: mai boieri,
decât într-un regim democratic. E un
paradox greu de acceptat, cãci,
dacã este normal ca, într-o dictaturã,
sã fii mai compasiv cu aproapele tãu
(care trece prin aceleaºi chinuri ca ºi
tine), nu este totuºi normal ca într-o
democraþie sã fii mai puþin tolerant
(în condiþiile în care toleranþa este
însãºi regula pe care se întemeiazã
jocul democratic).

De aceea, nu mã pot opri sã nu mã
în treb: cât de adevãratã a fost soli da -
ritatea scriitorilor înainte de 1989?
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O primã observaþie: scriitorii erau,
în dimineaþa Revoluþiei (sau ce-o fi
fost...), foarte slãbiþi. În primul rând,
slãbiþi valoric, prin jocul imprevizibil
ºi implacabil al destinului. Începând
de la cutremurul din martie 1977, în
care muriserã A.E. Baconsky ºi
Alexandru Ivasiuc, o serie întreagã
de decese au subþiat rândurile scri -
ito rimii, secerând mari personalitãþi
ºi, implicind, slãbind autoritatea bres -
lei. În 1989, nu mai erau în via þã, ple-
caþi prea devreme, Marin Preda,
Nichita Stãnescu ºi Leonid Dimov,
adicã trei dintre cei mai mari scriitori
ai secolului al XX-lea. Nu mai trãia
nici ªerban Cioculescu, ultima le gã -
turã directã cu modernismul inter -
belic, nici Constantin Noica, prin
care eram legaþi nemijlocit de gene -
raþia lui Mircea Eliade. Muriserã ºi
Grigore Hagiu, Virgil Mazilescu,
Tudor George, Sorin Titel, Daniel
Turcea, Nicolae Velea, Romulus
Guga – scriitori din generaþii ºi
grupuri literare diferite, dar împreunã
alcãtuind o mare parte din ceea ce a
avut mai bun literatura noastrã dupã
rãzboi. Prestigiul literaturii nu s-a di -
minuat, desigur, pe retina citito rilor,
în urma acestor dispariþii de neîn lo -
cuit. Însã autoritatea ei, în faþa orga -
nelor de partid ºi de stat, mã tem cã
da. Paralizia Uniunii Scriitorilor,

diminuarea tirajelor cãrþilor ºi revis -
telor, mãsurile de introducere a
„eco nomiilor” º.a.m.d., se explicã ºi
prin aceastã împuþinare a scriitorilor
reprezentativi, care constituiau nu
numai repere axiologice, ci ºi o con -
si derabilã suprafaþã socialã ºi chiar
politicã.

Apoi, sunt de luat în calcul, în
ciuda imaginii idilice a „frontului unic”
scriitoricesc, diviziunile existente,
totuºi, în sânul scriitorimii, în anii 
ultimi ai dictaturii. Diviziuni inevita -
bile ºi a cãror relevare nu trebuie
res prinsã aprioric, în numele nostal -
giei, câtã vreme se ºtie cã scriitorii
sunt personalitãþi accentuate, a
cãror coagulare într-o singurã enti -
tate este mai dificilã decât în cazul
altor profesii.

Exista, mai întâi, grupul din jurul
lui Eugen Barbu. Este comod sã spui
cã, exceptându-l pe Eugen Barbu
însuºi, grupul nu conþinea scriitori de
valoare ºi, ca atare, nu constituia un
factor de diviziune, de vreme ce „în
partea cealaltã” se aflau toþi scriitorii
importanþi ai þãrii. În realitate, dacã
în grupul restrâns din jurul lui Barbu
nu existau, e adevãrat, decât velei -
tari ºi pseudo-scriitori, în câmpul mai
larg din jurul grupului restrâns gra -
vitau, în relaþii ambigue, dar nu de os -
tilitate fãþiºã, destui scriitori valoroºi
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ºi populari. Revista Sãptãmâna avea
un tiraj de 225.000 de exemplare pe
sãptãmânã, faþã de cele numai
40.000 ale României literare, ºi 
suntem suficient de vârstnici ca sã
ne amintim cã revista se vindea bine
ºi era foarte cititã de cititorii obiºnuiþi.
În plus, între grupul lui Eugen Barbu
ºi restul lumii literare nu erau rupte
toate punþile de comunicare. Destui
scriitori importanþi – de la Fãnuº
Neagu la Gheorghe Pituþ ºi de la profe -
so rul Edgar Papu la Ioan Alexandru –
nu refuzau comunicarea cu Eugen
Barbu, chiar dacã ei personal nu
scriau literaturã partinicã ºi nici nu
participau nemijlocit la mistificaþiile
protocroniste întreþinute de consor -
þiul Sãptãmâna – Luceafãrul. 

Nu a existat, deci, de la bun înce -
put un „front comun” al scriitorimii în
faþa dictaturii. Aceasta este, mai
degrabã, imaginea noastrã post 
factum, ivitã din dorinþa de a ºterge
urmele dictaturii din memoria noas -
trã. Au existat cel puþin câteva gru -
puri literare distincte, al cãror grad
de apropiere / depãrtare faþã de dic -
taturã – mergând de la colaborare
deschisã pânã la rezistenþã ºi chiar
opoziþie – a variat.

Apoi, chiar în sânul celui mai
amplu grup de rezistenþã faþã de
aberaþiile dictaturii, ºi anume grupul

scriitorilor ce susþineau autonomia
esteticului, au existat conflicte ºi frac -
turi. Rezistenþa lui Marin Sorescu,
Nicolae Manolescu sau Eugen
Simion s-a manifestat în alte forme
decât opoziþia lui Mircea Dinescu
sau a Anei Blandiana, sã zicem.
Dife renþele estetice ºi, mai ales,
dife renþele între etic ºi estetic fãceau
ca între diferitele forme de rezistenþã
sã existe fracturi vizibile chiar ºi
atunci, în plinã dictaturã. Ce solidari -
tate putea exista, bunãoarã, între
Ion D. Sîrbu, care stãtuse un dece -
niu în puºcãrie ºi îºi recãpãtase
drep tul de semnãturã de-abia în
1968, ºi Dan Deºliu, sinistrul versi -
ficator, lipsit de talent, al realismului
socialist din anii stalinismului, oricât
de pornit era acesta din urmã împo -
triva lui Ceauºescu? Rezistenþa faþã
de dictatura lui Ceauºescu putea
solidariza, în principiu, conºtiinþe
diferite, dar nu putea face minuni. ªi
în niciun caz nu putea anula toate
diferenþele. Pentru a putea vorbi de
un „front unic”, ar fi trebuit sã existe
ºi alte criterii de solidarizare, în afara
refuzului dictaturii ceauºiste. 

Spargerea acestei solidaritãþi,
odatã îngropat regimul comunist,
atestã cã aceste criterii nu au existat
sau, dacã au existat, ele nu au fost
generalizate la nivelul întregii obºti
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scriitoriceºti. Oricum, unele criterii de
departajare existând deja înainte de
1989, marea prãbuºire a siste mu lui
comunist nu a fãcut decât sã producã
o reaºezare a grupurilor pre-exis ten -
te, dupã alte reguli ºi în alte compo -
nenþe. Unii ºi-au menþinut vechile
poziþii literare, alþii ºi-au menþinut
vechile poziþii politice, alþii, în sfârºit,
au migrat între aceºti doi poli.

Un prim deceniu 
post-comunist 
traumatizat ºi traumatizant

Este remarcabilã rapiditatea – ca
sã nu zic uºurinþa – cu care scriito -
rimea a renunþat, odatã cu dictatura,
la aceastã solidaritate de suprafaþã,
refuzând, chiar înainte sã înceapã o
reconstrucþie democraticã a breslei,
posibilitatea acestei reconstrucþii.
Incitãri venite din afara literaturii –
mai exact, din proaspãt renãscuta
presã româneascã –, dar ºi din in te -
rio rul ei, au dus la puverizarea bres -
lei în zeci de grupuri ºi grupuleþe,
organizate nu pe criteriul concuren -
þei libere ºi transparente, ci pe cel al
opoziþiei pânã la distrugerea adver -
sarului, ºi nu pe bazã de afinitãþi ºi
convingeri literare, ci de interese.
Între 22 decembrie 1989 (când, la
ora 9 dimineaþa, mult înainte de fuga

dictatorului, Dumitru Radu Popescu
ºi-a dat demisia din funcþia de pre -
ºedinte al US) ºi aprilie 1990 (când
s-a organizat primul congres al US
în democraþie), apele în literaturã se
despãrþiserã deja. Din „marele fluviu”
de mai an, mai rãmãseserã câteva
„pârâiaºe”, unele cu perspective de
a deveni torente ºi chiar râuºoare,
altele, cu perspectiva extincþiei. 

Chiar dacã s-a putut þine un con-
gres, în cadrul cãruia s-a ales o
nouã conducere – avându-l în frunte
pe poetul Mircea Dinescu –, din
1990 dateazã prima tentativã de
spargere a Uniunii ºi de contestare a
leadership-ului ei în viaþa literarã.
Poetul Cezar Ivãnescu, împreunã cu
câþiva scriitori mãrunþi ºi veleitari,
înfiinþeazã Societatea Scriitorilor Ro -
mâni ºi, în presã, întreþine un climat
de agresivitate la adresa USR, ce
dureazã vreo doi ani neîntrerupþi.
Cei care vãd în gestul regretatului
Cezar Ivãnescu doar o toanã de poet
scapã din vedere douã aspecte: 
1) prin asumarea denumirii istorice
de Societatea Scriitorilor Români
(purtatã între 1909 ºi 1948), se aten-
ta direct la legitimitatea Uniunii
Scriitorilor, ce fusese înfiinþatã în
1949, dupã model sovietic, ºi 2) SSR
cerea, tot în premierã, partajul 
patrimonial, dând astfel semnalul
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devalizãrii financiare ºi imobiliare a
Uniunii, care va urma pe parcursul
deceniilor urmãtoare.

Tot în cursul anului 1990, cu
aceeaºi inexplicabilã rapiditate, se
mai petrec douã fenomene ce îºi vor
pune amprenta asupra vieþii literare
în urmãtorii ani. 

Este vorba, mai întâi, de marea
fracturã care apare în cadrul „gru -
pului estetic” configurat, în deceniul
al optulea, în jurul României literare:
Marin Sorescu, Eugen Simion,
Valeriu Cristea, Augustin Buzura,
Fãnuº Neagu, Alexandru Piru,
Gheorghe Tomozei, Dumitru Micu,
precum ºi alþi câþiva scriitori mai
tineri, din generaþia ’80, sunt exco -
mu nicaþi de la România literarã ºi
îndepãrtaþi (sau siliþi sã se înde pãr -
teze ei înºiºi) din organele de con -
ducere ale US. Cauza a fost, se
pare, de naturã politicã: unii dintre
cei menþionaþi ºi-au manifestat spri -
jinul pentru forþele de stânga, în timp
ce restul echipei din jurul României
literare a optat pentru cele de dreap -
ta. Chiar dacã aceste opþiuni nu au
rezistat, iar unii dintre cei în cauzã
au ºi plecat, între timp, într-o lume
mai bunã, sciziunea s-a instalat
temeinic, iar prãpastia nu a mai
putut fi umplutã pânã astãzi. Cele
câteva apropieri de circumstanþã,

survenite în anii din urmã, sub im -
periul spaimei dizolvãrii breslei, nu
au putut rezolva diferendele. Care,
odatã trecute circumstanþele politice
ce le-au generat, s-au vãdit a avea
cauze literare ºi extra-literare mai
profunde ºi mai vechi decât opþiunile
politice post-decembriste. Politica,
acuzatã ani de zile a fi cauza aces -
tor rupturi dureroase, se dovedeºte
astãzi mai mult un pretext pentru o
redistribuþie a forþelor ºi a rolurilor,
pe poziþii de principiu premergãtoare
anului 1990.

La jumãtatea anului 1990, de alt-
fel, cumva în contrapartidã cu
destrã marea grupului „estetic”, are
loc regruparea polului din jurul lui
Eugen Barbu. De data aceasta, cer -
cul este mult mai restrâns decât îna -
inte, re du cându-se la scriitori ca Ion
Lãncrãnjan, Mihai Ungheanu, Radu
Theodoru, Ion Iuga sau Corneliu
Vadim Tudor. Dintre com ponenþii
fluctuanþi, înainte de ’89, ai grupului
lãrgit, doar bãtrânul profesor Edgar
Papu trece deschis în barca lui
Barbu, în timp ce alþi scriitori care nu
rupseserã, înainte de ’89, punþile
(Ioan Alexandru, Fãnuº Neagu,
Gheorghe Pituþ), o vor face acum.
Grupul lui Eugen Barbu, complet eli -
minat din structurile US ºi din viaþa
literarã propriu-zisã, nu îºi va pierde,

49



însã, cu totul influenþa socialã ºi,
pentru anumite categorii de public,
nici mãcar pe cea literarã. În condiþii
de democraþie ºi profitând de radi -
cali zarea politicã, el a continuat sã
aibã audienþa sa ºi, pe aceastã cale,
sã contribuie pe mai departe la
scindarea lumii literare. Cu atât mai
mult cu cât publicaþiile grupului au
continuat rãzboiul contra celorlalte
tabere. Mai vehemenþi faþã de con -
ducerea US, faþã de grupul de la
România literarã ºi faþã de noii „revi-
zori” ai literaturii, companionii lui
Eugen Barbu nu aveau sã îi scu teas -
cã de atacuri ºi contestaþii nici pe
scriitorii din grupul coagulat în jurul
lui Marin Sorescu ºi Eugen Simion.

Tot în 1990 debuteazã ºi „rãzboiul
revizuirilor”. Început trivial, în 23 de -
cem brie 1989, printr-un articol din
România liberã al gazetarului Bogdan
Ficeac, în care se cerea eliminarea
din literaturã ºi din biblioteci a lui
Eugen Barbu, „rãzboiul revizuirilor”
avea sã se transforme într-un factor
suplimentar de dezbinare a lumii li te -
rare. Susþinuþi de Monica Lovinescu
ºi Virgil Ierunca, mai mulþi critici au
început o campanie de „revizuire”
(spuneau ei) a literaturii postbelice,
din perspectiva extra-esteticã a
„colaborãrii” cu comunismul. Rând
pe rând, marii scriitori postbelici (ºi

nu numai) au fost supuºi unui exa -
men politic, dupã metoda practicatã
la postul de radio Europa Liberã, în
ultimii ani ai stalinismului, de cãtre
cei doi critici de la Paris, metodã
expusã în volumul lui Virgil Ierunca
intitulat Româneºte (1991) ºi, res -
pec tiv, în formula Monicãi Lovinescu:
„Dupã 1944, România a fost o Siberie
a spiritului”. Neînþelegând sensul pe
care E. Lovinescu îl atribuia noþiunii
de revizuire ºi fãcând confuzie între
revizuirea moralã (practicatã de 
critic în anii 1918-1919, dupã primul
rãzboi mondial) ºi revizuirea esteticã
(teoretizatã în Mutaþia valorilor 
estetice), aceºti noi procurori literari
au început – unii dintre ei continuã ºi
azi, fãrã audienþã, ce-i drept – o
cam panie de demolare a valorilor
secolului al XX-lea ºi de rãscroire a
ierarhiilor pe care critica profesio -
nistã le sugerase în perioada comu -
nistã. Ierarhii care, se ºtie, nu erau
„oficiale” ºi nici nu se bazau pe alt -
ceva decât pe criteriul estetic, pe
bãtrânul „deget de luminã” reprezen -
tat de teoria maiorescianã a autono -
miei valorilor literare, în raport cu
celelalte valori. Mihail Sadoveanu,
Tudor Arghezi, G. Cãlinescu, Tudor
Vianu, Nichita Stãnescu ºi Marin
Preda sunt þintele predilecte. Sub -
sec vent, nu scapã de atacuri nici
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Camil Petrescu, ªerban Cioculescu,
Mihai Ralea. Un volum al unui critic
minor se ocupã exclusiv de prezenþa
citatelor compromiþãtoare în opera
de început a criticilor generaþiei ’60,
altcineva cere chiar renunþarea în
totalitate la Istoria literaturii române
de la origini pânã în prezent ºi înlo -
cuirea ei cu o istorie „obiectivã”, în
sfârºit, alþii cautã în trecut semnele
demascatoare ale afilierilor post-re -
voluþionare. De o rarã violenþã este,
de exemplu, marginalizarea lui
Valeriu Cristea, cãruia i se cautã în
trecutul ireproºabil urmele simpa -
tiilor sale actuale... reproºabile, cel
puþin în opinia adversarilor sãi.

Pe scurt: revizuirile induc 1) o at -
mosf erã irespirabilã, de rãzboi al
fiecãruia cu fiecare, 2) o stare de
neîncredere generalã în valorile ºi
chiar în valoarea literaturii române,
ºi 3) o confuzie axiologicã fãrã pre -
cedent în istoria modernã a literaturii
noastre. Ele nu sunt contracarate
decât de gesturi individuale. Niciuna
dintre structurile instituþionale nu a
luat atitudine faþã de aceastã cam -
panie de devalorizare a reperelor lit-
e rare, pe criterii cel puþin discuta bile
ºi în numele unor autoritãþi cri tice la
fel de discutabile. Nici Aca de mia
Românã, nici Uniunea Scriitori lor nu
au rãspuns altfel decât printr-o

tãcere greu de explicat acestei cam -
panii, fapt care va avea urmãri insti -
tu þionale nebãnuit de ample. Imixtiu -
nile diletante, din afara lumii literare
(mai exact, din presã ºi din spaþiul
politic ºi civic), nu au fost nici ele
întâmpinate cu spirit critic, aºa cum
se cuvenea. Dimpotrivã, revistele lit-
e rare principale se pun fãrã rezer ve
la dispoziþia noilor „revizori”, în timp
ce spiritele critice sunt relegate în
publicaþii marginale ºi etichetate
drept „conservatori” ºi „retrograzi”.
Fapt caracteristic: „revizuirea” este
de principiu acceptatã, indiferent cât
de aberante sunt premisele ei, în
timp ce critica „revizuirii”, indiferent
de valoarea de adevãr a argumen -
telor, este, tot de principiu, respinsã.
Astãzi, desigur, „revizuirea” ºi-a
pierdut mult din virulenþã ºi din audi -
enþã – ceea ce nu înseamnã cã nu
continuã –, însã trebuie sã recu -
noaº tem cã în deceniul anterior ea a
þinut capul de afiº al publicisticii
noastre literare.

Chiar dacã nu are legãturã direc -
tã cu viaþa instituþionalã a scriitorimii
române, declanºarea campaniei de
„revizuiri” are legãturã cu scindarea
pe mai departe a breslei, pe care o
accentueazã ºi o adânceºte, cãci in -
troduce, în interiorul polilor deja con -
stituiþi, un nou factor de diferenþiere.
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Ceea ce nu poate duce decât la slã -
birea ºi mai pronunþatã a Uniunii
Scri itorilor, confruntatã cu o serie de
fenomene destabilizatoare, care pun
la grea încercare soarta instituþiilor
ei. Acestea ar fi: 1) proasta gestiune
a bunurilor mobile ºi imobile, de
cãtre echipa condusã de Mircea
Dinescu, 2) împuþinarea patrimoniu -
lui imobilar, 3) absenþa unui program
strategic vizând repoziþionarea, pe
criterii de piaþã, a revistelor ºi editurii
Uniunii ºi 4) continuarea contestãrii
instituþionale a US.

Despre proasta gestiune a echi -
pei conduse de Mircea Dinescu,
vorbesc de la sine cifrele. În dimi -
neaþa zilei de 22 decembrie 1989,
când ºi-a depus demisia, Dumitru
Radu Popescu lãsa Uniunea cu o
avere financiarã ºi imobiliarã consi -
de rabilã. În conturile US exista o
sumã totalã de 171 de milioane de
lei, la nivelul de atunci al banilor,
echivalând cu 1266 de apartamente
cu trei camere, confort 1, sau 2442
de autoturisme Dacia. Dupã numai
un an ºi jumãtate, în septembrie
1991, suma se diminuase la 3 mili -
oa ne de lei, fãrã a mai lua în calcul
ºi devalorizarea monedei naþionale.
În 1994, s-a ajuns chiar la falimentul
nedeclarat al Uniunii.

Împuþinarea patrimoniului imo bi -
liar nu poate fi pusã direct pe seama
conducerii lui Mircea Dinescu, deoa -
rece ea începe mai târziu, dupã 1996.
Fãrã a încerca sã stabilim culpabi li -
tãþi (cãci cea mai mare este, indiscu -
tabil, culpa statului, care a lãsat ca o
legislaþie confuzã ºi o justiþie coruptã
sã permitã devalizarea patrimoniului
unei instituþii culturale fundamentale
a României), sã spunem doar cã US
a rãmas astãzi, din ceea ce alcãtuia
odinioarã frumosul ei patrimoniu, cu
sediul central, din Calea Victoriei nr.
115, cu vila de la Neptun (construitã
în timpul mandatului lui Zaharia
Stancu) ºi cu cabana de la Valea
Vinului. Toate celelalte proprietãþi,
începând cu cele de la Sinaia ºi 
terminând cu sediul Editurii Cartea
Româneascã, au fost pierdute sau
înstrãinate, în condiþii mai mult sau
mai puþin dubioase. Casa Vernescu,
obþinutã de la Guvernul României, în
compensaþie pentru fostul sediu din
ªoseaua Kiseleff, constituie o palidã
consolare pentru aceste pierderi, mai
ales cã ºi soarta ei rãmâne incertã.

Editura Cartea Româneascã ºi
revistele Uniunii au fost extrem de
prost gestionate, dupã 1990, în
ciuda faptului cã pânã atunci fuse -
serã rentabile ºi aduseserã profituri
însemnate, nu numai materiale,
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breslei. În primul rând, conducerea
US, în mandatul lui Mircea Dinescu,
a fost complet dezinteresatã de
schim bãrile economice ce se petre -
ceau, cu mare repreziciune, în 1990-
1992, ºi a omis sã facã douã gesturi
salvatoare: sã înfiinþeze propria
reþea de distribuþie a presei ºi, res -
pectiv, sã capitalizeze editura ºi re -
vis tele. În loc sã procedeze la aces-
te demersuri prudente, în vremuri in -
stabile, echipa lui Mircea Dinescu a
procedat la o adevãratã frenezie a
risipei: s-au înfiinþat noi publicaþii, în
Bucureºti ºi în þarã, cu toate cã ve -
chile reviste se tipãreau ºi se vin -
deau tot mai greu, iar sume însem -
nate au fost cheltuite pe demersuri
de reprezentare, lipsite de orice pro -
fit material sau de imagine. Rezulta -
tul nu putea fi decât cel aºteptat: atât
editura, cât ºi revistele US au dat 
faliment, ele fiind resuscitate ulterior,
cu aport de bani privaþi, în asociere.
Dispariþia acestor bani privaþi poate
însemna oricând dispariþia unor
reviste de mare prestigiu, vitale pen-
tru literatura contemporanã. Re viste
importante, ca România literarã sau
Contemporanul, au o situaþie 
ma terialã cu totul precarã, sunt edi -
tate în condiþii de salarizare ºi drep -
turi de autor inacceptabile, iar viitorul
lor este mai mereu sub semnul 

întrebãrii. Prezenþa pe piaþa media
nu poate fi, în aceste condiþii, decât
nesemnificativã. Orice comparaþie cu
situaþia de dinainte de 1989 este
superfluã.

ªubrezirea revistelor ºi editurii a
dus la ºubrezirea dramaticã a con -
diþiei materiale a scriitorului român.
Drepturile de autor au ajuns, în nu -
mai câþiva ani de la Revoluþie, sim -
bolice, atunci când mai existã, iar
colaborãrile la presa literarã nu aco -
perã câteodatã nici costul deplasãrii
colaboratorului pânã la redacþie.
Conducerea US, în perioada lui
Mircea Dinescu, a preferat sã ignore
cu desãvârºire aceste chestiuni,
considerând probabil cã neajunsu -
rile sunt trecãtoare. S-a dovedit cã a
fost o totalã lipsã de prevedere.

Contestarea instituþionalã a Uniunii
Scriitorilor, începutã de SSR, va
con tinua în anii urmãtori, când se va
înfiinþa ASPRO (1993). ASPRO nu a
fost, spre deosebire de SSR, o re -
uniune de veleitari în jurul unui mare
poet, ci un grup literar omogen, for -
mat din reprezentanþi ai generaþiei
’80, cei mai mulþi cu cariere univer -
sitare ºi cu prezenþã mediaticã.
Chiar dacã nu a avut o activitate
foarte susþinutã ºi nu a fost con sec -
ventã în a urmãri partajul patri mo -
nial, ASPRO a constituit, câþiva ani
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de zile, o concurenþã serioasã a
USR, mai cu seamã în rândurile scri -
itorilor tineri.

Primul deceniu post-revoluþionar
se va încheia cu o concluzie tristã
pentru scriitori: politicienii s-au ma tu -
rizat mult mai repede decât purtãtorii
de condei, iar literatura, care fãcuse
educaþia democraticã a naþiunii în
timpul regimului totalitar, nu a reuºit
sã se poziþioneze în noua societate
româneascã, devenind marginalã.
Deceniul 1990-2000 se încheie cu
câ teva semnale care atestã debili -
tarea instituþionalã profundã a lumii
literare.

Întâiul eveniment semnificativ îl
constituie aºa-zisa contestare a lui
Eminescu. Ea a fost, evident, con se -
cinþa logicã a campaniei de „revi -
zuiri” ºi, la drept vorbind, epitete bi -
zare – „proto-legionar”, „retrograd” –
s-au fãcut auzite, referitor în special
la opera sa publicisticã, încã din anii
1991-1992. În 1998, numãrul dedi -
cat de revista Dilema demitizãrii lui
Eminescu nu a fost decât suma aces -
tor contestaþii, ce pânã atunci fuse -
se rã rostite cu jumãtate de gurã. De -
plânsã de mulþi, aceastã demiti zare
a lui Mihai Eminescu nu era, to tuºi,
decât urmarea naturalã a „revi zu i ri lor”
anterioare: dacã tot am în ce put sã
dãrâmãm statui, ce sens are sã ne

oprim la Arghezi, Sadoveanu sau
Cãlinescu? „Revizuirile” nu au niciun
sens, dacã nu merg pânã la capãt,
adicã pânã la Eminescu. Odatã cu
contestarea lui Eminescu – cãruia i
se reproºeazã cã nu se spãla, cã
era nul sau numai depãºit, cã nu
reuºeºte sã-l emoþioneze pe cutare
tânãr scriitor etc. –, neîncrederea în
literatura românã ºi în identitatea
culturalã clãditã pe valorile ei se ge -
neralizeazã. Iar consecinþele se vor
vedea 1) în programele ºcolare, care
dupã 2000 scapã, rând pe rând, de
„balastul” marii literaturi, ºi 2) în acti -
vi tatea editorialã, în care marea operã
de editare a clasicilor va fi complet
lãsatã de izbeliºte.

Moartea subitã, într-un trist acci -
dent, a preºedintelui de atunci al Uniu -
nii Scriitorilor, regretatul Laurenþiu Ulici,
survenitã în toamna anului 2000,
încheia premonitoriu, parcã, un de -
ce niu foarte greu pentru literatura ro -
mânã. Confruntatã cu iminenþa fali -
men tului Uniunii, echipa lui Laurenþiu
Ulici (întâi interimar, apoi preºedinte
plin din 1996) s-a luptat ani de zile
sã stabilizeze financiar ºi instituþio nal
Uniunea. Criticul murea tocmai când
reuºise, în mare parte, stabili za rea,
dar înainte de a încerca ºi re po  zi þio -
na rea socialã a Uniunii. Aceas tã sar -
cinã va reveni conducerilor ulterioare.
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Scriitorii ºi politica

Un fenomen aparte, cu implicaþii
în viaþa literarã de dupã 1989, l-a
constituit intrarea în politicã a unor
scriitori. Ea a adus puþine beneficii
pentru breaslã ºi a contribuit supli -
mentar la polarizarea lumii literare ºi
la instaurarea unui spirit belicos în
rândul scriitorilor, spirit puþin propice
creaþiei majore ºi luãrilor de poziþie
lucide în chestiunile esenþiale.

Aceastã intrare în politicã începe
cu o jumãtate de pas, în primãvara
lui 1990, când scriitorii, considerân -
du-se (ºi fiind consideraþi) încã niºte
actori sociali ºi politici importanþi, se
aliniazã declarativ în spatele celor
douã direcþii dominante din politica
româneascã, încercând sã transfere
legitimitatea lor noilor forþe politice
democratice. Primii scriitori vor intra
în Parlamentul din 1990. Ei vor fi
urmaþi de alþi colegi în 1992, 1996 ºi
2000, pentru ca numãrul lor sã sca -
dã vizibil în 2004. În 2008, un singur
scriitor adevãrat va mai face parte
din Parlament, reflectând astfel re ci -
pro ca dezamãgire a scriitorilor-po li ti -
cieni ºi a politicienilor profe sio niºti.

Spre a evita partizanatul politic,
ar trebui sã remarcãm, mai degrabã,
fap tul cã în politicã au intrat scriitori
din toate grupurile literare.

În Parlamentul din 1992, de pildã,
îi întîlnim, pe bãnci, pe Nicolae
Manolescu ºi ªtefan Augustin
Doinaº, pe Ioan Alexandru ºi Adrian
Pãunescu, pe Eugen Barbu ºi
Corneliu Vadim Tudor: scriitori din
grupuri adverse sau fãrã grup. ªi
Laurenþiu Ulici va fi parlamentar,
Marin Sorescu va ocupa fotoliul de
ministru, în timp ce Ana Blandiana
sau Nicolae Prelipceanu vor face
mult timp politicã de partid.

Însã rezultatele prezenþei scriito -
rilor în politicã sunt dezamãgitoare,
cel puþin în deceniul 1990-2000. În
loc sã aducã mai multã culturã în
politicã, ei au importat, mai degrabã,
metodele politicii în literaturã. Sur -
prin zãtor de redusã este contribuþia
lor la elaborarea unei legislaþii cul tu -
rale favorabile scriitorului. În întrea -
ga perioadã menþionatã, iniþiativele
legislative relevante pentru litera -
turã, pe care le-au susþinut scriitorii-
politicieni, sunt puþine ºi neînsem -
nate. Mult mai însemnate sunt ab -
senþele.

Mã mãrginesc la douã exemple.
Mandatul lui Marin Sorescu la Minis -
terul Culturii (1992-1995) coincide,
de pildã, cu elaborarea unei noi Legi a
drepturilor de autor, în 1996. Aceas ta,
însã, nu conþine nicio prevedere fa -
vorabilã scriitorului român, pe care îl
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lasã în totalitate la mâna editorului,
neprevãzând – cum se întâmplã în
alte þãri – nici garanþii de genul ono -
ra riului minim, nici sancþiuni clare ºi
imediate pentru încãlcarea dreptu -
rilor sale. Nici Legea timbrului literar,
votatã tot în cea de-a doua legisla -
turã democraticã, nu reprezintã alt -
ceva decât o satisfacþie platonicã
acor datã scriitorimii, întrucât ea nu
prevede mecanisme care sã îi oblige
pe editori sã achite efectiv acest 
timbru. În fapt, timbrul a început sã
fie recoltat de Uniune la ani buni
dupã intrarea în vigoare a legii, cu
intermitenþe ºi dupã presiuni de
duratã asupra guvernanþilor. Doar în
perioada în care vicepreºedintele
US a fost ºi ministru de Finanþe
(2007-2008), s-a putut recolta regu -
lat timbrul literar, operaþiunea înce -
tând însã odatã cu criza economicã,
semn cã legea are lacune serioase.

Singurul moment în care prezen þa
scriitorilor în politicã avea sã se do -
vedeascã beneficã pentru Uniunea
Scriitorilor ºi pentru literaturã, în
general, a fost momentul dezbaterii
ºi adoptãrii Legii indemnizaþiilor de
merit (2003-2004). Aceastã lege
atri buie unui numãr de 1500 de pen -
sionari din toate domeniile artistice –
între ei, un numãr relativ însemnat
de scriitori – un soi de pensie de

merit, cu ajutorul cãreia îºi pot pe tre -
ce senectutea în mod decent. Legea,
susþinutã de uniunile de creaþie ºi de
Academia Românã, a beneficiat de
prezenþa ºi influenþa lui Adrian
Pãunescu, care, ca preºedinte al
Comisiei senatoriale pentru culturã
ºi mass-media, a jucat un rol pozitiv
important în adoptarea ei, la finele
legislaturii 2000-2004, profitând ºi
de momentul economic favorabil
prin care trecea România.

Aventura scriitorilor în politicã avea
sã se încheie în perioada 2004-2008,
când ei au dispãrut aproa pe în totali -
tate. Excepþiile de genul poetului ºi
pro zatorului Varujan Vosganian, tot -
o datã parlamentar ºi ministru (2007-
2008), confirmã regula.

În schimb, în anii din urmã a în ce -
put fenomenul invers: nãvala politi -
cie nilor cãtre statutul de scriitor.
Este un fenomen cuprins în cadrul
celui, mai larg, al pseudo-scriitorilor,
pe care îl voi aborda separat.

Stabilizare ºi marginalitate

Spuneam cã eforturile echipei
Ulici au dat roade ºi, în ciuda crizei
economice prin care trece România
între 1997 ºi 1999, situaþia finan cia -
rã a Uniunii se stabilizeazã. O stabi -
li zare, desigur, pe palierul de jos,
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mult ajutatã de unele prevederi le gis -
lative în materie socialã, cum ar fi
asimilarea pensiilor US cu pensiile de
stat, mãsurã care a degrevat bu getul
USR de obligaþii enorme. Deceniul
2000-2010 începe ceva mai promi þã -
tor: revistele îºi gãsesc parteneri pri-
vaþi mai mult sau mai puþin dornici sã
ajute, Cartea Româneascã îºi ac cep -
tã condiþia de editurã micã, parti mo -
niul imobiliar este exploatat la un ni -
vel de subzistenþã, rãmânând ceva
fonduri ºi pentru sprijinirea scrii to  ri lor
în dificultate sau pentru re luarea unei
minime vieþi interne de organizaþie.

Lui Laurenþiu Ulici i-a urmat, în
2001, o echipã priceputã, care îm bi -
na prestigiul personal cu capacitãþile
administrative. Eugen Uricaru, ca
preºedinte, Nicolae Breban, ca vice -
pre ºedinte, Mircea Ghiþulescu ºi re -
gre tatul Ioan Flora, ca secretari, au
des fãºurat o activitate susþinutã
pen tru ca USR sã îºi regãseascã po -
ziþia influentã avutã odinioarã. Man -
datul lor a fost marcat de numeroase
reuºite, dar ºi de unele eºecuri, care
semnaleazã faptul cã timpul pierdut
în deceniul anterior nu mai poate fi,
de fapt, recuperat. S-a reuºit de -
mararea unui festival internaþional
care ºi-a cãpãtat rapid un renume
(Zile ºi nopþi de literaturã la Neptun),
a unui colocviu european destinat

scriitorilor din limbile minoritare, s-au
reuºit chiar investiþii care fac viitorul
Uniunii ceva mai sigur. Patrimoniul a
continuat sã sângereze, însã, din
cauza pasivitãþii autoritãþilor ºi a
corupþiei din justiþie, care au permis
înstrãinarea unor imobile de mare
valoare, în condiþii dubioase. Un
exemplu dureros este pierderea
clãdirii în care ºi-a avut sediul
Cartea Româneascã, în urma unui
proces care a ridicat multe semne
de întrebare. Sprijinul statului, obþi -
nut pentru prima datã dupã 1989, a
pãrut cã dã semnalul unei repozi -
þionãri sociale de substanþã, din care
literatura ºi scriitorul sã iasã câºti -
gaþi. Din nefericire, eforturile din pri -
ma jumãtate a deceniului nu aveau
sã dea rezultatele aºteptate. Dacã
stabilizarea financiarã este incon tes -
tabilã, dacã încercãrile de reconcili -
ere între taberele scriitoriceºti sunt ºi
ele vizibile, alte evoluþii atestã cã
politicul continuã sã trateze literatura
ca o Cenuºãreasã a democraþiei ºi
cã asupra acesteia acþioneazã forþe
extra-literare mult mai puternice
decât breasla. Instituþional vorbind,
US rãmâne marginalã în noua socie -
tate româneascã. Activitatea ei, cu
una-douã excepþii pe an, este com -
plet ignoratã de media sau de fac -
torul politic. Omul de rând, cel care
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privea cu jind, înainte de ’89, cãtre
clãdirea în care se adunau scriitorii lui
preferaþi, nici nu mai ºtie, trecând pe
Calea Victoriei, cã, în clãdirea aceea
afumatã ºi cam coºcovitã de la nu -
mãrul 115, îºi are sediul una dintre
instituþiile fundamentale ale naþiunii.

Revizuirile ºi diversiunea
„dosarului de Securitate”

La drept vorbind, nu gãsesc niciun
motiv pentru care scriitorul sã mai
poatã fi considerat actualmente o
voce incomodã pentru Putere, ori -
care ar fi ea. Publicaþiile literare au
tiraje confidenþiale (variind, în medie,
de la 500 la 1000 de exemplare, câ -
teodatã ºi mai puþin) ºi un public
demult dezinteresat de politicã. Emi -
siuni literare, la radio ºi televiziuni,
nu mai sunt, cu excepþia canalelor
culturale ale radioului ºi televiziunii
publice, care au audienþe foarte
mici. Nici mãcar în presã, scriitorul
nu mai este prezent ca în deceniul
an terior. Cartea beletristicã româ -
neas cã, vioaie ca numãr de titluri
anual, are tiraje care nu îi permit nici
mãcar sã intre în toate bibliotecile
orãºeneºti din România. 

ªi totuºi, politicul este în con ti nua re
interesat sã controleze scriitorimea
ºi instituþia ei reprezentativã. Dacã
deceniul 1990-2000 a fost dominat

de campania de „revizuiri”, cel urmã -
tor va aparþine psihozei „dosarului
de Securitate”.

Legislaþia care guverneazã de -
con spirarea colaboratorilor fostei
Securitãþi ca poliþie politicã, în ciuda
numeroaselor imperfecþiuni ºi omi -
siuni deliberate, are totuºi o calitate:
stabileºte o listã de prioritãþi, ordo -
natã alfabetic. Listã în care, în mod
corect, scriitorii ocupã ultimele poziþii
(paragraful þ, mai exact), întrucât nu
sunt persoane cu funcþie publicã sau
cu influenþã mediaticã deosebitã.
Lista începe, în mod firesc, cu ºeful
statului, cu preºedinþii Camerelor,
primul-ministru ºi miniºtrii, senatorii
ºi deputaþii º.a.m.d.

Ei bine, deconspirarea fostei Se -
curitãþi ca poliþie politicã a început în
forþã, în 2005, cu... scriitorii. Nu ºtim
nici astãzi nimic despre dosarele
per soanelor care încap în paragra -
fele a, b sau c ale listei de prioritãþi
din lege. Cei care au fost transfor -
maþi, de cãtre politicieni ºi de cãtre
media, în campionii colaboraþionis -
mului cu Securitatea, sunt ocupanþii
paragrafului þ: scriitorii. Campaniile
din 2005-2006 au produs un nou
puseu de vrajbã în rândurile breslei,
paralizând-o ºi deturnându-i atenþia
de la problemele grave ale literaturii
române contemporane.
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Un viitor instituþional incert

Astãzi, Uniunea se confruntã cu
incertitudinile viitorului. Criza econo -
micã a scos la ivealã bazele finan -
ciare inconsistente pe care stã insti -
tuþia, ca ºi absenþa reiteratã a spri ji -
nului statului. Parteneriatul cu agenþi
privaþi se dovedeºte, în ase menea
perioade, o himerã, câtã vreme enti -
tãþile economice se confruntã ele
însele cu mari dificultãþi. Puþinul pa -
tri moniu imobiliar rãmas în proprie -
tatea USR nu produce suficient, o
parte din el – în special casele de
vacanþã – având mare nevoie de in -
vestiþii pentru a-ºi mai putea înde -
plini misiunea. Singura avere realã a
USR, ºi anume hotelul din strada
Cãderea Bastiliei, este insuficient
pentru a susþine o uniune cu aproa -
pe 2500 de membri, care patronea -
zã mai multe reviste literare, festiva -
luri ºi conferinþe. Publicaþiile sub
egida USR ºi-au pierdut complet au -
dienþa publicã, tirajele lor, cu excep -
þia, poate, a României literare, scã -
zând la niveluri simbolice. Editura
Cartea Româneascã, preluatã în
parteneriat de un mare grup de pro -
fil, s-a restabilit ca imagine ºi 
securitate financiarã, însã rãmâne o
editurã de niºã, departe de forþa ºi
influenþa din perioada comunistã.

Noile proiecte, la rândul lor, au un
succes împãrþit. Dacã, sã zicem,
Colocviile tinerilor scriitori se bucurã
de oarecare atenþie din partea pre -
sei ºi a publicului larg, revista Noua
literaturã este o apariþie ºtearsã ºi
lipsitã de pregnanþã.

Viitorul USR este pus sub semnul
întrebãrii chiar de cãtre scriitorii care au
candidat la funcþia de preºedinte, la
alegerile din 23 noiembrie 2009. Toþi,
în frunte cu preºedintele în exerciþiu
(ºi viitor), Nicolae Manolescu, au evi -
denþiat în programele lor necesi ta tea
repoziþionãrii ºi a recâºtigãrii autori -
tã þii în faþa politicului. Utilitatea USR
nu poate fi pusã în discuþie, câtã
vreme ea cunoaºte un aseme nea
asalt al celor care doresc sã îi fie
mem bri. Însã absenþa mijloacelor fi -
nan ciare, indife ren þa instituþiilor sta -
tului, imobilitatea legislativã în ma te -
rie culturalã sunt obstacole se rioase
în calea recâºti gãrii poziþiei centrale
avute de Uniu nea Scriitorilor în sis -
temul cultural ro mânesc, înainte de
1989.

O promoþie ºi ceva care
seamãnã cu o generaþie

Literatura, fiind un produs al spiri -
tu lui, nu depinde nemijlocit de mer sul
societãþii. O societate totalitarã nu
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este o piedicã în calea capodoperei,
iar una pauperã nu poate împiedica
talentul viguros sã se manifeste. Aºa
încât nu trebuie sã ne mire cã, pe
fondul debilitãrii ºi decredibilizãrii
instituþionale a literaturii române de
dupã 1989, ºi-au fãcut debutul în lit-
e raturã promoþia ’90 ºi, respectiv,
douãmiiºtii, aceºtia din urmã reven -
dicându-ºi, mai orgolioºi, statutul de
generaþie.

Nouãzeciºtii, la drept vorbind, nu
erau niºte debutanþi absoluþi, în
1990. Cei mai mulþi dintre ei aveau o
remarcabilã activitate cenaclierã, în
primul rând la Cenaclul Universitas,
condus de criticul ºi profesorul
Mircea Martin, dar ºi la mai vechile
cenacluri optzeciste: cel de Luni ºi,
respectiv, Junimea. Trei dintre ei, ºi
anume Cristian Popescu (liderul pro-
moþiei), Radu Sergiu Ruba ºi
Rãzvan Petrescu, avuseserã parte
ºi de un debut editorial, remarcat de
criticii momentului. Alþii „debutaserã”
în colecþia „Cartea cea mai micã” a
revistei Viaþa studenþeascã. Cam toþi
erau prezenþe revuistice destul de
cunoscute. Dupã 1989, reuniþi sub
stindardul nouãzecismului ºi sub au -
to ritatea lui Cristian Popescu, liderul
de necontestat ºi, totodatã, unul din -
tre cei mai importanþi poeþi de dupã
1944, au luat cu asalt literatura.

Dacã optzeciºtii s-au repezit în ga -
ze tãrie ºi au ratat ºansa de a deveni
generaþia în jurul cãreia sã se struc -
tureze literatura post-revoluþionarã,
nouãzeciºtii au fost preocupaþi sã se
afirme literar ºi sã îºi publice crea -
þiile. Foarte repede, beneficiind ºi de
sprijinul generos al lui Laurenþiu
Ulici, scriitori ca regretatul Cristian
Popescu, Rãzvan Petrescu, Radu
Sergiu Ruba, Ioan Es. Pop, Horia
Gârbea, Daniel Bãnulescu, Mihail
Gãlãþanu, Cãtãlin Þârlea, Radu
Aldulescu, Ion Manolescu, Simona
Popescu, Caius Dobrescu, Andrei
Bodiu, Saviana Stãnescu º.a. devin
nume frecvent întâlnite în paginile
revistelor sau pe coperte de carte.
Prelungind (câteodatã, în autentic
spirit postmodern, prin contradicþie)
deschiderile operate de optzeciºti,
nouãzeciºtii nu sunt o generaþie, ci o
promoþie distinctã a optzecismului.
Una mai activã literar, mai pasionatã
de literaturã ºi de ceea ce Preda
numea „blestematele chestiuni inso -
lu bile”. Nouãzeciºtii sunt, alãturi de
bãtrânii ºaizeciºti, segmentul literar
cel mai interesant al momentului.

Unul dintre pãcatele scuzabile ale
criticii noastre mai recente este acela
de a inventa, la fiecare zece ani, o
generaþie. Aºa s-a întâmplat ºi cu
aºa-ziºii douãmiiºti, scriitori tineri ºi
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mai puþin tineri, ce debuteazã ºi se
afirmã dupã 2000. Cu mult scandal,
în parantezã spus, ºi cu veleitãþi ra -
re ori susþinute de texte. Elementul
coagulant pare a fi refuzul valorilor
anterioare, de la clasici la „depãºiþii”
nouãzeciºti, respinºi cu toþii încã
înainte de a fi citiþi. Câteva nume se
reþin, totuºi, cu frumoase promisiuni
pentru viitor, în special dintre poeþii
„generaþiei”: Marius Ianuº (un timp,
vedeta fracturismului ºi semnatarul
unor manifeste voit scandaloase),
Cosmin Perþa (un poet profund, care
se întoarce la lirism, la temele ºi val-
o rile lumii tradiþionale), Claudiu
Komartin, Teodor Dunã, Rãzvan
Þupa. Criticii au mai mult activitate
universitarã ºi revuisticã, remarca -
bilã fiind activitatea tinerilor din
provincie (Bogdan Creþu, Crina Bud,
Alex Goldiº, Andrei Simuþ, Adrian
Jicu), mai serioºi ºi mai constructivi
decât colegii lor bucureºteni (Marius
Chivu, Cosmin Ciotloº). Între ei existã
ºi un prozator excepþional: Bogdan
Popescu. Dar toate acestea nu alcã -
tuiesc o generaþie, cãci sexualitatea
nu poate fi o temã revoluþionarã, iar
între sobrul critic Daniel Cristea-
Enache (ceva mai copt, dar debu -
tând editorial în 2001) ºi, sã zicem,
impudicele confesiuni neartistice ale
Ioanei Bradea sau ale Ioanei Bãeþicã
nu existã nici o afinitate electivã...

Reunificarea 
literaturii române: 
un eºec post-revoluþionar

Unul dintre dezideratele legitime
de dupã 1989 a fost reunificarea 
literaturii române. Cãci multã vreme,
practic pe tot parcursul perioadei co -
muniste, a fost imposibil sã vorbim
liber despre literatura românã care
se scrie în afara graniþelor. ªi care
are trei compartimente: 1) literatura
ro mânã din þãrile limitrofe (Repu -
blica Moldova, Ucraina, Serbia), 
2) literatura românã din Israel, ºi 
3) literatura românã din Diaspora
(Europa de Vest, Statele Unite,
America de Sud, Australia, Canada).
Despre toate acestea, s-a putut
scrie puþin ºi selectiv. Din literatura
românã scrisã în þãri circumvicine,
pãtrunseserã în conºtiinþa literarã,
înainte de 1989, numai Grigore Vieru
(din Basarabia), Ioan Flora, Slavco
Almãjan ºi Florica ªtefan (din Serbia).
Despre scriitorii români din Israel era
interzis sã se vorbeascã, întrucât
aveau, în ochii regimului, o dublã cul -
pã: plecaserã din þarã, ºi încã într-un
stat capitalist. Despre exil, s-a putut
scrie parþial ºi în etape, singurii 
scriitori reintegraþi cât de cât fiind
Mircea Eliade, Emil Cioran ºi Eugen
Ionescu. Dar nici aceºtia cu întreaga
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lor operã, nici aceºtia tot timpul. Fie -
care apariþie a lui Eugen Ionescu la
Europa Liberã, bunãoarã, era ur matã
de o perioadã de interdicþie...

Dacã este sã consultãm „hãrþile”
valorice cu care opereazã astãzi cri -
tica româneascã, putem constata cã,
în afara numelor de mai sus, pu þine
altele au revenit acasã. Astfel, din
Basarabia, literatura românã i-a câº -
tigat pe Mihai Cimpoi, Valeriu Matei,
Leo Butnaru, Emilian Galaicu-Pãun,
Vitalie Ciobanu, Vasile Vasilache,
Dumitru Crudu. Rãmân pe mai de -
parte ignoraþi, din varii motive, Ion
Druþã, Andrei Þurcanu, Arcadie
Suceveanu sau Liviu Damian, iar
nu me ca Leonida Lari, Nicolae Dabija
sau Vasile Tãrâþeanu (acesta din
urmã, din nordul Bucovinei) po pu -
leazã, pe bunã dreptate, mai degra -
bã manifestãrile naþional-politice 
de cât pe cele literare. Din Serbia, a
pãtruns, poate, Nicu Ciobanu ºi s-a
afirmat furtunos Adam Pusloji?, care
a început sã scrie în româneºte în
1995, însã era arhi-cunoscut ca tra -
du cãtor a circa 80 de scriitori români
ºi prieten al lui Nichita Stãnescu.

Din Israel, rãmân în prim-planul
literelor actuale doar scriitorii care
erau bine poziþionaþi ºi înainte de
plecarea din România: Alexandru
Sever, Virgil Duda, Leon Volovici.

Mai puþin cunoscuþi decât ar merita
sunt (în ciuda premiilor ºi a activitãþii
susþinute) scriitori ca Shaul Carmel,
Mosari, Bianca Marcovici. A murit în
2007, fãrã sã fi fost recunoscut ca
atare, cel mai mare umorist român
de dupã Ion Bãieºu, I. Schechter,
deºi literatura noastrã de azi nu ex -
ce leazã în umor de calitate.

La fel de puþin încurajatoare este
si tuaþia reintegrãrii Diasporei în cir cu -
itul viu al literaturii noastre. Cu greu
s-a întors acasã Petru Dumitriu, dar
opera sa francezã rãmâne în mare
mã surã necunoscutã publicului, ne -
fiind nici mãcar tradusã. Poziþia lui în
istoria literarã rãmâne, în acelaºi timp,
sub semnul întrebãrii, deoarece opera
sa nu mai constituie un model pentru
proza de azi. Din Franþa, „cei trei
mari” – Ionescu, Eliade, Cioran – ºi,
respectiv, „neastâmpãratul” Dumitru
Þepeneag rãmân, în contexte dife -
rite, scriitorii cel mai frecvent întâlniþi
în dezbaterea de idei din literatura
românã ºi singurii a cãror reinte gra re
completã între reperele sistemului
de valori actual s-a încheiat cu suc -
ces. Alþi scriitori, ca Virgil Tãnase
sau George Astaloº, sunt prezenþe
fugare ºi marginale, cu toate cã va -
loric nu sunt deloc de ignorat. 

În general, fãrã alte exemple par -
ticulare, se poate spune cã Diaspora
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nu a pãtruns aproape deloc în circu itul
actual de valori. Pentru publicul larg,
literatura românã rãmâne – o do ve -
desc sondajele de opinie ce tes teazã
notorietatea scriitorilor con tem porani
– doar literatura produsã în graniþele
actuale ale þãrii. Istoriile literare apã -
rute dupã 1989 sunt un bun turnesol
al eºecului reunificãrii literaturii ro mâ -
ne. Cea a lui Dumitru Micu, mai ge ne -
roasã cu prezenþele din afara grani -
þelor, le grupeazã în capitole separate
de mersul litera turii din þarã, abor dân -
du-le cultural ºi informaþional, nu este -
tic. Cea a lui Nicolae Manolescu ne
îndreptãþeºte sã afirmãm cã, înainte
de a vorbi despre valorificarea este -
ticã a lite ra turii din afara graniþelor,
încã mai avem multe de fãcut pentru
a o cu noaºte.

Mã tem cã se adevereºte profeþia
unui hâtru, la începutul anilor ’90: în
afara celor care erau deja integraþi,
niciun scriitor din afara graniþelor nu
a pãtruns în ierarhia curentã. În niciun
caz la vârful acesteia.

O oglindã socialã 
a prestigiului literaturii:
programa ºcolarã 
ºi manualele

Programa ºcolarã ºi manualele
sunt un bun reper al autoritãþii de care
se bucurã literatura între pro du sele

unei societãþi. Înainte de 1989, li se
putea reproºa, cel mult, pre zen þa
fotografiei lui Nicolae Ceauºescu pe
pagina de gardã, o anumitã pru den þã
în expunerea literaturii recente ºi
unele bucãþi literare prea apãsat
patriotice. Exista, dupã cum se ºtie,
un singur manual pentru fiecare cla -
sã, în general redactat de profesori
vârstnici, cu mare experienþã (Maria
Pavnotescu), de inspectori reputaþi
ºi puºi la curent cu noutãþile (Nicolae
I. Nicolae) sau chiar de critici de an -
vergurã (Nicolae Manolescu). Desi -
gur, literatura Exilului, cea din þãrile
circumvicine sau autorii care puneau
probleme politice nu figurau în aces -
te manuale. Însã tabloul istoric ge -
ne ral, ca ºi valorile clasice ºi con -
tem  po rane, figurau în chip mulþu -
mitor. La drept vorbind, nu au existat
reproºuri serioase la adresa acelor
manuale, în afarã de obiecþia de
prin cipiu cã erau manualele unei
epoci condamnate de istorie.

Dupã 1990, ministerul de resort a
decis refacerea manualelor ºi a pro -
gramelor de studii aferente disci pli nei.
Au existat, în aceastã opera þiu ne, trei
etape: 1990-1998 (etapa încer cãrilor
de îmbunãtãþire ºi înnoire), 1998-2007
(etapa manualelor alternative) ºi
2007- (etapa diminuãrii dramatice a
studiului literar în ºcoala ro mâ neas cã).
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Manualele din prima perioadã, re -
dactate, în general, sub conducerea
unui universitar de prestigiu, au încer -
cat ºi, în bunã mãsurã, au ºi reuºit, sã
opereze douã schimbãri: 1) îmbogã -
þirea ºi înnoirea tablei de valori, prin
reintegrarea scritorilor din Exil, din
Basarabia, a celor ocultaþi pe criterii
politice ºi, nu în ultimul rând, a scriito -
rilor tineri (în speþã, a optzeciºtilor), ºi
2) înnoirea meto delor de predare a
literaturii române, prin combinarea
dis cursului istoric cu medalionul lite -
rar, analizele te ma tice ºi, în general,
cu intrepre tã rile moderne, pluraliste,
ale actului literar. Aceste schimbãri
au fost po si bile ºi datoritã unei rela -
tive coe renþe a programei preuniver -
si tare de literaturã românã, care a ur -
mãrit ace leaºi obiective. În concluzie,
se poate spune cã, în perioada 1990-
1998, studiul literaturii – inclusiv al
celei contemporane – în ºcoalã a pro-
gresat, în raport cu ultimii ani ai re -
gimului comunist.

Deriva programei ºi a manualelor
începe odatã cu aventura manua -
lelor alternative. În sine, ele nu sunt
rele, cu toate cã, din punctul de ve -
dere al elevului, argumentul plurali -
tãþii nu are relevanþã, cãci nimeni nu
poate învãþa dupã mai multe ma nua le
deodatã. Pentru elev, nu existã ma -
nuale alternative, ci numai manualul

sãu. Care este acelaºi cu manualul
clasei ºi al profesorului sãu. 

Din pãcate, odatã cu abando na -
rea manualului unic a început ºi al -
ter area programei ºcolare (deve nitã,
peste noapte, curriculum). S-a con -
siderat cã materia este prea „încãr -
catã” ºi, pe cale de consecinþã, s-a
trecut la „descãrcarea” ei. Astfel, mai
întâi au dispãrut aproape în totalitate
scritorii medievali. Din întreaga lite -
ra turã veche, nu se mai studiazã în
ºcoalã decât Ion Neculce ºi Dimitrie
Cantemir. Paºoptiºtii au fost reduºi
la trei nume (Heliade, Alexandrescu,
Alecsandri), iar din Eminescu nu se
mai studiazã decât 10 poezii (nu din-
tre cele mai repre zen tative) ºi nu vela
Sãrmanul Dionis. Din marea poe zie
interbelicã, de asemeni, nu mai figu -
reazã în pro gra mã decât patru poeþi.
Din litera tura postbelicã, au mai
rãmas doar Marin Preda ºi Nichita
Stãnescu, iar dintre scritorii mai
tineri, Mircea Cãrtãrescu. Un alt fapt,
greu de ex pli cat pedagogic ºi care
afecteazã for marea gustului literar ºi
a obiº nu in þelor de lecturã, este îm -
pu þinarea dramaticã a reco man dã -
rilor de lec turi supli mentare. În fapt,
elevului de clasa a XII-a i se reco-
mandã de douã ori mai puþine lecturi
suplimentare decât celui de clasa 
a V-a, cu toate cã ºtiinþa pedagogicã
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recomandã ca procen tajul sã fie
exact pe dos.

Criticile aduse noii programe ºi
ma nualelor alternative, în loc sã ducã
la o îmbunãtãþire a acestora, au pro -
vocat o stranie ostilitate a Co misiei
de literaturã românã a minis terului,
care a continuat sã refor me ze pro -
grama ºi manualele, pânã când, în
2007, s-a ajuns la o realã depreciere
a studiului literar în ºcoala româ -
neas cã. Împuþinarea cantitativã ºi
con fuzia de planuri au fãcut ca ima -
ginea literaturii române în ºcoalã sã
ajungã o caricaturã. Practic, oricine
poate absolvi ºcoala româneascã de
azi fãrã sã fi auzit mãcar de scriitori ca
Antim Ivireanul, Dimitrie Bolintineanu,
Ion Ghica, Dimitrie Anghel, Ion
Minulescu, Ion Pillat, Adrian Maniu,
Anton Holban, Mihail Sebastian,
Nicolae Breban, Dumitru Radu
Popescu, ªtefan Bãnulescu, Fãnuº
Neagu, Cezar Baltag, ªtefan
Augustin Doinaº, Ioan Alexandru,
Ana Blandiana, Leonid Dimov, Virgil
Mazilescu. ªi, mai ales, fãrã sã îi fi
citit vreodatã, fie ºi ca lecturã supli -
mentarã. Discursul istoric se reco -
mandã a fi – ºi, în clasa a IX-a, chiar
este – înlocuit cu cel tematic, renun -
þându-se la a-i mai furniza ºcolarului
o schiþã completã a evoluþiei litera -
turii române. Eliminarea textelor 

literare din cadrul probei de limba
românã, la examenul de bacalaure -
at, contribuie ºi ea la deprecierea
studiului literaturii, cãci, pentru cei
mai mulþi dintre ºcolari, ceea ce nu
este absolut obligatoriu la examen
nici nu se învaþã.

Uniunea Scriitorilor nu a inter ve nit
pentru a-ºi spune cuvântul în ches -
tiunea studiului literaturii în ºcoa lã, iar
Academia Românã, deºi a fãcut-o, a
fost complet ignoratã de auto ritãþi.
Ca dovadã cã factorul politic nu mai
pune niciun preþ pe lite raturã ºi pe
obºtea scriitoriceas cã.

În ultimii ani ai comunismului, au
fost voci care, în ciuda cenzurii, s-au
pronunþat public împotriva tehni ci -
zãrii învãþãmântului ºi a diminuãrii
pon derii materiilor umaniste în pro -
gra mul de studii al liceenilor ºi stu -
den þilor. Cultura literarã a genera -
þiilor formate înainte de 1989 este
însã net superioarã celei a tinerilor
din zilele noastre.

Pseudo-scriitorii 
ºi asaltul asupra instituþiilor
cu funcþie de legitimare

La momentul primului congres
din era democraticã (1990), Uniunea
Scriitorilor numãra circa 1300 de
membri. În 2009, ea numãrã peste
2400, dintre care 1200 numai în
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Asociaþia Scriitorilor din Bucureºti. În
afara acestor scriitori recunoscuþi ca
atare de breaslã, mai existã, pro ba -
bil, încã pe atâþia oameni care scriu
ºi publicã volume, fãrã sã facã parte
din US. Cum, între timp, nici po pu -
laþia României nu s-a înmulþit de
patru ori, nici nivelul literaturii ro mâ -
ne nu a crescut spectaculos, e lim -
pede cã aceastã creºtere numericã
a scriitorilor s-a fãcut cu preþul unei
scãderi calitative considerabile.
Media a scãzut foarte mult, cãci vâr -
furile actuale nu sunt mai prejos de
vârfurile de acum 20 de ani.
Câteodatã, sunt chiar aceleaºi.

Acest asalt pentru cucerirea sta -
tutului de scriitor nu e deloc atât de
nevinovat pe cât pare. Veleitarismul
literar este, în genere, un pãcat în -
gã duit, însã de data aceasta suntem
obligaþi sã vorbim nu de nevinovatul
veleitarism de odinioarã ºi dintot -
dea una, ci de penetrarea structurilor
literare de cãtre pseudo-scriitori. Cu
ani în urmã, aceºtia toceau fãrã folos
bãncile de pe coridoarele Casei
Scânteii. Astãzi, dacã au putere sau
fac rost de bani, se duc direct la edi-
turi ºi devin... scriitori. Adicã îºi trec
pe cartea de vizitã titlul de „scriitor”
(când pot adãuga ºi „mem bru al
Uniunii Scriitorilor”, e cu atât mai
bine), organizeazã lansãri, au parte
de publicitate în mass-media, 

înfiinþeazã cercuri, asociaþii literare
ºi chiar... academii. Pseudo-litera -
tura este o îndeletnicire extrem de
popularã chiar ºi în rândurile persoa -
nelor incapabile sã scrie trei rânduri
fãrã greºeli de ortografie: vedete de
televiziune, personalitãþi mondene,
comentatori sportivi sau oameni de
afaceri îºi comandã cãrþi, pe care le
redacteazã, fireºte, alþii, apoi le sem -
neazã cu numele lor ºi devin ºi ei
scriitori. Dacã au relaþii în lumea
ban carã, sponsorizeazã premii lite -
rare, cu condiþia ca printre laureaþi
sã se numere ºi ei/ele. 

Pseudo-literatura nu înseamnã
nu mai beletristicã. Diverºi potentaþi
locali, deveniþi profesori la multele
facultãþi de litere înfiinþate dupã
1990, produc pe bandã – singuri sau
cu „ajutorul” subalternilor – macula -
turã criticã universitarã. Inspectorii
ºcolari ºi profesorii preuniversitari cu
influenþã, de asemenea, au devenit
industrii de cãrþi de „comentarii”,
„sin teze” ºi „îndrumãri” pentru elevi.
Universitãþile particulare, spre a com -
pensa artificial insuficienþa aca de -
micã a cadrelor lor, îºi obligã pro fe -
sorii sã furnizeze clientului (pardon:
studentului plãtitor de taxe) com -
pendii, cursuri ºi suporturi de curs.
Rezultatul e o cantitate uriaºã de
plagiate scandaloase, compilaþii fãrã
ruºine ºi enormitãþi ºtiinþifice.
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Toatã aceastã pseudo-literaturã
produce o enormã confuzie în rândul
publicului. Acesta a ajuns sã nu mai
poatã face diferenþa între o carte
bunã ºi una proastã, între critica ºi
publicitatea literarã, între literaturã
ºi, vorba criticului Alex ªtefãnescu,
ceva care seamãnã a literaturã.
Îngri jorãtor nu este atât faptul cã se
citeºte din ce în ce mai puþin în
România, ci cã, din acel puþin, par -
tea care revine literaturii adevãrate
este din ce în ce mai micã. 

Spuneam cã asaltul pseudo-scri i -
to rilor nu este atât de inocent pe cum
pare. Deºi US a coborât mult ºta -
cheta, stabilind criterii de primire în
organizaþie strict formale, totuºi, un
mare numãr de autori de cãrþi nu
sunt primiþi ºi nu se bucurã nici de
atenþia celorlalte instituþii cu funcþie
de legitimare (critica, premiile de
pres tigiu, revistele renumite). Eºecul,
din pãcate, nu îi descurajeazã:
pseudo-scriitorii sunt foarte pricepuþi
în a-ºi crea propriile instituþii de legi ti -
mare. Astfel, România este inva da tã
de premii literare – un poet numãra
în 2007 peste 3000 –, de festivaluri
ºi reviste, de lansãri. Existã grupuri
de veleitari care au circuite de legiti-
mare personale, aproape com plete:
revista lor, cenaclul lor, edituri, pre-
mii, reþele de sponsorizare. Ie ºind
pentru o secundã din discursul arid

ºi exact, aº face observaþia cã este
incredibil cât de uºor pot obþine fon-
duri pseudo-scriitorii ºi cât de greu
scriitorii adevãraþi.

Cel mai urât aspect al fenome nu -
lui sunt politicienii pseudo-scriitori. În
special la nivel local, a apãrut o ade -
vãratã faunã de politicieni care, pen -
tru a-ºi polei blazonul ruginit, vânea -
zã, ca trofeu, literatura. Cu banii pri -
mãriei, ai consiliilor locale sau jude -
þene, ai bibliotecilor sau in sti tuþiilor
decentralizate, aceºtia îºi publicã,
uneori în ediþii scumpe (din pãcate,
kitsch), creaþiile, astfel încât vechiul
circuit intelectual, dinspre literaturã
înspre politicã, prin care s-a construit
România modernã, este inversat.
Literatura devine doar un accesoriu,
menit sã hrãneascã or go lii ºi sã 
contribuie la mania re pre zen tãrii,
ase meni costumelor „de firmã” sau
ma ºi nilor „bengoase”... Este o de -
gra dare cu totul nouã, pe care lite -
ratura românã nu a cunos cut-o nici
în pe ri oada comunistã, nici înaintea
perioadei comuniste.

Politica literarã 
a Ministerului Culturii: 
de la arbitrariu la absenþã
ºi-napoi la arbitrariu

Politicile literare ale Ministerului Cul -
turii, în cele douã decenii comuniste,
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reprezintã un caz unic în Europa.
Totul, începând de la su me le alocate
tipãriturilor literare ºi pânã la cadrul
instituþional ºi legislativ, este ne -
maiîn  tâlnit în lumea civilizatã ºi ri -
dicã serioase semne de întrebare
asupra seriozitãþii noastre ca stat.
Numai lipsa de interes public pentru
culturã face ca alte anomalii sã þinã
capul de afiº al presei de scandal.

Nu e vorba numai de bani. Deºi
nici banii nu sunt un accesoriu: cul -
tura are un aspect material de neevi -
tat, în absenþa cãruia ea rãmâne,
eventual, folclor. Culturã oralã, nu cul -
turã adevãratã. Iar cetãþeanul plã -
teºte impozite ºi pentru a avea acces
la culturã, nu numai la sãnãtate sau
ordine publicã.

Între 1990 ºi 2009, la Culturã 
s-au succedat 10 miniºtri, proveniþi
din 5 partide. Doar doi independenþi,
Andrei Pleºu ºi Marin Sorescu, au
fost consideraþi demni de a ocupa
fotoliul de administrator al politicilor
culturale naþionale. Au existat, în
aceºti 20 de ani, mai multe faze,
alternând între arbitrariul politicii 
personale ºi centralismul politicii de
partid, între finanþarea preferenþialã
a unor grupuri ºi finanþarea precarã
a tuturor, între intervenþionism ºi
ultra-liberalism. Criteriile de finan þa re
a culturii scrise s-au modificat ºi ele

de mai multe ori. Câteva constante,
însã, au rãmas, indiferent de compo -
nenþa politicã a guvernului sau de
persoana ministrului: 1) subfinanþa rea
cronicã, 2) finanþarea preferenþialã a
artelor interpretative ºi a culturii
moarte, în detrimentul literaturii, ºi 
3) absenþa oricãror obiective strate -
gice în finanþarea tipãriturilor.

Subfinanþarea cronicã nu cred cã
necesitã prea multe glose. Cifrele din
perioada ministeriatelor lui Andrei
Pleºu ºi Mihai Golu nu ne sunt acce -
sibile, însã odatã cu Marin Sorescu
s-a întemeiat tradiþia bugetelor care
încep cu 0,... . În 2009, la aniver -
sarea a 20 de ani de la cãderea
regimului comunist, s-a atins o ade -
vãratã culme a dezinteresului faþã
de culturã, cãreia i s-a alocat un pro -
cent de 0,19% din PIB, cel mai mic
din Europa ºi sub nivelul unor þãri ca
Azerbaidjan, Uzbekistan, Turkme -
nis tan sau al unor state africane. În
tot acest timp, niciun ministru al
Culturii, nici mãcar aceia care erau
ei înºiºi scriitori, nu a demisionat din
cauza subfinanþãrii: vanitatea de a fi
ministru a fost mai mare decât rãs -
punderea pentru domeniul de care
avea îndatorirea constituþionalã sã
se îngrijeascã.

Finanþarea preferenþialã a artelor
interpretative (dansul, teatrul, muzica

68



popularã, opera ºi opereta), a enter -
tainment-ului (filmul) ºi, mai cu sea -
mã, a culturii moarte reprezintã, pro -
babil, cea mai mare nedreptate care
se putea face literaturii române.
Avem o deosebitã consideraþie faþã
de toate artele, însã nu toate au fost
ºi sunt la fel de importante pentru
identitatea româneascã. România
modernã s-a construit prin literaturã,
nu prin operetã sau dans. Avem, de
asemenea, o uriaºã dragoste faþã de
patrimoniul românesc, aºa puþin ºi
ºters cum este el, în comparaþie cu
patrimoniul occidental, pentru cã re -
prezintã legãtura noastrã cu trecutul
ºi cu ceea ce vor fi fost rãdãcinile
noastre. Însã a direcþiona 75% din
bugetul ofticos al Ministerului Culturii
cãtre patrimoniu, în condiþiile în care
încã nu avem o legislaþie clarã în do -
meniu, iar monumentele recunos -
cute de UNESCO sunt deocamdatã
foarte puþine, înseamnã a deschide
drum liber arbitrariului ºi devalizãrii
banului public. Existã exemple fla -
grante: în 1998, ministerul a cheltuit
900 de milioane de lei pentru res -
taurarea unei capele private, datând
din secolul al XIX-lea, dintr-un cimitir
catolic din Bucovina. Capela respec -
tivã nu face parte nici astãzi din
vreun circuit de vizitare, intern sau
internaþional, nici din circuitul istoriei

artei, deci se poate spune cã nu are
valoare de patrimoniu. Cu aceastã
sumã se puteau edita, în 1998, 45
de titluri de carte, la tirajul de 1000
de exemplare fiecare.

Subvenþionarea artelor interepre -
ta tive ºi a filmului lasã loc ºi unor
discuþii, incomode pentru minister,
cu privire la aspectele comerciale
neconforme cu practicile europene
ale acestei susþineri. Unele mani fes -
tãri – spectacole de jazz sau folclo -
rice, filme, spectacole de muzicã
uºoarã etc. – au avut ºi au compo -
nente comerciale explicite, care le
fac neeligibile pentru sprijinul sta -
tului, în orice þarã civilizatã. A cheltui
bani publici pe manifestãri comer -
ciale, care aduc, în final, profituri
sub stanþiale unor persoane ºi socie -
tãþi private, nu trece nicãieri în lume
drept susþinere a culturii. La noi, da.

Nu a existat niciun singur exer -
ciþiu bugetar în care alocarea fondu -
rilor pentru cultura scrisã sã nu sus -
cite contestaþii puternice din partea
scriitorilor ºi editorilor. Fie cã lista
titlurilor subvenþionate era aprobatã
direct de ministru, la propunerea
func þionarilor Direcþiei pentru Carte
ºi tipãrituri, fie cã era rezultatul unei
comisii independente, fie cã s-a pe -
tre cut, ca în anii din urmã, sub egida
Administraþiei Fondului Cultural
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Naþional, distribuþia finanþãrilor pen -
tru cultura scrisã a fost în perma -
nenþã confuzã ºi netransparentã. Au
lipsit obiectivele strategice, care ar fi
generat ºi criteriile transparente de
finanþare. Alocarea banilor nu a vizat
nici stimularea creºterii valorice a lit-
e raturii, nici tipãrirea clasicilor, nici
susþinerea debuturilor, nici încura ja -
rea literaturii academice ºi a cerce -
tãrilor interdisciplinare. Dupã cum
achiziþia titlurilor pentru biblioteci nu
a urmãrit în chip sistematic încura -
jarea lecturii. Criteriile, în cazul cã au
existat, au fost strict formale ºi au
permis manifestarea nestingheritã a
bunului-plac.

Întreaga gestiune a culturii a stat,
în aceºti 20 ani post-comuniºti, sub
semnul unui ultra-liberalism pe care
nu l-am regãsit în politicile econo -
mice sau sociale. Invocându-se în
mod fals necesitatea neintervenþiei
statului, cultura a fost lãsatã pe
mâna legilor pieþei, deºi produsele ei
sunt de altã facturã decât deter gen -
þii, cauciucurile sau pasta de dinþi.

Revistele ºi editurile
Ministerului Culturii:
povestea unei sabordãri

În 1989, întregul aparat editorial –
cu excepþia câtorva edituri departa -

men tale – era în subordinea ºi în
proprietatea Ministerului Culturii.
Comu niºtii erau, desigur, ticãloºi,
dar nu erau imbecili. În timp, indus -
tria editorialã a fost structuratã ca o
adevãratã industrie. Pe lângã edi -
turi, ministerul era proprietarul unei
reþele de difuzare a cãrþii, cu aco -
perire naþionalã, ºi al unei reþele de
librãrii, iarãºi cu acoperire naþionalã.
Astfel încât industria de carte din
România reprezenta una din indus -
triile rentabile ale epocii comuniste.
Nu se putea, desigur, nici atunci sã
ºtii în orice moment câte cãrþi ai 
vândut în librãria din Dorohoi, cãci
nu existau calculatoare. Însã cãrþile
se vindeau foarte bine, în tiraje care
astãzi par de domeniul ºtiinþifico-fan -
tasticului. Nu erau rare cãrþile de 
criticã literarã vândute în 30.000 de
exemplare sau romanele care atin -
geau 100.000 de exemplare. Poezia
putea sã atingã cifre ameþitoare,
pânã la recordul de 150.000 de
exem plare atins de o ediþie Adrian
Pãunescu în BPT.

Dupã 1990, ar fi trebuit doar ca
mi nisterul sã achiziþioneze o tipo -
grafie ºi sã eficientizeze reþeaua de
distribuþie, pentru a da imboldul unei
industrii editoriale puternice, în con -
diþii de piaþã, industrie pe care ulte -
rior putea sã o privatizeze pe sume
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însemnate ºi într-o stare de sãnãtate
economico-financiarã. În loc sã facã
asta, conducerile succesive au pre -
ferat sã destructureze pur ºi simplu,
fãrã sã punã nimic în loc, reþeaua de
distribuþie ºi sã înstrãineze librãriile.
În numai doi ani de zile, 1990-1992,
numãrul librãriilor din Capitalã se
redusese deja la jumãtate, în spaþile
cedate instalându-se magazine de
þigãri ºi consignaþii. În provincie a
fost chiar mai rãu. Astãzi, în circa
60% din oraºele þãrii nu mai existã
nici mãcar o singurã librãrie.

Auto-distrugerea reþelei de dis -
tribuþie ºi de librãrii, continuatã dupã
1992 prin privatizãri ºi lichidãri, a
pus editurile într-o situaþie fãrã ie -
ºire. Pe de-o parte, finanþarea pri -
mitã de la buget se diminua, pe de
altã parte, dispariþia librãriilor fãcea
ca soluþia cãrþii comerciale sã nu
func þioneze. În decurs de un dece -
niu, marile edituri ale Ministerului
Culturii au falimentat ºi au trebuit
vân dute pe nimic. Editura Univers,
Editura Minerva, Editura Albatros,
Editura Eminescu, Editura Ion
Creangã, Editura Dacia, Editura
Scrisul Românesc, Editura Facla,
Editura Junimea au trecut în pro prie -
tate privatã sau ºi-au închis porþile.
Unele definitiv, ca Editura Eminescu
sau Editura Ion Creangã. Altele,

pentru un lung interval. Altele au
supravieþuit, dar cu preþul renunþãrii
la profilul lor. Dispariþia sau transfor -
marea atâtor edituri de prestigiu,
care îndeplineau ºi misiuni culturale
– cum ar fi editarea clasicilor, a lite -
raturii contemporane sau a celei
pentru copii – a dezechilibrat mediul
editorial, care, dupã 2000, a ajuns
sã fie dominat categoric de traduceri
ºi de cartea de divertisment. Litera -
tura românã nu pãtrunde decât
rareori în portofoliul marilor edituri.
În special tinerii ºi scriitorii neafiliaþi
vreunui grup de influenþã au de
suferit de pe urma acestei sabordãri
voluntare a marilor edituri de odini -
oarã. O întreagã disciplinã, editolo -
gia, aflatã la mare cinste în culturile
occidentale de azi, la noi este pe
cale sã se stingã, deoarece nimeni
nu mai are unde face ediþii critice ºi
ºtiinþifice, ceea ce va afecta puternic
cercetarea literarã de mâine.

Nici revistele ministerului nu au
dus-o mai bine. Ele nu mai puteau,
desigur, continua ca reviste subor -
do nate Ministerului Culturii, însã ab -
senþa unei strategii culturale coeren te
a fãcut ca despãrþirea de aceste
reviste sã se facã într-un mod care a
echivalat cu desfiinþarea lor. Publi -
ca þiile ministerului – dintre care
unele de strictã necesitate, cum ar fi
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Universul cãrþii, trebuiau totuºi men -
þinute ca publicaþii bugetare – au fost
întâi decapitalizate ºi apoi aruncate
pe piaþa liberã, dupã ce în prealabil
acumulaserã datorii uriaºe la chirie,
tipar ºi utilitãþi. Unele s-au desfiinþat,
altele, pentru a se salva, dupã pro -
cese istovitoare, au trecut sub egida
Uniunii Scriitorilor sau a autoritãþilor
locale. Toate ºi-au pierdut, însã,
pon derea pe piaþã ºi, deci, capaci ta -
tea regenerãrii prin mijloace proprii. 

Cazul Ministerului Culturii din
România, care a preferat sã desfiin -
þeze instituþii în loc sã le valorifice,
sub pretextul liberalismului ºi al eco -
nomiei de piaþã, este unic în lumea
civilizatã. Un uriaº patrimoniu –
material, uman, de prestigiu – a fost
azvârlit peste bord, fãrã ca vreun
responsabil sã fi fost vreodatã tras la
rãspundere.

E mai bine, e mai rãu?

Nu fac parte dintre cei nostalgici
dupã binefacerile comunismului.
Imaginile idilice ale librãriilor pline cu
cãrþi ieftine ºi bune sunt întotdeauna
contrabalansate, în mintea mea, de
cele ale cozilor la pâine sau ale ga -
lan tarelor goale din magazine. De
aceea, nu aº pune comparaþia în ter -
meni de mai bine/mai rãu. Cãci 

succesul sau eºecul nostru, în aceºti
20 de ani post-comuniºti, nu poate fi
raportat la ceea ce a fost ºi nu se
mai poate întoarce. Ci la ceea ce am
sperat cã va fi sau la ceea ce am fi
putut fi, potrivit potenþialului de care
dispunem.

Nu fac parte nici dintre cei care
cred cã România ar putea fi, vreo -
datã, un stat cultural. Unele culturi
latine – Franþa, Spania – au reuºit sã
creeze asemenea imperii culturale,
altele – Italia, Portugalia – nu. Ro -
mânul este un om echilibrat ºi nu
pre þuieºte exaltarea nici mãcar atun-
ci când vizeazã spiritul. Idealul nos-
tru pare a fi mai degrabã omul
„cuminte”, nu omul genial. Oricum,
în lume sunt puþine asemenea im -
perii. Niciunul nu are în spate un stat
atât de mic ca al nostru.

Cu toate acestea, aº spune cã
aceºti 20 de ani post-revoluþionari
reprezintã, pentru literaturã, un ºir
nesfârºit de înfrângeri ºi de lichidãri,
între care construcþiile sunt foarte
puþine ºi cumva stinghere. Dintr-o
prezenþã de care factorul politic sau
societatea nu puteau sã nu þinã
cont, literatura românã contempo -
ranã a devenit un spectru. În raport
cu ceea ce se putea face, nu am
fãcut aproape nimic. Nimic bun.
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Sigur cã am capacitatea de a dis-
tinge între valorile literare ºi cele
instituþionale. Ca valori literare, încã
stãm bine. Criticii profesioniºti nu se
pot plânge de absenþa cãrþilor de
valoare, ele apar în fiece sãptã -
mânã, în toate colþurile þãrii ºi în
toate genurile literare. Sunt activi (ºi
produc cãrþi importante) scriitori din
mai multe generaþii, precum ºi scri -
itori neafiliaþi generaþional. Au apãrut
ºi apar talente noi ºi tineri scriitori
promiþãtori.

Din nefericire, tabloul pozitiv al
valorilor literare este anulat de cel
complet negativ al valorilor instituþio -
nale. Da, a apãrut tânãrul poet
Cosmin Perþa, însã cãrþile lui se tipã -
resc la edituri obscure din nordul
Ardealului, în 300 de exemplare, sau
în ediþii pe lângã care „Cartea cea
mai micã”, a revistei „comuniste”
Viaþa studenþeascã era un lux. Da,
s-a consacrat cãrturarul clujean ªte-
fan Borbely, un critic ºi un com pa -
ratist de mare anvergurã ºi origi nali -
tate. Dar cãrþile lui apar în tiraje con-
fidenþiale, ca ºi revistele în care pub-
licã; valoarea lui, în loc sã fecun -
deze spaþiul public românesc, se
consumã în „cercul strâmt” al spe -
cialiºtilor. Spaþiul public aparþine
„scriitorilor” Andreea Marin, Mihaela
Rãdulescu sau Laura Andreºan. 

Da, Nicolae Breban continuã marile
sale cicluri romaneºti, dar, la 50 de
lei volumul, tetralogia Voinþa de 
putere ajunge sã coste 200 de lei:
sumã inaccesibilã studenþilor, profe -
so rilor ºi intelectualilor cãrora le este
destinatã.

Îngrijorãtoare este ºi timiditatea
instituþionalã a Uniunii Scriitorilor.
Cãci ea trãdeazã o conºtiinþã a mar -
ginalitãþii, a neputinþei. Era normal
ca o parte din autoritatea ei trecutã
sã disparã, dar e complet anormal
ca ea sã disparã cu totul. Ieri, un sin-
gur scriitor, vicepreºedinte al US,
oprea reintroducerea realismului
socialist, ameninþându-l pe dictatorul
Ceauºescu cã se va sinucide.
Astãzi, nici mãcar sinuciderea colec -
tivã (ºi efectivã) a întregii conduceri
n-ar mai putea determina, sã zicem,
Parlamentul democratic sã voteze
micºoararea TVA-ului pe carte ºi
tipãrituri. 

Scriitorul era, în trecut, o voce.
Era normal ca, acum, aceastã voce
sã fie concuratã de alte voci, ca
urmare a revenirii societãþii ro mâ -
neºti la pluralism. Era normal ºi ca
vocile scriitorilor sã nu se mai audã
la unison, nemaiexistând acel unic
adversar care, la suprafaþã, unea
toate nemulþumirile într-o rezistenþã
comunã faþã de regim. Dar nu-i
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deloc normal ca vocea scriitorului sã
disparã de tot ºi sã fie înlocuitã cu
pseudo-voci. Nu e normal ca unui
interpret de muzicã folk sã i se facã
funeralii naþionale, iar despre moar -
tea marelui scriitor ªtefan Bãnulescu
sã aparã în gazete doar douã-trei
rânduri. Nu e normal ca toate com -
paniile de stat, care trãiesc din mo -
nopolul unor activitãþi economice ºi
sunt subvenþionate de la buget, sã
dispunã de case de vacanþã luxuoa -
se, la munte ºi la mare, de prime ºi
indemnizaþii, iar Uniunea Scriitorilor
sã dispunã doar de douã vile, vechi

ºi neîncãpãtoare, clãdite pe banii ei,

ºi sã nu primeascã subvenþii pentru

reviste ºi cãrþi. Nu e normal ca anu -

mite instituþii de stat sã se lãfãie în

sedii care nu le aparþin, iar Uniunea

sã tremure pentru soarta sediului ei,

reclãdit din temelii tot cu banii ei. Nu

mai continui: fiecare scriitor român o

poate face la fel de bine ca mine.

Pentru cã toþi simþim aceeaºi adân -

cã nemulþumire. Nu e mai rãu ca ieri.

Înainte de toate, e mai rãu decât tre -

buia sã fie. E mai rãu decât în cele

mai pesimiste închipuiri ale noastre.
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Confluenþe





Prin bunãvoinþa ºi la invitaþia
Exce lenþei Sale, Ambasadorul Re -
pu  blicii Azerbaidjan la Bucureºti, 
dr. Eldar Hassanov, am avut prilejul
sã particip la o importantã reuniune
in  ter na þio nalã privind dialogul intre-
ci vi lizaþii, organizat cu prilejul împli -
ni rii a 40 de ani de la înfiinþarea Or -
ga ni zaþiei Con ferinþei Islamice. În tâl -
nirea a avut loc la Baku în zilele de
11 ºi 12 noiembrie 2009. Parla men -
tari, oa meni politici, miniºtri, pro fe -
sori uni versitari, ziariºti ºi scriitori din
Europa, Asia, Africa, America de
Nord ºi de Sud, Australia – practic
din întreaga lume au parti cipat ºi au
dezbãtut delicatele teme ºi proble -
me ale dialogului între culturi ºi civi -
lizaþii.

Considerãm cã este o problemã
care ne priveºte direct pe noi,
românii ºi România, soarta aºe zân -
du-ne la linia de contact între creº -
tinism ºi islamism, considerând cã
aceastã chestiune privind dialogul
sau con frun tarea face parte din real-
i tatea noas trã. Socotim cã este
folositor sã facem cunoscut punctul
de vedere al unei autoritãþi în ma -
terie, punct de vedere exprimat la
conferinþa de la Baku. Mulþumim ºi
pe aceastã cale Excelenþei Sale, 
dr. Eldar Hassanov nu doar pentru
pri lejul oferit de a cunoaºte mai bine
Azerbaidjanul, miºcarea de idei din
lumea islamicã, ci ºi pentru prezenþa
sa atât de fireascã ºi de beneficã în
România.
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Conceptul de dialog între civili za þii
a apãrut în era Rãzboiului Rece ca
un rezultat al revitalizãrii identitãþilor
culturale ºi etnice, fapt ce s-a reflec-
tat în revoluþia naþionalitãþilor în
Europa de Est ºi în Uniunea So vie -
ticã, ceea ce, în schimb a dus la fon-
darea unor noi state bazate pe aces-
te identitãþi. 

Acest fapt a condus la reînnoirea
interesului pentru dimensiunea cul tu -
ralã a relaþiilor internaþionale. Supo -
ziþia era aceea cã relaþiile internaþio -
nale sunt în mare mãsurã influenþate
de atributele culturale ale popoarelor
ºi cã armonizarea acestui fel de re -
laþii necesitã ºi o manipulare a va -
riabilelor culturale.

S-a susþinut, de asemenea, cã
existã legãturi între comportamentul
po litic, economic ºi cel cultural.
Aseme  nea comportamente sunt

percepute ca oferindu-ºi un suport
reciproc.

Cooperarea culturalã reduce per -
cepþiile eronate ºi întãreºte coope ra -
rea politicã ºi economicã, iar realizã -
rile comune în domeniile politicului ºi
economicului creeazã un mediu ce
conduce cãtre contacte culturale în -
sem nate. Acest lucru a fost manifes -
tat în noua literaturã despre coope -
ra rea internaþionalã. Spre exemplu,
termenul de Mãsuri de Construire a
Încrederii (MCÎ) este un rezultat al
Rãzboiului Rece. Cu toate acestea,
discutând despre acest termen dupã
încheierea rãzboiului, numeroºi autori
au sugerat introducerea conceptului
de MCÎ culturale ca pe un contrafort
pentru cele politico-militare. Aceastã
sugestie s-a bazat pe supoziþia cã
„dimensiunea culturalã a strategiilor
de rezolvare a conflictelor ajutã la
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construirea încrederii între popoare
ºi în gãsirea soluþiilor chiar la nivel de
rãdãcinã prin promovarea inte rac þiu -
nilor socio-culturale dintre popoare
ce provin din medii divergente. 

Contactul personal dintre po poa re
cu diferite medii de viaþã va ºterge
câteva dintre neînþelegerile create
de guvernãri.” Mai departe, majo -
ritatea proiectelor de cooperare
regiona lã, trans-regionalã ºi globalã
cuprind o dimensiune culturalã. De
exemplu, proiectul de cooperare
EU-ASEAN ce a fost lansat în 1996,
a inclus o dimensiune culturalã
majorã, iar Fundaþia Euro-Asiaticã a
fost fondatã pentru a promova ase -
menea cooperãri. UNESCO a lansat
la rândul ei conceptul de „culturã
pentru pace” ca o componentã ma -
jorã a proceselor de construire a
pãcii. Organizaþia pentru Solidaritate
a Oamenilor Afro-Asiatici a acordat
multã atenþie în ultimii ani subiectului
dialogului cultural global. De ase me  -
nea, când propunerile de coope rare
Mediteraneanã ºi Euro-Mediterane -
anã au fost prezentate în perioada
de dupã Rãzboiul Rece, noþiunile de
cooperare culturalã au fost încã de
la început introduse. Acest lucru s-a
bazat pe supoziþia cã dacã aceastã
cooperare Euro-Mediteraneanã este
sã fie sustenabilã atunci trebuie sã

se adreseze gamei de activitãþi uma -
ne, inclusiv cele culturale. În 2004, o
instituþie pentru cooperare culturalã
Euro-Mediteraneanã a fost fondatã
în Alexandria.

În acest context a apãrut con -
ceptul de Dialog între Civilizaþii. Nu
este adevãrat faptul cã acest con -
cept a apãrut ca un rãspuns la teza
lui Huntington despre Ciocnirea din -
tre Civilizaþii dezvoltatã în 1993.
Huntington argumenta faptul cã prin -
ci pala axã de conflict în viitor va mer -
ge pe liniile culturale ºi religi oase. Ca
o extensie, el a emis teoria potrivit
cãreia conceptul de civilizaþii diferite,
ca cel mai înalt rang al iden titãþii cul-
turale, va deveni din ce în ce mai fo -
lo sitor în a analiza potenþialul de con -
flict în viitor. 

Conceptul de Dialog între Civili -
zaþii a apãrut prima datã în literatura
primei Conferinþe Inter-Parlamen ta re
pe probleme de Securitate ºi Coope -
rare în zona Mediteraneanã ce a avut
loc în Malaga în iunie 1992. Docu -
men tul Final al Conferinþei fãcea
referire la conceptul de Dialog între
Civilizaþii ºi Drepturile Omului. Se re -
fe rea la valorile comune ale civili za -
þiilor, la normele înþelegerii ºi tole -
ran þei reciproce ºi la cooperarea în
domenii precum cultura ºi drepturile
omului. De asemenea, stipula cã
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dialogul este esenþial pentru a mic -
ºora decalajul dintre popoarele arabe
ºi cele europene, ºi cã astfel de dia -
loguri ar trebui sã se bazeze pe „va -
lori comune cum ar fi respectul pen -
tru viaþa umanã, nevoia de valori
spirituale ºi solidaritate umanã.”

Teoria lui Huntington a fost o pro -
vocare pentru conceptul de Dialog
între Civilizaþii. Acea teorie a condus
la controverse globale ce au sfârºit
într-un numãr de propuneri de a
iniþia dialoguri între civilizaþii. Pro pu -
neri internaþionale s-au intensificat
dupã evenimentele din 11 septem -
brie 2001, deoarece aceste eveni -
men te au stabilit o separare globalã
între lumea Vesticã ºi cea Musul -
manã. Cea mai importantã dintre
aceste propuneri a fost cea a fostului
preºedinte al Iranului, Khatami, în
1997, care, iniþial, a fost prezentatã
în discursul sãu din cadrul Adunãrii
Generale din 1999 ºi ulterior în ca -
drul Declaraþiei Adunãrii Generale a
Naþiunilor Unite din 2001 ca anul
Dia  logului între Civilizaþii ºi a con -
stituit rezoluþia Adunãrii Generale din
noiembrie 2001, intitulatã „Dia logul
între Civilizaþii, Agenda Globalã”.

Alte propuneri au fost, de ase me -
nea, prezentate, cum ar fi Declaraþia
de la Teheran, emisã de Organizaþia
Conferinþei Islamice (OCI) în mai 1999.

Au mai fost, de asemenea, ºi alte ini -
þiative precum propunerea Iranului
de a iniþia un dialog între Egipt, Iran,
Italia ºi Grecia (ca þãri reprezentând
civilizaþiile Egipteanã, Persanã, Ro -
manã ºi Greacã) ce s-au finalizat în
patru runde de discuþii între anii
1999 ºi 2001. Unul dintre principa -
lele rezultate ale acestui dialog a
fost „Declaraþia de la Atena” despre
Dialogul între Civilizaþii. ªi în no iem -
brie 2001 Liga Statelor Arabe a þinut
prima sa conferinþã intitulatã „Dialo -
gul între Civilizaþii: Cooperare, nu
Conflict.” Uniunea Europeanã a in -
clus, de asemenea, în Proiectul de
parteneriat Euro-Mediteranean, for -
ma lizat în Declaraþia de la Barcelona
din noiembrie 1995, o componentã
culturalã. În martie 2002, a iniþiat „Un
program de acþiune pentru Dialog
între Culturi ºi Civilizaþii”, ºi a ajutat
la înfiinþarea Fundaþiei Euro-Medite -
raneene pentru dialog intercultural.
În final, ne mai putem referi de ase -
menea la propunerea „Alianþa dintre
Civilizaþii” ce a fost prezentatã de
cãtre fostul Secretar General al
Naþiunilor Unite, Kofi Anan, în 2006.

Acest document va evalua pro -
ble maticele chestiunii dialogului
între civilizaþii; va revizui premisele
unui dialog viabil ºi structurile ºi 
procesele sale esenþiale, cu scopul
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de a evalua prezentele modele de
dialog între civilizaþii în lumina aces-
tor discuþii pentru a arãta promi -
siunile ºi limitãrile dialogului între
civilizaþii. 

Problematica 
Dialogului între Civilizaþii
într-o Lume Unipolarã

Dialogul între civilizaþii întâmpinã
o serie de problematici ce ar trebui
sã fie pe deplin înþelese dacã e sã
ne lansãm într-un dialog viabil. Mai
întâi de toate, conceptul de dialog
între civilizaþii se suprapune cu alte
concepte, cum ar fi dialogurile inter-
credinþe, inter-culturale. Ultimele
douã concepte sunt relativ specifice
ºi pot fi cu uºurinþã distinse în com -
paraþie cu conceptul de dialog între
civilizaþii. Credinþa, în general, se re -
ferã la religie. Termenul de dialog
inter-credinþe se referã la interacþiuni
cooperante ºi pozitive între popoare
cu tradiþii („credinþe”) religioase
diferite atât la nivel individual, cât ºi
la nivel instituþional, ce conduc la tol-
e ranþã ºi respect reciproc. Se dis -
tinge de sincretism sau religie alter -
nativã, acel dialog implicã adesea
promovarea înþelegerii între diferite
religii pentru a creºte toleranþa pen-
tru alþii, mai degrabã decât sã 

sintetizeze credinþe noi. Un astfel de
dialog este des întâlnit între religiile
Abrahmice, Iudaism, Creºtinism ºi
Islamic, ºi recent a fost lansat între
Islamism ºi Budism. Rezultatele dia -
lo gurilor inter-credinþe au fost limi -
tate ºi dialogurile în sine au avut
viaþã scurtã deoarece Iudaismul ºi
Creºtinismul nu recunosc religia
Islamicã ca pe o „religie divinã”.
Acest lucru este de înþeles întrucât o
astfel de recunoaºtere ar însemna
neapãrat negarea celor douã religii.
Mai departe, Islamul ºi Creºtinismul
au ca fundament o credinþã de bazã
în diseminarea acolo a mesajelor
cãtre necredincioºi, ceea ce a dus la
o percepþie despre ambele pãrþi ale
dialogului, cum cã cealaltã parte
foloseºte dialogul pentru a atinge
acel obiectiv. 

Cultura înseamnã un set de cre -
dinþe împãrtãºite, obiceiuri ºi com -
por tamente sociale ale unui grup de
oameni. În acest sens, dialogul inter-
cul tural se referã la schimburile cul -
turale între grupuri de diferite culturi
cum ar fi cooperarea culturalã dintre
Europa ºi naþiunile din Sud-Estul
Asiei în cadrul reuniunii Asia-Eu ro pa,
unde o fundaþie pentru interacþiuni
culturale, Fundaþia Singapore, a fost
înfiinþatã.
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Oricum, conceptul de civilizaþie
este destul de vag. Un înþelept arab
a definit civilizaþia ca fiind „un set de
atribuþii ce rezultã din viaþa socialã.
Aceasta include toate manifestãrile
vieþii materiale, intelectuale ºi mo -
rale a popoarelor incluzând ºtiinþele,
industriile, obiceiurile ºi formãrile.”
Acesta a argumentat faptul cã civili -
zaþiile se reflectã cel mai bine în ºti-
inþe ºi industrii, dar cultura este cel
mai bine articulatã în limbi ºi lite ra -
turã. În mod corespunzãtor, în vre me
ce civilizaþiile se pot muta dintr-un
loc în altul, culturile nu pot face asta,
întrucât sunt caracterizate mai
degrabã de specificitate decât de
generalitate. 

Cu toate cã este posibil sã de fi -
neºti graniþele culturale, o aseme nea
sarcinã este destul de dificilã în cazul
civilizaþiilor. Acest lucru expli cã lipsa
de consens asupra numã rului ci vi -
lizaþiilor. În vreme ce Huntington a
iden tificat opt civilizaþii, Toynbee s-a
referit la 21 de civilizaþii. Alþii susþin
cã de fapt existã o singurã civilizaþie
globalã cu diverse grade de ac cen te.
Acest lucru l-a condus pe Muhajirani,
fostul director al Centrului pentru
Dia log între Civilizaþii din Iran, sã
sus þinã faptul cã aceste concepte de
dialoguri inter-credinþe, inter-cul tu -
rale ºi despre civilizaþie ar trebui

folosite inter-schimbabil. Argumen -
tãm cã în timp ce teza lui Muhajirani
este validã, cu excepþia referirii la
dialogul inter-credinþe, un asemenea
dialog are conotaþii diferite ºi mai
sensibile ce transcend celorlalte
douã concepte.

A doua problematicã principalã
este sã se identifice cine reprezintã
o anumitã civilizaþie. Cine reprezintã
o civilizaþie multinaþionalã ca aceea
europeanã? Reprezintã elitele con -
ducãtoare într-o civilizaþie a unei sin -
gure naþiuni, precum cea Chinezã,
acea civilizaþie, sau ar trebui sã îm -
partã aceastã reprezentare cu alte
elite non-guvernamentale? ªi dacã
existã trenduri intelectuale diferite
într-o civilizaþie, care dintre acestea
ar pretinde reprezentarea? Ar trebui
sã creãm o combinaþie de trenduri
intelectuale care sã reprezinte acea
civilizaþie? 

Cea de-a treia problematicã a
dia logului între civilizaþiile con tem -
porane o reprezintã condiþiile în care
dialogul are loc. Victoria Vesticã în
Rãzboiul Rece a dezlãnþuit forþe de
uniformitate ºi conformitate ideolo -
gicã ºi culturalã. S-a susþinut cã va -
lo rile vestice sunt cel mai nou model
de dezvoltare umanã, alte culturi tre-
buie sã depunã eforturi pentru a se
apropia de aceste valori, iar Vestul
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trebuie sã depunã eforturi în a con -
vinge alte þãri sã le accepte. Mani -
fes tãrile ideologice ale acestor argu-
mente pot fi gãsite în teza Sfârºitul
Istoriei a lui Fukuyama.

Un astfel de simþ al triumfului ºi al
supremaþiei valorilor vestice ce re -
zultã din cãderea Uniunii Sovietice
cu siguranþã creeazã dificultãþi în
implicarea într-un dialog echitabil ºi
semnificativ. Acest simþ al supre -
maþiei valorilor vestice este evident
în atacul Vestului asupra valorilor
non-vestice, în special cele asiatice
ºi musulmane, ºi în dezbaterile din
Vest despre compatibilitatea Isla mului
cu democraþia. Aceste dezbateri
pre supun cã legitimitatea Islamului
ar trebui sã derive din conformitatea
sa cu valorile vestice mai degrabã
decât cu ale sale. Acest trend a fost
adâncit dupã atacurile din 11 sep -
tembrie 2001, când Statele Unite,
susþinute de majoritatea aliaþilor sãi
europeni, a iniþiat o nouã strategie
bazatã pe unilateralism politic ºi cul -
tural ºi conformitate forþatã cu dorin -
þele vestului deghizate în „comuni -
tatea internaþionalã”. Acest lucru nu
conduce cãtre un dialog viabil între
civilizaþii întrucât un astfel de dialog
presupune recunoaºterea faptului
cã valorile civilizaþiilor ce dialo ghea -
zã sunt legitime ºi egale.

Premisele unui Dialog
Eficient între Civilizaþii 

Existã douã mari abordãri ale
pro blematicilor evidenþiate, cea
Instrumentalistã ºi cea Contextualã.
Complexitatea ºi numeroasele di -
men siuni ale problematicilor dialo -
gului între civilizaþii cer o nouã abor -
dare prin care dialogul s-ar baza pe
anumite ipoteze. Dupã judecata
noas trã, acceptarea acestor ipoteze
este mai importantã decât substanþa
dialogului în sine, întrucât acestea
determinã succesul sau eºecul dia -
logului. Dialogul între civilizaþii este
de naturã sã se dezvolte ºi sã pro s -
pere dacã se bazeazã pe urmã toa -
rele premise.

Dialog între Entitãþi Similare

Un dialog între civilizaþii ar trebui
sã aparã între entitãþi, religii, state,
unitãþi non-guvernamentale, ºi/sau
orice alt fel de unitãþi, similare, ce au
în comun mai mult sau mai puþin
ace  leaºi caracteristici. Nu este posi-
bil sã te lansezi într-un dialog între
„Islam” ºi „Vest” întrucât prima este
o religie, iar cea din urmã este mai
degrabã o unitate geograficã. Faptul
cã unitãþile ce dialogheazã nu sunt
similare transformã dialogul într-un
proces unidirecþional în care numai
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valori ale unei pãrþi sunt subiect 
de dezbatere. Deci, ar trebui sã
avem în discuþie dialoguri între ci vi -
lizaþiile Vesticã ºi Arabã sau între
China ºi lumea Arabã, ce sunt unitãþi
similare. 

Un acord între filosofia ºi
produsul final al Dialogului

Acesta face referire la ipotezele
filosofice ºi mijloacele ºi cadrele me -
to dologice între care se poartã dialo -
gul. Probabil cele mai importante
dintre ele sunt: a) o recunoaºtere a
faptului cã dialogul nu este un pro -
ces cu suma zero, ci bazat pe posi -
bilitatea de obþinere a unor câºtiguri
comune ºi de atingere a unor com -
pro misuri ºi soluþii reciproc accepta -
bile pentru probleme pertinente, b) o
recunoaºtere a faptului cã obiectivul
dialogului nu este sã dovedeascã
dreptatea valorilor unuia, ci mai de -
grabã sã prezinte ºi sã le explice ºi
sã le compare cu punctele de ve -
dere ale celorlalþi, ºi c) definirea
obiectivului final al dialogului, care
este rezultatul final pe care parte -
nerii de dialog doresc sã-l obþinã.
Dacã un astfel de obiectiv nu a fost
stabilit dinainte, dialogul poate pro -
duce dezamãgire ºi colapsul proce -
sului în sine.

Simultaneitate între 
Dialogul între Civilizaþii 
ºi Cooperarea Economicã 
ºi Politicã

Existã douã puncte de vedere
prin cipale despre relaþia dintre dia -
logul între civilizaþii ºi alte forme de
cooperare. Aceste puncte de vedere
reflectã percepþii diferite ale legã tu -
rilor dintre cooperarea politicã, eco -
no micã ºi între civilizaþii. Dupã pri -
mul punct de vedere, un progres
sem ni ficant trebuie realizat în toate
ariile de cooperare. Cu toate aces -
tea, progresul într-o singurã arie nu
trebuie neapãrat legat de progresul
în celelalte. În consecinþã, ºi din pri -
cinã cã dialogul între civilizaþii este o
zonã mai puþin sensibilã, se poate
obþine un progres semnificant în
aceastã arie indiferent de posibilele
stagnãri din celelalte arii. Numeroºi
analiºti au susþinut argumentul cã
dialogul între civilizaþii trebuie de po -
li tizat. Depolitizarea se referã la
douã mari elemente: dialogul nu tre -
buie sã aibã de-a face cu chestiuni
politice ºi lipsa progresului în ches ti -
unile politice nu trebuie sã se rever -
se asupra progresului în aria dialo -
gului între civilizaþii. 

Cea de-a doua ºcoalã de gân -
dire susþine ideea con form cãreia
com  por tamentul uman nu poate fi 
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aranjat pe compartimente. Compor -
tamentul politic, cel economic ºi cel
social sunt toate componente ale
totalitãþii comportamentului uman ºi,
ca rezultat, dinamica unei com po -
nente neapãrat se revarsã asupra
dinamicii celorlalte. În consecinþã,
niciun progres semnificativ nu poate
fi obþinut în zona dialogului între ci vi -
lizaþii decât dacã se obþine un pro -
gres similar în ariile cooperãrii eco -
no mice ºi politice. Sunt douã varian -
te ale acestui punct de vedere.
Prima pune accentul pe apropierea
dialogului între civilizaþii dupã sau în
colaborare cu rezoluþia principalelor
chestiuni politice ºi economice, care
afecteazã pãrþile.

S-a afirmat cã doar cu excepþia
cazului în care astfel de chestiuni
sunt rezolvate, dialogul între civili -
zaþii va fi afectat, un astfel de dialog
având nevoie de un anumit cadru
politico-economic. Aceastã variantã
este dominantã între cercetãtorii ºi
profesioniºtii arabi. Un cercetãtor tu -
nisian a susþinut faptul cã, atâta timp
cât conflictele remarcabile rã mân
nesoluþionate, „ele vor continua sã
despartã naþiuni, ºi niciun fel de
cooperare nu va fi posibilã”. 

Deºi a doua variantã recunoaºte
legãturile dintre cele trei arii de co -
operare, preferã sã se concen treze

asupra cooperãrii culturale ºi a dia -
lo gului între civilizaþii sperând cã va
conduce spre o mai bunã în þe legere
ºi, de aici, la rezoluþia princi pa lelor
chestiuni politice ºi economice.
Acest punct de vedere s-a reflectat
în articolul scris de Klaus Kinkel, fos-
tul Ministru German de Externe,
despre relaþia dintre Europa ºi lu mea
musulmanã, în care argu men ta: „Ceea
ce avem nevoie în toate situa þiile este
sã evitãm separarea dintre dialo gul
politic ºi cel pe civilizaþii. Nu este po -
sibil sã obþii progres într-unul izolat
de celelalte.” De asemenea, Boucnina,
Directorul General al Or ga  nizaþiei
Arabe pentru Educaþie, Cul turã ºi
ªtiinþã, a susþinut faptul cã „dialogul
între civilizaþii nu se poate baza pe
un teren solid decât dacã se ajunge
la o soluþie justã ºi per ma nentã pen-
tru chestiunile pertinente, ºi cât timp
pãrþile aplicã o legitimitate in -
ternaþionalã bazatã pe dualitate.”

Teoreticienii relaþiilor internaþio -
nale au concluzionat îndelung faptul
cã doar tranzacþiile umane prin ele
însele nu rezultã neapãrat în coope -
rare. În unele cazuri, s-a descoperit
cã mai multe astfel de tranzacþii au
dus la mai multe conflicte. Acest lucru
s-a întâmplat deoarece aceste tran -
zac þii au apãrut în condiþii de ine ga -
li tate, iar partenerii au avut be neficii
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inegale de pe urma lor. Prin urmare,
nu este suficient sã te im plici în tran -
zacþiile umane. Este, de asemenea,
important ca, în aceeaºi mãsurã, ca -
drul economic ºi politic al acestor
tranzacþii sã îmbunãtã þeas cã per -
cep þia beneficiilor reciproce. În con -
cluzie, argumentul nostru este cã
dialogul între civilizaþii va fi enorm 
de mult îmbunãtãþit dacã ar fi situat
într-un cadru general de cooperare
politicã ºi economicã.

Concluzia pe care o putem trage
din aceastã analizã este aceea cã
un progres semnificant în ariile de
parteneriat economic cu beneficii ºi
de o parte ºi de cealaltã, rezoluþia
conflictului sud-sud, ºi cooperarea
politicã ºi pentru securitate nord-sud
sunt esenþiale pentru avansarea dia-
logului între civilizaþii. O aseme nea
cooperare va crea noi condiþii pentru
stabilizarea ºi normalizarea nou-cre-
atelor cadre economice ºi politice.
Toate ariile de cooperare trebuie sã
meargã mânã în mânã. Progresul
într-o arie va aduce forþe de progres
pentru o alta.

Urmãrirea unei 
Paradigme Multi-Culturale
în Dialogul între Civilizaþii

Noþiunea de dialog între civilizaþii
nu este universal acceptatã. 

Respingerea acestei noþiuni se
poate întâlni printre aceia care dis -
putã existenþa unei singure civilizaþii
demne de luat în seamã, care este
cea Vesticã, iar toate celelalte civi li za -
þii trebuie sã depunã eforturi pentru a
se adapta la aceasta. Ne reuºita de
adaptare este un mijloc de a întãri va -
lo rile subdezvoltãrii ºi autoritaris mului.
Se poate întâlni, de asemenea, printre
cei care afirmã faptul cã dia logul între
civilizaþii este o simplã fa þadã pentru a
masca intenþiile agre sive ale Vestului
ºi cã foloseºte dia logul pentru a pro -
mova valorile ves tice. Aceºtia citeazã
o dovadã a co lap sului dialogului inter-
credinþe din tre Vatican ºi al-Azhar, ce
a re zultat din tendinþa Vaticanului de a
folosi dialogul pentru a pro mo va
prozeli tismul în lumea musul manã. În
alte pãrþi, am susþinut faptul cã lipsa
progresului în dialogul cul tu ral Euro-
Mediteranean în fazele sale primare a
fost un rezultat al insis ten þei Uniunii
Europene ce solicita o schim bare a
valorilor religiei Musulmane.

Acest lucru necesitã un dialog ce
e evident bazat pe multiculturalism.
Conceptul de multiculturalism se
referã la aprecierea diversitãþii tu tu -
ror culturilor de cãtre toþi cei impli caþi.
Asta include numeroase elemente
cum ar fi: i) prevalenþa paradigmei
non-ierarhice a culturilor astfel cã
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toate culturile sunt considerate egale
ca valoare ºi importanþã, ii) anga ja -
rea într-un dialog autentic între cul -
turile ce coexistã bazat pe schimbul
de idei ºi aptitudini, iii) urmãrirea
unei strategii anti-rasiste, ºi iv) par -
ticiparea tuturor „grupurilor culturale”
în instituþiile dialogurilor culturale.
Multi culturalismul în esenþã înseam -
nã recunoaºterea ºi respectarea di -
fe renþelor culturale ºi demararea
acþiu nilor de stabilire a canalelor de
comunicare dintre culturi. Acest
lucru nu exclude existenþa valorilor
universale comune ce strãpung
toate culturile. Cu toate acestea,
însemnãtatea ºi aplicarea operaþio -
nalã a acestor valori diferã de la o
culturã la alta.

Urmãrirea unei 
Noi Cunoaºteri –
Determinarea Dialogului

Succesul dialogului între civilizaþii
depinde de implicarea acestuia în
chestiunile actuale ce privesc toate
pãrþile mai degrabã decât rememo -
rarea experienþelor istorice ºi încer -
ca rea de a le reinterpreta în moduri
ce dau impresia cã relaþiile dintre
civilizaþiile ce dialogheazã au fost
po zitive de-a lungul istoriei, sau 
concentrarea pe contribuþia unor 

civilizaþii la altele. Un dialog viabil
între civilizaþii trebuie sã se adre -
seze chestiunilor ce sunt pe ordinea
de zi a sistemului global ºi, de ase -
menea, pe cea reciprocã, cu scopul
de a identifica viziunile ºi abordãrile
fiecãrei civilizaþii asupra chestiunilor
de pe aceste agende. Probabil cã
cele mai importante chestiuni de pe
agenda globalã sunt cele despre
globalizare, democraþie, drepturile
omului, dezvoltare, inginerie ge ne ticã
ºi clonare, terorism, arme de distru -
gere în masã ºi auto-deter minarea
na þionalã. În toate aceste cazuri, dia -
lo gul trebuie sã producã „noi cunoº -
tinþe” decât sã le recicleze pe cele
vechi. În acest fel, dialogul va contri -
bui la eliminarea percepþiilor greºite,
va promova progresul ºi cu noaº terea
umanã ºi va dovedi cã alte civilizaþii
sunt oarecum capabile sã îmbo gã -
þeascã cunoaºterea globalã.

O Paradigmã a Aplicãrii
Universale a Normelor 
culturale reciproc acceptate

Valoarea ºi credibilitatea paradig -
melor multiculturale depind de apli ca -
rea lor universalã ºi consis tentã atât
asupra chestiunilor, cât ºi a pãr þilor. O
preocupare egalã pentru drep turile
omu lui ºi pentru auto-determinarea
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culturalã a tuturor grupurilor este
pro  babil sã promoveze schimburi cul -
turale ºi încredere în angaja mentul
ferm al Japoniei într-o asemenea
paradigmã. Dacã s-ar fi convenit cã
armele nucleare sunt o ameninþare
pentru umanitate, o asemenea va -
loare ar trebui aplicatã tuturor acto -
rilor ce posedã asemenea arme.
Con centrarea exclusivã asupra unui
singur actor, precum Iranul sau
Coreea de Nord, lãsându-i pe ceilalþi
deoparte de orice angajament, cum
este cazul Israelului, va distruge cre -
di bilitatea dialogului. Acordurile asu -
pra drepturilor omului ºi auto-deter -
minarea naþionalã ar trebui sã fie, de
asemenea, aplicate tuturor popoa -
relor sub ocupaþie, fie ele Timorul de
Est, Kosovo sau Palestina.

Referitor la Preocupãrile tuturor
Pãrþilor Dialogul între Civilizaþii tre -
buie sã fie adresat chestiunilor ma -
jore ce privesc toþi actorii. Agenda
acestui dialog trebuie sã fie accepta -
bilã pentru toþi actorii ºi nici mãcar
unul sã nu aibã puterea de veto asu -
pra chestiunilor ce vor fi incluse.
Acest lucru este crucial pentru a fi
ferite de percepþiile cã dialogul este
un cadru unidimensional prin care
una dintre pãrþi stabileºte agenda. 

Dialogul între civilizaþii nu poate
prospera în condiþii de adâncã 

separare în interiorul fiecãreia dintre
civilizaþiile ce dialogheazã. Probabil
cã cel mai important exemplu este
separarea dinãuntrul civilizaþiei mu -
sul mane, aceea între ªiiþi ºi Suniþi,
sau dintre Ortodocºi ºi Catolici, deºi
cea din urmã s-a diminuat relativ.
Asemenea divizãri au fost sursa
unor mari conflicte înãuntrul ºi între
câteva state musulmane, în special
dupã invazia anglo-americanã asu -
pra Irakului, ce a rezultat ca o ame -
ninþare majorã ce putea separa civi-
lizaþia musulmanã ºi, de aseme nea,
sã se reverse ºi chiar asupra te mei
dialogului între civilizaþii. Mai de parte,
un dialog între diverse uni tãþi politice
ºi sociale ale civilizaþiilor, despre pã -
rerile lor asupra chestiu nilor respec-
tive este, de asemenea, esenþial pen -
tru a le permite sã aparã în dialo gul
între civilizaþii cu pãreri mai mult sau
mai puþin armonioase.

Structuri ºi Procese 
ale Dialogului între Civilizaþii

Premisele dialogului între civili -
zaþii doar au subliniat apelul pentru
gândirea asupra cadrului dialogului.
Asta ridicã patru mari probleme, ca -
drul instituþional al dialogului, rolul gru -
purilor societãþii civile, contribu þiile
pãrþilor dialogului la costul acestuia,
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substanþa dialogului ºi, la sfârºit, pro -
dusul final.

Cadrul Instituþional

Un dialog între civilizaþii necesitã
instituþionalizare. Înfiinþarea unei
instituþii devotate organizãrii dialo gu -
lui, definirea agendei sale, atingerea
unor concluzii ºi diseminarea infor -
maþiilor rezultate este crucial pentru
viabilitatea unui asemenea dialog.
Dialogurile ce pornesc de la o bazã
ad-hoc si unde nu existã un cadru
instituþional pentru activitãþile pe
care le implicã au cel mai probabil o
duratã scurtã de viaþã. Având cunoº -
tinþã de cât de centralã este insti -
tuþio nalizarea, ASEM a înfiinþat Fun -
daþia Singapore, iar Dialogul Euro-
Mediteranean a înfiinþat Fundaþia
Euro-Mediteraneanã Anna Lindh
pentru Cooperare Culturalã.

O Contribuþie 
a Societãþii Civile

Dialogul între civilizaþii trebuie sã
implice grupuri ale societãþii civile. În
cel mai rãu caz, dialogul se poate
transforma într-un dialog între oficiali
guvernamentali fãrã nicio contri bu þie
a acestor grupuri, ce va fi influ enþat
de propriile rezultate. De fapt, aces -
ta a fost cel mai mare reproº adus

dialogului Celor Patru (Egipt, Iran,
Grecia ºi Italia, reprezentând patru
civilizaþii) în ultima jumãtate a anilor
’90. Dialogul a fost restrâns doar
pentru întâlniri între diplomaþi ºi foºti
diplomaþi în spatele uºilor în chise,
fãrã nici o contribuþie din par tea nici -
unei instituþii din afara guver nelor; de
asemenea, s-a adus aceeaºi criticã
propunerii Khatami pentru di a logul
între civilizaþii, ce l-a re strâns doar
pentru diplomaþi, academicieni ºi
media.

Substanþa Dialogului

Ne-am referit anterior la impor -
tan þa preocupãrii pentru chestiuni
con temporane globale ºi bilaterale
de interes comun. Putem adãuga ºi
faptul cã dialogul nu trebuie restric -
þio nat de la a schimba pãreri, mai
ales când acesta se adreseazã sur -
selor de neînþelegeri ºi imagini ne -
gative, cum ar fi lipsa de informaþie
sau informaþiile eronate oferite de
cãrþi ºi de media. Identificarea aces -
tor zone ºi implementarea unor pro-
grame care sã trateze aceste as -
pecte este o sarcinã crucialã a unui
dialog viabil.

Documentarea Dialogului

Pentru ca dialogul sã aibã un
efect cumulativ pe termen lung, 
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acþiunile trebuie publicate ºi disemi -
nate sistematic, iar un website pen -
tru dialog trebuie dezvoltat. Acest
lucru va asigura o relaþionare între
membrii de dialog ºi va proteja îm po  -
triva redundanþei, ce ar putea con  -
duce la colapsul dialogului.

Împãrþirea comunã 
a Cheltuielilor 
ºi a Responsabilitãþilor

Dialogul presupune anumite chel -
tu ieli. Este important ca partenerii de
dialog sã împartã aceste cheltuieli,
altfel, partea care susþine toate cos -
turile va deþine controlul proceselor
de stabilire a agendei ºi de punere
în aplicare a acesteia în cadrul dialo -
gului. Aceasta este problema ce
afecteazã dialogurile între civilizaþiile
Lumii a Treia ºi celelalte, cum ar fi
dialogul Euro-Mediteranean, în care
partea europeanã deþine controlul
în tregului dialog în parte, deoarece
este singurul finanþator al tuturor 
ac tivitãþilor.

Modele ale Dialogului 
între Civilizaþii

Pentru cã am evidenþiat deja prin -
ci palele chestiuni filosofice ºi meto -
do logice ale dialogului între civili -
zaþii, vom face o trecere în revistã a

celor mai importante modele con -
tem porane cu scopul de a le evalua
viabilitatea ºi de a sugera mijloace
prin care sã se revitalizeze. Mode -
lele alese sunt cazuri „reale” de dia -
lo guri. Spre exemplu, proiectul
„Alianþa Civilizaþiilor” al fostului se -
cre tar general al Naþiunilor Unite nu
a fost revizuit, deoarece nu a devenit
niciodatã real, rãmânând doar ca o
propunere. Mai departe, am luat par -
te la primele trei modele revizuite,
ceea ce înseamnã experienþa di -
rectã cu contribuþiile lor efective. În
acest sens, am ales patru modele,
dia logul chino-arab, dialogul Ja po -
nia-lumea Arabã, dialogul Euro-
Mediteranean ºi dialogul Uniunea
Europeanã-Organizaþia Conferinþei
Islamice. 

Dialogul Chino-Arab

Vã puteþi aminti faptul cã
Huntington a susþinut cã civilizaþia
Islamicã este un potenþial aliat al civ-
ilizaþiei chineze, ambele având mai
multe þeluri revizioniste ºi îm pãr -
tãºind conflicte comune cu alte civi-
lizaþii, în special cu Vestul. Mai pre-
cis, el a identificat interese co mune
ale Chinei cu Islamul în do menii ca
proliferarea armelor, drep tu rile omu-
lui ºi democraþia, ce intrã în conflict
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cu acelea ale Vestului, ºi se pare cã
acestea sunt arii în care cele douã
civilizaþii vor coopera. Huntington a
susþinut cã va apãrea o „conexiune
chino-islamicã”, în care China va co -
opera mai strâns cu Iran, Pakistan ºi
alte state pentru a-ºi îmbunãtãþi po -
zi þia internaþionalã.

Mulþi din lumea arabã i-ar îm -
pãrtãºi teza lui Huntington despre
apropierea chino-islamicã, dar nu
pentru a confrunta Vestul, dupã cum
a spus el, ci pentru cã existã lucruri
în comun referitoare la civilizaþie ºi
culturã între civilizaþiile Chinezã ºi
Islamicã. Ambele pornesc pe drumul
modernizãrii beneficiind de realizã rile
Vestului. Problema este cã Huntington
a amestecat civilizaþia Vesticã cu
politicile câtorva elite conducãtoare
din Vest ºi a considerat cã dezacor -
dul cu astfel de politici înseamnã o
confruntare cu Vestul.

Liga Statelor Arabe a luat iniþiati -
va de a înfiinþa un forum chino-arab
pentru cooperare ce ar include, prin -
tre altele, componenta dialogului
între civilizaþii. Aceasta a pregãtit o
propunere cu drepturi depline ce a
fost trimisã Ministerului de Externe
Chinez în 2002. Partea chinezã a
studiat propunerea pãrþii Arabe ºi a
sugerat sã limiteze proiectul doar la
consultãrile anuale dintre ministrul

de Externe chinez ºi omologul sãu
arab, înainte de convocarea Adunãrii
Generale a Naþiunilor Unite în sep -
tembrie. Partea Arabã a specificat
cã miniºtrii de externe chinez ºi arab
vor fi ocupaþi cu alte probleme ºi cã
ar fi avantajos sã existe o comuni -
care directã ºi multidimensionalã
chino-arabã pe toate problemele de
interes comun incluzând dialogul.
Partea chinezã a fost convinsã de
viabilitatea propunerii arabe, iar
Declaraþia ºi Programul Executiv ce
înfiinþa Forumul Chino-Arab au fost
semnate pe 14 septembrie 2004, la
Cairo, în timpul întâlnirilor Consiliului
ministerial al Ligii la care a luat parte
ministrul de externe chinez. Forumul
se întruneºte anual la nivel guverna -
men tal (ministerial) ºi neguverna -
men tal (mediu de afaceri ºi aca de -
micieni). 

Întrunirea chino-arabã din sep -
tem brie 2004 a fost prima de acest
fel în cadrul Forumului. Aceastã în -
tru nire, de asemenea, a fost martora
primului simpozion chino-arab dedi -
cat problemei dialogului între civili -
zaþii. Un al doilea astfel de simpo -
zion a avut loc la Beijing în 2005.
Cea de-a doua întâlnire a Forumului
a avut loc la Beijing în mai-iunie
2006. Întâlnirile au conþinut discuþii
despre noile chestiuni globale ºi
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regionale cum ar fi crearea de zone
fãrã arme de distrugere în masã,
anti-terorismul, sistemul de comerþ
glo bal multilateral. Cea de-a doua
întâlnire s-a referit în special la su -
biectul Dialogului între Civilizaþii ba -
zat pe diversitate, înþelegere, tole -
ran þã ºi beneficii reciproce. Acest
lucru a rezultat într-un Program Exe -
cutiv pentru perioada 2006-2008.
Programul se referã în capitolul ºase
la cât de central este subiectul coo -
pe rãrii culturale ºi a dialogului între
civilizaþii.

Dialogul chino-arab între Civili za þii
este o mare realizare, nu în sensul cã
îndeplineºte profeþia lui Huntington,
cãci nimic din acel dialog nu este
îndreptat împotriva celorlalþi actori,
în special Vestici, dar în sensul cã
pentru prima datã ambele pãrþi sunt
direct implicate într-un dialog multi -
la teral instituþionalizat, pe probleme
culturale. Cu toate acestea, se poate
remarca faptul cã Forumul se con -
centreazã pe probleme legate de
ener gie, comerþ, investiþii ºi mediu,
în detrimentul subiectului dialogului
între civilizaþii, care este perceput ca
fiind unul rezidual. În Programul
Executiv din 2006-2008, Dialogul a
fost clasat ca fiind a ºasea arie de co -
operare. Mai apoi, dialogurile nu au
reieºit în niciun fel de documentaþie,

cum ar fi publicaþii ce ar putea con -
strui un corp comun de cunoaºtere
chino-arabã pe noi subiecte.

Principalul avantaj al Dialogului
chino-arab este acela cã se petrece
între parteneri relativ egali ce împãr -
tãºesc interese similare. De ase me -
nea, se petrece într-un cadru institu -
þional, ceea ce asigurã continuitate.
Cu toate acestea, nu a produs lu crãri
documentate pânã acum ºi încã mai
are de a face cu adevã ra tele pro -
bleme de interes comun. Se pare cã
ambele pãrþi au decis sã acþio neze
cu precauþie pentru a nu trans forma
argumentaþia lui Huntington despre
legãtura chino-arabã într-o profeþie ce
se împlineºte de la sine. Dar niciuna
dintre pãrþi nu trebuie sã se dea în
lãturi de la a îndrãzni sã întã reas cã
Forumul, întrucât substanþa aces tu ia
nu are nimic de-a face cu orice
sche mã anti-Vesticã. 

Dialogul 
Japonez-lumea musulmanã

Noþiunea de Dialog între Civilizaþii
Japonez-musulman (DCJM) a apã -
rut din Japonia când, pe atunci mi -
nis trul de Externe al Japoniei, domnul
Kono, a sugerat, în ianuarie 2001,
iniþierea unui dialog între Japonia ºi
þãrile din Consiliul de Cooperare al
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Golfului. Propunerea a fost bine pri -
mitã ºi extinsã sub presiunea echi -
pei consultative a Japoniei condusã
de profesorul Itagaki, ºi urma sã
devinã dialogul între Japonia ºi lu -
mea musulmanã, sub titlul de Dia lo gul
între Civilizaþii Japonez-musul man.
Pânã acum, s-au þinut ºapte runde de
dialog, mai exact la Manama (2002),
Tokyo (2003), Teheran (2004), Tunis
(2006), Tokyo (2007), Riyadh (2007),
ºi Kuweit (2009).

DCMJ a fost sponsorizat de Mi -
nis terul pentru Afaceri Externe al
Japoniei ºi de Bahrain. Aceste insti -
tuþii decid unde se susþin confe rin -
þele ºi cine participã. Aºadar, DCMJ
este mai mult sau mai puþin un dia -
log sponsorizat ºi controlat pe linie
guvernamentalã cu slabe contribuþii
din partea instituþiilor societãþii civile
în Japonia ºi în þãrile musulmane. La
toate rundele a existat o contribuþie
masivã din partea guvernelor gazdã
ºi, într-un fel, toþi participanþii au fost
sponsorizaþi ºi finanþaþi ori de cãtre
guvernul gazdã ori de cãtre propriile
guverne. Dacã guvernele reprezintã
civilizaþii sau nu, aceasta este o în -
tre bare controversatã. Dar ca parti -
ci pant la toate rundele de dialog (cu
excepþia celei de-a patra), noi consi -
derãm cã, dacã dialogul va continua
în viitor pe aceastã linie, se va 

transforma într-un dialog elitist ce nu
va avea nimic de a face cu civili za -
þiile. O contribuþie din partea institu -
þiilor non-guvernamentale este ne -
ce sarã dacã se vrea ca DCMJ sã
reziste ºi sã prospere.

Urmãrile acestor conferinþe erau
publicate sub formã de cãrþi, fapt ce
punea pe hârtie dezbaterile ºi nu -
meroasele perspective. Probabil cã
aceasta este prima realizare a
DCMJ ce a rezultat în publicaþii, ma -
jo ritatea dintre ele producând noi
cunoºtinþe despre chestiunile con -
tem porane ale dialogului între civili -
zaþii. Cu toate acestea, publicaþiile
nu au fost difuzate pe scarã largã ºi
nici puse la dispoziþia unui public
mai larg în Japonia ºi în lumea mu -
sul manã pentru a avea impactul
dorit în largile grupuri ale societãþii
civile ºi asupra opiniei publice.
DCMJ a contribuit enorm de mult la
îmbunãtãþirea înþelegerii reciproce
dintre grupurile de intelectuali arabi
ºi japonezi care au participat la
aceste dialoguri. 

La runda de dialog de la Manama,
trei teme au fost discutate, Islamul ºi
Globalizarea, co-existenþa ºi inte rac -
þiunea dintre Islam ºi Japonia, ºi
Islamul ºi relaþiile internaþionale. 
La Tokyo s-a pus accent pe tema
Pãcii ºi Dezvoltãrii Umane cu teme
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secundare despre Modernizare ºi
Întâlnirea dintre Culturi: Lumea isla -
micã vãzutã din perspectiva Japo -
nezã. Runda de la Teheran a avut
ca subiect principala temã a Dem -
nitãþii Umane dintr-o perspectivã
japonezã ºi islamicã. Runda de la
Tunis s-a concentrat pe problema
Diversitãþii în Societatea Umanã din
perspectiva Japoniei ºi a Islamului.
Cea de-a cincea rundã a avut ca
subiect tema co-existenþei ºi a armo -
niei dintre civilizaþii, rolul dialogului
între civilizaþii. Sub aceastã temã
principalã, trei subiecte au fost lã -
sate deoparte, Islamul ºi Dezvol ta -
rea, Mediul înconjurãtor ºi Viaþa,
Diversitatea Culturalã ºi Rolul Me -
dia. Temele primelor cinci runde au
fost destul de relevante pentru pro -
blemele contemporane ce preocupã
pe japonezi ºi pe musulmani. Cu
toate acestea, aceste teme au fost
alese de cãtre ministerele de ex ter -
ne gazdã sau care sponsorizau, cu
puþine contribuþii din partea partici -
pan þilor. Alte probleme, cum ar fi
democraþia ºi drepturile omului, ar -
mele de distrugere în masã, mediul
înconjurãtor ºi rolul Naþiunilor Unite
ºi al NATO rãmân încã deschise
pentru discuþii.

La aceste runde au participat
oameni de ºtiinþã din Japonia, þãrile

arabe, Iran ºi Malaezia. Dar arabii
au fost supra-reprezentaþi. Iran a luat
parte la toate rundele, însã Malaezia
a fost singurul stat musulman ce a
participat în afarã de tãrâmul lumii
arabe ºi de Iran. De fapt, un singur
cercetãtor din Malaezia a participat
la runda a treia, datoritã eforturilor
Ministerului de Externe Japonez.
Lumea musulmanã este mult mai
mare decât lumea arabã ºi decât
Iran. Alte state musulmane din Africa
ºi Asia, precum Nigeria, Senegal,
Mali, Somalia, Indonezia, Pakistan
ºi statele din Asia Centralã, ca
Uzbekistan ºi Kazakhstan, urmeazã
sã se implice în acest dialog dacã el
va deveni reprezentativ pentru lu -
mea musulmanã.

Principala problemã cu DCMJ
este aceea cã a început fãrã a avea
un master plan pe termen lung. De -
ci zia asupra cãrei þãri va gãzdui ur -
mãtorul dialog nu este luatã decât
abia cu câteva sãptãmâni înainte de
convocarea dialogului, ºi pânã atunci,
ar putea fi prea târziu pentru partici-
panþi pentru a aduce o con tribuþie
credibilã. În consecinþã, o fun daþie
cul turalã arabo-japonezã ar trebui în -
fiinþatã pentru a superviza dialo gul.
Fundaþia ar decide asupra te me lor
de discuþie, participanþii ºi afiliaþiile
acestora ºi va gãzdui întrunirile ºi va
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publica acþiunile. Un fond special va
fi creat pentru a permite participan -
þilor sã participe în afara controlului
guvernelor. Acest lucru este oare-
cum esenþial dacã se doreºte ca dia-
logul sã devinã un dialog real între
civilizaþii.

În octombrie 1994, UE a pre -
zentat o propunere de înfiinþare a
Parteneriatului Euro-mediteranean
(PEM). Prevederile acestei propu -
neri stabileau cã Parteneriatul viza
direct „suportul pentru stabilirea unei
zone de stabilitate ºi securitate ºi
crearea condiþiilor pentru o dezvol -
tare economica rapidã, de duratã ºi
sustenabilã în þãrile mediteraneene”.
Propunerea a reiterat douã dimen -
siuni principale ale Parteneriatului, ºi
anume: i) Stabilirea unei Zone de
Stabilitate Politicã ºi Securitate, ºi ii)
stabilirea unei Zone Economice
Euro-Mediteraneene. Obiectivul era
sã stabileascã o zonã de liber
schimb pentru toate produsele ma -
nu facturate în interiorul UE ºi al þã -
rilor Sud-Mediteraneene cu acces
reciproc ºi preferenþial pentru pro -
duse agricole ºi un liber schimb între
þãrile mediteraneene însele. De ase -
menea, a mai pledat pentru ca o con -
ferinþã Euro-Mediteraneana sã fie
susþinutã. Conferinþa a avut loc în
perioada 27-28 noiembrie 1995 la

Barcelona. Declaraþia de la Barcelona,
ce a rezultat în urma conferinþei, se
referea – în cel de-al treilea pachet
de cooperare – la cooperarea cultu -
ralã ºi la dialogul între civilizaþii.

Mai apoi, au fost semnate acor -
duri bilaterale ºi de asocieri separate
cu opt þãri arabe în Israel ºi zona
Mediteraneanã care, de asemenea,
fãceau referire la problema dialo gu -
lui între civilizaþii ºi culturi. Cu toate
acestea, progresul pe aceastã linie a
fost relativ slab în comparaþie cu
pro gresul pe linie economicã ºi po -
liticã. Dupã 11 septembrie 2001, UE
a iniþiat „Programul de Acþiune pen -
tru Dialogul între Culturi ºi Civi lizaþii”.
Programul apãra un dialog Euro-Me -
di teranean bazat pe respectul cultu -
ral, egalitate, caracteristici ºi multi-
culturalism, prin evitarea parþialitãþii
ºi a stereotipurilor, ºi prin faptul cã
scopul dialogului nu este de a-l
schim ba pe celãlalt, dar de a co-exis -
ta alãturi de el într-un mod paºnic, ºi
de a gãsi soluþii la cele mai perti -
nente probleme de ambele pãrþi. În
acest sens, Fundaþia Euro-Medite ra -
ne anã pentru „Promovarea Dialo -
gului între Culturi ºi Civilizaþii” a fost
fondatã. Ulterior, s-a numit „Fundaþia
Euro-mediteraneanã Anna Lindh
pentru Dialog între Culturi” ºi avea
sediul în Alexandria, Egipt. Fundaþia
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Anna Lindh este devotatã problemei
dialogului între culturile ºi civilizaþiile
Euro-Mediteraneene. De când a fost
înfiinþatã, Fundaþia a iniþiat nume -
roase programe culturale, academi -
ce ºi artistice creând relaþii între indi-
vizi ºi entitãþi din zona Euro-Me di -
teraneanã ºi a susþinut un numãr de
conferinþe ºi proiecte pe diferite as -
pecte ale dialogurilor culturale ºi
des pre civilizaþii în lumea Euro-Me -
di teraneanã.

Dialogul Euro-Mediteranean a fost
instituþionalizat. Principala pro blemã
este aceea cã latura Euro pea nã con-
troleazã în mod virtual toate proce-
sele, incluzând stabilirea agen dei ºi
implementarea acesteia. Este mai
mult vorba de un monolog decât de
un dialog autentic.

Dialogul 
Uniunea Europeanã –
Organizaþia Conferinþei
Islamice (UE-OCI)

Dialogul UE-OCI a fost un exer -
ciþiu pentru un singur spectacol.
Turcia a luat iniþiativa de a invita
state membre ale OCI ºi UE pentru
a se întruni ca sã se angajeze într-un
dialog la nivel ministerial, cu scopul
de a construi o punte peste prã -
pastia dintre lumea musulmanã ºi

Europa, dupã cum prima include 57
de state care se autodefinesc ca
fiind state musulmane. Turcia a
anun þat prematur înfiinþarea „Foru -
mului UE-OCI”. Forumul a avut loc la
Istambul pe 12-13 februarie 2002.
ªaptezeci ºi ºase de þãri au parti ci -
pat, incluzând cincizeci ºi una ce au
fost reprezentate la nivel de Minis -
tere de Externe. Dacã e sã analizãm
variatele prezentãri de la conferinþã,
putem identifica douã abordãri, pri -
ma fiind prezentatã de cãtre euro -
penii reprezentaþi de Solana, Înaltul
Reprezentant al UE pentru Politicã
Externã ºi Securitate care a subli niat
nevoia de dialog între civilizaþii pe
baza „valorilor universale”. Cu toate
acestea, cealaltã abordare, prezen -
tatã de cãtre Belkeziz, Secretarul
General al OCI, a subliniat nevoia de
a pune dialogul pe baza respectului
pentru specificul fiecãrei naþiuni.
Reprezentanþii OCI au sugerat, de
asemenea, cã Forumul ar trebui
schim  bat într-unul permanent. Ori -
cum, europenii nu au fost interesaþi,
ºi atunci aceasta încercare nu a mai
fost repetatã. Europenii nu au agreat
noþiunea de dialog cu 57 de state
musulmane în acelaºi timp. În aces-
te condiþii, este puþin probabil ca ei
sã-ºi poatã promova abordarea uni-
versalistã.
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Acordul asupra nevoii de dialog
între civilizaþii nu ar trebui sã facã
neclarã necesitatea de a examina
problematicile unui asemenea dia -
log care nu este pe deplin înþeles,
pentru a putea transforma aseme -
nea dialoguri în exerciþii utile ce ar
putea intra în analele istoriei ca biete
încercãri de a discredita teoria dis-
trugerii civilizaþiilor mai degrabã
decât sã aducã o nouã contribuþie
pentru umanitate. Aceste proble -
matici evolueazã în jurul ambiguitãþii
conceptului de civilizaþii, ce ne-ar
putea determina sã sugerãm sã
abandonãm acest concept în fa voa -
rea conceptului mai limpede de dia -
log între culturi. Un dialog nu poate fi
susþinut decât daca pre mi sele sale

filosofice ºi metodologice sunt clar
afirmate, bazate pe multiculturalism
ºi simultaneitate între dialogul cul tu -
ral ºi alte forme de cooperare, dacã
se adreseazã preocupãrilor tuturor
actorilor, ºi dacã produce noi cunoº -
tinþe. Acest lucru necesitã o gândire
serioasã a structurilor ºi proceselor
dialogului. Cel mai impor tant ele -
ment este dezvoltarea unui cadru
instituþional pentru dialog. Modelele
de dialog între civilizaþii revãzute
sunt mãrturii cã lipsa de progres în
câteva dintre acestea a fost în prin -
cipal rezultatul lipsei de premise dis-
cutate în aceastã lucrare.

Traducere de Raluca Gheorghiu
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Fondul 
ºi forma





Dincolo de serviciile incontesta bile
pe care analiza sistemicã le-a adus
ºtiinþelor sociale, vulgarizarea ºi pre -
luarea conceptelor ei în lim ba jul poli tic
ºi jurnalistic au mai adãu gat un be -
ne ficiu: posibilitatea de a ataca fãrã
a jigni în mod direct pe ni meni. Etic
ºi mai ales politic, e puþin cam aiurea
sã recunoºti, în special de la tribunã,
cã, în ultimã instanþã, deºi guvernãm
sisteme, reglãm sis te me ºi proiec tãm
politici pentru sis te me, sistemele aces -
tea sunt populate cu oameni. Este ºi
va fi întotdeauna la modã sã critici
sistemul de învãþã mânt, cercetarea,
sãnãtatea, justiþia, ordinea publicã,
administraþiile fis cale ºi, din punctul
de vedere al unor experienþe indivi -
dua le (nu în sens de puþine sau multe,
ci pur ºi simplu de relaþionare indivi -
dua lã cu respecti ve le „entitãþi”), poate
fi un demers îndreptãþit.

Nu mai demult de anul trecut,
când se discutau eventuale disponi -
bi lizãri în rândul funcþionarilor pu blici,
diverºi cetãþeni întrebaþi pe stradã de
cãtre reporterii unei televiziuni de ºtiri
opinau chiar cã e un lucru bun sã mai
dea afarã din casieriþele de la admi -
nis traþiile fiscale pentru cã prea e
multã birocraþie ºi prea sunt multe
im pozite. O simplã distincþie între sis -
tem ºi omul care, spuneam, îl popu -
leazã, le-ar fi arãtat cetãþenilor tur -
men taþi cã doamnele de la impozite
– indiferent de cât de stresantã este
sau nu întâlnirea cu ele – nu înca -
sea zã ce taxe au chef ºi cã, dimpo -
trivã, dacã în loc de trei rãmân douã,
eficientizarea e taman în dauna con -
tri buabilului, care va sta la o coadã
de trei ori mai mare în loc sã aibã de
ales între trei cozi. ªi, ajuns la ghi ºeu,
va gãsi o casieriþã ºi mai obositã,
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ºi mai nervoasã, în cel mai bun caz
mai plictisitã decât înainte.

Dar ce oameni populeazã siste -
mul de învãþãmânt ºi cercetare?
Birocratizat, încremenit, fãrã bazã
materialã, cu profesori submotivaþi,
cu elevi ºi studenþi la fel de sub mo ti -
vaþi, cu ambele categorii supraîncãr -
cate de activitate, deºi cei din afara
sistemului au senzaþia cã nici unii,
nici ceilalþi nu au mare lucru de fã -
cut, „sistemul” are mai multe con di -
þio nãri decât cred reformatorii, refor -
ma tori despre care pot crede cã „ºtiu”
cum funcþioneazã sistemul, dar sigur
cei mai mulþi nu au mai vãzut la faþã
elev sau student de ani întregi.

Indiscutabil, calitatea educaþiei
este o temã de dezbatere publicã.
Contribuabilul trebuie sã ºtie ce se
întâmplã cu copilul lui, sau cu banii
pe care îi investeºte în studiile uni -
versitare pentru tânãrul care bate,
sperã el, la piaþa unicã europeanã a
forþei de muncã. Cum îl poziþionãm
însã pe piaþã pe acel copil sau pe
acel tânãr, nu pare sã intereseze pe
nimeni. Dezbatearea aceasta pu bli -
cã asupra educaþiei are darul de a fi
extrem de perfidã – omul îºi ia ca
reper o experienþã personalã ºi aude
în plus la televizor cã lucrurile nu
merg bine în sistem. Un mesaj con -
so nant cu propria pãrere. Un mesaj

care nu îþi pune mintea la contri -
buþie, ca orice element de marketing
electoral. 

Nu cã nu ar fi adevãrate cele de
mai sus, dar problema este pur ºi
simplu prost pusã. Adicã este pusã
în acel mod care justificã eventualul
ºi probabilul eºec al reformei (per -
petue ºi transpartinice) din educaþie,
care trimite discuþia într-un spectru
moral în care nu existã standarde ºi
indicatori obiectivi pentru evaluarea
rezultatului. În primul rând, oamenii
au ciudata impresie cã, în viaþã, au
constant de ales între bine ºi rãu,
când probabil cele mai multe opþiuni
sunt pe la mijloc ºi sunt destul de
seg mentate. Economia de piaþã ºi
democraþia îþi oferã opþiuni – cu ex -
cep þia cazurilor de gravã încãlcare a
unor norme ºi drepturi, tu eºti mã -
sura opþiunii respective. „Vreau sã
cumpãr o maºinã – dar sã fie bunã”.
Bunã la ce? Oraº, drum lung, con -
fort, întreþinere, consum, marcã, preþ,
formã? Imaginaþi-vã cã este infinit
mai greu sã evaluezi un proces edu -
caþional, în condiþiile în care e greu
sã te pronunþi asupra unui lucru cu
existenþã palpabilã ºi cert mãsu -
rabilã.

În al doilea rând, mi-e greu sã
înþeleg ce cred ceilalþi cã este 
eficienþa. Logic, este un raport între
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eficacitate (producerea rezultatelor
aºteptate) ºi costuri (cât consumãm
pentru a produce acele rezultate).
Efi cienþa este pânã la urmã o mã -
rime tehnologicã, economicã etc. ºi
noi o tratãm de parcã ar fi o valoare
fun damentalã, alãturi de adevãr, fru -
mos, bine º.a.m.d., ignorând faptul
cã una dintre caracteristicile acestor
valori fundamentale este cã sunt
greu de mãsurat. De aici toatã fas ci -
naþia pe care societãþile umane o au
faþã de ele. Evident cã trebuie mãsu -
rate cantitatea ºi calitatea educaþiei
distribuite într-o populaþie, dar cu efi -
cienþa am o problemã: eficienþa e
raportatã la veºnicul „sistem”, în
timp ce, pe de altã parte, clamãm
proiectarea unei educaþii centratã pe
„client”. Nevoile individului sunt, din
pãcate, de cele mai multe ori în con -
tradicþie cu nevoia de eficientizare a
sistemului. E eficient sã am ºcoli
doar în oraºe, nu în comune ºi sate,
spitale la fel ºi e eficient ca metroul
sã circule încãrcat ca o cutie de con -
serve. Uitãm cã se „mãsoarã” ºi as -
pec tele calitative? Riscul „eficienti -
zãrii” cantitative a educaþiei, mai ales
la nivelul preuniversitar, e uºor de
asumat ºi la fel de uºor de descris:
pierderea singurului lucru indiscu -
tabil pozitiv care ne-a rãmas din pe -
ri oada comunistã. Anume, dispariþia

analfabetismului, în contrapondere
cu aºteptata lui reapariþie, în con di -
þiile în care nu este eficient sã menþi -
nem o serie de ºcoli în funcþiune.

În al treilea rând, educaþia nu
este un proces nemãsurabil, dar tre -
buie vãzut ºi ce repere dãm acestei
mãsurãtori. Stricta aplicare a rapor -
tului eficacitate/cost þine mai degra -
bã de procese ºi activitãþi rutiniere,
în care controlãm variabilele impli -
cate foarte bine. Celebra inserþie a
absolvenþilor pe piaþa muncii este
înalt dezirabilã, dar sistemul educa -
þio nal trebuie sã contribuie ºi la con -
strucþia pieþei. O replicã recent deve -
nitã celebrã, poate ºi rãutãcios pre -
luatã în presã, dar emblematicã,
spunea cã România are nevoie de
tinichigii ºi ospãtari mai degrabã
decât de filosofi. Perfect, dacã aºa
e, dar explicaþi-mi atunci de ce, în
ulti mii 20 de ani, electoratul ºi-a tri -
mis odraslele, indiferent de (lipsa
de) performanþã intelectualã, în licee
teoretice ºi apoi în facultãþi, în dauna
ºi spre inutilitatea, apoi, falimentul
ºcolilor profesionale. 

În locul unei naþiuni compuse din
câteva milioane de intelectuali ºi mai
multe milioane de stupid people,
precum în scrierile legendarului Silviu
Brucan, ne-am trezit cu o populaþie
omogenã de lucrãtori (ºi, dupã caz,
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ºomeri), care poartã în raniþã diplo -
ma de intelectual. Concurenþã sãlba -
ti cã deci, pe o piaþã care nu era ºi nu
e totuºi pregãtitã sã absoarbã la
justa valoare o educaþie prea finã.
Veþi spune cã nu e rãu sã avem ºo -
feri, ospãtari, mecanici auto ºi zidari
educaþi, doar cã aici intervine o
chestiune de identitate. Un om care
crede – pe drept sau nu – cã meritã
o poziþie socialã mai bunã ºi îºi
atestã aceastã credinþã prin diplomã
nu va fi în fapt un profesionist în me -
se ria lui prezentã. E un simplu job,
gândit ca tranzitoriu – doar cã res -
pec tiva tranziþie, cum a fost ºi cazul
Tranziþiei postdecembriste, dureazã,
în majoritatea cazurilor, cu zecile 
de ani.

Pânã la urmã, nemulþumirile cu
sis temul educaþional se dezbat –
aici, ca în toatã lumea civilizatã, ºi e
un lucru bun. Însã dincolo de perfor -
manþa sistemului – în ultimã instan þã,
e o piaþã a educaþiei ºi eºti liber sã te
adresezi furnizorului care þi se potri -
veºte cel mai bine – eu mi-aº face
griji asupra altui fapt, realmente ne a -
co perit. Utilizatorul ºtie ce „cumpãrã”?
Consumatorii dezvoltã ºi în România
o culturã criticã. O criticã de multe
ori constructivã – nu critic pentru a
îmi justifica neputinþa de a participa
pe piaþã, ci fac un check-list, cu

plusuri ºi minusuri ale produ su -
lui/ser vi ciului de care vreau sã be ne -
ficiez. De pe stradã pânã pe foru mu -
rile internetului, se discutã mãrcile
de maºini, hotelurile, prestatorii de
ser vicii, ansamblurile rezidenþiale, ba
pânã ºi spitalele, cu doctori cu tot.

Mã uitam zilele trecute pe o sta -
tisticã a siteurilor cele mai accesate
în România pe tema educaþiei. În
primele patru locuri, trei siteuri care
furnizau referate, teze de licenþã, de
masterat, de doctorat etc. Bun. Re -
for mãm ºcoala ºi profesorii. E nevoie.
Beneficiarul când îl reformãm? ªi,
mai ales, cum? E dificil de creat o
culturã a adecvatei utilizãri a educa -
þiei. Este o mizã electoralã sã ceri
ºcoli mai bune, dar e contraindicat
politic sã critici modul în care fami -
liile îºi pregãtesc copiii pentru ºcoalã
ºi, în acest fel, pentru ce urmeazã
dupã.

Evident, educaþia este expusã
public pentru cã face parte din viaþa
cotidianã. Cu toþii ne definim cumva
în funcþie de ºcoalã. Chiar ºi cei care
nu o avem. Ce se întâmplã cu cer ce -
tarea ºtinþificã însã este, de departe,
mult mai interesant. În primul rând,
domeniul este învãluit într-o dis -
creþie – nesãnãtoasã, din punct de
vedere al necesitãþii de popularizare
a rezultatelor, dar ºi protectivã, dacã
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ne gândim la încercãrile constante
de a reorganiza, desfiinþa, eficientiza
o activitate asupra cãreia încã pla -
neazã obiectivele „dictaturii de dez -
vol tare”. Adevãrat, e greu sã pui în
balanþã, mai ales dacã nu cunoºti
exigenþele domeniului, munca ºtiin þi -
ficã, resursele ºi utilitatea rezulta -
telor. Ce rost are sã faci cercetare,
când poþi sã cumperi rezultatele
altora, spun liberalii? E o soluþie, dar
ce dai la schimb pe piaþa internaþio -
nalã? Trebuie sã susþinem cerceta -
rea naþionalã indiferent de costuri,
spun curentele naþionaliste. Se poate
ºi aºa, dar pânã când, dacã rezulta -
tele ezitã sã aparã sau sã aibã vreo
utilitate în sens economic? 

Pânã la urmã, corelarea cerce tã rii
cu piaþa prezintã aceleaºi probleme
ca ºi corelarea educaþiei cu aceasta
din urmã. În primul rând, ar fi nevoie
de o definire ºi de o structurare mai
bunã a pieþei. În al doilea rând, în
România lipseºte cultura cercetãrii.
Fie avem obiective vagi ºi neverifi -
ca bile, fie obiective meschine ºi ruti-
niere. Finanþarea este slabã, iar
granturile pe bazã de concurs, cât
de cât existente dupã aderarea la

UE ºi înainte de celebra crizã, exce -
lau în cerinþe administrative ºi con -
tabile. Beneficiari ºi finanþatori, sunt
atât de mulþumiþi dacã hârtiile sunt
bine întocmite, încât nu mai e loc sã
se gândeascã la „the big picture”
pentru care deruleazã programul.
Caz tipic de presiune a structurii asu -
pra unor indivizi care poate sunt ani -
maþi de cele mai bune intenþii la in -
tra rea în sistem. Pânã la urmã, gre -
ºeala administrativã ºi contabilã se
pedepseºte, prostia nu. E prima
lecþie pe care o înveþi când ai de-a
face cu fonduri de cercetare-dezvol -
tare. ªi oricine a lucrat pe granturi sã
arunce prima piatrã.

Începi sã te întrebi dacã adminis -
tra torii acestor fonduri nu ar trebui,
mãcar experimental, pe un program,
sã renunþe o perioadã la rigorile con -
tabile ºi sã centreze evaluarea, nici
mãcar pe calitate, cât pe noutatea ºi
concreteþea rezultatelor cercetãrii.
Cu o analizã de impact la final, pen -
tru a vedea dacã, nu cumva, asuma -
rea unui risc contabil nu este pre fe -
ra bilã asumãrii riscurilor ºtiinþifice. ªi
sã se propunã un post-structuralism
al fondurilor structurale.
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Încã de la publicarea cãrþii No
Logo 2 în anul 2000, consideratã de
cãtre New York Times un fel de „Bi -
blie a miºcãrilor contestatare”, au toa -
rea canadianã Naomi Klein s-a re -
mar cat ca unul dintre cei mai re pre -
zentativi lideri de opinie ai curentului
antiglobalizare. Jurnalistã de forma þie,
Naomi Klein provine dintr-o familie
cu tradiþii în sfera activismului politic:
tatãl sãu a fost unul dintre protes ta -
ta rii împotriva rãzboiului din Vietnam,
mama sa, producãtor de film, a avut
succes cu un film împotriva porno -
gra fiei, în vreme ce bunicul sãu a lu -
crat la Disney de unde a fost con ce -
diat din cauza încercãrii de a organiza
miºcarea sindicalã. Dacã în No Logo,
Klein abordeazã tematica puterii, a
corupþiei ºi a tehnicilor manipu la toa re
de marketing ale marilor corporaþii,

în Doctrina ºocului, autoarea pro pu ne
o nouã paradigmã de analizã a feno -
menelor economice ºi geopolitice la
nivel global bazatã pe aºa-numitul
model economic al „capitalismului
dezastrelor” (ªcoala de economie
de la Chicago din jurul economis tu lui,
laureat al premiului Nobel, Milton
Friedman ºi cei care au fost inspiraþi
de ideile sale). 

Teza fundamentalã a cãrþii este
cã instalarea acestui tip de capita -
lism s-a produs pe fondul apariþiei
unor „situaþii de crizã” generate de
dezastre sau calamitãþi naturale,
rãzboaie sau recesiuni economice.
Modul sãu de operare a constat în
implementarea unor „terapii de ºoc”,
în fapt privatizând zone economice
extinse ale economiei de stat în inte -
resul unor mari corporaþii, de regulã
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multinaþionale, cu complicitatea poli -
ti cienilor din acele þãri ºi a unor insti -
tuþii financiar-bancare internaþionale
precum Fondul Monetar Internaþio nal.
În formularea plasticã a autoarei,
„Vreme de mai bine de trei decenii,
Friedman ºi influenþii sãi discipoli au
perfecþionat exact aceastã strategie:
aºteptarea unei crize majore pentru
a putea vinde bucatã cu bucatã
activele statului aflat în crizã unor
antreprenori, în timp ce majoritatea
populaþiei se aflã într-o stare de ºoc,
dupã care întreprind ceea ce este
necesar ca aceste „reforme” sã fie
permanentizate” 3.

Ca atare, capitalismul dezastrelor
este un tip de absolutism al econo -
miei libere în sensul teoriilor formu -
late de ªcoala de economie de la
Chicago ºi mentorul sãu bazat pe
ceea ce autoarea numeºte trium vi -
ratul neoliberal: privatizare, liberali -
zare / piaþã liberã ºi reduceri drastice
ale cheltuielilor bugetare”4. În opinia
lui John Williamson, unul dintre con -
si lierii de renume ai Fondului Monetar
Internaþional ºi ai Bãncii Mondiale
„Acestea au fost politicile pe care

grupurile influente din Washington
le-au impus Americii Latine”5. Autoa -
rea face un tur de orizont al þãrilor
care au suferit de pe urma aplicãrii
acestor teze economice, insistând
asupra impactului devastator pe care
l-au avut asupra ºomajului ºi a ratei
inflaþiei: de la Chile (dictatura lui
Augusto Pinochet), la Argentina,
Bolivia, Uruguay ºi Brazilia (numite
„laboratoare reale ale economiei
ªcolii de la Chicago”) în America de
Sud („Conul de sud”), de la Marea
Britanie (în timpul guvernãrii conser -
va toare a lui Margaret Thatcher), la
China, Rusia sau Polonia.

În urma analizei autoarei, o serie
de evenimente istorice apar într-o
luminã nouã de naturã sã dea naº -
tere la controverse. Spre exemplu,
Klein susþine cã „rãzboiul asupra su -
ve ranitãþii insulelor Falkland i-a ofe rit
premierului britanic Thatcher aco pe -
rirea politicã de care avea nevoie
pentru transpunerea în practicã a
unui program radical de transfor -
mare capitalistã”6. Tot în aceeaºi
ca tegorie intrã ºi afirmaþia autoarei
canadiene potrivit cãreia la originea
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protestelor din Piaþa Tiananmen au
fost schimbãrile economice „revolu -
þio nare” iniþiate de liderul chinez Deng
ce au dus la salarii mai redu se, creº -
terea preþurilor ºi a ºomajului. Mai
pre cis, „demonstraþiile nu erau în -
drep tate împotriva reformei econo -
mice propriu-zise; ele aveau ca
obiect caracterul specific friedmanian
al reformelor vizate – mai precis,
viteza ºi cruzimea lor deosebitã, pre -
cum ºi faptul cã întregul proces avea
un caracter profund antidemo cra tic7”.

De altfel, aceste idei au stârnit
con troverse acerbe, în special din
partea reprezentanþilor dreptei. Cel
mai virulent critic din aceastã per -
spec tivã a fost cercetãtorul Johan
Norberg de la Institutul Cato în arti -
colul sãu „Doctrina Klein, apariþia po -
lemicii dezastrelor”8 care încear cã
sã demonteze punct cu punct argu -
men tele autoarei canadiene. Cer -
cetã toarea rãspunde, la rândul sãu,
într-un articol 9 la criticile aduse. Inte -
re sant este ºi faptul cã autori re pu -
taþi precum filosoful John Gray au
salutat apariþia cãrþii: „Sunt puþine

cãrþi care într-adevãr ne ajutã sã în -
þe legem prezentul. Doctrina ºocului
este una dintre acestea”10. 

Pe aceeaºi linie, economistul
Joseph Stieglitz, laureat al premiului
Nobel, aprecia: „Klein nu este un om
de ºtiinþã ºi nu poate fi considerat ca
atare. Existã multe locuri în carte unde
ea simplificã peste mãsurã. Dar
Friedman ºi alþi terapeuþi ai ºo cului au
fost la rândul lor vinovaþi cã simplificã
peste mãsurã, bazându-ºi convinge -
rile legate de perfecþiunea economi i -
lor de piaþã pe modele care asumau
perfecþiunea informaþiilor, per fec þiu -
nea competiþiei, perfecþiu nea pieþelor
de risc. Într-adevãr, argu men tele care
pot fi aduse împotriva acestor politici
sunt chiar mai solide decât cele pe
care le aduce Klein. Acestea nu s-au
bazat niciodatã pe fundamente em pi -
rice ºi teoretice solide”.

Actualitatea problematicii abor -
date de Naomi Klein în cãrþile sale ºi
per spectiva pe care autoarea a pro -
pus-o au condus la o receptare largã
a operei sale, transformând-o îndeo -
sebi în ultimii ani într-o personalitate
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a me diilor politice ºi academice in -
terna þio nale. În ciuda stilului adecvat
mai de grabã investigaþiei jurnalistice
decât cercetãrii ºtiinþifice, cartea are
meritul de a lansa, într-o manierã po  -
le micã ºi incisivã, dezbaterea asu pra
capitalis mului contemporan, sus citând

numeroase comentarii ºi ana li ze din
partea unui public etero gen: de la ac  -
ti viºtii politici anti-glo bali za re, la sus -
þi nãtorii cauzei statului palesti nian
sau ai Americii Latine, la cer ce tãtori
din mediul aca demic, jur na liºti ºi 
po liticieni.
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Bogdan Petriceicu Hasdeu

Având în vine sânge românesc,
polonez, lituanian (dinspre mamã) ºi
evreiesc (printr-o strãbunicã) – ceea
ce nu-l opreºte sã afirme cã „pe
evrei ºi pe muscali eu nu-i voi cruþa
nici pe patul de moarte” –, poliglot
din copilãrie, vorbind în familie ºi-n
ºcolile pe care le-a urmat, polona,
rusa ºi româna, aproape cu egalã
dezinvolturã, intrã în adolescenþã ºi
îºi trãieºte tinereþea ca-n unele ro -
mane ruseºti de secol XIX, ilus trând
cu brio tipologia iuncherului ºi ofiþe -
rului þarist duelgiu, cartofor, chefliu,
mereu în lipsã de bani, într-o fre ne -
zie amoroasã fãrã inhibiþii ºi criterii
(mamã-fiicã, stãpânã-servitoare, sã -
ra cã-bogatã, creºtinã-evreicã), viteaz
„douã zile ºi douã nopþi”, dar ºi „de zer -
tor” de pe frontul rãzboiului Crimeei,
face parcã eforturi sã fie altceva

decât este de fapt, dându-se prinþ
moldav, confecþionându-ºi, în jurnal,
un portret byronian de care încearcã
sã se ataºeze. „Pozeazã dezordinea
ºi nepãsarea, scepticismul, blaza rea,
simþul de deºertãciune, preocuparea
de mari probleme cosmice, melan -
colia ºi sentimentalitatea excesivã.
Plânge ca o femeie pe scrisorile ta -
tãlui sãu. E neliniºtit, nestatornic, un
Childe Harold, iubit de femei ca orice
om fatal. El le rãsplãteºte cu infideli -
tãþi cinice, cu o inconsecvenþã sar -
cas ticã. Byron este însã interpretat
ruseºte, orgia romanticã devine scan -
dal cazon” (G. Cãlinescu). Pornind
doar de aici, e greu sã ne explicãm
cum acesta va deveni, cu timpul, un
mare savant, membru al Societãþii
de Lingvisticã din Paris (1882), al
Academiei de ªtiinþe din Petersburg
(1883), al celei din New York (1895)
ºi, bineînþeles, al Academiei Române.

115

Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Liviu Rebreanu
Grigore Traian Pop



Desigur, portretul de tinereþe pe
care i l-am schiþat este, trebuie sã
re cunosc, mai mult o modalitate de
a-i ilustra puternica ºi tumultuoasa
per sonalitate, la fel de pasionalã ºi-n
proiectele culturale, ºtiinþifice ºi lite -
rare ale maturitãþii.

Dar ceea ce ºi-a propus Hasdeu
sã cerceteze, sã scrie, nu se putea
realiza într-o viaþã de om. ªi totuºi a
început noi ºi noi proiecte, pe unele
dintre acestea fiind nevoit sã le
aban doneze, fie cã se dovediserã
prea vaste, unele de-a dreptul uri -
aºe, fie cã, prin diversitate, se supra -
puneau. Cu toate acestea, aproape
toate scrierile sale au stârnit ºi stâr -
nesc admiraþie, prin alonja renas -
cen tistã, prin erudiþie ºi talent. Eru -
diþia nu-i însã prea apãsat atestatã
de anii formaþiei culturale. ªtim cã
tatãl era un cãrturar adevãrat, cu o
bibliotecã impresionantã ºi, deºi pro -
fesor la ºcoli poloneze, era ataºat
ideilor românismului, cã Bogdan a
urmat colegiul polonez la Viniþa ºi
Cameniþa, liceul la Chiºinãu ºi uni -
ver sitatea la Harcov, în Rusia, în
douã rânduri, înainte ºi dupã cei trei
ani de armatã, dar, se pare, fãrã sã
fi fost interesat ºi de o diplomã. ªti u -
tor de limbi clasice (latinã ºi greacã,
poate ºi-un pic de sanscritã), de cir -
culaþie (francezã, italianã, destul de

bine germanã), dar ºi neogreacã,
alba nezã, portughezã (în 1867 afir -
mã cã ºtie zece limbi strãine) îºi va fi
petrecut timp îndelungat în biblio -
teca pãrinteascã, al cãrei fond de
cãrte era, în bunã parte, ºi la moºie. 

Inteligenþa puþin obiºnuitã, me mo -
ria teribilã, imaginaþia „prodigioasã”,
în sfârºit, geniul, toate activate de o
solidã erudiþie – iatã portretul inte -
lectual al lui Hasdeu, larg acceptat
în timpul vieþii sale, ca ºi acum.
Desi gur, darurile naturale sunt ates -
tate de contemporani, regãsindu-se
apoi în scrierile sale, în ideile ºi ipo -
tezele formulate. Ca ºi erudiþia, im -
plicitã ºi explicitã… 

Prin „Etymologicum Magnum Ro -
maniae” Hasdeu se încadreazã, din
1884, în proiectul fundamental al
Aca demiei Române, dar cu deplina
li ber tate de a stabili aria etimologicã
ºi lexicograficã, precum ºi metodele
de investigare, ca ºi disciplinele
înru dite pe care sã se sprijine, dupã
ce „Dicþionarul limbei române”
(1876-1877) al latiniºtilor/latinizan þi lor
Laurian ºi Massim fusese abando nat.
E cât se poate de interesant ce se
întâmplã dupã acest episod. „Aca -
demia desemneazã, în 1884 – scrie
editorul din 1972, Grigore Brâncuº –,
pe Hasdeu (pentru elaborarea unui
nou dicþionar – n. n.) acesta fiind 
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singurul lingvist de mare prestigiu,
ale cãrui cercetãri de etimologie ºi
lexi cologie româneascã se impu se -
serã nu numai la noi, ci ºi în lumea
ºtiinþificã europeanã. Cele trei volu -
me redactate de Hasdeu, dupã un
plan grandios, cuprind numai litera A
ºi începutul literei B, pânã la cu vân -
tul bãrbat. Dar ritmul lent (deºi nu -
mai în aparenþã) al redactãrii dicþio -
na rului provoacã nerãbdare ºi chiar
o nemulþumire tacitã în rândul mem -
brilor Academiei; de aceea, în 1897,
acelaºi for de culturã hotãrãºte între -
ru perea lucrãrii în forma începutã de
Hasdeu ºi, în speranþa cã dicþio na -
rul, înscris în planul Academiei încã
de la fondarea ei, ar putea fi realizat
mai repede, încredinþeazã lui 
Al. Philippide sarcina întocmirii lui”.
Însã, nici dupã un secol de abando -
nuri ºi reluãri succesive, lucrarea
Acade miei nu va fi gata, încã o do -
vadã cã Hasdeu n-ar fi reuºit s-o
isprãveascã în felul gândit de el. E ºi
din cauzã cã studiile ºi cercetãrile în
domeniu erau puþine ºi elaborate nu
la cel mai înalt nivel, Hasdeu fiind
nevoit sã „coboare” pentru a realiza
el însuºi ceea ce lipsea din literatura
noastrã istoricã ºi lexicograficã…
Unicitatea, profunzimea ºi erudiþia
dicþionarului stârnesc ºi vor stârni
admiraþie. Numai pentru „a”, de pildã

(semn grafic, cifrã, vocalã, element
fonetic – în istoria limbii – interjecþie,
verb auxiliar, articol, pronume de -
mon  stra tiv, prepoziþie, prefix etc.
etc.), scrie peste 50 de pagini, folo -
sindu-se de cele mai diverse texte din
lim ba literarã, încã în formare, din gra -
iurile românilor, consemnate în cro -
nici, în documente de tot felul ºi cu -
legeri de folclor. Ilustrez „am pren ta”
hasdeianã, aleatoriu, printr-un frag -
ment din articolul „ala-bala”: „Din
alã  turarea pasajelor de mai sus, re -
zultã cã ala-bala, întrebuinþat întot -
deauna intensiv: nu m a i ala-bala,
însemneazã: una ºi alta, câte ceva
de toate, felurite lucruri, o ames te -
cãturã, o cârpealã. Ce mai ala-bala
pe la voi? vrea sã zicã: ce mai ames -
tecãturã sau ce mai cârpealã pe la
voi? Tocmai aceasta se ex pli cã al ba -
neºte, dupã dialectul ghe ghic, prin
adverbul reduplicat: b a l l a- b a l l a
Flickwerk an Flickwerc, uberall
gelickt (Hahn). Românul ala-bala, în
loc de bala-bala, prezintã ceea ce se
cheamã în linguisticã o reduplicare
frântã, atunci când prima parte a
cuvântului repetat se modificã prin
disimilaþiune, ca în francezul pele-
mele, în loc de vechiul mesle-mesle,
româneºte: talmeº-balmeº, cioro-
bor, laur-balaur, lavre ºi palavre etc.
(cfr. Pott, Doppelung, 70). / Ala-bala
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nu e vechi ºi pare a nu fi tocmai rãs -
pândit. Noi l-am auzit numai în Þara
Româneascã. Este foarte probabil
cã s-a furiºat în graiul nostru de pe
la arnãuþii din epoca fanariotã, tot
atunci când ni s-a altoit neogrecul
reduplicat a g a l e-a g a l e. Oricum
însã, a g a l e-a g a l e ºi ala-bala
s-au pomenit ambii atât în româneºte
ºi sunã aºa de onomatopeic, încât
vor rãmânea în limbã”. 

Nu luase însã, pentru elaborarea
dicþionarului, chiar totul de la zero.
Începuse, încã de la Iaºi, în 1873,
„Istoria criticã a românilor”, iar dupã
venirea la Bucureºti, în 1876, ca di -
rec tor al Arhivelor Statului, ela bo -
rase douã volume ºi introducerea la
cel de-al treilea al amplei cercetãri
„Cuvente den bãtrâni”. Lucrase la
acest ambiþios proiect aproape patru
ani (1878-1881).

Dar impresia e cã, încã de la
început, pare a avea o adevãratã
voluptate sã înceapã scrieri pe care
apoi sã le abandoneze, fie cã aces -
tea sunt studii de istorie, lingvisticã,
etnografie, sau chiar de antro po lo -
gie. Cu unele creaþii literare se în -
tâm plã la fel, deºi, ca scriitor, îºi
finalizeazã câteva opere. Câteva,
pentru cã, încã din adolescenþã, în -
ce puse romanul „Arbore”, istoric, bine -
înþeles, drama „Domniþa Voichiþa”,

ca ºi ciclul de poeme „Dragoº”, în
limba rusã. Apoi, în 1864, aflându-se
la Iaºi, începe romanul istoric „Viaþa
unui boier”, publicând doar o parte
din acesta, „Copilãria lui Moþoc”.
(Trebuie sã precizãm cã fragmentul
nu-i din romanul „Ursita”, dupã cum
cred unii istorici literari.)

Aceste abandonuri n-au doar ex -
pli caþii temperamentale sau de psi-
ho logie a creaþiei, autorul vrând,
eventual, sã-ºi încerce abilitatea în
domenii dintre cele mai diverse, de
la studiile lingvistice, etnografice,
istorice, la nuvele, versuri, drame în
versuri ºi prozã sau romane, într-o
perioadã a culturii româneºti când
totul purta amprenta noului început,
vorba lui Titu Maiorescu. Trebuie sã
avem în vedere ºi unele episoade
biografice. Nãscut lângã Hotin, în
Basarabia, învaþã la ºcoli poloneze
ºi ruseºti, chiar universitatea ur -
mând-o la Harkov. E, timp de trei
ani, cavalerist în armata þaristã. În
1856 trece cu familia în partea de
sud a Basarabiei (adevãrata Basa -
rabie), care revenise Moldovei, prin -
ci pat românesc. E un moment dificil,
dramatic, ruºii cerându-i extrãdarea
ºi confiscându-i tatãlui proprietãþile,
deloc neînsemnate, deþinute în teri -
to riul pãrãsit. Ca sã poatã trãi cât de
cât decent, se angajeazã, cu sprijinul
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prinþului Vogoride, judecãtor la tribu -
nalul din Cahul, iar dupã un an, în
1858, e profesor de liceu la Iaºi ºi bi -
blio tecar al Univesitãþii. (Vine cu
toatã „averea”, donând bibliotecii
ieºene 40.000 de volume!) 

Dupã cum bine se ºtie, în 1859,
Principatele Române se unesc sub
sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza. În
noile condiþii, învãþãmântul superior,
cercetarea academicã, întreaga acti -
vitate culturalã, ºtiinþificã, literarã ºi
artisticã îºi fixeazã drept þintã iden ti ta -
tea românilor. Proiectele lui Hasdeu
nu ignorã cerinþele momen tului. Însuºi
domnitorul Cuza îl numeºte custode
al bibliotecii. Stã la Iaºi optsprezece
ani, timp pe care-l dedicã cercetãrilor
istorice ºi lingvis tice, unor scrieri lite -
ra re, iar, dupã 1870, tot mai deselor
„excursii” de documentare pentru a
înregistra particularitãþi ale limbii,
men talitãþi ºi chiar elemente de psi -
ho lo gie popu larã. Iatã deci ºi una din-
tre dovezile concrete, fun da men tale
ale erudiþiei lui Hasdeu… Acu mu lã rile
pentru „Etymologicum Mag num
Romaniae”, cu subtitlul „Dic þio narul
limbei isto rice ºi poporane a
românilor”, aici s-au produs, ca ºi la
Arhivele Statului din Bucureºti, unde,
dupã 1876, este numit director.

Opera literarã este, trebuie sã
admitem, împreunã cu Al. Piru, mai

puþin „spectaculoasã” decât cea ºti-
inþificã. Dar totodatã e necesar sã
facem precizarea cã nuvela roman -
ticã „Duduca Mamuca” (1863),
„Rãzvan ºi Vidra” (1869), iniþial inti -
tu  latã „Rãzvan-vodã” (1867), sau
chiar comedia „Orthonezoria”, cunos -
cutã, dupã reprezentarea din 1879,
sub titlul „Trei crai de la rãsãrit” (dupã
unele opinii anticipând „O noapte
furtunoasã” de I.L. Caragiale) sau
chiar versurile nu sunt deloc sub ni -
velul literaturii timpului. Dimpotrivã…

Impresiei, nu tocmai hazardate, cã
nefinalizându-ºi cele mai multe pro -
iecte, Hasdeu a ratat aproape to tul,
G. Cãlinescu îi opune judecata cate -
goricã: „a fost un geniu uni versal ºi
se poate afirma cã a izbutit aproape
peste tot”. E un mod, mai mult sau
mult eufemistic, de a afirma cã a fost
un deschizãtor de drumuri, întrucât
nu se poate „izbuti” doar cu opere
neterminate.

Liviu Rebreanu

Originar dintr-o localitate din nordul

Ardealului, apropiatã de graniþa aus-

tro-ungarã, în zona Bistriþei ºi

Nãsãudului, unde cei de-o naþiune

cu el, românii, pãzeau, încã de pe

vremea Mariei Tereza ºi-a lui Iosif 

al II-lea, hotarele estice ale imperiului,
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având importante privilegii, între care

posibilitatea de a se instrui chiar la

nivel liceal. Iar dacã, locotenent fiind,

în regimentul de honvezi din Gyula

(în Ungaria, într-o zonã cu mulþi ro -

mâni) n-ar fi pierdut la jocul de cãrþi,

în 1907, pe când avea 22 de ani, o

sumã destul de importantã din banii

popotei, care sã-l oblige sã renunþe

la cariera militarã, poate cã istoria 

s-ar fi scris în termenii avansaþi de

Niculae Gheran, biograful ºi exe -

getul sãu: armata chezaro-crãiascã

ar fi avut un general în plus, iar ro -

mânii un mare scriitor în minus.

Dar jocul probabilistic nu se

opreº te aici. Primele scrieri literare

ale celui mai mare romancier român

au fost în ungureºte, el neîndrãz -

nind, în adolescenþã, sã foloseascã

limba românã literarã a celor din

Regatul României. 

Ca sã înþelegem ce s-a întâmplat,

va trebui sã ne reamintim situaþia

de-atunci a provinciilor istorice ro -

mâ neºti. Cu aplecare spre eposul

oriental, dar sub influenþa decisivã a

culturii franceze, scriitorii „regãþeni”,

mai ales cei din Muntenia, priveau

cu oarecare condescendenþã spre

fraþii lor ardeleni, de al cãror grai ºi

mod de a fi se amuzau, asemenea lui

I.L. Caragiale. Oltenii erau gas conii

României (G. Cãlinescu), muntenii se

revendicau cultural din tradiþia gre -

cilor fanarioþi, mândrindu-se cu as -

cen denþa bizantinã, ardelenilor recu -

nos cându-li-se o componentã cultu -

ralã nemþeascã (zona Bistriþei, de

pildã, este populatã masiv, în se -

colul al XII-lea, cu nemþi de pe valea

Moselei), consideraþi însã defectivi

de imaginaþie ºi spontaneitate. În atari

condiþii, Liviu Rebreanu se apucã sã

înveþe graiul celor de peste munþi cu

dicþionarul ºi s-ar fi lãsat cu sigu ran -

þã pãgubaº dacã nu ºi-ar fi dat sea -

ma la timp cã, sub cupolã folcloricã,

limba românã este una dintre cele

mai unitare, conservând riguros la -

tina vulgarã. Limba românã literarã,

altoitã pe trunchiul graiului mun te -

nesc, vãdea o similitudine istoricã de

opþiune cu ceea ce se întâmplase în

Franþa, unde dialectul picard pare a

fi triumfat. 

Dar, în ceea ce-l priveºte pe Liviu

Rebreanu, datele obiective ale isto -

riei pot fi interpretate cu generozitate

în registru subiectiv. Cine ne îm pie -

dicã sã afirmãm cã, asemenea lui

Lev Tolstoi, de pildã, Rebreanu în ce -

pe sã scrie literaturã încã de pe vre  -

mea în care se pregãtea sã de vinã
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ofiþer? Tot ca Tolstoi, Rebreanu n-a

ajuns ofiþer, destinul hotãrând cã

vocaþia literarã este dominanta per -

so nalitãþii sale. ªi tot ca autorul

romanului „Cazacii”, care începuse

sã scrie franþuzeºte, Rebreanu va

trebui sã aleagã, cum am mai spus,

între limba maghiarã cultã, pe care o

stãpânea destul de bine, ºi duhul 

a-toate-stãpânitor al limbii materne. 

În rest, nimic nu mai e ca la Tolstoi.

Prima însemnare din jurnalul rusului

(„m-am îmbolnãvit de gonoree”)

pare a instituþionaliza sinceritatea lui

frustã, impudicã ºi necruþãtoare, pe

când Rebreanu înþelege, dupã cum

reiese din al sãu jurnal cu adevãrat

intim, sã-ºi construiascã persona li -

tatea pe coordonatele pudice ale

cunoaºterii de sine („o încercare de

pãtrundere în mine însumi”).

Între proza scurtã ºi în romane,

sau între acestea ºi unele piese de

teatru, între proiectele ºi operele fi -

na lizate existã o largã interco mu ni -

care. Personajele trec dintr-o prozã

în alta (învãþãtorul Titu Herdelea din

„Ion”, de pildã, e protagonist ºi-n

„Rãscoala”), povestirile sau nuvelele

devin romane, iar unele proiecte se

topesc, în întregime, în altele, de

mai micã sau mai mare întindere. În

decembrie 1913 (dupã ce, în 1912,

debutase cu volumul de nuvele ºi

schiþe „Frãmântãri”) pune pe hârtie

proiectul dramei în patru acte „Rãs -

coala”, apoi, în 1927, realizeazã o

variantã (abandonatã!) a viitorului

roman cu acest titlu, care va apãrea

în decembrie 1932. Între idee ºi rea -

li zarea ei trecuserã aproape douã

decenii. ªi romanul „Crãiºorul Horia”

(1929), despre rãscoala din Ardeal a

lui Horia, Cloºca ºi Criºan are pre ce -

dente: în 1914 publicã, în „Universul

literar”, studiul „Revoluþia lui Horia,

Cloºca ºi Criºan”, iar în decembrie

1915 terminã povestirea „Horia,

Cloºca ºi Criºan”.

Conflictul din nuvela „Catastrofa”

(august, 1916) este readus la luminã

în romanul „Pãdurea spânzuraþilor”,

dupã ce, în 1919, proiectase sã scrie

o nuvelã cu acest titlu. (În mai 1917,

fratele sãu Emil, sublocotenent în ar -

mata austro-ungarã, este spânzurat

de autoritãþile militare întrucât încer -

case sã ajungã pe frontul ro mâ nesc.)

ªi romanul „Ciuleandra” (1927) are

„antecedente” în nuvela neterminatã

„Nebunul”.

Existã însã ºi proiecte, idei sau

sugestii, unele dezvoltate, „rotunde”,

ale cãror ecouri se regãsesc în alte
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scrieri, dar care n-au fost finalizate

niciodatã ca atare.

În 1918, face planul, surprinzãtor

de amãnunþit, al romanului „ªarpele”,

„pornind de la drama poeþilor 

ªt.O. Iosif ºi Dimitrie Anghel, amân -

doi în drãgostiþi de Natalia Negru” 

(N. Gheran). Buni prieteni, scriseserã

împreunã poeme dramatice, co me -

dii ºi, timp de doi ani, cronicile rimate

intitulate „Caleidoscopul lui A. Mirea”.

Cum s-a întâmplat în realitate drama,

ne-o spune G. Cãlinescu în „Istoria

literaturii române de la origini pânã

în prezent”, literaturizând ºi el, dar

pãstrându-se totuºi în coordonatele

realitãþii. Într-o bunã zi, D. Anghel

„se duse la Iosif ºi-i mãrturisi cã-i

iubeºte nevasta ºi nu mai poate

colabora cu el. Îi propuse sã se batã

în duel pânã la exterminarea unuia

dintre adversari, femeia urmând sã

rãmânã învingãtorului. Cine priveºte

faþa lui Anghel înþelege aceste furori

orientale: ochi migdalaþi, blânzi ºi

fini, însã strãvezii, exaltaþi, faþã in ve -

ro simil de prelungã, de hidalgo, gre -

co-spaniolã, ca fizionomiile fanatice

ale lui El Greco. E de o gelozie ara -

bã ºi la simpla impresie cã o recen -

zentã n-a cruþat suficient literatura

nevestei aruncã furibund ocara […]

Oricâte vini s-ar pune în sarcina fe -

meii, era vãdit cã fanaticul erotic ce

furase soþia prietenului fãrã apãrare

nu era un om comod. O þinea în chi sã

cu cheia în casã, nu voia sã meargã

ni cãieri, nici sã primeascã pe ni -

meni; provoca lumea la duel. În cele

din urmã, chinuit de pasiune con tra -

riatã, se sinucise. Accidentul, privit

profan, se petrecu în formele cele

mai comune. La 26 octombrie 1914,

soþii plecarã din Bucureºti (el era

inspector al artelor, ea inspectoare a

ºcoalelor secundare de fete din þarã

ºi profesoarã la ºcoala profesionalã

de fete din Tecuci). În tren se certarã

pentru nimicuri, ajunserã la vie

seara. Fabi, care pentru celãlalt fu -

sese Li, Lia, Liuºor, Liliana, luase

soþului verigheta ºi-l tortura cu ideea

despãrþirii. Anghel trase în chip de a

ameninþa asupra Fabiolei, rãnind-o

uºor prin izbirea glontelui de margi -

nea de fier a patului ºi ricoºarea lui,

apoi se împuºcã, murind mai târziu

la Iaºi (13 noiembrie 1914) cu vo inþã,

prin ruperea pansamentelor. Ro -

man tica soþie îi repuse, îmbrãþi ºân -

du-l mort, inelul pe deget. Amândoi

poeþii au fost sideraþi de aceastã

femeie. Unul plânge, celãlalt fan ta -

zeazã: foaia asta de hârtie albã pe
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care stau sã-þi scriu – mi se pare un

câmp de zãpadã, în care am sã mã

întroienesc ºi am sã îngheþ strigând

dupã ajutor fãrã ca sã mã audã ni -

meni. În august 1910, candidul Iosif

îºi implorase soþia sã se gândeascã

bine la pasul pe care îl fãcea. N-o

putea urî, îndrãznea a se numi încã

soþul ei cinstit ºi devotat. Femeia se

despãrþise, nu fãrã regret, sentiment

pe care înflãcãratul Anghel îl intuia

iritat. Mai târziu, la moartea lui Iosif,

nu mai avu probabil nicio îndoialã

asupra puterii postume a jalnicului

adversar, retrãind în amintirea soþiei.

De unde tragedia. La înmormântare

o doamnã patrioatã strigã femeii fa -

tale fãrã vinã: Mizerabilo, care omori

pe toþi oamenii mari ai þãrii!”. 

În romanul proiectat de Rebreanu

urmau sã fie treisprezece capitole

care ne dau indicaþii destul de pre -

cise asupra succesiunii ºi naturii eve -

nimentelor: „Goliciunea”, „Pri mej dia

fericirii, „Portiþa” (sau „Patima”), „Îm -

brãþiºarea”, „Prãpastia”, „Amurgul ºi

zorile”, „Chinurile”, „Roata noro cu -

lui”, „Prãbuºirea”, „Iadul iubirii”, „Re -

volverul”, „Bomba” ºi „Ochii verzi”.

Sunt numite aproape treizeci de per -

sonaje, Iosif ºi Anghel rãmânând cu

numele lor. Femeia fatalã („numai

corp, fãrã cap” (sic!), este „fru moa -

sã, voinicã, […] morman de carne

vie, excitantã, otrãvitoare, durdulie,

ochi verzi ca marea, schimbãtori –

ochii n-aveau culoarea stabilã, în

general erau verzi, verdele deseori

se stingea atât de mult încât de-abia

se mai deosebeau de albeaþa ochi -

lor, iar alteori se întunecau atât de

mult încât pãrea cã lucesc ca ochiul

pisicii în întuneric, aºa cum erau

însã veºnic ademenitori… Ea nu

iubeºte, de fapt, niciodatã. Acceptã

nu din perversitate, ci din instinct,

fãrã sã-ºi dea seama. Ea crede cã

iubeºte chiar mult ºi doar atunci îºi

simte sufletul gol, dornic de altceva”.

În capitolul „Primejdia fericirii” se

dau ºi alte amãnunte: „Cine vede pe

Alina o pofteºte. Mulþumirea lui Iosif.

Fratele lui e amorezat lulea de ea, ea

îl excitã înadins. / Duºmãnie tã cu tã

Alina-Anghel”. Iar duºmãnia pro  duce

aprige acumulãri ale pa ti mii. „Anghel

vine, o gãseºte trântitã pe canapea,

în cãmaºã, aproape goalã. Scenã

mutã. Se privesc amân doi. Anghel

pleacã fãrã o vorbã. Frãmântare.

Plânsul”. Apoi totul se precipitã spre

un deznodãmânt tragic: „posesia fãrã

vorbe”, „patima Anghel – ea aceeaºi”,

Iosif îi surprinde dar con tinuã s-o
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iubeascã, divorþul, „gelozia retro-

spectivã” (sic!) a lui Anghel”, „Iosif

revine în favoare”, dupã care „se

omoarã”. Urmeazã o altã lovi turã:

moartea fetiþei Alinei din maria jul cu

Iosif. Sfârºitul e incert: „Anghel cu

revolverul”. Dar nu ºtim dacã-ºi va

pune capãt zilelor. Moartea lui ar fi

transformat finalul într-un adevãrat

carnagiu.

Un personaj ca Alina nu e ima gi -

nat din senin. Dar nefericita întâm -

plare Anghel-Natalia Negru avusese

loc cu patru ani în urmã. De aceea,

ceva trebuie sã-i fi readus în memo rie

femeia fatalã, „morman de carne vie”,

otrãvitoare, incapabilã de iubire, per-

versã „din instinct”. Vreo actriþã, lec-

turile? Cu un an în urmã, se reac ti -

vase, într-adevãr, cronicar dra ma tic

în cotidianul „Scena”, iar la înce putul

lui 1918 e nevoit sã citeascã ºi sã

traducã masiv din literatura uni ver -

salã (Tolstoi, Balzac, Dickens,

Boccacio, Storm, Irving, Ibanez,

Gorki, Petronius, ba chiar ºi-un japo -

nez) pentru colecþia „Scriitori celebri”.

E posibil orice, dar important este cã

acest roman erotic, gândit de

Rebreanu în termenii pe care i-am

evocat, nu-i confirmat ulterior de

vreun personaj feminin cât de cât

asemãnãtor Alinei. Doar ochii verzi,

din „Adam ºi Eva”, din mãrturisirile

sale despre geneza romanului ar fi

în nota unei obsesii. („Dintr-o amin -

tire a apãrut romanul Adam ºi Eva,

dintr-o scenã, dintr-o întâlnire cu o

femeie. Eram la Iaºi ºi am întâlnit-o

pe stradã; era cu o umbrelã des chi sã,

era o femeie frumoasã, o brunetã cu

ochi verzi; când am întâlnit-o a avut

impresia cã am mai vãzut-o cândva

în altã lume… ºi e interesant cã ºi ea

a avut aceeaºi impresie”. Semnul de

recunoaºtere, într-un fel fascinaþia

pentru femeile din cele ºapte vieþi

ale eroului din „Adam ºi Eva” vor fi…

ochii verzi.) Prea puþin, pentru o

explicaþie plauzibilã, cu atât mai mult

cu cât, în „ªarpele”, femeia e dia bo -

licã. De altfel, nici n-ar fi imperios

necesarã o explicaþie, abandonarea

proiectului pentru totdeauna oferin -

du-ne suficiente indicii asupra lipsei

de motivaþie a scriitorului pentru un

roman atât de clar totuºi în ima gi -

narul sãu. 

Sã nu uitãm apoi cã abia cu un an

înainte de a pune pe hârtie proiectul

romanului „ªarpele”, terminase o

versiune a lui „Ion”, iar sub cea pen -

tru tipar pune data „3 octombrie

1920”. Dacã e sã vorbim totuºi de o
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obsesie, aceasta nu-i alta decât

„Pãdurea spânzuraþilor”: „Isprãvisem

transcrierea lui Ion ºi acum, în toate

nopþile, în faþa biroului, mã zbuciu -

mam cu Pãdurea spânzuraþilor. Am

început romanul de vreo patru ori,

câte treizeci, pânã la cincizeci de

pagini. Simþeam însã cã n-am gãsit

nici ritmul, nici atmosfera. Mã înver -

ºunam în fiecare noapte ºi lucrul era

în zadar. În schimb, în vreme ce scri -

am, în liniºtea apãsatã, am început

sã percep niºte bãtãi uºoare în fe -

reastra mea, delicate ca ale unor de -

ge te imateriale. Deschideam, cerce -

tam întunericul. Nu era nimeni ºi

nimic… Când însã bãtãile acestea

misterioase s-au repetat nopþi de-a

rândul, insistent – fiindcã sunt, repet,

credincios ºi superstiþios – mi-am zis

cã nu poate fi decât sufletul fratelui

meu, care cere îngrijirea creºti neas cã

ce nu i-a fost desigur acordatã”.

Pleacã în zona fostelor confruntãri

mi li tare sã caute mormântul fratelui

Emil, în roman Apostol Bologa. Îl des -

co perã, îi mutã osemintele într-un

mormânt peste pârãul care fusese

frontierã, „în pãmântul vechi româ -

nesc aºa cum ceruse în ultimele mo -

mente ºi nu i se admisese”. Deºi

ime diat afirmã cã „Apostol Bologa

„n-are mai nimic din fratele meu”, nu

renunþã la interpretarea melancolic-

spiritualã, pioasã, a evenimentelor:

„ªi de-atunci am putut scrie liniºtit

Pãdurea spânzuraþilor. Au încetat

bãtãile misterioase în geam, am

gãsit un început care m-a mulþumit ºi

o semnificaþie pentru eroul roma -

nului…”

Unde sã mai încapã ºi drama

eroticã din „ªarpele”?

Oricum, la acest proiect Liviu

Rebreanu nu s-a referit niciodatã în

public. El a stat ascuns între multele

sale manuscrise nepublicate. Pe

altele însã le-a comentat în unele in -

terviuri sau cu alte ocazii. 

Lui Mihail Sebastian îi mãrturi -

seºte, în „Rampa” (decembrie 1935),

cã ar vrea sã poatã scrie romanul

„Pãcalã ºi Tândalã”, care sunt „cei

doi poli ai caracterului românesc.

Unul deºtept, ºiret ºi superficial, ce lã -

lalt mai greu, mai lent, mai prost, dacã

vrei, dar mai serios ºi mai cre a tor. Aº

vrea sã urmãresc acest prototip de

român în toatã viaþa noastrã socialã.

Întregul roman ar trebui sã aibã

câteva volume. Nu ºtiu câte: multe”. 

S-ar putea ca ideea acestui ro -

man sã aibã ºi cauze pe care i-a fost

mai greu sã le facã publice sau, de
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ce nu, pe care nu le conºtientiza cu

claritate. Nu-i exclus ca totul sã vinã

dintr-un inconfort sufletesc. De câte

ori nu se va fi simþit pãcãlit în lumea

exuberantã a lui Caragiale, de câte

ori, abandonând proiecte, fiind ne -

voit sã cedeze, în chestiuni de mai

mare sau mai micã profunzime mo -

ralã, ºireteniei „regãþeneºti”, de câte

ori nu se va fi simþit la celãlalt pol al

caracterului românesc, prostit, întru -

chi pându-l pe Tândalã?

În acelaºi an, cu o lunã mai de -

vreme, se referise la un alt roman pe

care intenþionase sã-l scrie: „Minu -

nea minunilor e un roman fantastic,

o povestire a efectelor glandelor en -

do crine, a serului lor aplicat sistema -

tic într-o þarã ºi a consecinþelor aces -

tui ser. Savantul care a inventat acest

ser s-a gândit sã gãseascã formula

prin care sã normalizeze, mai bine

spus sã egalizeze pe toþi cetãþenii

þãrii, sã-i aducã la acelaºi numitor

comun de disciplinã obºteascã, de

onestitate, de bunãtate, regele ºi

primul-ministru sunt de acord, se

voteazã o lege specialã pentru a

putea aplica invenþia. Regele cu fa -

milia sunt primii inoculaþi. Experienþa

are un rãsunet mondial, deoarece

datoritã acestui ser oamenii devin

deodatã normali, nu mai comit cri -

me, sunt salvaþi de la pericolul ne bu -

niei, într-un cuvânt, devin normali.

Þara devine ea însãºi un model de

cinste ºi ordine, se desfiinþeazã puº -

cãriile, producþia e pusã în valoare.

În urma experienþelor acestora mira -

culoase, trimiºii speciali ai unor mari

puteri fac propunerea sã li se facã ºi

lor serul, dar sunt refuzaþi. Însã la un

bilanþ mai atent al urmãrilor serului

sãu, inventatorul însuºi se aratã

nemulþumit. El observã cum poporul

se standardizeazã ºi devine o turmã

informã de oi. Noroc cã experienþa e

hotãrâtã numai pe o perioadã de doi

ani. Cãci, dupã primele rezultate,

savantul însuºi recunoaºte cã ordine

ºi disciplinã socialã nu se poate apli-

ca în mod biologic, prin ser.”

Ne putem duce cu gândul la

serurile ideologice pe care „savanþii”

totalitarismelor acelei perioade le

preparau cu febrilitate, la popoarele

care, inoculate cu serul „miraculos”

al comunismului, al fascismului, se

standardizeazã devenind, ca în ceea

ce imagina Rebreanu, turme informe

de oi.

Dar aici mai e ºi-o chestiune de

istorie ºi teorie literarã, de instinctul

creator al scriitorului, de voluptatea
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exersãrii sale în diversele specii ale

romanului. „Ion” („pe altarul lui

Rebreanu jertfim toatã epica românã

de la Filimon la Sadoveanu” – scrie

Eugen Lovinescu, la scurt timp dupã

apariþia volumului) ºi „Pãdurea

spân zuraþilor”, apãrut peste doi ani,

în 1922, ar fi fost suficiente pentru a-l

consacra definitiv, pentru a atesta

unicitatea prozei sale în literele ro -

mâ neºti. Dupã aceastã datã, el con -

tinuã însã cu romane care, cel puþin

ca specie literarã, reprezintã, de fie -

care datã, un nou început: „Adam ºi

Eva” (metafizic), „Ciuleandra” (psiho -

lo gic), „Crãiºorul Horia” (istoric),

„Rãscoala” (social), „Jar” (erotic),

„Gorila” (politic), „Amândoi” (poliþist).

Veriga lipsã – SF-ul care, deºi

atunci îºi face loc cam cu agre si vi -

tate în Occident, se poate legitima ºi

prin opere cu suficientã acoperire

es teticã. Putea fi „Minunea minu -

nilor” dacã Liviu Rebreanu nu era

sub minat de boala care, în 1944, îl

rãpune, ca ºi de ceea ce Mircea

Eliade numea „teroarea istoriei”.
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