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CUVÂNT  ÎNAINTE ...

Ahile şi broasca 

Până să devină „a deceniilor„ sau „a secolelor”, cronologia mile-
niului pe care, auto-ironic, şi-o propune Octavian Andronic, este com-
pusă, deocamdată,  din cronologii anuale. În interiorul acestora,
determinantă nu este succesiunea în timp a evenimentelor – care ar jus-
tifica termenul de cronologie – ci relevanţa lor ori semnificaţia pe care
jurnalistul le-o acordă. 

„Cronologiile comentate” ale lui Octavian Andronic, ajunse
acum la al patrulea volum, nu sunt simple enumerări de evenimente, în
ordinea desfăşurării acestora – aşa cum se mai întâlnesc prin librării -,
ci reflecţii inedite asupra lor. În acest fel,  „cronologiile” devin un fel de
„metodologii” pentru înţelegerea a ceea ce s-a întâmplat mai semnifica-
tiv în perioada de timp res-pectivă.

Punând accentul pe comentariu şi nu pe calendar, cartea nu este
o culegere de evaluări post-factum asupra unor fapte sau evenimente, ci
repre-zintă chiar cronica acestora,  scrisă în timp real. Autorul scrie, nu
reconstituie. Comentariile sale prelungesc evenimentul, nu-l reînvie. Au-
torul nu-şi ia răgazul judecăţilor posterioare, proprii scrierilor de natură
istorică. Evaluările sale sunt făcute la cald, angajându-i pe loc spiritul
de observaţie, capacitatea analitică şi forţa asociativă. „Cronologiile” lui
Ando sunt simultan informaţie şi comentariu, fapte şi opinie. Eveni-
mentele nu sunt doar consemnate jurnalistic, ci încadrate, corelate, aso-
ciate şi interpretate în contexte mai largi. Gazetarul ne dezvăluie cu
subtilitate şi inteligenţă mai multe faţete ale subiectului respectiv decât
arată factologia propriu-zisă. 

De aici rezultă valoarea principală a cărţii – şi anume că nu este
un  jurnal cronologic, ci fresca unei epoci. Ando face gazetărie, nu isto-
rie, dar o gazetărie ce poate fi de folos şi istoriografilor de profesie, celor
care scriu despre evenimente la suficient timp după consumarea şi sedi-
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mentarea lor. 
Partea cea mai suculentă a volumului este consacrată politicii.

Este adevărat că jurnalismul lui Octavian Andronic are o rază lungă de
acţiune – de la sport la media – dar politica reprezintă tema predilectă.
Chiar dacă, în această privinţă,  anul 2003 a fost unul generos, asta nu
înseamnă că misiunea unui editorialist care scrie zilnic a fost mai uşoară.
Problema selecţiei unui anume subiect dintr-o puzderie posibilă nu este
deloc una simplă. Alegerea temei şi a titlului exprimă, intrinsec, sistemul
de valori al celui în cauză.

Andronic şi-a ales, în general, temele relevante ale perioadei,
astfel încât, citind întregul volum,  oricine îşi poate face o imagine edi-
ficatoare despre ce preocupa şi ce se întâmpla în România acelui an pre-
electoral. Ando acordă atenţia cuvenită aşezării dispozitivelor pentru
lupta electorală ce avea să urmeze peste un an şi evenimentelor legate
de pregătirea campaniei: unificarea în PNL a ApR, UFD şi PNL (C);
crearea Alianţei DA; semnarea Tratatului de aderare la NATO; fi-
nalizarea primului acord cu FMI, după 25 de ani; instituirea printr-o lege
pesedistă, a declaraţiei de avere; enunţarea, de către ministrul pesedist
al Finanţelor de atunci, a ideii cotei unice de impozitare (consemnare
care lămureşte, astfel, paternitatea acestei idei); adoptarea Constituţiei;
activarea politică şi partizană a ambasadorului SUA de la acea dată şi
altele asemenea.

Dintre evenimentele internaţionale ale perioade nu sunt omise
extinderea UE de la 15 la 25 de membri; „trezirea Chinei” (cu un citat
foarte actual al lui Napoleon despre marea putere asiatică); „tele-războiul
secolului” din Irak („bătălia de la Saddamgrad” fiind pentru petrol, şi
nu pentru democraţie, notează cu premoniţie autorul); „revoluţia de
postav” de la Tbilisi etc.

Cartea se referă la  cazuri, probleme, oameni, subiecte – de la
naşterea mandatului prezidenţial de 5 ani la dispariţia misterioasă a
livezii de la Dobroieşti (explicabilă abia peste câţiva ani, prin piatra de
temelie a China Town, pusă pe acele locuri!); de la descoperirea după
decenii a unor români, victime în gulagurile din Kazahstan la manevrele
de compromitere cărora i-a căzut victimă dr.Mircea Beuran, fost ministru
al Sănătăţii; de la observaţia că, la modul propriu, „Iliescu stă cu Regele
la masă” la un remember Pacepa, după trei decenii de la trădarea aces-
tuia; de la lepădarea de Tokes a UDMR la repatrierea rămăşiţelor pămân-
teşti ale lui Carol al II-lea. 

În editorialele sale, Octavian Andronic pleacă de la fapt şi ajunge
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la idee, aşa cum, în „andografiile” sale, Ando pleacă de la idee şi ajunge
la grafică satirică. Pe toate aceste trasee ale creaţiei jurnalistice, îl în-
soţeşte un ascuţit spirit de observaţie şi un irepresibil simţ al umorului,
care fac parte din natura şi felul de a fi al lui Ando. În tot ce scrie, autorul
arată că este atent la tot – replici, gesturi, apelative, reacţii – nescăpând
de peniţa sa nici unele întâmplărti din lumea presei, faţă de care Octavian
Andronic manifestă o atenţie constantă şi o sensibilitate de
înţeles.„Dolarul - armă de distrugere în masă” (mituirea de către ame-
ricani a unor generali irakieni pentru non-combat),  CEDO şi „amurgul
procurorilor” (o decizie neaplicată nici în prezent de România), „puş-
culiţa Petrom”, „pachetul şi parchetul legilor anti-corupţie”, „mafia cu
epoleţi”, „şpaga de piaţă”, „schimbarea la faţă a lui Vadim”, „revenirea
lui Ciorbea”, „caprele şi ministrul Sîrbu”, „dinozaurul din Ministerul Fi-
nanţelor”, demisia lui Nicoalu de la TVR, demiterea lui Traian Ungure-
anu de la BBC, nearestarea lui Andrei Gheorghe pentru consum de
droguri, „becalizarea fotbalului”, ascultarea telefoanelor, „masochismul
economic”, „accidentul” numirii lui Hurezeanu consilier de stat la pre-
mierul de atunci, Adrian Năstase, traseismul politic sunt câteva dintre
titlurile sau temele abordate de Andronic. 

Desigur, s-ar putea spune că articolele din volum sunt inegale
între, sub aspectul subiectului ales sau al tratării acestuia. De exemplu,
demisia lui Guşă din PSD ori nunta Oanei Mizil pot părea prea mult bă-
gate în seamă, dar aici regăsim un alt merit al lui Ando, acela de a-şi
construi un public-ţintă pe o plajă foarte largă, de la amatorii de mon-
denităţi cu substrat până la cei capabili să înţeleagă sensurile unor eveni-
mente politice majore. Tuturor, Ando le oferă o lectură agreabilă şi de
interes. Tonul scriiturii este sfătos, confesiv, plăcut la lectură, facilitând
înţelegerea subiectului şi a semnificaţiilor acestuia.

De fapt, adresabilitatea largă este o virtute aparte a gazetăriei
practicate de Octavian Andronic, în toate formele acesteia. Editorialele
sale, ca acelea din volumul de faţă, andografiile care le însoţesc, agenţia
de presă „AmosNews” şi ZP-„ziarul personal on line” sunt tot atâţia vec-
tori de opinie şi informaţie, dar şi probe de talent şi inspiraţie care fac
din gazetăria lui  Octavian Andronic una acccesibilă şi acceptată în cele
mai varii cercuri, inclusiv – sau mai ales – politice. 

Felul său de a fi l-a făcut un om respectat pe întreg spectrul
politic, deşi convingerile sale au fost ferme, consecvente şi clar asumate
de-a lungul anilor. Dar, în timp ce prietenii îl ignoră pentru că-l ştiu ală-
turi, adversarii îl respectă sau, cel puţin, nu se pot supăra pe el. Ando
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merită felicitat şi pentru această „universalitate” a personalităţii sale,
lipsită de radicalism, dar nu şi de unghiuri tăioase, pe care satira din
grafică şi umorul din scris le fac ceva mai suportabile.

Pe Octavian Andronic îl mai aşteaptă, însă, o provocare despre
care aş spune că este veche de câteva mii de ani, de pe când  Ahile se
întrece cu o broască țestoasă. Fiind de zece ori mai rapid, Ahile îi lasă
adversarei 10 metri avans.

Când Ahile a făcut cei zece metri, broasca a făcut doar unul.
Când Ahile a făcut acel metru, broasca a făcut zece centrimetri.
Când Ahile a făcut  zece centrimetri, broasca a făcut un centimetru.
Când Ahile a făcut acel centrimetru, broasca a făcut 0,1 centrimetri.
Broasca câştigă cursa, fiind  tot timpul înainte, chiar dacă cu puţin.

Cam aşa stau lucrurile şi cu volumul de faţă, care se referă la
2003 şi apare în 2013. Deci „cartea Ahile”  este în urmă cu fix 10 ani
faţă de „broasca editoriale”. Iar Ando continuă să scrie editoriale zilnice,
aşteptând să fie prins din urmă de adunarea lor în volum.

Paradoxul anticului Zeno spune că, într-o cursă, alergătorul mai
rapid nu-l poate depăși niciodată pe cel mai lent, aflat în fața sa, deoarece
el trebuie să ajungă întâi într-un loc în care cel din față fusese deja, astfel
că cel lent va fi mereu în față.

Îi doresc lui Octavian Aandronic să nu rezolve acest paradox, lă-
sând mereu „cronologia comentată” în volum să tot alerge în urma edi-
torialelor sale, cât mai mult, în adâncimea acestui mileniu.

Dr. Octavian Ştireanu

Aprilie 2013, Bucureşti
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...CUVÂNT  DUPĂ

Diagnosticul doctorului Ştireanu

Întâmplarea a făcut ca cel care se angajase să prefaţeze acest
volum să fie atât de copleşit de noile sale îndatoriri politice încât să nu
mai aibă nici măcar răgazul de a mă preveni asupra indisponibilităţii sale.
Această realitate incomodă, în condiţiile în care manuscrisul nu mai aş-
tepta, de vreo două luni bune, decât prefaţa pentru a porni spre tipar, m-
a obligat să caut o soluţie de avarie. Dar cum să-i spui celui pe care doreşti
să-l încarci cu o asemenea sarcină că o altă personalitate te-a lăsat baltă
şi că o soliciţi să înlocuiască pe cea acaparată de frenezia politică a clipei?
Sau mai bine spus, cum să-i spui fără să rişti că răneşti orgoliul celui la
care apelezi în astfel de condiţii? Din fericire pentru mine, cel pe care l-
am vizat face parte din categoria persoanelor la care generozitatea co-
pleşeşte orgoliul, iar spiritul de fair-play şi de colegialitate domină
celelalte impulsuri omeneşti. Deşi reprezentăm, amândoi, „presa comu-
nistă” din secolul trecut, în care ne-am făcut un antrenament de calitate,
adevărata noastră împlinire, ca profesionişti, a venit odată cu libertatea
presei. Drumurile noastre postdecembriste au fost, în linii mari, paralele
şi amândoi am pus, sunt convins, onestitatea şi deontologia deasupra po-
sibilităţilor de căpătuială, de care au profitat din plin unii dintre colegii
noştri. Ne-am întâlnit în numeroase iniţiative publicistice şi am colaborat,
efectiv, în diferitele perioade în care, în politică, la fel ca şi în presă, Oc-
tavian Ştireanu a ţinut cont, înainte de toate, de principii. 

Iată de ce – sunt convins – apelul meu a fost primit nu doar cu
înţelegere, dar şi cu perfectă obiectivitate, iar analiza pe care a făcut-o
acestui volum este de o profunzime şi de o corectitudine care mă face să
mă întreb dacă merit o asemenea abordare, pe cât de profesionistă, pe atât
de aplicată la obiect.

Nu este prima – şi probabil nici ultima – dovadă de spirit de co-
legialitate şi solidaritate profesională pe care mi-o oferă Octavian Şti-
reanu, jurnalist şi om politic care lasă în urma sa, ceva ce alţii nu pot
spera: o operă în care cuvântul are deplină acoperire în fapte. Îi mulţumesc
şi pe această cale.

Octavian Andronic

Aprilie 2013, Bucureşti
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Cronologia
principalelor evenimente

ale anului 2003 

EXTERN - SUA atacă Irakul, invocând faptul că acest stat deţine
arme de distrugere în masă („doctrina atacului preventiv”). Româ-
nia se raliază politicii americane, inclusiv prin trimiterea de trupe,
atrăgând criticile partenerilor europeni. România semnează pro-
tocolul de aderare la NATO şi tratatul politic de bază cu Rusia.

INTERN - Au loc relocări importante ale forţelor politice: for-
marea alianţei politice PNL-PD duce la întărirea opoziţiei şi la
echilibrarea spectrului politic, prefigurând schimbarea de putere
din 2004. Noua lege a partidelor politice obligă formaţiunile mici
să se comaseze cu cele mari sau să dispară, prin condiţiile de reîn-
scriere impuse (din 49 de partide rămân 25, la care se vor adăuga
altele, nou înfiinţate). PSD absoarbe PSM, Partidul  Moldovenilor
şi PRNS, iar de cealaltă parte PNL reuşeşte reunificarea liberală,
prin absorbţia ApR, UFD şi PNL  (Câmpeanu). Se formează o nouă
structură radicală. Modificarea Constituţiei are loc prin consensul
majorităţii  partidelor parlamentare, prezenţa cetăţenilor la vot
fiind însă foarte scăzută (puţin a lipsit ca referendumul să fie inva-
lidat). În economie, se remarcă o continuare a creşterii înregistrate
în anii anteriori (2000 - 2,4%, 2001 - 5,7%, 2002 - 5,1%, 2003 -
5,2%) şi semnarea unui contract de construire a autostrăzii
Bucureşti-Cluj Napoca-Oradea-Borş, în valoare de 2,5 md. dolari,
cu firma americană Bechtel. Continuă procesul de privatizare a
unităţilor mici şi mijlocii, prin încheierea privatizării unităţilor
agricole şi prin desfiinţarea APAPS. Sub imperativele aderării la
UE este adoptat un pachet de legi anticorupţie, principalele preve-
deri fiind obligativitatea pentru cei care deţin demnităţi publice de
a face publice declaraţiile de avere şi de interese.

X X X



12 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

1 Ianuarie: Intră în vigoare Ordonanţa guvernamentală privind li-
beralizarea pieţei telefoniei fixe din România, prin desfiinţarea
monopolului deţinut de operatorul naţional, Romtelecom.

17 Ianuarie: Este publicată în MO noua Lege a partidelor politice,
care o înlocuieşte pe cea din 1996 (abrogată, cu excepţia capitolului
privind finanţarea). 

12 Februarie: Premierul Adrian Năstase susţine, în faţa camerelor
reunite ale Parlamentului, un raport asupra primilor doi ani de gu-
vernare. Parlamentul aprobă (351 de voturi pentru, 74 abţineri şi
două voturi împotrivă) participarea României la o eventuală cam-
panie militară în Irak, prin trimiterea de trupe, precum şi punerea la
dispoziţia coaliţiei antiirakiene a spaţiului aerian român şi a infra-
structurii necesare.

12 Februarie: Grupurile parlamentare ale PD l-au invitat pe preşe-
dintele Ion Iliescu la o întâlnire

14 Februarie: Osemintele fostului rege al României, Carol al
Il-lea (1930-1940), decedat în 1953, sunt repatriate din Portugalia
şi reînhumate la Curtea de Argeş, alături de ceilalţi membri ai fami-
liei regale române.

17 Februarie: La summit-ul UE la care au fost dispute pe marginea
susţinerii campaniei americane în Irak, preşedintele Chirac a ad-
monestat România, care „a pierdut prilejul să tacă”

18 Februarie: Are loc Forumul Naţional pentru susţinerea aderării
României la UE 

1 Martie: BNR înlocuieşte dolarul cu euro, ca valută de referinţă
pentru cursul monedei naţionale.

4 Martie: Radu Timofte prezintă în Parlament raportul SRI pe anii
2000/2001

10 Martie: La Palatul Parlamentului se desfăşoară conferinţa inter-
naţională „Politica şi mass media în ţările post-comuniste”

10 Martie: Parlamentul revocă Consiliul CNSAS

19 Martie: Guvernul îşi asumă răspunderea, în faţa Legislativului,
pentru un pachet de legi anticorupţie. O importantă prevedere a
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noilor reglementări vizează interdicţia ca parlamentarii, miniştrii,
aleşii locali, funcţionarii publici şi rudele lor până la gradul I să
deţină funcţii executive sau să fie membri ai CA ori reprezentanţi
în AGA din partea statului. De asemenea, se prevede declararea pu-
blică a averilor de către demnitari şi funcţionarii publici.

20 Martie: SUA atacă Irakul, invocând doctrina atacului preventiv,
în scopul declarat al împiedicării acestui stat de a folosi arme de
distrugere în masă împotriva sa. Oficialităţile române dau declaraţii
de sprijin a iniţiativei americane.

26 Martie: România semnează, la Bruxelles, protocolul de aderare
la NATO, alături de alte şase state central şi est-europene (Bulgaria,
Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia). 

29-30 Martie: Premierul rus Mihail Kasianov întreprinde o vizită
oficială în România, axată pe probleme politice (pregătirea
încheierii tratatului de bază dintre cele două ţări) şi economice
(echilibrarea balanţei comerciale, încurajarea investiţiilor ruseşti în
România).

31 Martie: Parlamentul dezbate moţiunea de cenzură depusă de
Opoziţie la asumarea răspunderii guvernamentale. Prin respingerea
moţiunii (281 de voturi împotrivă, 163 pentru), pachetul de legi anti-
corupţie intră în vigoare.

16 Aprilie: La Atena are loc ceremonia semnării tratatelor de ade-
rare la UE a 10 noi state: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta,
Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Componenţa UE
creşte astfel de la 15 la 25 de membri, cea mai amplă extindere din
istoria sa.

21-22 Mai: Declaraţiile de avere ale membrilor Guvernului şi ale
parlamentarilor sunt publicate pe paginile de internet ale acestor in-
stituţii.

2-4 Iunie: Are loc, la Constanţa, cea de-a V-a trilaterală la nivel
înalt România-Bulgaria-Turcia. Tema întâlnirii este „Sfidări şi opor-
tunităţi trilaterale România-Bulgaria-Turcia în urma summit-ului
NATO de la Praga şi a summit-ului UE de la Copenhaga”.
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6 Iunie: Are loc Consiliul Naţional de conducere al PD

16 Iunie: Premierul Năstase anunţă noua formulă de Executiv

19 Iunie: Parlamentul aprobă (267 de voturi pentru, 7 împotrivă),
în lipsa parlamentarilor Opoziţiei, restructurarea Guvernului condus
de Adrian Năstase, prin reducerea numărului de ministere de la 24
la 14 şi înlocuirea unor miniştri. Expiră termenul acordat demnita-
rilor şi funcţionarilor publici pentru depunerea  declaraţiilor privind
conflictul de interese (între funcţiile deţinute în cadrul structurilor
statului şi cele din  cadrul CA sau AGA ale unor firme de stat) .

1 Iulie: Un contingent militar românesc compus din 678 de soldaţi
pleacă în Irak, în scopul sprijinirii trupelor  coaliţiei conduse de
SUA pentru menţinerea controlului asupra unor teritorii.

4 Iulie: Preşedinţii României şi Rusiei, Ion Iliescu şi Vladimir Putin,
semnează la Kremlin Tratatul de bază dintre cele două state, primul
după căderea comunismului şi instaurarea democraţiei în cele două
ţări.

12 Iulie: Ia fiinţă Acţiunea Populară, partid fondat de Emil Con-
stantinescu.

25 Iulie: Adrian Năstase suferă o intervenţie chirurgicală în Ger-
mania

2 August: La Palatul Snagov are loc căsătoria nepoatei lui Paul
Niculescu Mizil cu un om de afaceri libanez. 

19-26 August: Preşedintele Ion Iliescu întreprinde o vizită oficială
în R.P. Chineză, unde are numeroase întrevederi cu oficialii chinezi,
inaugurează Consulatul General al României la Hong Kong şi
vizitează o serie de obiective economice, culturale şi turistice.

29 August: Convenţia Naţională a PD decide alianţa cu PNL.

30 August: PUR rupe alianţa cu PSD

15 Septembrie: Emil Hurezeanu demisionează din funcţia de con-
silier personal al lui Adrian Năstase. 

15-16 Septembrie: Preşedintele Ion Iliescu efectuează o vizită de
stat în Ungaria, la invitaţia omologului său, Ferenc Madl. Preşedin-
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tele român are întrevederi cu importante personalităţi ale vieţii pu-
blice ungare, cu conducerea autoguvernării pe ţară a românilor din
Ungaria şi vizitează oraşul Gyula, unde trăieşte cea mai  importantă
comunitate română din Ungaria. 

18 Septembrie: Raportul de mediere a proiectului de modificare a
Constituţiei primeşte votul final în Camera  Deputaţilor (265 de vo-
turi pentru, 62 împotrivă) şi în Senat (100 de voturi pentru, 37 îm-
potrivă). Proiectul  nu prevede modificări substanţiale ale sistemului
politic, deşi aduce unele îmbunătăţiri, cum ar fi separarea atribuţiilor
celor două camere, restrângerea regimului imunităţii parlamentare
la declaraţiile politice, limitarea regimului ordonanţelor de urgenţă.
De asemenea, se stabileşte ca mandatul prezidenţial să fie de cinci
ani.Toate partidele politice parlamentare au fost de acord cu proiec-
tul, cu excepţia PRM.

28 Septembrie: Conferinţa Naţională a aleşilor PSD. Congresele
PNL şi PD adoptă decizia de constituire a alianţei politice şi elec-
torale  Alianţa „Dreptate şi Adevăr” PNL-PD.

15 Octombrie: Consiliul Director al FMI decide acordarea ultimei
tranşe (158 milioane dolari) din acordul stand-by  încheiat cu Româ-
nia, în pofida neîndeplinirii a patru criterii de performanţă: res-
pectarea termenului de privatizare a BCR, îmbunătăţirea gradului
de colectare la utilităţi, realizarea plafoanelor la activele nete externe
şi interne ale BNR, tipărirea în exces a leilor de către Banca Naţio-
nală. Este pentru prima dată, în ultimii 25 de ani, când România
duce la bun sfârşit un acord stand-by cu FMI. 

18-19 Octombrie: Noua formă a Constituţiei este adoptată prin re-
ferendum naţional. Participarea este foarte scăzută (55,7% din cei
17 842 103 cetăţeni cu drept de vot; 89,70% au votat pentru, 8,81%
împotrivă).

20 Octombrie: Demisia miniştrilor Hildegard Puwak (Integrare Eu-
ropeană), Mircea Beuran (Sănătate) şi Şerban Mihăilescu (Secre-
tariatul General al Guvernului), împotriva cărora, în ultima
perioadă, au fost aduse mai multe acuzaţii de corupţie.

28-30 Octombrie: Preşedintele Ion Iliescu întreprinde o vizită în
SUA, unde are întrevederi cu preşedintele George W. Bush, cu se-
cretarul de stat, Colin Powell, cu secretarul Apărării, Donald Rums-
feld, cu directorul executiv al FMI şi cu preşedintele Băncii
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Mondiale. De asemenea, preşedintele român vizitează comunitatea
românească din Cleveland (Ohio), Universitatea George Washing-
ton şi Muzeul Holocaustului din New York.

30 Octombrie: Radu Mazăre devine preşedintele Organizaţiei
judeţene Constanţa a PSD. 

5 Noiembrie: Comisia Europeană publică Raportul de ţară pentru
România, pe anul 2003, în care se arată că „România poate fi con-
siderată o economie de piaţă funcţională din momentul în care pro-
gresele deosebite înregistrate până acum vor fi continuate în mod
decisiv”. Neîndeplinirea criteriilor pentru acordarea statutului de
piaţă funcţională pentru România este considerată de opinia publică
românească drept o mare neîmplinire, în condiţiile în care Bulgaria,
cealaltă candidată la UE, obţinuse acest calificativ încă de anul tre-
cut. Alte observaţii din Raport vizează, între altele, amploarea
corupţiei, care „afectează toate laturile societăţii”, necompetitivi-
tatea sectorului energetic, lipsa de transparenţă în cazul unor priva-
tizări, volumul prea mare al arieratelor.

6 Noiembrie: Consiliul Naţional al PSD.

12 Noiembrie: Moare primul soldat român în Afganistan: Iosif
Fogoraşi.

21 Noiembrie: Preşedintele Ion Iliescu vizitează Franţa.  În cursul
întrevederii cu preşedintele Jacques Chirac sunt evidenţiate relaţiile
„frăţeşti” dintre cele două ţări, în pofida unor puncte de vedere
diferite apărute în ultima perioadă, pe marginea unor probleme din
politica internaţională.

7 Decembrie: BNR lansează bancnota de 1 milion de lei.

12 Decembrie: Curtea de Apel Bucureşti pronunţă sentinţele în
dosarul mineriadei de la Costeşti, din ianuarie 1999. Miron Cozma,
fostul lider al minerilor, este condamnat la 10 ani închisoare pentru
instigare la subminarea puterii de stat. Alţi cinci lideri ai minerilor,
sub aceeaşi acuzaţie, primesc câte cinci ani de detenţie. Cosma era
închis deja pentru mineriada din 1991, pentru care a fost condamnat
în februarie 1999 la 18 ani de detenţie.

14 Decembrie: La Cluj-Napoca ia fiinţă Consiliul Naţional al Se-
cuilor (preşedinte Tokes Laszlo), organizaţie a maghiarilor radicali
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care adoptă o hotărâre de „autoadministrare” a „ţinutului Secuiesc”
şi anunţă iniţierea unui proiect de lege în acest sens, care să fie înain-
tat Parlamentului spre aprobare. 

15 Decembrie: Sucursalele teritoriale ale APAPS se desfiinţează,
moment ce marchează încheierea privatizării în teritoriu. În primul
semestru al anului 2004 se urmăreşte transformarea APAPS în
agenţie post-privatizare, care să urmărească îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către acţionari.

19 Decembrie: Premierul Adrian Năstase anunţă încheierea priva-
tizării în agricultură. Ministerul Transporturilor şi firma americană
Bechtel semnează, la Palatul Victoria, contractul de execuţie a au-
tostrăzii Braşov-Cluj-Napoca-Oradea-Borş. Lucrările urmează să
înceapă la 4 iulie 2004, valoarea totală a investiţiei fiind estimată
la 2,5 md. dolari. Investiţia ar fi, astfel, cea mai mare realizată vre-
odată în România. În perioada următoare,  autorităţile române vor
fi criticate de oficialii europeni pentru atribuirea contractului prin
negociere directă,  nu prin licitaţie, cum prevăd normele europene.

20 Decembrie: Bursa de Valori Bucureşti are ultima şedinţă de tran-
zacţionare din acest an, în urma căreia se face bilanţul activităţii.
După trei ani de creştere constantă a activităţii, în acest an capi-
talizarea BVB a atins 3,7 md. dolari.

21 Decembrie: Se sinucide Elena Stănculescu, soţia fostului şef al
Armatei.

29 Decembrie:Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin,
acuză România de imperialism („România a rămas unicul imperiu
din Europa, constituit din Moldova, Dobrogea şi Transilvania”) şi
ameninţă autorităţile de la Bucureşti că se va adresa autorităţilor in-
ternaţionale, dacă „altă cale de a scăpa de aceste rude nu avem”.
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Anul 14

Dacã aº fi superstiþios, aº spune cã nu e deloc în regulã cã
unul dintre cei mai importanþi ani dintre cei pe care-i numãrãm de la
Revoluþie poartã numãrul 13. Dar nu sunt. Aºa încât încerc sã cred cã
anul care a început în 22 Decembrie 2002 va fi un an normal. Adicã un
an al tranziþiei spre normalitate. Un an în care nu alegerile anticipate
constituie lucrul cel mai de seamã - aºa cum lãsase sã se înþeleagã agi-
taþia produsã în jurul ideii lansate de dl Nãstase, ci un an în care, rema-
niat sau nu, Executivul îºi va sufleca mânecile ºi va purcede la douã
operaþiuni esenþiale: descoperirea ºi anihilarea condiþiilor care ali-
menteazã corupþia ºi perfecþionarea cadrului legislativ menit sã impul-
sioneze activitatea economicã.

Cãci, fãrã a se tãia în carnea vie a corupþiei ºi fãrã a stimula
economia este greu sã ne închipuim cã anul 13 va putea sã însemne
altceva decât anul 12 sau 11, sã nu mai vorbim de cei de la 7 la 10.

Pare ºi de mirare cã doar atâta ne-ar trebui ca sã realizãm cã
am ieºit din stagnarea ºi înapoierea postdecembristã. La 12 ani de la des-
chiderea porþilor economiei de piaþã, de la instaurarea democraþiei ºi li-
bertãþii cuvântului, continuãm sã ne raportãm, statistic, la anul 1989, ca
la un an de vârf, la fel cum altã datã ne raportãm la celebrul an capitalist
1938. Aproape toate echipele executive care s-au perindat pe la Palatul
Victoria au ºtiut, teoretic, ce trebuie fãcut pentru a da vânt economiei.
Care sunt pârghiile care puteau s-o facã sã se miºte din loc ºi sã o ia la
vale sau la deal. Dar, tot aºa, fiecare Executiv a rãmas restant la proba
practicii. Legi ºi facilitãþi de la care se aºtepta marea cu sarea au fost a-
brogate, sistematic, dupã câteva luni, pe motiv cã ba nu ne lasã FMI-ul,
ba nu ne lasã golul din buget. Fiecare pas înainte a fost urmat de doi
înapoi ºi, de aceea, nu ne putem aºtepta la nimic important atâta timp
cât cadrul juridic este incomplet ºi vicios.

Normalitatea celui de-al 13-lea an de aici ar trebui sã
înceapã: de la curajul de a risca, de a investi în viitor prin mãsuri legis-
lative curajoase ºi bine cumpãnite, pe care sã le aplicãm încã de azi.  

3 ianuarie
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Diversiunea ministrului
Agathon

Probabil cã în 2002, nici un alt membru al Executivului nu
a fost atât de atacat, ironizat sau blamat pe cât a fost ministrul Turismu-
lui, Dan Matei Agathon. Începând cu mult-comentatul proiect Dracula
Park, continuând cu palmierii de la Mamaia sau cu plãcinta pentru cartea
recordurilor de la Bacãu, ministrul s-a aflat aproape permanent în atenþia
presei ºi a emisiunilor de divertisment ale televiziunilor. Un altul, mai
slab de înger, ºi-ar fi luat lumea în cap ºi ar fi lãsat domeniul fãrã
acoperire executivã. Ministrul Dan n-a fãcut-o însã. A rãmas pe poziþie,
a parat oridecâteori s-a putut ºi ºi-a declarat hotãrârea de merge mai de-
parte cu orice preþ.

Iatã, însã, cã acum, pe la ora bilanþului, mã bate un gând. ªi
anume cã suntem cu toþii victimele unei diversiuni foarte bine puse la
punct. Ministrul Dan ºi-a asumat cu bunã ºtiinþã riscul de adeveni ciuca
bãtãii gazetarilor care se pricep la toate ºi oricând. Cred, tot mai mult,
cã ministrul s-a strãduit sã ne ºocheze, fãcând tot ce a putut spre a ne
þine atenþia treazã spre domeniul pe care-l pãstoreºte. Mã întreb dacã
s-ar fi vorbit atât de mult despre necesitatea de a spori numãrul turiºtilor
strãini, fãrã proiectul Dracula Park? Sau cã am fi scris cât am  scris
despre ceea ce s-a întâmplat în ultima varã pe litoral, fãrã palmierii
rãsãdiþi pe faleza din Mamaia? Sau dacã ne-ar fi dat prin cap cã din
tradiþii se pot scoate bani frumoºi, fãrã plãcinta-record de la Bacãu, sau
fãrã „drumul vinului”?

Faptul cã ministrul ne-a jucat cum a vrut el reiese foarte clar
ºi din bilanþul de sfârºit de an al turismului: o creºtere de 15% a numãru-
lui de turiºti strãini, incitaþi nu doar de frumuseþile patriei noastre ci ºi -
în mod sigur - de controversele în jurul parcului lui Dracula. Tot turismul
este cel care a bãgat în puºculiþa statului din privatizãrile fãcute sub lu-
minile rampei, nu mai puþin de 1.340 de miliarde de lei. Pânã ºi ultimele
subiecte de persiflare - tunurile de zãpadã - au adus pe pârtiile din Bucegi
mai mulþi turiºti români care obiºnuiau sã-ºi cheltuiascã banii în Austria
sau în Elveþia. Ceea ce este mai mult decât important, nu?

În mod evident, ministrul Agathon este un mare diversion-
ist!

4 ianuarie
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O Românie scoasã din prizã
douã sãptãmâni!

Funcþioneazã un paradox pe care niciodatã nu vom reuºi sã
ni-l explicãm - cel puþin atâta timp cât ne vom complace în condiþia de
‘bãieþi buni dar cam sãraci’: cu cât un popor este mai puþin cãpãtuit, cu
atât are mai multe sãrbãtori pe care le respectã cu sfinþenie. Poate cã logica
este puþin inversã, dar situaþia rãmâne aceeaºi. Fac aceastã constatare la
capãtul a, practic, douã sãptãmâni de concediu naþional. Douã sãptãmâni
în care România n-a mai produs aproape nimic, mulþumindu-se sã con-
sume din puþinul agonisit peste an printr-o activitate caracterizatã prin
dorul-lelii.

Nimeni, sus la vârf, n-a promulgat acest concediu naþional. El
a fost pus în practicã pe principiul micii înþelegeri: noi ne facem cã nu
vedem cã voi nu faceþi nimic, voi prefãceþi-vã cã faceþi ceva, dar vedeþi-
vã de treburi. De la Crãciun ºi pânã la Sfântul Ion, România cea care se
pregãteºte sã intre în NATO ºi în Uniunea Europeanã funcþioneazã dupã
ritmurile rustice ale unei societãþi patriarhale, rupte de lume ºi netulburate
de capriciile globalizãrii.

Nu ºtiu dacã pe altundeva prin zona de care încercãm sã ne
lipim se mai petrece aºa ceva. Ca o þarã întreagã sã scoatã ºtecherul din
prizã ºi sã stea cu ochii în tavan, aºteptând sã treacã binemeritatul rãgaz
de odihnã, pentru a-ºi relua ritmul obiºnuit de viaþã. Întâmplarea a fãcut
sã petrec câteva zile de la rãscrucea dintre ani pe niºte meleaguri mai calde.
ªi, implicit, mai sãrace. Mai predispuse la meditaþie, ºi cu un alt bioritm.
Ei bine, pentru oamenii de acolo nu a existat nici zi liberã, nici relaxare.
Munceau ca niºte nebuni, mulþumind lui Allah cã le dãdea prilejul sã mai
câºtige ceva de pe urma celor care, în þãrile lor friguroase, se spetiserã tot
anul sã facã banii pe care-i cheltuiau acum. Credeþi cã a fost vreun ma-
gazin închis în toate aceste zile? Cã ºi-a luat cineva cãþelul ºi purcelul ºi
a plecat sã se prãjeascã la soare pe malul vreunei mãri exotice? Nici pome-
nealã. Au rãmas cu toþii ‘pe locurile lor’, dornici sã facã orice le putea
aduce un bãnuþ în plus...

Mã gândesc, uneori, cum ar arãta þara asta a noastrã, dacã am
munci ceva mai mult, cu convingerea cã altfel nu putem ieºi din sãrãcie ºi
din lipsuri. ªi-mi proiectez uneori imaginea unei Românii care n-are
altceva în cap decât sã adune cât mai mulþi oaspeþi de aiurea, dornici sã-
ºi cheltuiascã banii în cel mai plãcut mod posibil - savurând peisajul, os-
pitalitatea ºi hãrnicia gazdelor lor... 

6 ianuarie
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Cu dolarii la spital...

Dintre întâmplãrile începutului de an, una dintre cele mai
ºocante este aceea a jefuirii unui pacient al Spitalului de Urgenþã Flo-
reasca de suma de 3.100 de dolari. 

Omul - internat în secþia VIP a spitalului - ROMEDICA -
avea cu el o geantã în care þinea 10.000 de dolari. Controlând-o, a con-
statat cu stupoare cã fãrã sã fi fãcut nimic, mai rãmãsese doar cu 6.900!
Cum o astfel de ‘minune’ nu poate fi trecutã cu vederea, pacientul -
supus unei emoþii ce putea sã-i vinã de hac - a reclamat cazul la poliþie.
Aceasta a venit, a constatat, a cercetat ºi, într-un termen record a dat de
urma hoþului: un june pe nume Rotundu, ce mai poposise anterior prin
puºcãrie pentru isprãvi similare. Acesta avea o iubitã asistentã la spital,
prin intermediul cãreia ºi-a gãsit victima. Banii au fost gãsiþi acasã la
Rotundu, în spatele unei oglinzi.

Douã întrebãri majore ridicã aceastã întâmplare. Prima e de
ordin psihologic: de ce-a furat Rotundu 3.100 de dolari din cei 10.000?
Atâta îi trebuia? Atât credea el cã nu s-ar observa? A avut remuºcãri
sã-l lase pe pãgubaº ºi suferind ºi cu toþi banii luaþi?

A doua e de naturã profesionalã: de ce se interneazã, oare,
cineva în spital, cu atâþia bani la el? ªtim cu toþii cã gratuitatea actului
medical e o vorbã electoralã. Sãnãtatea costã. Mult-puþin, cât are omul,
dar costã. Pe cei mai mulþi dintre pacienþi nu-i obligã nimeni, considerã
ei, însã efortul medicului de a le salva sau îmbunãtãþi viaþa meritã acest
obol. Dar un obol de 10.000 de dolari mi se pare mai puþin obiºnuit. Sã
fi crescut, sub presiunea inflaþiei, tarifele medicale atât de mult? Sã fi
devenit necesar sã te internezi cu sacul de bani ca sã poþi spera în în-
sãnãtoºire?

Evident, ambele întrebãri rãmân retorice. Ele trag însã un
semnal de alarmã asupra unei sesizabile escalade a standardelor medi-
cale, în care prestaþia de calitate începe sã devinã apanajul celor care au
mijloacele sã ºi-o asigure.  

7 ianuarie 
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Mai mult ca prefectul

Instituþia prefecturii a (re)apãrut dupã alegerile locale din
1992. Pânã atunci, Capitala avusese primari-prim secretari, primari
ajunºi în fuga revoluþiei în cabinetul 1 al urbei, primari numiþi de au-
toritãþile mai mult sau mai puþin provizorii. 

Când Halaicu a obþinut funcþia de primar prin scrutin, în faþa
lui Cazimir Ionescu, fostul administrator de pânã atunci al urbei, dl Doru
Panã, a devenit prefect provizoriu. N-a stat prea mult într-o funcþie de-
spre care nimeni nu ºtia încã mare lucru. Doar pânã în toamnã când, în
urma alegerilor legislative s-a instalat Guvernul Vãcãroiu, care a numit
primul prefect în persoana profesorului Vâlceanu. Acesta a stat, cuminte,
în banca sa, patru ani, nelãsând în urmã nici resentimente ºi nici regrete.
L-a urmat, în 2000, profesorul þãrãnist Iordan, rãmas celebru prin direc-
tiva de a se arbora drapelul naþional ‘în bernã‘, cu prilejul nu ºtiu cãrei
sãrbãtori, precum ºi prin alte câteva gafe în a cãror realizare îl ajuta ºi
vârsta.

Cel de-al patrulea prefect de Bucureºti a fost unul aproape...
invizibil. Un domn pe nume Florin Luican, pe care nu se ºtie exact pe
unde l-a gãsit dl Cozmâncã (sau, nu se ºtie de cine i-a fost recomandat
cu multã cãldurã), ºi despre care nu se ºtie exact nici ce-a fãcut în anul
în care s-a aflat într-o funcþie cu care n-avea nimic comun. A trebuit sã
treacã ceva timp pânã când administraþia s-a lãmurit cã în faþa buldozeru-
lui Bãsescu trebuie plasat un personaj ceva mai solid. Alegerea dlui
Gabriel Oprea, s-a dovedit a fi una dintre puþinele numiri inspirate. Ge-
neral de justiþie, cu o formaþie solidã ºi disciplinatã - fãrã a fi cazon, dl
Oprea a reuºiut deja sã facã din instituþia Prefectului ceea ce trebuia
aceasta sã fie: nu o capcanã ºicanatoare pentru un primar incomod, ci
un reper de stabilitate ºi de legalitate. Unii - mai puþin obiºnuiþi cu rit-
murile sistemului din care vine generalul, rezistã mai greu ºi promit sã
clacheze. Alþii chiar au clacat. Treaba merge, însã, mai departe. Nimeni
nu e de neînlocuit - considerã prefectul. Nici chiar el - iar acest lucru îl
ajutã sã facã mai bine faþã unei funcþii cu ereditate incertã.

Dl Oprea nu este singular. Mai sunt prin þarã câþiva colegi
de-ai domniei sale - pe la Timiº, Mureº, Vrancea - care dau semne sã fi
înþeles mai bine decât alþii cã prefectul tinde, trebuie sã tindã, sã fie ‘mai
mult ca prefect’. În sensul bun, legal, adicã.

8 ianuarie 
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România atipică

Nu este prima dată când abordez acest subiect. Am făcut-o,
parcă, şi anul trecut, sub imperiul aceluiaşi sentiment. Este ceea ce mă
încearcă de câte ori urmăresc pe Discovery traversarea disperată de către
coloanele de antilope a râurilor pline de crocodili din Africa, sau asaltul
sinucigaş al somonilor pe râurile de munte din Alaska, spre amontele
unde vor muri după ce-şi vor depune icrele. 

Cam aşa se întâmplă cu o anumită categorie de români care,
din primele zile ale anului nou iau cu asalt ghişeele fiscului pentru a-şi
plăti taxele. Fac acest lucru aproape cu disperare, înfruntând nu doar
vremea mizerabilă, cu geruri şi polei, dar şi lipsa de pregătire şi de or-
ganizare a instituţiilor respective. Sunt, majoritatea, oameni în vârstă,
bolnavi, cu frica lui Dumnezeu şi a Statului, care nutresc teama secretă
că dacă vor fi prinşi cu taxele neplătite li se va lua pensia sau cine ştie
ce alte represalii ar putea avea de suportat. În timp ce marii datornici
stau încă cu burta la soare pe plajele unor ţări mai calde, neîncărcându-
şi mintea cu amănunte de acest gen, micii contribuabili dau tribut de
vieţi corectitudinii în relaţia cu statul. Anul trecut un biet cetăţean a murit
aşteptându-şi rândul la coadă. Anul acesta, deja câţiva s-au ales cu pi-
cioare rupte şi cu capete sparte din cauza poleiului.

De cealaltă parte, ministerul şi reprezentanţele sale se de-
clară surprinse de avalanşa de plătitori şi nu-şi explică fenomenul. Se şi
amuză în sinea lor, de faptul că, în timp ce prin alte ţări, mai civilizate,
agentul fiscal bate la poartă şi-l roagă pe contibuabil să-şi achite datori-
ile, noi nu avem aşa ceva. Nici măcar pentru răi platnici. Cât despre fa-
cilitatea ca cei care pot, să-şi plătească taxele prin Internet, ea este privită
încă - în ciuda optimismului ministrului Nica - în genul unui film de sci-
ence fiction. Dacă nu un computer, măcar un ghişeu în plus devine un
obiectiv de domeniul imposibilului.

De-aia cred că suntem o ţară atipică. Îmi vine chiar să zic
‘utopică’.
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Lupta cu antidrogul 

Un post de televiziune a realizat un reportaj senzaþional:
pãrinþii unor copii din Mogoºoaia care s-au dedat la consumul de
droguri, au pus mâna pe un traficant pe care l-au predat poliþiei. 

Poliþistul în cauzã, invitat sã facã percheziþia corporalã a in-
dividului, se codea vizibil ºi nu se hotãra de loc sã bage mâna în buzu-
narul în care se aflau plicurile cu praf alb. Pânã la urmã, exasperat, unul
dintre pãrinþii revoltaþi a bãgat mâna în buzunar ºi a scos corpul delict
pe care nu voia sã-l gãseascã poliþistul. Coroboratã cu o  declaraþie an-
terioarã a viceprimarului din comunã (‘La noi nu se existã trafic cu stu-
pefiante’) toatã tãrãºenia asta filmatã pe viu capãtã valoare de simbol:
lupta cu antidrogul este o chestiune realã. Nu cu drogul, ci cu cine ar
vrea sã dea în vileag traficul. Pãrinþii din Mogoºoaia au reacþionat vio-
lent, fiind nevoiþi sã-ºi facã singuri dreptate, în faþa incapacitãþii - ba,
este mai mult decât evident, complicitãþii - autoritãþilor ºi poliþiei de a
stãpâni fenomenul care le afecteazã grav familiile. Mai toatã lumea din
Mogoºoaia cunoºtea maºina ºi modul de acþiune al traficanþilor, numai
Primãria ºi Poliþia nu. Desigur, soluþia nu este sã-ºi facã omul dreptate
de unul singur, dar trebuie sã fii pãrinte ca sã înþelegi drama ºi disperarea
acestora.

Fenomenul consumului de droguri a cãpãtat proporþii nebã-
nuite, într-o Românie nu doar nepregãtitã sã-i facã faþã, dar ºi luatã ca
þintã de piaþã de reþelele de contrabandiºti. Faptul cã drogul nu mai este
apanajul copiilor de bani gata de la oraº, ºi cã pãtrunde cu decizie în
mediul semi-urban sau rural, ar trebui sã constituie un grav semnal de
alarmã. La fel de grav ca ºi acela al pactizãrii unora dintre reprezentanþii
autoritãþilor cu reþelele, în schimbul unor beneficii substanþiale. Ca ºi
lupta cu corupþia, lupta cu drogurile riscã sã se cantoneze pe palierul
vorbelor ºi al analizelor sterile. Nu este nevoie sã se creeze noi structuri
sau noi formaþiuni de ‘luptã’. Este suficient sã ne asigurãm cã printre
cei deja mandataþi sã o desfãºoare nu ºi-au gãsit culcuºul indivizi de
felul poliþistului din Mogoºoaia.
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La Reºiþa, clasa muncitoare
merge în Paradis!

Victorie, mare victorie a clasei muncitoare împotriva capi-
talismului! Combinatul Siderurgic Reºiþa se întoarce la sânul cald ºi
lãptos al statului dupã o nefericitã aventurã cu niºte americani. 

L-am vãzut la televizor pe liderul de sindicat Iancu Muhu,
mai mulþumit ca oricând: lupta sa n-a fost în zadar. ‘Am reuºit sã-i
alungãm pe veroºi’ - pãrea sã spunã expresia de pe figura tipic sindicalã
a reºiþeanului. ‘Îl aºteptãm pe domnu’ Muºetescu, sã  ne mai dea câte
douã milioane pentru oameni’ - a adãugat liderul, satisfãcut cã acum are
cu cine dialoga - APAPS-ul e de-al nostru, nu ne lasã el de izbeliºte.
Americanii n-au îndeplinit condiþiile contractuale ºi angajamentul lor de
privatizare a fost reziliat. Nu ºtiu cât erau de serioºi bãieþii ãºtia de la
Noble Ventures, mã-ncearcã o bãnuialã cã erau ºi ei un fel de þepari mai
cu ºtaif, interesaþi mai mult de proprietãþile combinatului de prin Bu-
cureºti, decât de oþelul sau ce-o mai fi produs combinatul. Dar nici dacã
erau serioºi nu cred cã aveau vreo ºansã, în faþa sindicalismului de tip
fundamentalist care se practicã la Reºiþa. ‘Nu ne vindem uzina!’ - a fost
sloganul din subtext ºi nu era deloc greu sã înþelegi cã acest lucru nu
s-ar fi întâmplat nici dacã ar fi trebuit sã o dãrâme ca sã o scape. Ori asta
aproape cã au reuºit. Reºiþa a devenit un morman de fiare care produce
pagubã în buget ºi griji sociale pentru autoritãþile locale ºi centrale. Ni-
meni nu pare dispus sã înþeleagã cã salvarea combinatului se poate face
decât cu sacrificii, cu restructurãri, cu oameni daþi afarã ºi cu economii.
La Reºiþa, ca ºi prin alte pãrþi, lumea vrea sã munceascã, sã producã, in-
diferent dacã preþul cu care produc face marfa lor necompetitivã.
Asta-i treaba altora, nu a noastrã, spun cei de-un leat cu Muhu.

Se-aude acum cum cã or sã vinã niºte ruºi de diverse naþio-
nalitãþi, care au luat ºi combinatul de la Târgoviºte. Atenþie, dom’Muhu,
cã ãºtia nu sunt duºi la bisericã (abia acum le mai reclãdesc) ºi ºtiu bine
cum e cu lupta de clasã. S-ar putea ca mâine-poimâine sã-i regretaþi pe
americani, ºi sã-i aºteptaþi din nou, cum i-am mai aºteptat cu toþi... 
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Elogiu licitaþiei

SNP Petrom, poate cea mai puternicã companie din þarã la
aceastã orã, a fãcut o experienþã interesantã pe care a þinut sã o îm-
pãrtãºeascã ºi presei, cu prilejul ieºirii premierului la Câmpina, la fes-
tivitãþile prilejuite de aniversarea urbei. S-a aflat cu acest prilej cã în
2002  SNP Petrom a organizat ºase licitaþii în vederea achiziþionãrii unor
materiale ºi echipamente pentru activitãþi curente. În urma acestor lici-
taþii au fost încheiate trei contracte importante, de pe urma cãrora com-
pania a înregistrat economii.

Încurajatã de acest experiment, Petrom îºi extinde aria ac-
tivitãþilor pe bazã de licitaþii în cadrul Bursei Române de Mãrfuri. Chiar
în ajunul Crãciunului a organizat o licitaþie pentru exportul a douã loturi
de câte 30.000 tone de benzinã la care au participat trei firme inter-
naþionale: Vitol, Glencore ºi Kronos.

Mâine urmeazã sã aibã loc o altã licitaþie pentru vânzarea la
export a 60.000 tone de motorinã ºi 60.000 tone de benzinã, cu livrare
în luna februarie. ªi achiziþiile de þiþei, din import se vor face tot pe bazã
de licitaþie. Toate acestea vor fi deschise, publice, la vedere ºi vor con-
solida o etapã în existenþa companiei: etapa transparenþei.

Transparenþa este cea care poate sã asigure nu doar beneficii
importante, dar ºi siguranþã managerialã. ªtim cu toþii ce s-a întâmplat
de-a lungul vremii, la adãpostul ‘confidenþialitãþii’ unor tranzacþii care
se fãceau ori pe ochi frumoºi ori din ordin de sus. Din ambele, Petrom-
ul n-a avut decât de pierdut, atât ca stare materialã, cât ºi ca imagine.
Din cauza ‘confidenþialitãþii’ s-au putut înregistra ºi multe dintre marile
tunuri care au lãsat gãuri greu de acoperit, via Bancorex. Se poate - sã
dea Domnul - ca toate acestea sã devinã lucruri din domeniul trecutului.
Virtuþile licitaþiei publice nu sunt o gãselniþã de ultimã orã. Ele sunt de
când se face negustorie cinstitã pe lumea aceasta. Faptul cã noi abia
acum începem sã le descoperim este un lucru asupra cãruia ar trebui sã
meditãm. Nu de alta, dar ca sã nu creãm condiþiile ca ele sã se repete.
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Uºor cu inflaþia pe scãri!

Inflaþia este rãul cu care începusem sã ne obiºnuim, de o
duzinã de ani încoace. Dupã ºocul provocat de liberalizarea preþurilor
din noiembrie 1990, românii au început sã lucreze cu nonºalanþã cu
miile, zecile ºi sutele de mii ºi chiar cele 6 zerouri care fac din noi o
naþie de milionari sãraci. Câte unul îºi mai aduce, nostalgic, aminte, de
vremurile când pâinea costa 3 lei, ziarul 50 de bani (!), iar berea de im-
port vreo 12. Stabilitatea aia pãguboasã ne lenevise spiritul ºi iniþiativa.
Ne fãcea incompatabili cu economia de piaþã în care trebuie sã calculezi
în minte orice preþ, sã-l transformi în dolari ºi sã-l împarþi apoi la cursul
zilei. Inflaþia a devenit sacoºa pe care o cãrãm dupã noi tot timpul, doar-
doar om gãsi ce ne trebuie ºi care e mai grea, de multe ori, decât ceea ce
punem, ce putem pune în ea.

Supravieþuind noi unor inflaþii de peste sutã la sutã am ajuns
sã trãim sã avem cea mai micã inflaþie din 1990 încoace: potrivit mi-
nistrului Dezvoltãrii ºi Prognozei, cu procentul de 1,5% din decembrie,
n-avem pe tot anul decât o inflaþie de 17,8%. Mai micã decât se prog-
nozase, cu optimism temperat, la începutul anului (cât de cât sub 20%).

Aproape cã nici nu ºtiu ce sã fac: sã mã bucur sau sã mã în-
tristez? Cu o ureche îl ascult pe dl Cazan care spune nu doar cã e bine,
dar cã aºa ºi trebuie, în conformitate cu politica partidului, iar cealaltã o
ciulesc la directorul Adrian Vasilescu din BNR care zice cã dacã mergem
prea repede cu inflaþia pe scãri s-ar putea sã avem necazuri. E ca ºi cu o
curã de slãbire. Dupã ce porþi cu tine povara kilogramelor în plus, riºti
o crizã de anemie: vei fi mai suplu, dar mai lipsit de vlagã. Nici nu ºti
cum s-o dai.

Un lucru e cert ºi nu poate fi contestat: cu un indice de
17,8%, anul 2002 se înscrie pe coordonatele traseului de revenire la o
normalitate pe care nu putem decât sã o ghicim, neavând termen de com-
paraþie. Nu putem pune faþã în faþã inflaþia unui sistem economic la co-
mandã, cu unul bazat pe piaþa liberã. Dar, dacã lucrurile vor merge în
continuare bine - ºi asta se poate traduce prin ‘dacã nu va fi vreun rãzboi
pe undeva’ - anul 2003 poate deveni un pas important spre idealul eco-
nomic al inflaþiei ‘cu o singurã cifrã’. 
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Stolojan ºi Bãsescu pun de-un
nou CDR?

Vocile tot mai stinse ale liderilor Opoziþiei mai rãzbesc din
când în când spre paginile de gazetã ºi aflãm atunci lucruri interesante.

Ca, de pildã, faptul cã preºedintele liberal Stolojan este gata
sã dea mâna cu cel democrat, Bãsescu ºi sã porneascã umãr la umãr sã
combatã hidra pesedistã. Sunt notorii divergenþele dintre cei doi aliaþi
din coaliþia fostã la guvernare. În timp ce democraþii - pe atunci ai lui
Petre Roman - se considerau a fi singurii care fac reformã într-un guvern
buimac, liberalii luptau din greu pentru supremaþie cu þãrãniºtii. Cele
douã tabere, venite ºi din direcþii istorice diferite, nu s-au simpatizat
niciodatã prea tare. Nici mãcar acum, când vicisitudinile istoriei i-au
aruncat din nou în aceeaºi bãrcuþã scuturatã periculos de valurile pe care
le fac vecinii lor peremiºti. Între sobrul ºi încruntatul Stolojan ºi haios-
dezmãþatul Bãsescu este o diferenþã ca-n ‘Doamna ºi Vagabondul’. Or,
aceastã diferenþã face regula relaþiilor politice mai degrabã decât opþiu-
nile doctrinare. Unica opþiune a liberalilor ºi democraþilor în acest mo-
ment este, însã, sã facã tot ce le stã în putinþã pentru a nu fi striviþi între
peretele pesedist de la Putere ºi boldozerul peremist din aceeaºi Opoziþie.
Ei trebuie sã gãseascã nu doar limbajul, dar ºi formula care sã convingã
un numãr mai mare de alegãtori decât plãpândul electorat captiv, cã al-
ternativa la guvernare nu este tirada radicalã a tribunului Vadim, ci dis-
cursul cumpãnit ºi constructiv a celor douã forþe aflate pe muchia de
cuþit a propriilor lor opþiuni politice.

Va fi, zice Stolojan, mai întâi un protocol. Dacã discuþiile
vor merge bine, protocolul va fi urmat de o alianþã electoralã. Dar o
asemenea alianþã poate fi posibilã doar pe baza unui program politic de
guvernare! Or, aici e-aici: programul politic de guvernare a reprezentat
piatra de încercare a precedentei Coaliþii. ªi ce-a ieºit din chestia asta
am vãzut cu toþii. Ce va aduce nou, altceva, un nou program? Numai
Stolojan ºi Bãsescu ar putea sã o ºtie. ªi poate cã nici ei, deocamdatã...      
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Ioºca

Revoluþionarii aflaþi în permanentã goanã dupã privilegii ºi
oportunitãþi au ajuns sã întineze nobilele idealuri ale baricadei de la Uni-
versitate. Ei devin din ce în ce mai nesuferiþi unui public ce n-a uitat
încã modul în care s-a manifestat o replicã a lor prerevoluþionarã: luptã-
torii antifasciºti. Au început sã-l incomodeze chiar pe preºedinte care,
din când în când le-o mai zice de la obraz: ciocu’mai mic bãieþi! - cum
ar spune colegul lor, Dan Iosif.

Dan Iosif este un revoluþionar. Autentic. Nu sunt mulþi care
pot dovedi cã au fãcut ce-a fãcut el. Cei cãrora li se strâmbã nasul ºi in-
telectul în prezenþa lui, le-aº aminti cã Dan Iosif este unul dintre cei
cãrora le datoreazã posibilitatea actualã de a strâmba din nas la aproape
orice - lucru pe care nu l-au fãcut, nu le-ar fi trecut prin cap sã-l facã pe
vremea comunismului. 

Pe Dan Iosif l-a purtat spre un destin pe care nu ºi l-ar fi
imaginat valul popular de mânie. El nu-ºi ascunde ºi nu-ºi cosmetizeazã
ereditatea. ‘Am fost un biºniþar’ - spune el, aproape cu mândrie. Mai bra-
cona ceva peºte de pe lacul Herãstrãu, mai vindea câte ceva din ce scotea
pe poartã din uzinã, pe sub nasul controlului ºi se descurca. Nu murea
de foame. Dar nici nu trãia în puf. Pentru el revoluþia a fost un ºoc care
pur ºi simplu l-a întors de la rosturile sale. Dacã nu s-ar fi nimerit prin
Piaþa Universitãþii, azi era, poate vreun miliardar de carton. Avea stofã,
ºi-o putea îmbunãtãþi. N-a fãcut asta. Pentru cã nu mai putea s-o facã.
Cu erorile de judecatã inerente, cu gafele de care nu e scutit nimeni, Dan
Iosif a trecut ºi trece prin istorie liber de constrângeri, dar cinstit cu el
însuºi. A plecat din vila pe care o primise în Herãstrãu pentru cã nu se
potrivea cu el, cu stilul lui. A rãmas lângã Iliescu pentru cã e singurul în
care crede, cu fanatismul propriu speciei lui. Trãieºte dintr-o leafã ne-
spectaculoasã, de ‘consilier’, dar nu-ºi ia în serios rangul. El este Ioºca
ºi va rãmâne Ioºca pânã la capãt. Va continua sã facã gafe, sã fie impul-
siv, dar nu va fi niciodatã necinstit cu el însuºi. Aproape cã nici nu se
mai potriveºte cu ceea ce continuãm sã numim ‘revoluþionar’...

16 ianuarie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 31

Remember Floricã   

Îl mai þineþi minte pe Floricã? Generalul-justiþiar de la
Gardã, care se lupta corp la corp cu traficanþii de þigãri ºi-i demasca pe
cei care voiau sã-l abatã de la drumul cel drept? Cum nu vi-l mai a-
mintiþi? Este acelaºi individ cu cel pe care o instanþã din Constanþa l-a
condamnat, mai deunãzi, la 6 ani de închisoare. Asta e soarta justiþiarilor:
sã sfârºeascã la bulãu! A generalului nu este cu nimic diferitã. ªi pentru
a înþelege mai bine drama moralã a acestui om vã propun sã revedeþi
cariera plinã de urcuºuri ºi coborâºuri a generalului. Aceasta a început
prin anii ‘91-’92, când s-a înfiinþat Garda Financiarã ºi când, neavând
altceva la dispoziþie, guvernul ºi-a îndreptat privirea spre acest colonel
de intendenþã, recunoscut pentru modul original în care fãcea decontãrile
la popota armatei. Înscãunat comisar ºef ºi promovat la gradul de ge-
neral, Floricã a dat jos militãria din pod ºi s-a nãpustit pe capul bieþilor
comercianþi de þigãri. Pe unii, mai antipatici, îi supunea la cazne
cumplite, le confisca conteinerele, cu alþii mai simpatici (cum a fost cele-
brul libanez Ellie Nassar) stabilea relaþii tovãrãºeºti. Dacã intervenea
cineva la el, punea intervenþia la dosar, pentru vreo ocazie. Când a ex-
plodat scandalul ‘Drumul Kentului’, cu milioanele de þigãri din de-
pozitele armatei, Floricã s-a fãcut cã nu ºtie nimic. Când i s-a servit pe
tavã prietenia de suflet cu capul afacerii - acelaºi Nassar - s-a supãrat pe
sat ºi a început sã demaºte corupþia. A fost nevoie sã se creeze o comisie
parlamentarã (Comisia Vonica), sã se cerceteze cu atenþie turnãtoriile lui
Floricã ca sã se ajungã la concluzia cã sunt bluff-uri (în ciuda sprijinului
dezinteresat acordat generalului de o parte a presei ºi a Opoziþiei), cazul
fiind definitiv îngropat de o istoricã audiere în Parlament a generalului
agramat, dotat cu trei maºini luate din pensia pãrinþilor de la þarã. Intrat
într-un con de umbrã, a mai ieºit abia la schimbarea guvernului, când a
fost cooptat în Corpul de Control al primului-ministru, poziþie din care
îºi ajuta noii tovarãºi de afaceri - evident, traficanþi de þigãri arabi. A fost
arestat prima datã când cu scandalul þigãrilor ASSOS cu etichete falsifi-
cate, i s-a dat drumul temporar pânã când a intrat într-o nouã belea, tot
cu arabi ºi tot cu þigãri - lotul ‘Þigareta - Portul Vechi!’

ªi, uite-aºa, se scrie ultima filã a martiriului unui general
care a vrut sã alunge corupþia ºi hoþia din þarã prin metode nespecifice,
sfârºind ca victimã a sa.

Fie-i puºcãria uºoarã!
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Întoarcerea fiilor risipitori!

Victor Babiuc ºi Ticu Dumitrescu sunt numele care au þinut
afiºul acestei sãptãmâni. Nu prin cine ºtie ce fapte eroice, ci pur ºi simplu
pentru cã s-au întors de unde plecaserã - mai mult sau mai puþin de bunã
voie.

Victor Babiuc a pãrãsit PD-ul, ‘scârbit’ ºi el, precum fostul
preºedinte, de ceea ce se întâmpla în partidul aflat la putere, al lui Petre
Roman. A dorit sã plece din partid dar nu ºi din funcþia de ministru al
Apãrãrii pe care o deþinea în virtutea algoritmului. Sprijinit de proaspãtul
sãu protector, preºedintele Constantinescu, a rezistat vreo câteva sãp-
tãmâni, fãcând pe independentul, dar la ultimatumul lui Roman a trebuit
sã-i facã loc lui Frunzãverde. Refugiat un timp pe la Cotroceni, s-a
repliat în preajma alegerilor în tabãra liberalã, obþinând pe ‘ultima sutã’
un fotoliu parlamentar, spre marea nemulþumire a unor membri de partid
cu vechime, care s-au vãzut daþi la o parte pentru un fugar nou-venit. A
zãcut în noul sãu partid preþ de doi ani, mult peste termenul de ieºire din
joc al lui Roman, producând o vie surprizã prin cererea - iute aprobatã
- de a reveni pe o funcþie de conducere în fostul sãu partid, graþie deciziei
luate de Bãsescu cam în contra voinþelor baronilor democraþi. 

Ticu Dumitrescu a avut un alt traseu: nici n-a plecat ºi nici
nu s-a întors de bunã voie! A plecat, cu un ºut în fund primit din partea
tovarãºilor sãi de opoziþie, aflaþi atunci la putere, pe care reuºise sã-i
agaseze cu pretenþiile lui de a face din CNSAS un intrument de decon-
spirare a foºtilor turnãtori. ªi cum în fruntea partidului se aflau nu puþini
indivizi cu musca pe cãciulã, aceºtia au reuºit sã-l convingã pe venera-
bilul Diaconescu sã-i aplice sancþiunea excluderii din partid. Ticu a tratat
cu demnitate acest episod, fãrã a replica cu violenþa obiºnuitã în astfel
de cazuri. Nici nu s-a refugiat în alt partid, nici n-a cerut protecþia vre-
unei autoritãþi pânã când a fost recuperat de Victor Ciorbea, în cadrul
unei temerare acþiuni de cârpire a gãurilor prin care PNÞCD ºi-a pierdut
nu puþini membri ºi susþinãtori.

Doi fii risipitori ai politicii româneºti, în cinstea cãrora nu
se taie nici un viþel gras. Pentru simplul motiv cã nici democraþii, iar
þãrãniºtii nici atât, nu mai au aºa ceva prin staulele lor electorale...
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Livada cu viºini...

...meri, piersici, caiºi din Dobroieºti nu mai e! Mai puþin de
trei zile ºi trei nopþi le-au trebuit concetãþenilor noºtri romi din împre-
jurimile Dobroieºtiului ca sã o facã sã disparã. 20 de hectare de pomi
fructiferi au suferit asaltul decisiv al unei hoarde înarmate cu topoare,
fierãstraie ºi drujbe, care a culcat la pãmânt pomii ºi i-au luat cu ei ca sã
facã focul.

Este ceva în mine care mã face sã am un sentiment vecin cu
acela pe care-l ai în faþa unui câmp presãrat cu cadavre. Cadavre de
pomi, fãcuþi sã rodeascã, ce nu vor mai rodi niciodatã. Pentru cã niºte
bezmetici, niºte demenþi, s-au pus cu topoarele ºi drujbele pe ei, într-o
acþiune ce-mi evocã nãvãlirile barbare sau rãfuielile sumare dintre triburi
de canibali. Ceea ce s-a întâmplat la Dobroieºti mi se pare extrem de
caracteristic pentru modul în care poporul român percepe autoritatea
publicã: ca pe una inexistentã! La fel cum a fost lichidatã livada din Do-
broieºti (potrivit zvonului cã vine sã o ia un chinez) au fost ‘împãrþite’
ºi CAP-urile, dupã ‘90. Tot aºa au fost puse la pãmânt pãdurile din sudul
Olteniei, unde acum deºertul ia locul terenurilor agricole. Când masa de
oameni îºi face singurã dreptate - o dreptate vecinã cu anarhia - înseamnã
cã noþiunile de justiþie, ordine publicã, respect al proprietãþii nu mai fac
doi bani. S-a ajuns aici printr-un exerciþiu de mai bine de jumãtate de
secol, în care, în numele proprietãþii întregului popor ºi a victoriei aces-
tuia împotriva proprietãþii private s-a distrus pe bazã de program. Re-
flexul s-a încetãþenit ºi, ori de câte ori au prilejul, românii (nu mai puþin
decât romii) dau iama prin ceea cred ei cã le aparþine. Întâmplarea de la
Dobroieºti este un semnal de alarmã: pe fondul perpetuãrii lipsei de au-
toritate, asemenea scene se pot întâmpla nu doar în livezi, ci ºi în pieþele
sau pe strãzile oraºului, în magazine, în instituþii. 

Livezii cu viºini îi poate lua locul, oricând, þara...  
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Adio, dar rãmân cu tine!

Congresul umaniºtilor de sâmbãtã s-a vrut o demonstraþie
de forþã în faþa celor care mai trateazã încã formaþiunea lui Dan
Voiculescu drept ‘partid de buzunar’ sau agent de companie al social-
democraþilor. Pentru asta s-a fãcut o mobilizare puternicã, s-au cheltuit
bani mai mulþi decât are obiceiul strânsul (la buzunar) lider, ºi cele câteva
mii de delegaþi care s-au adunat disciplinat în Sala Palatului au vrut sã
însemne eºantionul reprezentativ al unei doctrine cu adepþi mai numeroºi
decât se crede în general.

Pânã ºi cel mai sceptic comentator al fenomenului politic
românesc este nevoit sã recunoascã faptul cã PUR-ul nu mai este ceea
ce pãrea sã fie: o ‘jucãrie’ personalã a magnatului Voiculescu, cum fu-
sese, la începuturi, ºi grupul sãu de presã. Realizatã cam dupã acelaºi
tipic ca ºi investiþia în presã (grijuliu, zgârcit chiar, pas cu pas) investiþia
în politicã pare sã convingã tot mai mulþi ‘actori’ cã doctrina umanistã
are loc pe piaþã, alãturi de cele clasice. Altfel nu se explicã afluenþa de
simpatizanþi ºi suporteri, o bunã parte dintre ei aparþinând categoriei
celor dezamãgiþi de tribulaþiile politicianiste ale ‘istoricilor’ ºi ale ‘ema-
naþilor’. Ajuns în scenã printr-un artificiu ingenios - alianþa preelectoralã
cu PDSR-ul, în 2000 - partidul se strãduie din rãsputeri sã stea pe pro-
priile picioare, fãrã a se desprinde total de aliatul ºi binefãcãtorul sãu.
Vrea mai multã libertate de miºcare decât este acesta dispus sã-i ofere.
Tinde spre o linie politicã proprie, care sã-i permitã ca, în cazul unui vi-
itor eºec, sã nu fie asimilat sutã la sutã cu cei pe care i-a cauþionat. Este
ceva din simbolul partidului care transpare dincolo de orice gest, de orice
iniþiativã: balansul delicat între dorinþa de a fi liber ºi sentimentul cã încã
nu se poate þine pe picioare. Sub semnul balanþei a fost ºi raportul
preºedintelui partidului: atacuri ºi reproºuri la adresa ‘fratelui mai mare’,
dar ºi asigurarea cã vor rãmâne împreunã. ‘Aproape’, cum ironic l-a
parafrazat în mesajul sãu, Nãstase, pe moderatorul postului-fanion al
partidului, neabþinându-se însã sã nu adnoteze cu maliþie: ‘Þineþi aproape
sã nu rãtãciþi drumul!’ 
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Guvernanþi sau viceregi?

Mare vâlvã mare a stârnit piatra aruncatã în ograda presei
de cãtre ministrul Cazan: România va avea 8 guvernatori! Când mi-
nistrul Cozmâncã a dat explicaþiile necesare, într-o emisiune a TVR, era
deja prea târziu. Cu sprijinul comentatorilor, a formatorilor ºi informa-
torilor de opinie, în mintea românilor se proiectase deja imaginea unor
paºale atotputernice, instalate pe tronuri de aur, cu curþi numeroase ºi
cu teºchereaua plinã de galbenii Uniunii Europene.

Vestea a venit pe neaºteptate, pentru cã nimeni n-a mai pãrut
sã bage de seamã cã era vorba despre o decizie luatã de Guvern (altul,
nu ãsta) încã din 1998. Constituirea celor opt euro-regiuni era o exigenþã
de-a Uniunii Europene, derivatã nu din cine ºtie ce calcul suprastatal,
ci, evident, din dorinþa organismelor competente de a putea comunica
optim cu partenerii români. Ori a comunica cu 40 de organizaþii - câte
judeþe numãrã România - era, practic, o imposibilitate. În acest context,
s-a produs arondarea unitãþilor teritorial-administrative existente, în cele
8 regiuni amintite. La anul’98, împãrþeala nu era importantã, fondurile
erau la un orizont prea îndepãrtat pentru a stârni interesul politicienilor
ºi al presei. Acum, în anul de graþie 2003, lucrurile au o concreteþe su-
perioarã, iar terminologia a dat lovitura de graþie proiectului. Funcþia de
‘guvernator’ duce cu gândul la o autoritate atotputernicã - singurul nostru
model fiind acela al ºefului Bãncii Naþionale - persoanã extrem de sus-
pusã. Geaba a anunþat Cozmâncã faptul cã guvernatorii ãºtia nu vor avea
structuri administrative, furtuna era deja declanºatã. Cred cã nici mãcar
nu s-a prea bãgat de seamã cã ‘guvernatorul’ era, de fapt, un fel de ºef
de Agenþie de Dezvoltare - instituþie nou creatã, care urmeazã sã ges-
tioneze fondurile europene. Toatã lumea este tentatã sã vadã lucrurile
prin prisma unor saci de euro care vor umple cãmãrile Agenþiilor, ig-
norând faptul cã, în marea lor majoritate, fondurile nerambursabile nu
prea ajung în mâinile românilor, ele fiind cheltuite, în general, pe
proiecte pe care le fac cei care dau banii.

Mult zgomot pentru nimic - ar putea fi concluzia unei orgii
publicistice generate de insuficienta informare ºi de abordarea superfi-
cialã a problemei.   
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Prezidenþialele anticipate ºi 
legislativele amânate 

Observ cã dupã ce i-a tot bombãnit pe cei din PSD cã, în loc
sã-ºi vadã de treabã ºi sã se þinã de programul de guvernare, vin cu tot
felul de idei de alegeri anticipate ºi guverne remaniate, preºedintele Iliescu
s-a contaminat el însuºi cu acest microb. Altfel nu se explicã discuþia por-
nitã în legãturã cu decalarea alegerilor prezidenþiale de cele legislative,
care a inflamat, ca la comandã, clasa politicã ºi presa.

Aºa cã preºedintele a aruncat ºi el o petardã în mijlocul scenei:
de ce n-ar fi decalate alegerile prezidenþiale de cele legislative în urmã-
toarea formulã - prezidenþialele, prin octombrie, cu douã luni înainte de
terminarea mandatului sãu, iar legislativele, la trei luni (cum zice la Con-
stituþie) dupã intrarea în pâine a noului preºedinte? Dl Iliescu, senin din
punctul de vedere al interesului personal, doreºte probabil sã experi-
menteze ºi coabitarea vreme de douã luni, cu succesorul sãu, timp în care
poate sã facã tot ce n-a reuºit (sau n-a avut cu cine) sã facã în ‘96: sã dea
sfaturi, sã prezinte echipa, sã vegheze la transmiterea integralã a arhivei
(nu ca Constantinescu, care a luat-o cu el acasã, de ºi-a scris memoriile la
kilogram). ªi nu doar atât: preºedintele gãseºte cã în felul acesta se va re-
zolva ºi problema candidaþilor-locomotivã, care nu vor mai trebui sã tragã
dupã ei partide, cum a fãcut-o dânsul! Evident cã prima reacþie a venit
din partea PD-iºtilor, care au sãrit ca arºi: nu e corect! Pãi, sigur cã nu e
corect, atâta timp cât ei nu mai au decât locomotivã, vagoanele fiind aban-
donate pe traseu prin diferite gãri. Deºi n-au fãcut zarvã, pesediºtii trebuie
sã se fi simþit ºi ei frustraþi, mãcar de ideea cã unul de-al lor vrea sã-i
priveze de mijlocul de locomoþie cel mai profitabil de care au beneficiat
(cu o singurã excepþie) de-a lungul timpului. Una peste alta, propunerea
dlui Iliescu pare sã fie agreatã de majoritatea actorilor politici. Ea pune,
însã, o problemã de fond: cu cine va merge PSD-ul la preºedinþie? Pe cine
va ‘sacrifica’ pentru o funcþie care, în cazul cã nu va fi asumatã de Nãstase,
va deveni din ce în ce mai decorativã? ªi cum va acþiona dl Iliescu, în cele
trei luni în care va fi lãsat la vatrã? Va prelua frâiele partidului? Se va im-
plica în programul alegerilor - inclusiv în alcãtuirea listelor? Va tãia în
carne vie în ceea ce numeºte acum corupþie?

Iliescu a aruncat piatra. Vom fi ocupaþi, cel puþin vreo sãp-
tãmânã, cu încercãrile feluriþilor înþelepþi de a o recupera ºi pune sub lupã.
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Un preºedinte ‘out of order’

Cineva care a mai tras cu urechea prin istorie a crezut cã
poate prinde firul unei afaceri gen Watergate: preºedintele Iliescu a dat
afarã stenografii de la întâlnirea sa cu PSD-ul, lipsind astfel istoria de
informaþii importante. Cam la fel a fãcut ºi Nixon, se pare, numai cã el
a ºters niºte benzi pe care fuseserã înregistrate discuþiile sale cu cola-
boratorii, referitoare la spargerea datã la sediul de campanie al partidului
democrat. 

Iliescu, deci, se dovedeºte mai prudent ºi mai perfid decât
Nixon, eliminând ºi posibilitatea de a fi prins cu mâþa-n sac, ºtergând
cu guma stenogramele întâlnirii. Asta pe de o parte - suficient pentru un
‘impeachement’ - în opinia unor analiºti. Pe de cealaltã, preºedintele a
comis o nepoliteþe faþã de celelalte partide, alegând sã vorbeascã ‘ca-
ntre noi’ doar cu PSD-ul, datã fiind condiþia sa constituþionalã de preºe-
dinte al tuturor românilor. În virtutea acestui principiu, ar trebui sã-i
invite la discuþii ºi pe democraþi, ºi pe liberali, ºi pe peremiºti, sã dea
afarã stenografii ºi sã discute ºi cu ei ca-n familie. Preºedintele a ales,
însã, sã vorbeascã ca de la om la oameni doar cu ‘ai lui’. A ºi comis
eroarea de a recunoaºte în public aceastã slãbiciune. Aºadar, sã luãm lu-
crurile de la capãt. Unu: este vãduvitã Istoria de relatarea discuþiei ‘out
of order’, cum i-a zis dl Iliescu? Pãrerea mea este cã nu. De ce? Simplu:
nici nu s-a sfârºit bine întâlnirea cã, aproape fiecare participant ºi-a sunat
gazetarul de suflet (sau de serviciu) transmiþându-i press release-ul per-
sonal. Am avut, a doua zi, câteva zeci de relatãri din care, un statistician
priceput putea sã scoatã o variantã matricialã pe care s-o punã la dispo-
ziþia Istoriei. Doi: ce poþi sã-i mai faci preºedintelui, cum sã-l cerþi, când
recunoaºte cu atâta seninãtate cã dintre toþi ‘copiii’ sãi este unul pentru
care are o slãbiciune mai mare? ªi cã acesta este ºi cel pe care-ºi permite
sã-l urecheze fãrã martori? 

Slãbiciunile sunt omeneºti, iar preºedintele este ºi el om. Cu
atât mai om cu cât nu are a se mai încurca cu planuri de viitor, în virtutea
cãrora trebuie sã-ºi cenzureze orice pornire. Permiþându-ºi ca, mãcar din
când în când, sã fie ‘out of order’. 

Nu doar ‘out of record’.  
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Perdeaua de fum 

Una dintre metodele folosite de cãtre aliaþi în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial, pentru a-ºi proteja aviaþia de radarele ger-
mane, a fost aceea de a trimite la înaintare un aparat de zbor care lansa
o veritabilã ploaie de fâºii de staniol. Dincolo de faptul cã dãdeau o aurã
feericã peisajului, evocându-le celor de la sol ideea de sãrbãtoare, fâºiile
de staniol aveau darul de a bloca radarele prin milioane de þinte false,
deschizând drumul adevãratelor þinte spre zonele care urmau sã fie bom-
bardate. În alte situaþii, pentru a se masca adevãrate miºcãri de trupe, de
data asta la sol, combatanþii utilizau, ºi mai utilizeazã încã, perdelele de
fum: la adãpostul acestora trupele ºi tehnica se pot desfãºura în liniºte,
luând inamicul prin surprindere. Mai nou, tehnica aceasta a ‘perdelei de
fum’ se foloseºte în show-biz, în parte pentru a da iluzia unui decor ireal,
ºi în parte pentru a ascunde unele deficienþe de tehnicã scenicã sau de
acurateþe a miºcãrii.

Politica are întotdeauna de învãþat de la militari ºi de la ac-
tori. ªi cel mai evident model de preluare creatoare a diverselor tehnici
îl reprezintã discuþiile provocate în ultima jumãtate de an de cãtre liderii
partidului de guvernãmânt. Nu ºtiu cât de atent au fost lucrate aceste
proiecte în eficientele laboratoare ale ministrului Dâncu, dar ºtiu cã ele
s-au dovedit extrem de productive în deturnarea atenþiei publicului ºi -
mai ales - a adversarilor politici - de la obiectivele ºi problemele reale
ale guvernãrii. Începând cu ideea alegerilor anticipate, pentru protejarea
eforturilor de integrare europeanã, trecând prin cea de-a treia candidaturã
a preºedintelui Iliescu, prin înlocuirea sufragiului universal cu cel par-
lamentar la alegerea preºedintelui, ºi pânã la ultima bomboanã - aceea a
guvernatorilor euro-regionali, am asistat la tot atâtetea jonglerii abile cu
noþiuni, explicaþii ºi principii, în timp ce în spate, în culise, se derulau
liniºtite tranzacþiile privilegiate ale capitalismului de cumetrie, iar în salã
nota termoficãrii se umfla gata sã plesneascã. Abia mai încoace, spre
final, cineva mai puþin implicat în ceea ce nu priveºte direct segmentul
sãu electoral - dl Bela Marko - a observat cu surprindere cã n-a fost sãp-
tãmânã în care sã nu ni se ofere o astfel de palpitantã temã de dezbatere.
Ceea  ce înseamnã cã tehnica a funcþionat perfect...

25 ianuarie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 39

Mandatul de 5 ani - o pãcãlealã?

La o primã vedere, ideea mandatului prezidenþial de 5 ani,
lansatã de PSD ºi îmbrãþiºatã ca interesantã de dl Iliescu, pare bunã: ea
ar face ca alegerile legislative ºi cele prezidenþiale sã nu mai coincidã,
fracturând întregul mecanism politico-administrativ. Ideea e mai veche,
dar pânã acum nimeni n-a venit cu varianta modificãrii duratei manda-
tului prezidenþial, propunându-se doar decalarea, pânã la ultima limitã
constituþionalã, a datelor de desfãºurare a celor douã scrutinuri. Prin
eventuala modificare a Constituþiei în acest sens, vom avea un interval
legislativ de 4 ani, comun cu al majoritãþii þãrilor europene, ºi unul prezi-
denþial de 5 ani, deasemenea la limita de jos a practicii continentale.
Primul pas ar fi decalarea cu douã luni în avans a prezidenþialelor -
miºcare cu care preºedintele pare a fi întru totul de acord - ºi cu alte trei
luni în devans a legislativelor. Primele ar urma sã se desfãºoare prin sep-
tembrie-octombrie 2004, iar celelalte prin martie 2005 - la trei luni dupã
intrarea în pâine a noului preºedinte. În felul acesta, lucrurile s-ar putea
stabiliza, din punctul de vedere al continuitãþii funcþionãrii mecanismelor
societãþii.

Este, dupã pãrerea mea, doar o aparenþã. Experienþa elec-
toralã de pânã acum ne aratã cã aproape niciodatã termenele electorale
n-au fost respectate. De ce-ar fi  în viitor? Astfel cã, dupã o decalare în
2004-2005, ne-am putea trezi, în 2009, cu un an electoral sadea: pentru
cã mandatul prezidenþial se va putea încheia prin septembrie-octombrie
2009, în timp ce legislativele ar putea fi impuse, dupã bunul obicei, pânã
spre varã. ªi atunci: hop, din nou fractura!

Atingerea acestui obiectiv are nevoie de ceva mai mult decât
de niºte artificii, pe picior. Are nevoie de un calcul exact, al tuturor vari-
antelor ºi conjuncturilor posibile, ºi de o evaluare pertinentã a riscurilor
ºi a câºtigurilor pe care le implicã.

Pânã la aceastã fazã totul rãmâne la nivel de simplã specu-
laþie. 
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Tehnica aflãrii în treabã 

‘Avem autoritatea moralã sã cerem actualilor guvernanþi sã
fim întrebaþi, sã fim consultaþi în legãturã cu problemele importante ale
administrãrii þãrii’ - a afirmat fostul preºedinte Constantinescu, în cursul
unei reuniuni în care, alãturi de câþiva dintre miniºtrii fostei guvernãri,
ºi-a exprimat intenþia de a trece într-o nouã fazã a gândirii sale social-
politice: opoziþia constructivã!

Fostul preºedinte, care a navigat prin ape de diferite limpe-
zimi dupã ce a pãrãsit Cotrocenii, vede acum viitorul mai clar ºi în nu-
anþe mai deschise. Spre o astfel de perspectivã l-a condus, se pare,
atitudinea ‘civilizatã’ a actualului preºedinte, care l-a invitat în mai multe
rânduri pe la festivitãþi, l-a omenit ºi l-a tratat conform rangului sãu de
fost ‘numãrul unu’. Emil Constantinescu nu ne spune dacã ºi el l-a tratat
la fel pe dl Iliescu, pe când ºi acesta era ‘fost numãrul unu’. Dar asta nu
mai are nici o importanþã. Importantã e mâna pe care Emil i-o întinde
lui Ion pentru bunul mers al treburilor þãrii.

Dupã o asemenea ieºire la rampã, desprinsã de tradiþia re-
laþiilor Putere-Opoziþie, eu mã aºtept la un lucru: ca dl Iliescu, miºcat,
sã-i ofere dlui Constantinescu ºansa de a se exprima ºi de a ajuta. I-ar
putea oferi, de exemplu, un mic birou, în preajma sa la Cotroceni. L-ar
putea invita, dimineaþa, la cafea, pentru a trece în revistã, împreunã, pro-
gramul zilei. ‘Azi, Emile, am o întâlnire cu Nãstase...’ ‘Da, ai grijã. Am
avut ºi eu unul arogant, pe Vasile. Dar l-am lucrat cum trebuie: aveam
câþiva miniºtri pe care când îi chemam, ieºeau liniºtiþi ºi fãrã explicaþii
din ºedinþa de guvern. Ai ºi tu vreo câþiva. Aplicã acelaºi tratament,
ºi-o sã vezi ce se cuminþeºte.’ ‘ªi dacã nu se cuminteºte?’ ‘Îi trânteºti o
mineriadã, pe urmã-i zici sã-ºi dea demisia cã-l laºi la partid, el sem-
neazã ºi dupã aia, salut!’ ‘Aha...’ ªi, în aceeaºi tonalitate, cooperarea
fostei guvernãri cu actuala s-ar putea extinde ºi perfecþiona. La Victoria,
lângã cabinetul lui Nãstase, ar putea fi instalaþi Ciorbea, Vasile ºi
Isãrescu în trei birouri micuþe, dar confortabile. Fiecare i-ar putea da sfa-
turi utile. ªi pe lângã miniºtrii în funcþie, s-ar putea aciui cei vechi:
Mureºan pe lângã Sârbu, Sârbu pe lângã Muºetescu, Berceanu pe lângã
Dan Popescu ºi aºa mai departe.

Tehnica aflãrii în treabã, atât de frumos lansatã teoretic de
Emil Constantinescu, ar putea da rezultate suprinzãtoare. Dacã, bineînþe-
les, actuala Putere nu-ºi va da în petec, arãtându-ºi adevãrata faþã tota-
litarã. 

28 ianuarie
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Ce bãnuiam, dar nu ºtiam...

Ministrul american al Apãrãrii, Rumsfeld, ne-a adus, în
sfârºit, o desluºire. Toþi ne-am întors pe toate feþele, ne-am dat cu pre-
supusul, ne-am întrebat ce i-a gãsit pe americani cu lãrgirea asta semni-
ficativã a NATO, lãrgire care ne includea ºi pe noi, nu în virtutea cine
ºtie cãror progrese, pe care oricum nu aveam cum sã le facem? ªi iatã
cã aflãm: pentru cã facem parte din Noua Europã! Cea care îi cuprinde
pe noii intraþi în Alianþã. Or Noua Europã, ca orice lucru nou,
funcþioneazã mai bine decât vechea Europã. Prin aceasta, ministrul
înþelegând, în primul rând, Franþa ºi Germania, cei doi membri ai alianþei
care se încãpãþâneazã sã nu vadã clar situaþia din Irak. ªi care vor ca
Naþiunile Unite sã-ºi bage coada în acest proiect complex.

Mai pe ºleau fiind spuse lucrurile, odatã cu lãrgirea Alianþei,
America ºi-a asigurat ºi galeria necesarã pentru bunul mers al campaniei
antiirakiene. Proiectul, pentru a cãrui bunã desfãºurare americanii n-ar
fi avut nevoie nici de englezi - dar a cãror prezenþã dã bine - era
condiþionat de o susþinere adecvatã din interior. Or, în cazul noilor mem-
bri, aceastã susþinere devine o datorie de onoare, care nici mãcar nu-i va
solicita prea tare. America e hotãrâtã sã tranºeze afacerea aceasta din
douã motive: unul de orgoliu - fiul va trebui sã desãvârºeascã opera
neterminatã a tatãlui - ºi alta pragmaticã: petrolul irakian nu mai trebuie
sã agite piaþa mondialã prin fasoanele lui Saddam. Irakul este deþinãtorul
celei de-a doua rezerve mondiale de petrol. Irakul trebuie sã producã
mai mult, pentru a menþine preþurile mondiale ºi pentru a proteja re-
zervele americane. Dacã Saddam nu înþelege de bunã voie aceste lucruri,
trebuie fãcut sã le înþeleagã.

În tot acest context, reþinerile Franþei ºi Germaniei nu dau
rãu: doi pretendenþi mai puþin la ‘tortul’ refacerii Irakului de dupã rãzboi.

Cât despre Noua Europã, ea merge înainte, alãturi de
petroliºtii americani! 

29 ianuarie
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Alegerile antipatice 

Niciodatã pânã acum nu s-a vorbit, în precedentele cicluri
electorale, atât de devreme ºi atât de mult despre alegeri. Anticipate sau
nu, alegerile au þinut afiºul nu doar în ziare ºi la televiziune, ci ºi în dis-
puta politicã între Putere ºi Opoziþie. Doar cã, spre deosebire de trecutul
apropiat, cea care a pledat pentru ideea alegerilor anticipate a fost Pute-
rea ºi nu Opoziþia, cum pãrea sã fie normal. În orice democraþie cu
stagiu, formaþiunile care nu sunt la putere se folosesc de orice prilej pen-
tru a rãsturna Guvernul sau  a-l forþa sã recurgã la alegeri înainte de ter-
men, sperând cã în acest fel sã le ia locul celor care i-au învins. Este,
practic, regula jocului. Asta nu exclude, bineînþeles, posibilitatea ca for-
maþiunea - sau formaþiunile - aflate la putere, sã încerce sã-ºi consolideze
situaþia profitând de un moment favorabil ºi organizând alegeri antici-
pate. Aceastã tehnicã este valabilã, însã, pentru democraþiile consolidate,
acolo unde ciclurile electorale nu afecteazã continuitatea ºi stabilitatea
procesului economic ºi social. Nu este ºi cazul nostru, din motive lesne
de constatat. Pentru noi, fiecare an de alegeri a fost un an pierdut. Mai
întâi cu campaniile electorale, care încep cam cu ºase luni înainte de a
fi declanºate oficial. Iar apoi cu împãrþeala sau reîmpãrþeala prãzii elec-
torale, cu algoritmul, cu înlocuirea ‘alor lor’ cu ‘ai noºtri’, cu lamentãrile
legate de ‘greaua moºtenire’ pe care partidele ºi-o lasã unele altora. Ast-
fel încât alegerile anticipate n-ar face, în cazul nostru, altceva decât sã
reducã la vreo doi ani un ciclu important, menit sã punã bazele asaltului
asupra Europei. Nu este de mirare cã pentru marele public, tot mai de-
zinteresat de discuþiile sterile pe aceastã temã, alegerile anticipate au de-
venit alegeri antipatice. Un subiect care nu-i face pe oameni decât sã-ºi
aminteascã cât de multe promisiuni li s-au fãcut de fiecare datã, ºi cât
de puþine s-au realizat, ºi sã-ºi închipuie cã nu se va întâmpla altceva
nici de aceastã datã. 

30 ianuarie
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Fotbalul - model pentru politicã?

Din ce în ce mai mult politica româneascã începe sã semene
cu fotbalul. Tot cel românesc. 

Am tot mai des impresia cã asist la un campionat care
dureazã patru sezoane, în care cele vreo 7 echipe din prima ligã joacã
tot felul de meciuri în care blaturile alterneazã cu rezultatele cinstite din
întâlnirile fãrã mizã. Un campionat dominat cap-coadã de o echipã care
adunã tot ce poate de la celelalte, în timp ce restul se mulþumesc sã se
ciupeascã unele pe altele. Dar, cel mai tare seamãnã politica cu fotbalul
în materie de jucãtori. ªi de transferuri. 

Iatã, de pildã, recentul episod al trecerii lui Duvãz ºi Sassu
la PSD. A fost ca la fotbal: Guºã, asemeni unui preºedinte de club, îºi
prezintã mulþumit noile achiziþii. Vedetele s-au plâns de condiþiile de la
fostul club, de manierele neelegante ale antrenorului Bãsescu, de primele
neplãtite de câteva sezoane! La rândul sãu, Bãsescu, i-a acuzat de lipsã
de loialitate faþã de club, de joc individualist, de lipsã de maniere. Pentru
publicul (tele)spectator chestiunea era limpede: noul club îi plãteºte mai
bine. ªi atunci n-ar fi imoral sã stea pe doi lei la o echipã care n-a mai
vãzut locuri fruntaºe în clasament de pe vremea când era antrenatã de
Roman? Iar Roman, la rândul sãu, este perceput ca un fel de Gicã Hagi
pe care Becali-ul de Bãsescu l-a dat jos de la cârma echipei ºi care stã
cuminte în aºteptarea unui angajament la vreo echipã mai faimoasã.

Ideologii, programe, principii? Ce sunt astea? În fotbal nu
fac doi bani. Fotbalul se joacã pe goluri, ori golurile sunt cele care umplu
buzunarele. Echipele mici vor capota întotdeauna în faþa celor mari, jucã-
tori buni se vor transfera întotdeauna de la echipele mici la cele mari,
iar spectatorii vor vota, mereu ºi iar mereu, cu câºtigãtorii. 
Asta în fotbal. În politicã este (ar trebui sã fie?) invers...

1 februarie
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Riscurile ºi foloasele diplomaþiei
parlamentare 

Pentru gazetarul în cãutare de senzaþional cu orice preþ, cel mai
relevant aspect legat de feluritele vizite pe care mai-marii þãrii le fac prin
lume este acela al banilor publici cheltuiþi aiurea, când sunt atâtea nevoi
presante în þarã. E un mod simplist de a pune problema. Bugetul are ºi
el chichirezul lui ºi ceea ce percepem noi, de multe ori, în spirit populist,
în limbaj de specialitate se cheamã deturnare de fonduri.

Ce vreau, de fapt, sã spun: cã ºi plimbãrile astea, dacã sunt
fãcute cu cap, au rostul lor. Iau exemplul recent al turneului pe care
preºedintele Camerei Deputaþilor, Valer Dorneanu, l-a fãcut în Kuweit
ºi Egipt, în fruntea unei delegaþii de parlamentari. Dl Dorneanu nu este
omul care sã se suie toatã ziua în avion ºi sã batã coclaurii internaþionali.
Aº spune chiar cã dimpotrivã. Eminentul jurist aflat în fruntea Camerei
este în primul rând un om discret, care nu tânjeºte dupã luminile rampei.
Turneul de care vorbeam este fãcut abia când regulile protocolului i-au
pus sula-n coaste ºi a trebuit sã rãspundã, prin reciprocitate, vizitelor pe
care gazdele de acum le-au fãcut în România. Limbajul de specialitate
defineºte aceste schimburi ca ‘diplomaþie parlamentarã’. Nu cã parla-
mentarii ar lua pâinea de la gura diplomaþilor, ci pentru cã aceste con-
tacte prilejuiesc o deschidere mai mare spre problematici pe care
diplomaþia nu le poate atinge. Ca foruri eminamente democratice, par-
lamentele sunt locul unde ceea ce se împiedicã prin alte pãrþi, se poate
desfãºura liber aici. Dar, diplomaþia parlamentarã are ºi ea riscurile ei.
Riscul ca cel din faþa ta sã schimbe, brusc, regulile jocului. Lucru care
se întâmplã frecvent în diplomaþie. Dl Dorneanu a pãþit chestia asta: o
discuþie cu omologul sãu egiptean, care se anunþa protocolarã s-a trans-
format brusc într-un rechizitoriu. Evident, n-a fost o situaþie comodã
pentru cel de-al treilea om în stat. Dar, cum se întâmplã prin box, ºi-a
revenit din pumni! Contraatacul sãu din urmãtoarele întrevederi, în care
a subliniat consecvenþa majoritãþii principiilor dupã care se conduce po-
litica externã româneascã, chiar ºi în situaþii de crizã a condus spre o
clarã victorie la puncte, confirmatã de cãtre întrevederea cu preºedintele
Mubarak, care i-a acordat un timp egal cu cel pe care-l alocã deobicei
ºefilor de stat, dorind sã convingã cã precedenta discuþie a fost un simplu
accident ºi cã nu aceasta e percepþia pe care Egiptul o are asupra politicii
româneºti, acuzele de duplicitate ºi de poziþionare preferenþialã nemaifi-
ind nici mãcar aduse în discuþie. 
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Principalul succes al misiunii lui Dorneanu a venit însã din
altã parte: din încãpãþânarea cu care le-a repetat celor cu care s-a întâlnit
cã politica trebuie sã deschidã larg uºile economicului, cã relaþiile co-
merciale pot constitui fundamentul trainic al celor politice.

Iar faptul cã micul grup de patroni ºi manageri care l-a în-
soþit a bifat. cu acest prilej, contracte ºi contacte importante, n-a fãcut
decât sã confirme succesul acestor misiuni.

3 februarie

Imensa aventurã spaþialã

A trebuit sã se întâmple tragedia de sâmbãtã ca sã ne dãm
seama cã spaþiul nu este încã o ‘cucerire’ a omului ºi cã drumurile lui
sunt semãnate cu nenumãrate capcane ºi pericole. Lansãrile orbitale, ac-
tivitãþile din staþie, revenirile pe pãmânt deveniserã, în ciuda a nu puþine
incidente, o chestie de rutinã. ‘Se mai plimbã cineva prin spaþiu!’ - de-
venise reacþia curentã a publicului, reacþie asezonatã de aventurile unor
milionari care-ºi cumpãraserã acest drept ºi aceastã plãcere, la preþuri
exorbitante. Abia acum ne dãm seama cã, dincolo de aventurã, pândea
hrãpãreþ necunoscutul ºi cã, cu 20 de milioane de dolari se putea obþine
ºi un loc de veci printre resturile care se învârt în jurul Pãmântului ca un
veritabil inel al lui Saturn.

A doua zi, dupã tragedie, un post TV a difzat un film în
temã: ‘Apolo 13’. Vãzut la timpul sãu arãta altfel. Arãta a ficþiune:
revãzut prin prisma evenimentului petrecut deasupra Texasului, a cãpãtat
o altã greutate. ªi a prefigurat, sinistru parcã, ceea ce avea sã se întâmple
31 de ani mai târziu, pentru cã Jim Lovell ºi echipajul sãu au traversat,
practic, aceeaºi experienþã. Însã cu mai mult noroc. Abia acum, revin,
înþelegem dimensiunea fiecãrei aventuri spaþiale, numãrul enorm de im-
ponderabile care pot transforma orice misiune într-un dezastru ºi fãcând
din fiecare reuºitã un miracol unic. Cei ºapte cosmonauþi din naveta
‘Columbia’au plãtit cu viaþa ºi cu speranþele lor iluzia noastrã, a tuturor,
cã suntem stãpânii imensitãþii eterului, în a cãrui grãdinã încercãm sã ne
marcãm propriile noastre coordonate. Iatã de ce cred cã, dincolo de ceea
ce vor explica anchetele, nu vom obþine altceva decât convingerea cã
‘turismul’ spaþial este, în sine, un enorm ºi total act de eroism.

4 februarie
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Lepãdarea de Tokes

Laszlo Tokes a fost transformat dintr-un modest prelat refor-
mat în ditamai episcopul, de confuzia majorã care s-a instalat în Româ-
nia dupã Revoluþie. 

Departe de a fi fost un disident în adevãratul sens al cuvântului
- adicã un opozant al sistemului - Tokes era un simplu agitator naþiona-
list, plasat ca orice ‘român’ imparþial, pe mai multe state de platã, calitate
în care a ºi decis Securitatea sã-l transfere din Timiºoara. Enoriaºii nu
ºtiau însã aceste lucruri ºi au fãcut zid în faþa unui om pe care-l credeau
nedreptãþit. Un zid care s-a transformat în flacãrã ºi care a inflamat apoi
o întreagã þarã. Propulsat în avanscenã, ca un erou al Revoluþiei, Tokes
s-a lepãdat curând de aceastã hainã ce nu-i venea bine. ªi a îmbrãcat-o
pe cea a activistului naþionalist, profitând de turbulenþele peisajului, ºi
devenind, în virtutea jertfei patriotice, preºedinte de onoare al organiza-
þiei culturale, dar cu puternice propensiuni politice, a maghiarilor. Faptul
cã, între timp, pentru merite prea puþin ecumenice, devenise ºi episcop
reformat, l-a ajutat sã agite spiritele într-o manierã care avea sã-i devinã
proprie. Din urmã cu zece ani, de când a devenit preºedinte de onoare,
ºi pânã deunãzi, când a încetat ºi scriptic sã mai fie aºa ceva, Tokes a
fãcut un munte de deservicii organizaþiei politice a maghiarilor ºi
maghiarilor înºiºi. El a fost cel care a dat tonul exceselor naþionaliste ºi
care a zgândãrit în permanenþã orgoliul radicalilor. Efortul constructiv
al moderaþilor din UDMR, care s-au aliat cu formaþiunile aflate la putere
pentru a-ºi atinge cu mai mult succes obiectivele, a fost sistematic tratat
de trãdare ºi de cooperare cu duºmanul. Tokes a reuºit performanþa ab-
surdã de a-ºi acþiona în judecatã propriul partid.

Or, toate acestea trebuiau sã aibe un sfârºit. Mai devreme
decât acesta. Lepãdându-se de Tokes, UDMR-ul se va putea concentra
asupra altor obiective decât acela al apãrãrii împotriva celor care-l sapã
din interior.  

5 februarie
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Sfârºitul ‘agamaniei’ 
parlamentare? 

De o bunã bucatã de vreme - de prin ‘94, dacã nu mã înºel
- calitatea de membru în Consiliile de Administraþie sau în Adunarea
Generalã a Acþionarilor a societãþilor comerciale cu capital de stat sau
chiar private este o afacere rentabilã pentru guvernanþi. În felul acesta,
cei aflaþi la putere îºi rãsplãtesc fidelii pentru unele servicii sau com-
pleteazã veniturile altora, cãrora funcþiile deþinute în administraþie nu le
oferã remuneraþia cuvenitã rangului lor. S-a dat ºi se mai dã încã o veri-
tabilã bãtãlie pentru ocuparea acestor posturi-sinecurã, al cãrui unic rol
este de a veghea ca leafa directorului general sau a preºedintelui sã fie
suficient de mare pentru ca procentul de 20 la sutã pe care-l primesc
membrii AGA sau C.A. sã fie suficient de consistent. Este un mecanism
subteran prin care se scurg importante fonduri pe care bugetul nu le poate
folosi pentru nevoile numeroase ºi urgente pe care le are. Este, totodatã,
modalitatea prin care regiile ºi societãþile a cãror funcþionare este defec-
tuoasã obþin imunitatea necesarã, pentru cã n-am auzit încã, pânã acum,
ca vreun membru CA sau AGA sã se fi revoltat pentru faptul cã între
pierderile societãþii ºi veniturile angajaþilor sãi este o contradicþie fla-
grantã. O veritabilã lege a tãcerii funcþioneazã, constant, fãrã ca cineva
sã fi reuºit sã o înlãture.

Încearcã, încã odatã, preºedintele Iliescu. A mai semnalat
acest lucru prin ‘96, atenþionând ºi asupra pericolelor care decurg din
aceastã situaþie în perspectiva viitorului scrutin electoral. Atunci, parla-
mentul pur ºi simplu l-a sfidat. Astãzi, situaþia este oarecum diferitã.
Acum chiar preºedintele partidului, Adrian Nãstase a ajuns la concluzia
cã cel puþin parlamentarii n-ar mai trebui sã beneficieze de un astfel de
avantaj prin care intrã într-un veritabil conflict de interese. S-ar putea ca
de aceastã datã demersul prezidenþial sã aibe mai mult succes ºi ca, de
voie, de nevoie, aleºii sã aleagã varianta retragerii lor. Legea în cauzã,
pe care a propus-o premierul va fi însã departe de a reuºi sã rezolve pro-
blema. Pentru cã adevãrata problemã nu þine de faptul cã x sau y, parla-
mentari (întâmplãtor) fac parte dintr-un CA sau AGA. Ci cã aceste
instituþii, în forma lor actualã, reprezintã niºte pietre de moarã agãþate
de picioarele ºi aºa slãbãnoage ale unor instituþii scãpate de sub control.  

6 februarie
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Alianþa Ciuvicã

Pe vremea când se considera salvatoarea þãrii Alianþa Civicã
a intelighenþiei democrate din România lansase un slogan pe atât de fals,
pe atât de generalist: ‘Numai împreunã putem reuºi!’ Sloganul dorea sã
dea senzaþia unei largi miºcãri, acoperitoare a mai tuturor zonelor soci-
etãþii, ale cãrei dinamism ºi lipsã de complexe avea sã reuºeascã ceea ce
nu reuºeau forþele politice ale momentului.

Ce-a produs Alianþa Civicã, se ºtie. Se cunoaºte ºi succesul
cu care s-a înscris în viaþa politicã a României post-decembriste. Din
nefericire, lipsa de inspiraþie ºi de competenþã a celor pe care i-a împins
în faþã s-au rãsfrânt asupra sa ºi asupra principiilor corecte de la care
pleca.

Odatã cu eºecul rãsunãtor al guvernãrii 1996-2000, poate
chiar ceva mai devreme, Alianþa Civicã a dispãrut în ceaþã, iar liderii
sãi, decepþionaþi sau debusolaþi, au încetat sã-ºi mai exerseze talentele
pedagogice asupra electoratului derutat. Acesta a rãmas sã se descurce
de unul singur, în funcþie de mesaje ºi de intuiþie.

Iatã cã, atunci când nimeni nu se mai aºtepta, Alianþa Civicã
reînvie sub o formã adnotatã de colaboratorii de suflet ai fostului preºe-
dinte, el însuºi principalul produs al defunctei Alianþe. Ex-ºeful sãu de
cabinet, Mugur Ciuvicã - despre a cãrui existenþã n-am aflat decât atunci
când a încercat sã aplice o manevrã netransparentã de atragere a atenþiei
asupra unor nereguli ale actualei guvernãri - raportul on line Armaghe-
don, când cercetãrile poliþiei au descoperit cã s-a aflat la originea acestei
anonime cu iz modern - ºi un coleg de-al sãu au format o Alianþã Anti-
corupþie, care a ieºit la rampã cu ‘dezvãluiri incendiare’: cine a devalizat
Bancorexul! De ce n-a ieºit dl Ciuvicã cu acest raport pe când era la
putere ºi avea - în urma arestãrii lui Temeºan ºi a anchetei care a urmat
- toate datele necesare? Greu de spus. De ce o face abia acum? Poate,
pentru a dezmorþi puþin interesul publicului faþã de o întreagã categorie
politicã aflatã în eclipsã. De ce altceva? 

7 februarie
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Palatele þigãneºti ale fotbalului

Pe mãsurã ce fotbalul românesc rãmâne fãrã suflu, înfloresc
construcþiile megalomanice dedicate lui. Nu stadioane, nu baze de
pregãtire, ci palate. Palate în pur stil þigãnesc - ca mentalitate, nu ca linie.
Asemeni bulibaºilor care toarnã turnuleþe peste turnuleþe, coloane ºi scãri
monumentale, pentru a se înghesui cu puradeii ºi cu purceii prin vreo
bucãtãrie sau în cortul care troneazã în bãtãturã, responsabilii sportului
românesc se lãfãie în sedii de milioane de dolari în timp ce mai e puþin
ºi jucãtorii vor evolua prin curþile din spate desculþi sau cu echipamentul
cârpit. 

Mircea Sandu a trântit un sediu federal de a stat mâþan-n
coadã, taman când Naþionala ieºea din circuit, ºi se-mpotmolea în
noroiul de pe pãrãginitul stadion ‘Lia Manoliu’. Acum, Dumitru
Dragomir lucreazã de zor la Palatul Ligii, încercând din rãsputeri sã
rãmânã la conducerea acesteia pânã-l terminã, sã nu se întâmple ce s-a
întâmplat cu construcþiile lui Ceauºescu de n-au mai apucat urmaºii nici
sã le vãruiascã.

Asta într-un moment în care scandalul la Ligã e-n floare ºi
se ceartã conducãtorii de cluburi ca la uºa cortului. Pentru cã aceasta
este caracteristica dezbaterilor actuale din fotbal: schimburile de înjurã-
turi! Conºtiincioasã, presa de specialitate stenografiazã cu scrupulozitate
dialogul ºi comenteazã în ton. Aproape s-a uitat cã pentru toatã aceastã
hãrmãlaie existã un pretext: campionatul. Tot mai firav, mai blãtuit, mai
lipsit de spectaculozitate ºi de spectatori. Pentru cã, atâta timp cât de
destinele lui se va ocupa aceastã ºatrã de vânzãtori de jucãtori ºi de meci-
uri, nu se poate întrevedea nici o ºansã de a reveni la epoca de aur de al-
tãdatã. A fost ºi s-a dus. A rãmas doar cocleala ºi gustul amar al unei
realitãþi pe care bunul simþ nu poate sã o accepte.

Peste ani, când fotbalul va fi, poate, o amintire, mãrturiile
decadenþei sale vor rãmâne, precum piramidele faraonilor, palatele
þigãneºti ale Federaþiei ºi Ligii, în care vor fi, poate, expuse mumiile
celor care l-au dus de râpã.
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<Îi priveºte!>

Din când în când, preºedintele Iliescu îºi puncteazã volutele
obiºnuite ale explicaþiilor cu comentarii seci, care nu mai comportã vreo
altã desluºire. Aºa s-a întâmplat dupã primele convorbiri, tete-a-tete,
când premierul mersese la Cotroceni hotãrât sã-l convingã pe ºeful sta-
tului sã accepte ideea alegerilor anticipate. Cu o primã reacþie emoþion-
alã, dl Nãstase a declarat, cu nãduf, cã în loc de remaniere parþialã, va
propune demisia întregului Executiv. A fãcut-o într-un cerc restrâns, par-
ticipanþii din media dând apoi fuga, dupã un obicei devenit tradiþie, la
Cotroceni sã-l întrebe pe preºedinte ce pãrere are despre chestia asta.
Atunci, dl Iliescu a declarat sec ºi sugestiv: ‘Îl priveºte!’ A fost, pentru
premier, un semnal cã nu trebuie întinsã mai mult de atât coarda unei
relaþii pe care noile poziþii ocupate de tandemul sudat pe parcursul a mai
mult de zece ani, au complicat-o într-un mod neaºteptat. A fost un mic,
dar necesar, duº rece care a dat, ulterior, un alt curs colaborãrii dintre
cei doi lideri.

Mi-am amintit aceastã secvenþã joi seara, în timpul emisiunii
‘Starea naþiunii’ de la România 1, când l-am întrebat pe domnul preºe-
dinte dacã nu cumva, îndemnurile pe care le-a dat parlamentarilor par-
tidului de guvernãmânt, de a renunþa la afaceri dacã vor sã facã politicã,
nu riscã sã-i scadã popularitatea în rândul acestora. Nu mai reþin acum,
cu exactitate, rãspunsul, dar în urechi mi-a revenit tonalitatea cu care
pronunþase, nu de mult, acel ‘Îl priveºte!’. ‘Îi priveºte!’ - a pãrut sã
spunã preºedintele - aflat într-o pasã de decizie ºi de hotãrâre pe care
n-a mai manifestat-o pânã în prezent, vecinã cu... încãlcarea teritoriului
celorlalte puteri - explicând apoi cã nu este interesat sã fie popular: ‘Mã
intereseazã mai mult ce aºteaptã cetãþeanul, decât percepþia individualã
a unor parlamentari’.

Probabil cã o anumitã pondere are, în abordarea unei aseme-
nea atitudini, absenþa presiunii electorale. Dl Iliescu nu mai are nevoie
sã capteze bunãvoinþa nimãnui. Misiunea sa la vârf ia sfârºit, în curând.
Paradoxul este însã cã, acum când nu mai are nevoie ºi când nu mai þine
sã fie agreabil, cota sa de popularitate creºte exponenþial.

Cumva prea târziu? 
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Un preºedinte pentru 
liniºtea PD-ului 

Astãzi, grupurile parlamentare ale Partidului Democrat l-au in-
vitat la o întâlnire pe preºedintele Ion Iliescu. Este, din toate punctele de
vedere, un moment memorabil. El ar putea avea calitatea de a marca un nou
pas înainte pe drumul normalitãþii ºi al firescului politic. 

De 13 ani, de la ieºirea din totalitarism, viaþa publicã româ-
neascã continuã sã se manifeste în termenii unui rãzboi fãrã arme, când cald,
când rece. Combatanþii s-au plasat în tranºee strategice de unde se bom-
bardeazã reciproc cu muniþia din dotare. Din când în când se pronunþã scurte
armistiþii - pe la alegeri - dupã care luptãtorii se retrag pe poziþii. Ciclurile
electorale fragmenteazã brutal cursul existenþei românilor, prin masivele
schimbãri din eºaloanele de comandã. Unica certitudine constituþionalã ar fi
fost aceea ca, dupã bãtãlie, cîºtigãtorul, la vârf, sã fie asumat de toatã lumea,

Aici, problema s-a pus ºi se pune din douã perspective: prima este
aceea a alegãtorilor - cât sunt, cât pot fi de dispuºi cei care au pierdut, sã-l
adopte pe preºedintele celorlalþi. Iar a doua - cât este de capabil învingãtorul
sã-ºi iubeascã, sau sã-ºi trateze toþi ‘supuºii’ în mod egal. Pânã acum nu s-a
întâmplat aºa ceva. Nici dl Iliescu, în primele sale mandate, ºi nici dl Con-
stantinescu, în unicul sãu mandat, n-au reuºit sã fie preºedinþii tuturor
românilor. Poate cã era prea devreme ºi conºtiinþa publicã nu era coaptã pen-
tru un astfel de transfer emoþional. Poate cã nici înverºunarea celor douã (sau
mai multe) tabere, din campanii, nu permitea o asemenea schimbare de ati-
tudine. Cert este cã ºi dl Iliescu a fost un preºedinte al FSN-FDSN-PDSR-
ului, ºi dl Constantinescu a fost un preºedinte al PNÞCD-PNL - ºi chiar
PD-ului. Observaþi cã n-am inclus în cele douã tabere UDMR-ul. Pentru cã
a fost singura formaþiune politicã realistã, aptã sã se desprindã din modelul
partizan, pentru a-ºi atinge obiectivele. Marea performanþã a celor doi preºe-
dinþi a fost aceea de a transfera atribuþiile ºi inventarul de la unul la celãlalt
în mod civilizat.

În cel de-al treilea mandat al sãu ºi ultimul, dl Iliescu a fãcut cel
mai important progres. Domnia sa a reuºit sã se desprindã de imaginea de
pãrinte vitreg, încercând sã-ºi trateze ‘fiii’ politici cam cu aceleaºi unitãþi de
mãsurã. Un plus de severitate faþã de PSD - în probleme justificate - i-a atras
simpatia Opoziþiei, care, pentru prima datã a început sã vadã în el un preºe-
dinte care-i aparþine ºi ei. Invitaþia adresatã de PD - un pas curajos chiar pen-
tru dl Bãsescu ºi oamenii lui - va fi un test semnificativ pentru capacitatea
clasei noastre politice de a se maturiza. 
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Dictatura lui Nãstase 

Raportul prezentat ieri de premierul Nãstase în faþa
camerelor reunite ale Parlamentului va genera, desigur, un fluviu de co-
mentarii pro ºi contra. Aºa cum este ºi firesc într-un sistem democratic.
Ar fi ºi anacronic ºi dubios un nou consens, dupã experienþa traumati-
zantã pe care am parcurs-o de-a lungul unei aproape jumãtãþi de veac.

N-am sã mã hazardez în a comenta documentul prezentat de
premier. Faptele au în mod necesar nevoie de un rãgaz de sedimentare.
Altfel, este foarte simplu - dar ºi neproductiv - sã rãmânem la suprafaþa
lucrurilor ºi sã ne ancorãm în, de pildã, problematica ‘gestionãrii dura-
bile a umorului bun’ - modalitatea în legãturã cu care premierul nu ºi-a
putut reprima tentaþia ironiei polemice.

Dupã cum este dificil sã împaci nevoia imperativã a celui
care raporteazã, de a-ºi pune în evidenþã reuºitele, cu spiritul critic fun-
ciar al receptorului, tentat sã vadã mai ales jumãtatea goalã a paharului
- cãci pe aici se vor cantona, obiectiv, primele comentarii.

Ce vreau sã spun este cã - dincolo de conþinutul raportului -
clasa politicã se aflã pentru prima datã în faþa unui reper solid. Nu trebuie
neapãrat sã-þi fie simpatic premierul (care pierde nu de puþine ori, prin
ironii ºi persiflãri la adresa celor care au la îndemânã mijloacele de a-l
‘sancþiona’) ca sã recunoºti cã este primul din suita celor ºapte care
s-au perindat pe la Palatul Victoria, care-ºi exercitã cu profesonism man-
datul. Care a introdus rigoare instituþionalã ºi funcþionalã în mecanimele
administrative. Care respectã calendarul ºi suita operaþiunilor. Care se
strãduieºte sã înþeleagã lucrurile pe care nu le stãpâneºte ºi care nu se
jeneazã sã recurgã la persoanele în a cãror competenþã poate sã se în-
creadã. Dl Nãstase nu este un premier perfect, dar are toate ºansele sã
devinã cel mai bun pe care ni-l putem permite. Evident cã o bunã parte
a politicienilor - ºi de la Putere ºi din Opoziþie - obiºnuiþi cu persoane
uºor de influenþat sau de manipulat, nu agreazã foarte tare o prezenþã
autoritarã de genul Nãstase ºi cã vor induce, de câte ori vor avea prilejul
ºi posibilitatea, în opinia publicã ideea pericolului unei noi ‘dictaturi’.
Cred însã cã România, la intrarea în noul mileniu are nevoie de o dic-
taturã: de dictatura rigorii ºi a legii. De dictatura bunului simþ. Nu cred
cã suntem, încã, în situaþia de ne teme de aºa ceva. Sper, însã, cã nu pen-
tru prea multã vreme, ºi sper cã dl Nãstase ne va ajuta sã ne-o apropriem.
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Comedia umanã 

Citesc, vãd, aud ºi-mi vine sã mã crucesc la tot pasul! Nici-
când parcã, nici în odioasa vreme a dublei gândiri orwelliene n-am trãit
într-o ficþiune mai stupefiantã decât cea în care ne învârtim acum. Noi,
lumea, adicã.

E vorba despre rãzboi. Un rãzboi inevitabil, ni se spune.
Unul preventiv, se adaugã. Dacã nu e pus cu botul pe labe acum, ina-
micul - Irakul - va declanºa un adevãrat iad. Americanii sunt hotãrâþi sã
meargã la rãzboi. Unii europeni ºi, alãturi de ei, alþii de pe alte conti-
nente, nu. E o vâlvã întreagã în legãturã cu amãnuntul dacã acþiunea care
urmeazã poate ºi trebuie sã poarte acoperirea forurilor internaþionale.
Or, forurile nu prea gãsesc motive. O durã bãtãlie diplomaticã, însoþitã
de acuze grave ºi invective (aflãm cã Franþa, de pildã, e o putere ‘second
hand’) de reproºuri ºi ameninþãri. Cert este cã lumea contemporanã  nu
mai reuºeºte sã fie la fel de solidarã ca în ‘90. Dar atunci, parcã, situaþia
era alta. Aveam un agresor clar, iar agresiunea se vedea cu ochiul liber.
Desigur, americanii n-au nevoie de nimeni ca sã meargã peste Saddam.
Au însã nevoie sã salveze aparenþele. Or, acestea apar mai greu de salvat
ca oricând. Powell ne demonstreazã cu lux de amãnunte cã irakienii as-
cund ceva. Nu este însã clar ce. Inspectorii ONU, cât îºi dau silinþa, nu
gãsesc nici ei mare lucru. Dar maºinãria a fost pusã în funcþiune ºi atunci
toate argumentele, cât de cusute cu aþã albã, sunt bune. NATO e atacat
prin Turcia! Sau va fi, dupã ce vor ataca americanii. De ce sã nu le sarã
turcilor în ajutor dinainte? Bin Laden n-a fost gãsit în Afganistan. E clar
cã nu poate fi decât în Irak! Vechea Europã e oarbã - mergem la luptã
cu cea nouã...

Ce vreau sã zic: este limpede ca bunã-ziua cã Saddam e un
dictator odios. Cã trebuia dat jos încã în ‘91, când erau ºi argumente ºi
condiþii. Cã nu s-a fãcut acest lucru la timpul lui e o altã problemã. Cred
însã cã lumea face prea multã paradã de pretexte. Americanii pierd cre-
dibilitatea cu fiecare chichiþã pe care o inventeazã, cu fiecare pretext
gãsit pentru a trage dupã ei ºi pe alþii, de care nici mãcar n-au nevoie.
Nu ºtiu de ce, dar cred cã o atitudine mai cinstitã ºi mai directã, de genul
‘Suntem o superputere, avem o socotealã cu Saddam ºi-l vom da jos, in-
diferent ce vor face ºi vor crede alþii’, era mai de înþeles ºi mai de ac-
ceptat decât tot acest circ suprarealist, care nu reuºeºte sã ascundã fondul
problemei: Saddam, sau petrolul de sub el este cheia? 
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Pariul cu istoria 

Unul dintre puþinele pariuri postdecembriste câºtigate de
noua Putere este cel cu istoria. Nici agricultura ºi nici turismul n-au jus-
tificat optimismul primului premier de dupã ‘89, ele rãmânând ºi astãzi
subiecte predilecte pentru actorii comici de televiziune.

De ieri înclin sã cred cã s-a câºtigat primul pariu: cel cu is-
toria. Readucerea în þarã a osemintelor fostului rege Carol al II-lea con-
stituie primul argument, ºi am sã explic de ce.

Odatã cu Ceauºescu ºi cu sistemul naþional-comunist n-au
dispãrut ºi stereotipurile de gândire ºi de interpretare a istoriei. Paginile
albe din manuale, ºterse de propaganda comunistã, sau rescrise în cel
mai pur stil orwellian au fãcut ca primii ani de exerciþiu democratic sã
fie marcaþi de profunde neînþelegeri ºi dispute în jurul instituþiei
monarhice.

Modul în care a fost tratat fostul rege în cursul stângacelor
sale tentative de revenire va rãmâne, probabil, un model negativ de abor-
dare a noilor realitãþi. Dupã cum la fel, va rãmâne ºi excesul propagan-
distic al taberei afectate, al cãrei partizanat fãrã limite a generat, la rândul
sãu, un plus de reticenþe în rândul nehotãrâþilor.

Cotitura cea mai importantã spre un nou tip de abordare a
determinat-o neglijenþa ºi neîndemânarea cu care puterea politicã insta-
latã în 1996 a tratat acest subiect. Suspectat în campania electoralã de
intenþia de a da þara pe mâna regelui, Emil Constantinescu s-a complãcut
într-o atitudine formalã, neangajatã, guvernele sale pierzând din vedere
chestiunea, în faþa altor prioritãþi. A fost rândul puterii actuale de a juca
- cu toate riscurile electorale - cartea reconcilierii cu Casa Regalã ºi cu
fragmentul de istorie pe care l-a scris familia de Hohenzollern. ªi Iliescu
ºi Nãstase au fãcut miºcãri pe cât de neaºteptate, pe atât de productive,
nu doar cedând în faþa unor realitãþi, dar ºi oferind monarhiei un rol în-
tr-o societate fãrã apetenþe de acest gen.

Repatrierea rãmãºiþelor lui Carol al-II-lea reprezintã apogeul
acestei politici, tocmai pentru cã personajul rãmâne unul controversat.
El face parte însã dintr-o istorie la fel de controversatã pe care trebuie
sã învãþãm sã ne-o asumãm, cu toate plusurile ºi minusurile ei. 
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Surprizele sondajului CURS

Primul sondaj de opinie din acest an referitor la viaþa
politicã a fost efectuat de cãtre CURS. Acesta aduce o serie de noutãþi
pe marginea cãrora meritã sã zãbovim puþin. 

Primul aspect notabil îl reprezintã revenirea în fruntea clasa-
mentului încrederii a preºedintelui Iliescu, poziþie dominatã autoritar, în
cursul anului 2002, de cãtre premierul Nãstase, care trece pe locul 2.
Aceastã rocadã îºi gãseºte o parte din explicaþii în finalul de an în forþã
al preºedintelui, când a manifestat mai multã decizie în confruntãrile pe
care le-a avut cu PSD pe temele controversate ale alegerilor anticipate
ºi ale remanierii guvernamentale. Faptul cã în mai toate aceste discuþii
premierul a fost nevoit sã dea înapoi, s-a reflectat ºi în percepþia publicã
a relaþiei dintre cei doi lideri. Aceasta este o parte a explicaþiei. O a doua
constã în faptul cã premierul a mai abandonat din discursul teoretic in-
trând cu mai multã hotãrâre în miezul problemelor ºi impunând soluþii.
Soluþii care nu sunt pe placul tuturor - cum este aceastã decizie de re-
tragere a parlamentarilor ºi a membrilor Executivului din CA ºi AGA.
Reforma se face cu riscuri ºi cu asumarea pierderii de popularitate. Or,
sondajul cu pricina tocmai aºa ceva demonstreazã: cã publicul percepe
faptul cã se face ceva. Din acest punct de vedere, dl Nãstase nu poate sã
fie decât mulþumit.

O a doua chestiune pe care aº remarca-o în sondajul CURS
þine de PUR. Desigur, dacã ar merge singur în alegeri, partidul lui Dan
Voiculescu n-ar obþine procentul cu care sã treacã pragul parlamentar.
Dar, pentru un partid care n-a înregistrat niciodatã mai mult de 1 la sutã,
aceºti 4 la sutã din sondaj constituie un veritabil cutremur: o creºtere
bruscã de 400%. Este un fapt aproape fãrã precedent, din câte-mi a-
mintesc, care pune Partidul Umanist deasupra PNÞCD-ului! Miºcarea
aceasta se coroboreazã strâns cu ascensiunea liderului partidului, în
clasamentul încrederii: Voiculescu, pânã mai ieri un necunoscut pentru
marele public, având ºi dezavantajul de a nu figura printre membrii me-
diatizaþi ai Parlamentului, se bucurã de mai multã încredere decât Victor
Ciorbea ºi Marko Bela ºi doar de ceva mai puþinã decât C.V.Tudor.

Este o evoluþie pe care, în urmã doar cu doi ani, când PUR
accesa Parlamentul printr-o inginerie electoralã (alianþa cu PSD-ul), ni-
meni n-ar fi îndrãznit sã o anticipeze ºi, probabil cã ea constituie rezul-
tatul jocului abil pe care magnatul din Bãneasa l-a fãcut între
propensiunile individualiste ºi disciplina de alianþã. 17 februarie
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Pacepa,
scos de la naftalina istoriei  

În conflictul deschis dintre Statele Unite ºi grupul ‘paleo-
european’ compus din Germania, Franþa ºi Belgia, intervin elemente noi.
Unul dintre acestea îl reprezintã scoaterea de la naftalinã a unui spion
român, bun sã mai iasã odatã în scenã. Este, bineînþeles, vorba despre
Pacepa. Acesta reapare la momentul cel mai potrivit pentru a aplica o
loviturã sub centurã ministrului de Externe german Joschka Fischer, pe
care americanii îl considerã ‘capul rãutãþilor’ ºi principalul instigator al
poziþiei care a fãcut din Germania primul ºi cel mai hotãrât adversar al
planurilor americane de invadare a Irakului.

Pacepa apare, deci, de la naftalina istoriei, cu o ºtire-bombã:
Joschka Fischer - al cãrui trecut de protestator ºi unele legãturi cu miºcãri
teroriste din anii ‘70 sunt deja cunoscute ºi au fãcut obiectul unor
cercetãri ale autoritãþilor germane care l-au scos din cauzã - ar fi putut
fi finanþat de KGB! O spune o persoanã cu autoritate în materie - el
însuºi fiind finanþat, o perioadã îndelungatã, de CIA. Câtã credibilitate
are Pacepa pe plan internaþional, este destul de greu de estimat. Noi
cunoaºtem, însã, foarte bine modul în care a prelucrat, profesional, datele
de care dispunea în calitatea pe care o deþinuse în spionajul românesc
pentru a-ºi vinde cât mai bine cele câteva cãrþi scrise pe aceste teme ºi
pentru a-ºi construi o biografie de disident ºi rezistent anticeauºist. Ceea
ce - dacã ne gândim bine - n-a prea fost cazul. A devenit rezistent doar
în momentul în care, înºtiinþat cã i s-a dat de urmã, a spãlat, cum se
spune, putina.

Nemafiind de folos - nici America nu-i iubeºte pe trãdãtori
- a fost plasat pe undeva, la adãpost de eventuale rãzbunãri (ale cui) pânã
în momentul în care a apãrut o ºansã de a fi refolosit pentru discreditarea
ºefului diplomaþiei germane.

Cât succes va avea aceastã miºcare de culise e greu de ºtiut.
Dupã cum e la fel de greu de crezut cã Pacepa ar mai putea deþine infor-
maþii pe care serviciile germane de ‘apãrare a Constituþiei’ sã nu le
cunoascã deja. Aºa încât este foarte posibil ca ‘mutarea Pacepa’ sã fie
fãcutã pe o tablã de ºah goalã, în care ‘nebunul’ se poate miºca în orice
direcþie fãrã sã afecteze pe nimeni.

Oricum, ‘rãzboiul nervilor’ care-l precede pe cel din Golf
are propriile lui reguli ºi propria sa desfãºurare ºi nici un Pacepa nu-l
mai poate influenþa. 
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Lehamitea de consens? 

Nu ºtiu care va fi fost motivul real pentru care sala Al. I.
Cuza de la Palatul Parlamentului a fost plinã doar pe jumãtate, vineri, la
Forumul Naþional pentru Susþinerea Aderãrii României la Uniunea Eu-
ropeanã. În suita manifestãrilor de acest gen iniþiate de preºedintele Ili-
escu, dupã cele de la Snagov, din iunie 1995 ºi din martie 2001, aceasta
ar fi trebuit sã reprezinte momentul de vârf: România este deja nomi-
nalizatã, pentru 2007 ºi aderarea nu mai depinde decât de noi. O oarecare
pripã (iniþial, manifestarea trebuie sã aibe loc la Snagov, douã zile mai
târziu) este probabil sã fi avut impact asupra prezenþei unora dintre cei
care nu erau în stand-by (ex-preºedintele Constantinescu, de exemplu,
aflat într-un turneu prin þarã). Dar nu este un motiv suficient. Numãrul
de parlamentari prezenþi la Forum a fost redus. Deasemenea, cel al
miniºtrilor. Societatea civilã a fost sporadic reprezentatã, iar pentru presã
evenimentul a pãrut sã aibe o conotaþie secundarã. Sã fi intrat consensul
asupra problemelor vitale ale României în categoria subiectelor nein-
teresante?

Cred cã, mai degrabã, este vorba despre o relaxare prematurã
în mintea multora dintre cei care trebuie sã lucreze la acest proiect.
Lehamitea de consens ascunde o veche meteahnã româneascã: aceea de
a spune ‘hop’ înainte de a sãri pârleazul. Anul 2007 e departe ºi pânã la
el mai e anul 2004, asupra cãruia atrãgea atenþia, pe bunã dreptate, pre-
mierul. Dacã nu vom reuºi sã închidem capitolele de negociere pânã la
mijlocul anului viitor, ne aºteaptã momente grele. Existã pericolul real
sã fim nevoiþi sã reluãm de la capãt întregul proces, în compania a 24 de
membri, în loc de 16, situaþie în care punctele de vedere în legãturã cu
lãrgirea Uniunii vor putea fi mult mai nuanþate ºi mai ‘exigente’. Iar ori-
zontul 2007 se va prelungi, inevitabil spre deceniul urmãtor - situaþie în
care rãbdarea ºi încrederea românilor vor fi greu puse la încercare.
Acesta cred cã este pericolul ‘relaxãrii’ de care începem sã dãm dovadã.
Aici nu mai este vorba despre consensul pe care practica politicã comu-
nistã l-a golit de conþinut, ci de capacitatea de a vedea limpede în ce con-
stã interesul naþional ºi care sunt cele mai adecvate modalitãþi de a-l
urmãri.  
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Dezlegarea de glie a candidaþilor

Pânã marþi - zi, cum se ºtie, cu câte trei ceasuri rele - can-
didaþii la integrarea în Uniunea Europeanã apãreau ca o cuminte turmã
de mioare pe care bacii-comisari o mânã, cu grijã, spre saivanul comu-
nitar. O turmã, însã, neasiguratã, pânditã de fel de fel de primejdii din-
spre pâlcurile de pãdure populate cu fel de fel de jivine.

ªi iatã cã atunci când drumul pãrea mai scurt, iar turma mai
mutã, se produce ireparabilul: mioarele se strâng într-o vâlcea numitã
Vilnius ºi semneazã o scrisoare de simpatie cãtre dl Vânãtor, în care-l
asigura de sprijinul lor necondiþionat în lupta sa cu dl Lup.

Ireparabil, spun, pentru cã domnii baci europeni (nu toþi, unii
dintre ei, cel nemþean ºi cel frânc) aveau ei o înþelegere cu dl Lup cu
care învârteau niºte afaceri (îi mai duceau câte-o oaie moartã din cauze
naturale ºi primeau în schimb ceva vreascuri de pus pe foc). Aflând
mârºãvia, domnii baci s-au fãcut foc ºi parã ºi au luat la reflec mioarele,
în special pe cele douã negre, din coada turmei, acuzându-le cã au pier-
dut ºansa sã tacã, preferând sã behãie imprudent ºi cã acest lucru le-ar
putea fi fatal, amânând intrarea în saivan.

Lãsând fabula la o parte, sã notãm câteva lucruri legate de
summit-ul buclucaº de luni de la Bruxelles. 

Unu: a fost cel mai tensionat din istoria comunitãþii ºi a mar-
cat conflictul de interese dintre unii membri importanþi ºi ceilalþi.

Doi: a pus în evidenþã lipsa de comunicare ºi de consultare
dintre membri ºi candidaþi, ceea ce a ºi permis iniþiativa acestora din
urmã de a-ºi manifesta public adeziunea faþã de americani.

Trei: a fost prima datã când þãri candidate au fost atacate ºi
ameninþate cã nu vor mai fi primite în Uniune.

Patru: a fost ºi prima datã când þãrile candidate au protestat
împotriva acestui tratament ºi nu au acceptat acuzele.

Aici trebuie remarcat curajul liderilor români de a da replica
preºedintelui francez, în termeni, poate la fel de categorici, ºi de a res-
pinge practica incriminãrii ºi a drepturilor speciale. Poate pentru prima
datã în ultimul deceniu, liderii noºtri politici nu se mai fac preº în faþa
mãrimilor lumii ºi îºi spun cu tãrie punctele de vedere.

Cât de riscantã este o asemenea comportare? Cred cã în nici
un fel. Abia aºa ne putem câºtiga dreptul la demnitate - drept fundamen-
tal pentru o naþiune care doreºte sã intre în rândul celor egali. 
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Struþocãmila impozitului pe
venit 

Sã fi vrut ºi n-ar fi reuºit sã iºte atâta vâlvã în jurul sãu Minis-
terul Finanþelor, cum a reuºit sã o facã cu aceste mãsuri de impozitare supli-
mentare pe care le-a anunþat recent. Scandalul - cãci despre aºa ceva este
vorba - este justificat: MF este unul dintre dinozaurii administraþiei comu-
niste, care evolueazã nonºalant prin magazinul de porþelanuri al economiei
de piaþã. Dinozaur la figurat - este ministerul cu cel mai mare numãr de an-
gajaþi ºi cu cele mai multe direcþii din actuala schemã a Executivului. Di-
nozaur la propriu - pentru cã unitãþile de mãsurã pe care le folosesc
specialiºtii sãi, formaþi la ºcoala economiei planificate ºi total dirijate, nu
reuºesc, de cele mai multe ori, sã se adapteze mecanismelor suple ºi diverse,
în continuã evoluþie, ale economiei de piaþã, lucrând, acolo unde ar fi nevoie
de bisturiul stimulentelor, cu toporul sancþiunilor.

Tãmbãlãul legat de impozitarea unor beneficii extrasalariale a
plecat de la un fapt real: evitarea plãþii impozitelor supradimensionate pe
salarii, de cãtre unii angajatori, prin intermediul unei inginerii fiscale - acor-
darea, cãtre angajaþi, de aºa zise asigurãri care sunt, de fapt, unitãþi de in-
vestiþii. Or, ca sã anuleze aceastã excrescenþã, ministerul s-a hotãrât sã adopte
un model, european, e drept, dar complet nefuncþional în cazul unei economii
ezitante de piaþã.

Îmi povestea odatã prinþul Sturdza, om de afaceri în Elveþia, cã
tocmai primise controlul fiscului dupã depunerea declaraþiei de venit pentru
impozitarea globalã. Agentul fiscal l-a întrebat dacã foloseºte maºina de ser-
viciu ºi în interes personal. Profund corect (nici nu-þi poþi permite sã fii altfel
acolo, fãrã sã-þi afectezi grav statutul), Sturdza a recunoscut. Atunci veþi plãti
impozitul aferent pentru acest lucru - i-a spus agentul. Prinþul a fost foarte
mulþumit cã n-a primit ºi amenda care se practicã în astfel de cazuri. 

Poate fi transferat modelul acesta într-o Românie în care relaþia
cetãþean-stat e încã una antagonistã, bazatã pe neîncredere ºi pe tentative de
înºelãciune reciprocã? Poate cetãþeanul sã aibe încredere în statul care
schimbã regulile în timpul jocului ºi le aplicã dupã cum îi convine? Meritã
ca cetãþeanul sã dea, de bunã voie, când ºtie  cã nu va primi nimic înapoi?

Struþocãmila care este la noi impozitul pe venitul global are sens
unic. Ea nu implicã nici un fel de facilitate, nici o scãdere sau deducere (în
þãrile dezvoltate, cheltuielile pentru creºterea nivelului de confort al
locuinþelor sunt deductibile, ca ºi cheltuielile de studii sau pentru întreþinerea
sãnãtãþii) ci este preocupatã doar de a strânge cât mai mult, în cele mai in-
genioase - ºi absurde, totodatã - modalitãþi. 
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Baronii la control  
Desigur cã, la o primã privire, pare greu de crezut cã cei

care se perindã prin faþa Comisiei din Kisseleff - fruntaºii organizaþiilor
judeþene - sunt curaþi ca lacrima ºi nu li se poate gãsi nici o vinã, cu atât
mai mult cu cât nu de puþine ori presa vuieºte în legãturã cu afaceri,
abuzuri ºi chiar infracþiuni.

La a doua vedere, lucrurile nu sunt chiar atât de simple.
În primul rând, pentru cã o formaþiune politicã, chiar ºi una

aflatã la putere, nu se încadreazã în schema de partid care ne este fami-
liarã de pe vremea comunismului: o organizaþie ierarhicã, de tip para-
militar, cu o disciplinã severã ºi cu puteri discreþionare ale ºefilor. Adrian
Nãstase, ca ºi Stolojan sau Bãsescu ºi mai puþin ca Vadim, este ‘suveran’
peste o structurã care reprezintã o asociere practic liberã. Aceºti oameni
se aflã unde se aflã, din convingere sau interes, iar relaþiile interumane
prevaleazã în faþa celor de partid. Puterile de la centru nu mai sunt dis-
creþionare, iar însãºi stabilitatea ºi autoritatea centrului se bazeazã pe
comuniunea de interese cu structurile de bazã. De multe ori, un ‘baron’
local dispune de mai multã putere decât Adrian Nãstase, mai ales dacã
îºi datoreazã poziþia unei situaþii sociale ºi materiale care face ca un
numãr important de persoane sã depindã de el. La urma-urmelor, mai
mult decât pânã acum, structura centralã reprezintã expresia dorinþelor
ºi voinþelor structurilor de bazã, ºi nu viceversa. Iar viitoarele alegeri
vor pune în evidenþã, mai mult decât în oricare dintre scrutinurile de
pânã acum, ‘dictatura’ organizaþiilor locale, care nu vor mai înghiþi pe
nemestecate listele fãcute la centru. 

De aceea o comisie ca cea din Kisseleff are ºi puteri ºi
rãspunderi  limitate. De aceea se întâmplã ca baronii confirmaþi politic
sã fie ulterior infirmaþi juridic ºi legal, pentru activitãþi pe care partidul
nu reuºeºte (sau nu vrea) sã le controleze. Nu vreau, în nici un fel, sã
sugerez cã în acest context de relaþii complexe, conducerea PSD-ului
poate sã invoce scuze. Poate doar sã constate o situaþie de fapt ºi sã-ºi
asume - sau nu - riscurile pe care le reprezintã reacþia la urne a alegãto-
rilor.

De aceea, cred cã cei care se aºteaptã la rezultate spectacu-
loase, la cãderi de capete, la þintuiri la zid de la acest scrutin intern, sperã
degeaba. Mai mult decât de stadiul încasãrii cotizaþiilor ºi de atmosfera
din organizaþie, partidul nu prea poate sã se intereseze. Doar dacã nu
încearcã sã se substituie Parchetului, ºi atunci avem de-a face cu altceva.
Cu altceva bine cunoscut. 
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Numãrãtoarea inversã continuã

Ieºirea nervoasã a preºedintelui Chirac la finele summit-ului
de la Bruxelles, de lunea trecutã, a constituit un moment important pen-
tru Uniune, iar urmãrile acestei crize vor fi de naturã sã clarifice o serie
întreagã de lucruri care greveazã asupra bunei funcþionãri a acesteia.

În primul rând, este vorba despre comunicare. Mai ales
aceea dintre membrii ºi candidaþi. Aceºtia din urmã au fost priviþi ca o
turmã cuminte care îºi aºteaptã ordonatã rândul ca sã intre. ªi care -
potrivit lui Chirac - are în aceastã situaþie dreptul fundamental sã tacã.
ªi sã rãmânã aliniatã. Nimeni n-a catadixit sã discute cu candidaþii prob-
lema, marea problemã a Uniunii - diferenþele de vederi ºi de opþiuni din-
tre cele douã grupãri: cea pro-americanã ºi cea antiamericanã. Evident,
gruparea din urmã a reacþionat faþã de poziþia adoptatã de grupul lãsat
de izbeliºte ºi care avea de exprimat sentimente de recunoºtinþã faþã de
americani, pentru primirea sau perspectiva primirii în NATO.

Preºedintele Iliescu a avut o reacþie spontanã ºi perfect în-
dreptãþitã la perdaful franþuzesc: ei, când au hotãrât sã se punã de-a
curmeziºul americanilor, ne-au spus ceva, ne-au cerut pãrerea? Nicide-
cum. Iar opinia premierului Nãstase, exprimatã cu acelaºi prilej, pune
degetul pe rana acestei dispute: avem sentimentul ciudat cã suntem puºi
sã alegem între America ºi Europa!

Problema candidaþilor chiar asta este: cã trebuie sã dea sa-
tisfacþie ºi americanilor ºi europenilor, într-o chestiune de fond asupra
cãreia aceºtia nu reuºesc - sau nu vor - sã se punã de acord. Cât de
riscantã a fost aceastã poziþie româneascã - nu cred cã mai e cazul sã
discutãm. Rãmâne sã vedem cât de oportunã. Rãspunsul îl vom primi
mai repede decât se aºteaptã cineva. Nu cred cã la aceastã orã se mai
pune problema dacã va fi sau nu rãzboi cu Irakul. Numãrãtoarea inversã
a fost declanºatã ºi nici controalele inspectorilor ONU, nici opoziþia in-
teresatã a Franþei ºi nici protestele pacifiºtilor de pretutindeni n-o mai
pot opri. Maºina primului rãzboi din noul mileniu s-a pus în miºcare,
rãspunzând unei logici intime care de cele mai multe ori scapã ºi raþiunii
ºi voinþei. 
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Pachetul ºi Parchetul

Pachetul de legi anticorupþie va fi botezat: ‘mâinile curate’.
Nu ºtiu dacã Sergiu Nicolaescu va cere sau nu sã i se plãteascã drepturi
pentru preluarea unui titlu celebru din filmografia sa, dar gândul mã
duce, fãrã sã vreau, la opera acestuia. În fond, filmul cu acelaºi nume se
dorea o radiografie a unei alte epoci de tranziþie - cea de la capitalism la
comunism - în care se manifestau mai toate tarele pe care le cunoaºte
procesul invers de acum. Banditism, corupþie, ºpagã, favoruri sexuale,
trafic de influenþã - erau la ordinea zilei ºi în anii ‘40, cum sunt la ordinea
zilei ºi în anii ‘90 ºi 2000. Numai cã azi ne lipseºte un adevãrat comisar
Miclovan (interpretul celui de-atunci e în Parlament) care sã se batã cu
lumea interlopã ºi cu cea a îmbogãþiþilor fraudulos, de tranziþie.

În lipsa lui Miclovan avem PNA-ul, un organism despre care
se spune ºi se presupune cã ar avea rostul sã combatã marea corupþie,
marea evaziune fiscalã, marea contrabandã ºi marile jafuri din averea
publicã. Un PNA prea mic pentru un rãzboi atât de mare ºi, mai ales, cu
mize care nici nu le-ar fi trecut prin minte mafioþilor din secolul trecut.
Probabil cã pachetul de legi cu pricina îºi va spune cuvântul ºi-i va ajuta
pe noii comisari sã lupte cu mai mult succes ºi sã scoatã din apele tulburi
ale tranziþiei nu doar crapii, ci ºi rechinii care miºunã pe acolo. Cred
însã cã valoarea noului pachet ar trebui sã constea în altceva decât în
umplerea puºcãriilor: în prevenirea ºi descurajarea actelor de corupþie.
Societatea nu foloseºte prea mult de pe urma celor care, în fond, nu fac
decât sã se ºcoleascã ºi sã se perfecþioneze în dosul gratiilor, pentru a
exersa cu mai mult succes când vor ieºi, cât ar putea folosi de pe urma
înlãturãrii conjuncturilor ºi prilejurilor care alimenteazã corupþia. Aici
ar trebui sã se focalizeze atenþia tuturor factorilor care doresc sã concure
la crearea unui climat social ºi de afaceri mai sãnãtos.  

Dar, în acelaºi timp, stau ºi mã întreb cum ar putea sã
acþioneze respectivul pachet în cazuri de genul celor despre care se
vorbeºte atât - cum ar fi al celui unui faimos ºef de instituþie (recent dis-
tribuit) care a fost uns, în ciuda unor reputaþii dubioase, contra unei sume
cash de 1,2 milioane dolari? Investiþie pe baza cãreia a fãcut multe alte
milioane, pe care le-a împãrþit cu cine trebuia. Aici, cred, pachetul ºi
parchetul sunt neputincioase, atâta timp cât mentalitatea ºi filosofia de
viaþã practicate la cel mai înalt nivel nu vor cunoaºte o schimbare realã
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‘Puºculiþa Petrom’ la scadenþã?

Când l-am întrebat pe preºedintele Iliescu, la ultima emisi-
une ‘Starea naþiunii’, de pe România 1: ‘Nu vã e teamã cã RADET e
doar un simptom a ceea ce se întâmplã la scarã generalã? Ieri a fost
anunþatã demisia directorului general al PETROM. Nu vã e teamã cã ºi
acolo este posibil sã se fi întâmplat acelaºi lucru? Cã vom descoperi,
peste vreo douã sãptãmâni cã a fost ºi acesta un sat fãrã câini? ªi cã ni-
meni nu s-a deranjat, vreme de 13 ani, sã arunce o privire peste ceea ce
se întâmplã acolo?’ - nu ºtiam cã previziunea sumbrã urma sã mi se în-
deplineascã cu maximã exactitate. Iatã, dupã doar douã sãptãmâni,
arestarea lui Medinþu, de la Arad, ºi ridicarea vãlului infracþional de pe
o serie de afaceri cu petrol, pune în evidenþã o realitate crudã:
PETROM are toate ºansele - pe mãsurã ce organele de control vor ‘sãpa’
prin documentele sale - sã devinã cea mai mare panama din istoria afa-
cerilor dubioase postrevoluþionare. Cine se lasã înºelat de aura de efi-
cienþã care a fost instalatã interesat în jurul siglei celei mai mari
companii naþionale - cea care furnizeazã cei mai mulþi bani la buget -
înseamnã cã nu realizeazã dimensiunea realã a profitului pe care ar fi
trebuit sã-l aducã extragerea ºi vânzarea petrolului. Vã amintiþi cã, ani
la rând, o serie întreagã de firme private, cu susþinere politicã, au pros-
perat vânzând scump petrolul pe care-l achiziþionaserã ieftin de la
Petrom, sau pe care uitau sã-l mai plãteascã? Cu banii Petromului, adicã
ai statului, s-au ridicat hoteluri de lux pentru protipendadã, s-au construit
alte afaceri sub alte identitãþi pentru a se pierde urma banilor, iar datoriile
au trecut, elegant, la datoria publicã sau la recuperarea lor super-parþialã
prin AVAB. S-ar putea spune cã petrolul statului a contribuit substanþial
în aceºti ani la edificarea societãþii capitaliste prin transferul dubios spre
firme private a beneficiilor care ar fi trebuit sã revinã proprietarului de
drept. Ingineriile financiare, cumetria fãrã culoare politicã, teama sau
iresponsabilitatea diriguitorilor domeniului au fãcut ca PETROMUL cel
eficient sã reprezinte o ficþiune clãditã pe paguba ce greu ar putea fi es-
timatã ºi care se plimbã prin conducte fãrã a putea fi vreodatã stopatã ºi
calculatã.

Puºculiþa PETROM, spartã acum de ciocanul lui Medinþu ºi
al complicilor sãi, vã aratã cã golul din interior nu reprezintã altceva
decât ceea ce lipseºte din buget, din nevoile ºi din nivelul de trai al tu-
turor românilor.   

26 februarie



64 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Un concurent pentru Bãsescu 

De mai multã vreme PSD-ul este preocupat de gãsirea unui
contracandidat pentru Bãsescu, în bãtãlia ce se va da la alegerile locale
din primãvara anului viitor. Operaþiunea este deosebit de complexã pen-
tru cã actualul titular este unul cu totul atipic ºi nu i se vor putea opune
mijloace convenþionale.

De ce este Bãsescu un concurent redutabil pentru maºina
electoralã a PSD-ului? În primul rând, datoritã stilului sãu neortodox.
Bãsescu pare dispus oricând sã spunã ceea ce alþii, poate, s-ar sfii. Bã-
sescu nu se intimideazã în faþa nimãnui. Ia ºi dã palme fãrã sã clipeascã.
ªtie sã înjure când e cazul ºi nu ezitã sã se ia ºi de piept. ªcolit pe punþile
vapoarelor ºi în cartierele din jurul porturilor, Bãsescu a învãþat sã se
poarte ºi sã vorbeascã pe limba oamenilor simpli. Pentru aceºtia el are
aura unui veritabil erou, capabil sã se ia la trântã cu cei mai puternici
decât el. În cei doi ani ºi ceva, de când ocupã fotoliul de primar general,
Bãsescu asta a dat impresia: a unui David care se luptã cu Goliatul gu-
vernamental. Pe care nici nu-l biruie dar de care nici  nu se lasã biruit. 

La adãpostul acestui rãzboi de uzurã fãrã pauze, Bãsescu a
putut sã treacã mai uºor peste absenþa realizãrilor concrete. L-a ajutat
enorm, din acest punct de vedere, camarila localã a consilierilor partidu-
lui de guvernãmânt ºi unii dintre primarii cu veleitãþi ai noii garnituri.
Aceºtia l-au þinut în prizã, pe toate temele posibile, ridicându-i siste-
matic mingi la fileu,  pe care purtãtorul tricoului în dungi le-a bombardat
fãrã milã. La finalul mandatului, Bãsescu va putea sã spunã, fãrã sã cli-
peascã, cã a fãcut atât cât a fost lãsat sã facã. ªi, cu asta, basta! Lipsurile
ºi nerealizãrile vor fi trecute, automat, în contul ‘asupritorilor’ sãi.

Aºa încât va fi foarte dificil pentru PSD sã-i punã în faþã un
contracandidat, care sã poatã reface ºi terenul pierdut într-un mod atât
de inabil. Cine sã fie acesta? Vanghelie? Poate fi luat în considerare
doar ca o glumã bunã. Prefectul Oprea? E general, nu-ºi pune mintea
cu un cãpitan! Florin Georgescu? Doar dacã nu va avea încotro! Altfel,
e greu de imaginat cã acesta îºi va lãsa locul cald din parlament pentru
a coborî în arena plinã de câini vagabonzi, gunoaie ºi mizerie umanã a
ceea ce numim Capitala. 
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Privatizarea ºi datoriile 
Una dintre cele mai mari probleme în procesul de privatizare

vine din modul în care autoritãþile au conceput acest transfer de proprietate.
Ideea vânzãrii unui produs, cu tot cu pierderile ºi datoriile pe care le are
este, privitã prin pisma bunului simþ, cel puþin nesãnãtoasã. E ca ºi când
intri într-un magazin ºi vrei sã cumperi ceva, sã zicem un fier de cãlcat ºi
vânzãtorul îþi spune: fierul costã 500.000 de lei. Numai cã trebuie sã mai
plãtiþi ºi datoriile pe care le-a fãcut producãtorul pentru a-l realiza. La cei
500.000 de lei se mai adaugã chiria neplãtitã pentru sediu, curentul con-
sumat ºi neplãtit dar, mai ales, impozitele rãmase neplãtite, cu tot cu ma-
jorãri. ªi astfel preþul ajunge la câteva milioane. Cine ar fi nebun sã cumpere
aºa ceva? În materie de industrie, lucrurile stau niþel altfel. Uneori, investi-
torii de bunã credinþã îºi închipuie cã meritã sã achiziþioneze o fabricã cu
tot cu datorii. Dacã o vor pune la punct, va produce mai mult ºi mai bine,
ºi vor achita ºi pierderile produse de alþii, nu de ei. Realitatea e, de cele mai
multe ori, alta. Una, pentru cã conjunctura de piaþã nu îndreptãþeºte opti-
mismul iniþial. Alta, pentru cã apar noi datorii ºi noi creditori despre care
nu se ºtia nimic la momentul vânzãrii. ªi, peste toate astea, mai intervine ºi
obiceiul autoritãþilor de a schimba, de pe o zi pe alta, reglementãrile ºi
normele de aplicare. Nici nu e de mirare, în aceste condiþii, de ce priva-
tizãrile reuºite sunt atât de rare. ªi este ºi mai de neînþeles de ce, în ciuda
acestor rezultate, autoritãþile continuã sã foloseascã aceastã metodã
pãguboasã. Când vorbesc despre aceste lucruri mã refer la acele privatizãri
în care nu se pune problema unor inginerii dubioase ºi a tradiþionalelor
‘tunuri’. Existã, pe lângã pãrãdãtorii economiei naþionale, un numãr
reprezentativ de oameni ºi instituþii care doresc în mod sincer repunerea ei
pe picioare.

Aceste constatãri mi-au fost prilejuite de cazul Rompetrol.
Dinu Patriciu poate sã le fie multora antipatic pentru stilul sãu politic, dar
în afaceri este un tip care a demonstrat cã poate obþine rezultate. Situaþia în
care se aflã rafinãria Petromidia nu i se datoreazã lui, ci administratorilor
dubioºi care vreme de zece ani au supt de acolo tot ce s-a putut, lãsând în-
treprinderea în colaps. Ea a fost revitalizatã, funcþioneazã, dar nu în modul
în care sã poatã respecta un grafic de eºalonãri în mod evident exagerat din
condeiul funcþionarilor de la finanþe. Patriciu cere Guvernului douã lucruri
de bun simþ: ori sã procedeze corect faþã de toatã lumea - ºi sã ºteargã Petro-
midiei aceste datorii aºa cum le-a ºters altora - ori sã transforme datoriile
în acþiuni. Executarea silitã nu este ºi n-a fost vreodatã o soluþie. Cum nu e
o soluþie sã tai vaca pentru cã nu dã cantitatea de lapte pe care cineva a sta-
bilit-o în mod arbitrar, peste posibilitãþile ei.
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Unde dai ºi unde crapã...

De la o zi la alta, protestele împotriva intenþiei Statelor Unite
de a ataca Irakul se înmulþesc. Ele au loc de la un capãt la altul al lumii.

Nu este foarte clar, de cele mai multe ori, dacã protestatarii
au în vedere ideea de rãzboi, sau situaþia particularã a Irakului. Cert este
cã Saddam Hussein devine, pe aceastã cale, o efigie, un simbol, aºa cum
altãdatã era un Che Guevara.

Or, nimic mai nepotrivit decât alãturarea acestor nume. Sa-
ddam este un dictator, odios pentru marea majoritate a celor care ºtiu ce
înseamnã dictatura ºi au cunoscut-o pe propria lor piele. Era greu de
crezut pânã mai ieri cã din el s-ar putea face un model. Au reuºit-o...
americanii, într-un mod pe cât de stângaci, pe atât de eficient. Concen-
trând tirul asupra persoanei lui Saddam, America nu a acordat atenþia
cuvenitã sistemului care l-a generat ºi care este adevãrata problemã a
Irakului ºi a lumii. Osârdia cu care se duce campania împotriva liderului
de la Bagdad are efecte contraproductive. El tinde sã aparã ca un soi de
David care îndrãzneºte sã înfrunte Goliatului nord-atlantic. Cu fiecare
acuzã, legenda lui capãtã tot mai mult contur în minþile unor oameni
care înþeleg puþin din ceea ce se întâmplã în acea parte de lume. Cu atât
mai puþin se înþelege când America spune cã rãzboiul ar putea fi evitat,
cu condiþia ca Saddam sã plece în exil. Rezolvã vreuna dintre problemele
Irakului ºi ale lumii plecarea dictatorului? Nici vorbã.

Saddam reprezintã un sistem condamnat de istorie ºi civi-
lizaþie. Aici este punctul asupra cãruia propaganda americanã, occiden-
talã, n-a insistat, lãsând impresia cã va fi suficientã o variantã arabã a
perestroikãi. Ori, se ºtie cã perestroika a fost un eºec. Cã nu se poate
machia un sistem pentru a corespunde cu totul altor standarde. Privitã
din aceastã perspectivã, problema iminentului rãzboi ar fi putut cãpãta
o altã dimensiune. Ar fi putut duce la un consens major în direcþia gãsirii
celei mai potrivite soluþii într-o chestiune care reprezintã o ameninþare
pentru înteaga lume civilizatã. Aceastã stângãcie - tradiþionalã deja pen-
tru politica americanã - va face costurile campaniei mai mari ºi mai com-
plexe decât ar fi fost în cazul unei abordãri mai concrete ºi mai cinstite.
Inclusiv una care sã recunoascã importanþa strategicã a petrolului
irakian.  

1 martie
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Replica replicii - ca strategie
Dincolo de deliciul gazetãresc, schimbul de replici - indirecte -

între preºedinte ºi premier marcheazã, tot mai insistent, iminenþa unei crize la
nivel înalt. Ceea ce a pãrut a fi, vreme de aproape un deceniu, cel mai sudat
cuplu politic, începe sã scârþâie ºi chiar sã crape pe la încheieturi.

Existã, pentru aceastã situaþie, un set de explicaþii obiective ºi unul
de explicaþii subiective. Cu toate concordã, însã, nefericit, la afectarea modului
de desfãºurare a unui proces complex ºi de extremã importanþã pentru România
în ansamblul ei.

Nimic mai pãgubos, în politicã, decât consensul de esenþã totali-
tarã, în care toatã lumea cântã pe struna liderului maxim. Disputele sunt prin
ele însele creatoare, generatoare de soluþii. Cu o condiþie: sã se pãstreze în limi-
tele ideaþiei. Atunci când intrã în joc orgoliul, frustrãrile, ambiþia, situaþiile bas-
culeazã în mod îngrijorãtor.Fenomenul comunicãrii prin presã dintre preºedinte
ºi premier    ºi-a fãcut apariþia cu vreo ºase luni în urmã. Pânã atunci nimic nu
pãrea sã indice vreo modificare în raporturile dintre cei doi, dupã ‘separaþia’
generatã de preluarea celor douã mandate. Iar elementul care a generat aceastã
formulã a fost lansarea ideii alegerilor anticipate. Este foarte posibil ca preºed-
intele sã fi fost deranjat de faptul cã un subiect atât de complex n-a fost discutat
cu el înaintea lansãrii acestei dezbateri. Poate cã nici ideea de a i se pune ‘sula-
n coaste’ în acest mod nu i-a plãcut. N-a spus-o explicit, dar a canalizat discuþia
spre epilogul categoric dinainte de Anul Nou. În toatã aceastã perioadã presa
a vânat ºi a stimulat referinþele în doi peri sau aluziile pe care le-au emis cei
doi, într-o situaþie care pãrea cã, dupã doi ani de guvernare, Executivul a prins
vântul în pânze, în timp ce Preºedinþia urma sã-ºi consume discret rãgazul
rãmas pânã la ieºirea din scenã a titularului. S-a fãcut simþitã o oarecare grabã
a echipei de la Victoria de a se sustrage unei tutele tradiþionale ºi de a lua lu-
crurile pe cont propriu. Cã propensiunea aceasta a fost prematurã s-a vãzut
abia atunci când preºedintele a început sã-ºi exercite prerogativele de ‘veto’ ºi
când unele iniþiative - poate justificate pe fond - au trebuit sã fie abandonate.
Pe principiul bulgãrelui de zãpadã, disensiunile la vârf s-au acumulat pe mãsurã
ce dialogul a început sã se poarte exclusiv în prezenþa martorilor. Replicile la
replici s-au adunat ca datoriile firmelor la buget, conducând spre o situaþie ca
cea din prezent, din care ieºirea se poate face doar cu preþul unei confruntãri
directe.

În opinia mea, aceastã confruntare este necesarã. Cei doi vor tre-
bui sã-ºi delimiteze mai clar decât au fãcut-o pânã acum ariile de acþiune ºi de
competenþã. Dar, mai ales, spaþiile necesare de consens. Nu foloseºte nimãnui
faptul cã cel mai autorizat preºedinte postrevoluþionar are disensiuni cu cel mai
dinamic ºi mai creativ premier, cu atât mai mult cu cât fac parte - teoretic cel
puþin - din aceeaºi familie ideologicã. În orice caz, nu þãrii pe care o repre-
zintã.

3 martie
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O lume nebunã...

Hotãrât lucru, lumea s-a schimbat ºi se schimbã sub ochii
noºtri într-un ritm care riscã sã ne ia pe nepregãtite. Dacã pe vremea
rãzboiului rece se ºtia un lucru clar - cine nu e cu noi, e cu ceilalþi! -
acum lucrurile se complicã peste poate. Ce poate sã înþeleagã omul de
pe stradã din faptul cã Ungaria, proaspãtã membrã a NATO, face proteste
cã i-ar fi violat spaþiul aerian avioanele militare americane care veneau
spre România? Cã ungurii au înnebunit ºi cã n-au altã treabã decât sã
se punã rãu cu cea mai puternicã naþiune de pe glob! Iar când mai aude
cã americanii ºi-au cerut scuze, dã în buimãcealã. Ce sã mai zicã de turci:
þara care datoreazã aproape totul Americii, ºi care are nevoie ca de aer
de cele vreo 6 miliarde promise în schimbul participãrii la rãzboiul con-
tra Irakului, îºi permite sã-i dea cu flit lui Bush ºi sã nu aprobe, în Par-
lament, staþionarea trupelor americane pe teritoriul sãu! Dumnezeu -
sau Allah - sã mai înþeleagã ceva.

Noi, românii, oameni cu frica lui Dumnezeu, am început sã
vedem lucrurile altfel. Vor americanii sã-i atace pe irakienii de la noi?
N-au decât! Le facem cadou ºi aeroportul Kogãlniceanu ºi Mamaia, ºi
ce mai vor ei numai sã vinã. Sã vinã cu tot cu tehnicã ºi cu oameni -
populaþia românã îi aºteaptã de 50 de ani ºi sperã de la ei sã îi rezolve
toate problemele. ªi, ca sã nu zicã cineva cã iar avem consens, ca pe vre-
mea Odiosului, protesteazã ºi la noi niºte liceeni la Baia Mare ºi niºte
pensionari la Craiova. Trãim doar în democraþie...

Lãsând gluma la o parte, sã observãm cã imparþialitatea
noastrã istoricã iese bine în complicata situaþie actualã. Suntem solidari
cu americanii, dar ne exprimãm speranþa cã nu va fi rãzboi, chiar dacã
acesta ar putea sã ne aducã unele beneficii, generate de defecþiunea
turceascã. ªi sã mai observãm - lucru deloc de neglijat - cã ºi americanii
ºtiu sã recunoascã mâna de ajutor primitã. Dacã ar fi sã menþionãm doar
‘certificatul’ de economie de piaþã funcþionalã, ar trebui sã observãm cã
aceasta face mai mult decât orice încurajãri europene de perspectivã în-
depãrtatã. Strânsã cu uºa, e drept, America se dovedeºte a fi, uneori, mai
aproape decât Europa...

4 martie
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Pupat piaþa Endependenþii?

Presa a aºteptat cu o curiozitate de-a dreptul morbidã ziua de
3 martie. Nu pentru cã dl Iliescu îºi serba ziua de naºtere, ci pentru a înre-
gistra reacþiile celor doi lideri aflaþi într-o prelungitã disputã publicã, puþin
obiºnuitã pentru o formaþiune politicã ce ºi-a fãcut un titlu de glorie din
unitatea de cuget ºi simþiri. Ultimele desfãºurãri marcaserã lansarea unui
veritabil atac la persoanã al preºedintelui la adresa premierului, urmat de
un drept la replicã al acestuia, la finele sãptãmânii, când preºedintele era în
deplasare la Atena.

Spuneam, la momentul respectiv, cã este un incident fãrã prece-
dent la un asemenea nivel, pe parcursul anilor în care dl Iliescu s-a aflat pe
prima poziþie în stat. Preºedintele a acordat constant întregul sãu suport pre-
mierilor cu care a conlucrat. Cu excepþia lui Petre Roman, într-o conjunc-
turã istoricã de un cu totul alt tip, relaþia sa cu ºeful guvernului a fost
întotdeauna una armonicã, de susþinere totalã. Nici relaþia cu Adrian Nãstase
nu a fãcut excepþie, pe fond. Diferendele au vizat, în special, modul de co-
municare, care din raþiuni greu de diagnosticat în acest moment, a devenit
unul aproape exclusiv public. Chiar reproºurile transmise de preºedinte au
o conotaþie evident umanã ºi emoþionalã. Situaþia la care s-a ajuns pânã la
acest început de martie a fost una de tipul ‘bulgãre de zãpadã’, în care re-
sentimentele s-au acumulat pe mãsurã ce comunicarea directã, nemijlocitã,
s-a diminuat.

Ceea ce s-a întâmplat pe 3 martie, la Cotroceni, indicã o schim-
bare. O schimbare de strategie executivã, în primul rând. Premierul a operat
o autocriticã implicitã, reproºându-ºi nu substanþa diferendelor, ci modul
în care acestea au fost transmise. A promis cã acest lucru nu se mai întâm-
plã. O promisiune care, pentru a deveni realitate, implicã reciprocitate.
Preºedintele n-a fãcut, la rândul sãu, o astfel de promisiune. Reacþia sa
fireascã, neinflamatã, la primirea felicitãrilor lasã sã se înþeleagã cã nu
agreazã, nici el, continuarea acestui tip de dialog. Parafrazându-l pe Cara-
giale, am putea spune cã cei doi lideri s-au pupat, în stilul clasic, în Piaþa
Endependenþii (Palatul Cotroceni) punând capãt unui mic rãzboi rece, din
care pãrþile n-aveau decât de pierdut. Primul pas a fost fãcut din direcþia
mai vulnerabilã ºi asta dovedeºte cã premierul este capabil sã priveascã cu
realism o situaþie în care orgoliul poate fi cea mai proastã cãlãuzã.

Dacã este un armistiþiu sau o pace valabilã ne vor putea spune
doar evenimentele în curs. Evenimente care reclamã, din start, un maxim
de cooperare între cele douã Palate. ªi între cele douã anturaje. ªi între cei
doi lideri, chiar. 

5 martie    
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Fotbalul - ca pretext

Gazonul de pe ‘Lia Manoliu’, refãcut de ruda unui ‘baron’
judeþean nu aratã prea bine. Oricum, nu mai bine decât aratã fotbalul
românesc în totalitatea lui. ‘Doar o minune mai poate face ca în ziua
meciului terenul sã fie propice jocului’ spune Puiu Iordãnescu ºi cum el
crede puternic în Dumnezeu, am putea spera ca rugile sã-i fie ascultate
ºi pânã la meciul cu Croaþia sã nu mai plouã, iar temperatura sã se
menþinã constant peste 6 grade, ca sã creascã ºi sã înfloreascã gazonul
a cãrui sãmânþã a fost adusã pe bani grei de cãtre dl Opriºan de pe me-
leaguri cu fotbal mai bun.

O minune ar fi necesarã ºi pentru redresarea ºi asanarea cli-
matului din fotbal. Recenta ºedinþã a Federaþiei a arãtat, cum n-ar fi
putut-o face nici un geniu al penelului sau al cuvântului, care este nivelul
intelectual, moral ºi principial al grupului de persoane care se ocupã de
propãºirea acestui sport. 

A acestui sport care dispare încet-încet, înnecat de ºuvoaiele
de propensiuni meschine, de vulgaritate, de competiþie sãlbaticã între
diverse grupuri de interese. De la ‘descoperirea’ sa, dupã 89, ca sursã de
venituri pentru întreprinzãtorii pe fazã, din vânzarea de jucãtori, fotbalul
românesc parcurge un drum aparent fãrã întoarcere. Tot mai mult cam-
pionatul intern devine un pretext pentru achiziþii pe sub mânã ºi pentru
talk-show-uri în care marii combinatori se confruntã cu armele care le
sunt cel mai la îndemânã: ºantajul ºi înjurãtura. Ultima ºedinþã a Biroului
Federal ar putea figura într-o antologie a mitocãniei ºi prostului gust.
Poate cã n-ar fi grav dacã ar fi doar atât. Campania susþinutã a marilor
moderatori atrage, însã, atenþia forurilor internaþionale, cãrora li se pune
pe tavã argumentul cã în România ceva este putred ºi cã aceastã putrezi-
ciune nu începe dar nici nu se sfârºeºte cu fotbalul.

Sã nu ne mirãm dacã în preliminariile noastre la NATO ºi
UE nu vom fi fentaþi, când ne va fi lumea mai dragã, de cãtre fotbal ºi
oamenii lui.

6 martie  
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Cronica unui final anunþat

Mai puþin de trei luni a durat aventura ‘independentã’ a lui
Florin Cãlinescu în televiziune. El însuºi creaþie a acestui mijloc de comuni-
care, îºi datoreazã notorietatea unui ºir de întâmplãri favorabile pe care, pânã
la un punct, le-a speculat cu abilitate.

Actor ºi regizor, rãtãcit prin meandrele concretului, Cãlinescu
a avut ºansa de a se agãþa de Adrian Sârbu pe când acesta, la rândul sãu, se
lansa în mass-media. Sârbu i-a dat pe mânã un microfon ºi l-a lãsat, vreme
îndelungatã sã stea de vorbã în direct cu noctambulii pe tot timpul nopþii.
Odatã rodat pe acest culoar, Sârbu l-a scos la luminã ºi l-a plasat în emisiunea
de dimineaþã a PRO TV-ului. Aici a fãcut Cãlinescu cunoºtinþã cu lumea ºi
lumea cu el, aici a tras din borcan bileþele cu premii pentru telespectatori ºi
tot aici ºi-a cunoscut colaboratorii cu care, mai târziu, avea sã realizeze
creaþia sa de vârf: ‘Chestiunea zilei’, Cãlinescu s-a dovedit atunci a fi la locul
ºi la momentul potrivit. Scenetele sale de 5-10 minute, difuzate dupã ºtiri, la
o orã de maximã audienþã, l-au instalat în fruntea eºalonului de comentatori
satirici ai unei actualitãþi care-i oferea suculente subiecte pe tavã. ‘Chestiunea
zilei’ în varianta scurtã a fost ‘ora astralã’ a lui Cãlinescu, pe care, probabil,
n-o va mai putea egala. Ce s-a întâmplat în continuare n-a fost decât un e-
xemplu de lãcomie ºi de speculare inabilã a unei conjuncturi. Atunci când
ºi-a depãºit condiþia de comentator vesel ºi incoerent, dorind sã devinã o in-
stanþã moralã ºi politicã, a capotat. Succesul l-a mai însoþit un timp, hrãnindu-
se din ‘osânza’ scenetelor, însã megalomania ºi delirul de grandoare au
început sã-i joace feste. Începutul declinului a fost marcat de show-ul pe care
l-a însãilat la alegeri, în campania electoralã, când a primit palme de la con-
curenþii prezenþi perdanþi ºi afronturi de la absenþii câºtigãtori. În pierdere
vizibilã de inspiraþie ºi de audienþã a sfârºit printr-un prim divorþ de Sârbu.
A pozat atunci în victimã neînþeleasã a unui veritabil complot politic. A stat
pe tuºã vreun an ºi ceva pânã i s-a ivit oportunitatea de a-ºi lua soarta în pro-
priile sale mâini: în viziunea sa devenitã vecinã cu paranoia, la PRO TV nu
reuºise sã realizeze tot ce dorea din cauzã cã îi lipsea pârghia administrativã!
I-a oferit-o Fredy Robinson, patronul de la Tele7, odatã cu o mare parte din
sumele reclamate de Cãlinescu pentru relansare. La un an ºi 6 luni de la pre-
luarea postului ºi la trei luni de la relansarea cu surle ºi trâmbiþe, Cãlinescu
este din nou victima neînþeleasã a patronilor ºi a telespectatorilor care n-au
mai dat buzna nici mãcar ca sã câºtige milionul.

Despãrþirea lui Cãlinescu de Tele 7 - consideratã a fi un divorþ
inevitabil - este, înainte de toate, consecinþa unei iluzii. A iluziei cã un bun
actor este, obligatoriu ºi un bun manager. ªi cã succesul este o ‘chestiune a
zilei’, indiferent de inspiraþie sau de respiraþie.

7 martie
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Corupþia e pretutindeni!

Faptul cã Parlamentul ºi-a gãsit, în fine, timp sã discute ra-
portul SRI pe 2000-2001 e un semn bun. Nu suntem chiar atât de departe
în timp ca sã nu ne mai amintim ce s-a întâmplat la rãscrucea dintre cele
douã guvernãri, lucru fãrã de care raportul ar fi lipsit de obiect.

Domnul Timofte ne-a spus multe, în raportul prezentat joi,
document cãruia niºte condeie mai pricepute i-au oferit nerv. Cele mai
multe le ºtiam ºi noi, fãrã sã avem acces la aparatul ultraspecializat pe
care-l conduce domnia sa. Pentru cã ceea ce apãrã SRI ºi ceea ce are în
faþã, ca adversar, este comun pentru întreaga societate. În absenþa clasi-
cilor spioni (vorba cuiva: ce-ar mai putea spiona, altceva decât ce apare
zilnic în presã?), într-o lume care nu se mai bazeazã pe echilibrul terorii
dintre cele douã blocuri ideologice, s-ar putea spune cã serviciile de con-
traspionaj din toatã lumea au deja obiective comune: apãrarea
democraþiei sau a ordinii existente împotriva unor inamici proteici, ce
nu pot fi identificaþi cu exactitate sau delimitaþi într-un anume context
geografic. Marii inamici ai civilizaþiei, care activeazã ºi în România, sunt
corupþia, hoþia, criminalitatea financiar-bancarã sau infracþionalitatea
(care poate afecta siguranþa naþionalã), terorismul. Cu acestea ar trebui,
teoretic, cel puþin, sã se batã zi de zi oamenii domnului Timofte. Cu aceº-
tia, dar mai ales cu corupþia care devine, pe zi ce trece, un inamic tot
mai perfid ºi mai pervers, capabil sã ne creeze mari probleme, în special
în ceea ce constituie obiective naþionale esenþiale: integrarea în NATO
ºi în UE. Semnalele primite din partea unor lideri ai celor douã organi-
zaþii sunt lipsite de echivoc: fiþi atenþi, nu lãsaþi corupþia sã vã zãdãr-
niceascã eforturile! Depinde doar de voi!

O ºtie ºi dl Timofte ºi cred cã, de aceea, misiunea sa e tot
mai complexã ºi mai delicatã, cu cât principala concluzie a Raportului
este cã corupþia e peste tot. În toate domeniile ºi la toate nivelele. Este
ºi în SRI - cum a dovedit-o recentul scandal RADET. Este în structurile
Executivului, cum a demonstrat-o Pãvãlache. Este peste tot dar, când o
cauþi, nicãieri! Cum sã lupþi mai eficient cu ea, în acest caz? Greu de
dat o soluþie. Cu atât mai greu cu cât ceea ce se întâmplã la nivele mai
înalte ºi mai responsabile, nu e de naturã sã ne încurajeze prea tare. De
exemplu: vine lordul Robertson ºi ne spune sã nu ne lãsãm copleºiþi de
corupþie. Ne-o spune în timp ce un consilier de-al sãu este tocmai arestat
pentru cã, prevalându-se de calitatea sa s-a implicat în niscai afaceri cu
droguri ºi cu bani murdari. Pe care dorea sã-i plaseze pe la noi, ca in-
vestiþie occidentalã!
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Lupta cu corupþia începe sã devinã, tot mai mult, lupta cu
noi înºine. Lupta cu propriile noastre limite, cu tentaþiile, cu lipsa de azi-
mut moral.

Grea misie, nu doar pentru SRI. Dar nu una imposibilã.
8 martie

Marele moderator

Dupã ce în primele douã mandate a fost nevoit sã suporte
din plin consecinþele partizanatului politic ºi a intoleranþei post-decem-
briste, iatã cã acum, în cel de-al treilea ºi ultimul (oare?) preºedintele
Iliescu pare a-ºi fi gãsit nu doar echilibrul instituþional, dar ºi un rol pe
mãsurã.

Un rol care se trage dintr-un exerciþiu care a influenþat masiv
electoratul românesc: acela de preºedinte al CPUN. Acolo, în nebunia
aceea postdecembristã, în care se rãcnea mai mult decât se vorbea ºi în
care mai mult se acuza decât se demonstra, preºedintele a apãrut, mili-
oanelor de ochi aþintiþi asupra ecranelor televizorului, târziu în noapte,
ca singura persoanã normalã, ponderatã ºi cu picioarele pe pãmânt. Din
aceastã primã credinþã cã dacã e ca cineva sã primeascã þara pe mânã, ar
fi riscant sã fie un altul, i se trage dlui Iliescu longevitatea excepþionalã
într-un mandat democratic. Zece ani în fruntea unei þãri atât de zbuciu-
mate ºi de incontrolabile nu este puþin lucru ºi istoria va reþine, desigur,
acest amãnunt conferindu-i semnificaþia pe care o meritã.

Revin la ceea ce afirmam în preambul ºi spun: abia acum dl
Iliescu dã întreaga mãsurã a tactului ºi inteligenþei sale politice. Acum,
când nu mai este stresat nici de contestarea legitimitãþii, nici de suspici-
unile legate de o propensiune dictatorialã, ºi nici de grija pãstrãrii bunei
imagini în faþa unui electorat obiºnuit sã i se facã pe plac. Domnul Iliescu
ºi-a luat în serios sarcina de ‘moderator’ al vieþii publice, de mediator
între puterile statului ºi societate, între diferitele formaþiuni ºi categorii.
O face cu o autoritate pe care nimeni nu i-o mai pune la îndoialã ºi cu o
seriozitate care riscã sã-l lipseascã de o anumitã parte a suportului public.
Recenta deblocare a crizei de la municipalitate este un exemplu în acest
sens. Putem sã ne întrebãm, poate, de ce nu au fãcut-o mai devreme.
Existã, însã, pentru fiecare lucru un timp al sãu. Aºa cum ºi pentru dl
Iliescu, timpul a trebuit sã aibe rãbdare, nu mai puþin de 8 ani... 

10 martie
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Politica şi presa

Ieri, la Palatul Parlamentului, au început lucrările unei Con-
ferinţe Internaţionale a cărei substanţă majoră a fost trecută cu vederea chiar
de presă. Este pentru prima dată când se dezbate în ţară (subliniez: în ţară!)
o asemenea tematică delicată şi, în acelaşi timp actuală: ‘Politica şi mass
media în ţările post-comuniste’. Despre politica şi mass media în România,
ţară post comunistă tipică, s-a mai discutat, pe îndelete, în 2000, la EXPO
Hanovra. Atunci, pavilionul României de la această importantă reuniune
internaţională a fost gazda unui simpozion de presă care s-a bucurat de par-
ticiparea, cu comunicări şi contribuţii originale, a nu mai puţin de 30 de ga-
zetari dintre cei mai importanţi ai momentului. S-au spus atunci lucruri
pline de substanţă care au conturat o radiografie crudă şi exactă a condiţiilor
în care cele două puteri coexistă şi se intercondiţionează reciproc.

Nu s-au schimbat prea multe lucruri nici în presă, nici în
politică, din 2000 încoace. Cel mult - cum opina ziaristul Sorin Roşca Stă-
nescu - putem constata că încălcările flagrante ale libertăţii presei de către
Putere sunt tot mai puţine. Nu-mi dau încă seama cât de valabilă e reci-
proca...

Dezbaterea din 2003 este importantă din alt punct de ve-
dere. Din acela prin care ministrul Vasile Dâncu încerca să provoace asis-
tenţa: dialogul Putere-Presă este blocat! Blocat, în primul rând de rolul pe
care şi l-a asumat presa în primii ani de democraţie, de suplinire a unor in-
stituţii care nu reuşiseră să se impună. De o anumită percepţie totalitară,
care împărţea presa, ca şi societatea, în ‘anumite părţi’. Cât va mai fi posi-
bilă şi valabilă o asemenea autoasumare? Care va fi momentul în care presa
se va diviza în genuri pure - pentru că natura procesului de tranziţie a mo-
dificat considerabil statutul şi funcţionarea presei? Ministrul Informaţiilor
Publice aprecia că, după părerea sa, avem un sistem mediatic modern, echi-
librat, cel puţin pentru orizontul actual de aşteptare al publicului. Presa a
luat-o înaintea societăţii, încă de după Revoluţie, şi îşi menţine avansul.

Problema presei, cred, nu este puterea. Şi nici relaţia directă
cu puterea politică. Problema presei în post comunismul Europei de Est
ţine de parteneriatul său real cu publicul, ale cărei interese, teoretic, ar trebui
să le reprezinte.

Când se va întâmpla un astfel de lucru? În opinia mea, şi
presa şi societatea mai au de trecut un hop: cel al condiţionării economice.
Atâta timp cât piaţa nu va fi capabilă să susţină o mass media competitivă
prin oferta de publicitate, presa va continua să fie condiţionată şi manipulată
prin mijloace economice. Şi nu va reuşi să-şi îndeplinească în bune condiţii
rolul său de câine de pază al democraţiei.

11 martie 
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Diversiunea ‘Ticu’

Pentru prima datã de o bucatã de vreme încoace, PSD ges-
tioneazã bine ºi de la prima mânã, o situaþie de crizã.

Este vorba despre revocarea consiliului CNSAS, rezultatã din
ºirul aproape interminabil de scandaluri ce frãmântã aceastã junã ºi fragilã
instituþie, lansatã pe oceanul plin de valuri perverse al disputelor publice is-
cate în jurul Securitãþii - a omnipotentei (ieri) ºi omniprezentei (azi) instituþii,
a cãrei umbrã planeazã asupra multor structuri democratice.

Dacã în cazul ofertei de consiliere a fostului preºedinte Con-
stantinescu s-a jucat greºit, rejectatã iniþial ºi acceptatã la intervenþia pre-
mierului, de data aceasta lucrurile au fost conduse cu mai multã dibãcie:
partidul de guvernãmânt - responsabil pentru decizia luatã de comisia par-
lamentarã, de dizolvare a actualei conduceri a CNSAS - s-a aliat surprinzã-
tor ideii de protest civic, participând chiar, prin membrii sãi, la constituirea
‘lanþului viu’ din faþa Parlamentului. Un protest anti-putere cu participarea
Puterii! - ce poate fi mai deconcertant pentru omul simplu care priveºte
evenimentele de la balconul mass-media? O astfel de miºcare strategicã
a fost posibilã prin ne-nuanþarea de cãtre organizatori a motivului protes-
tului. Deºi s-a spus cã acesta se datoreazã deciziei de dizolvare a compo-
nenþei actuale a Consiliului, protestul civic îi viza de fapt doar pe trei din
componenþii sãi - ºi anume ‘aripa civicã’ formatã din Pleºu, Dinescu ºi
Patapievici. Disocierea PSD de întregul Consiliu, numit pe vremea fostei
guvernãri, era un fapt de notorietate. PSD-iºtii n-au pus în discuþie exis-
tenþa, ci componenþa instituþiei, chiar dacã tot mai multe pãreri se alãturã
opiniilor preºedintelui PRM. A doua miºcare este aceea a propunerii lui
Ticu Dumitrescu la cârma noii formule. CNSAS-ul este, în fond, ‘copilul
din flori’ al fostului ºi actualului politician þãrãnist, dat afarã din partid
tocmai de tovarãºii sãi care se simþeau ameninþaþi de acþiunea unei astfel
de instituþii. Cã acest copil a fost mutilat de doici e una. Nu se poate ca
Ticu, legat în sufletul sãu de aceastã idee, sã nu doreascã sã-l reconstituie
într-un mod mai apropiat de ideea iniþialã. Propunerea a zburat ºi sâmburii
speranþei au încolþit. Nu mai conteazã - dacã e nevoie - cã Ticu a fost ºi
este membru de partid. În fond, Dinescu ºi Pleºu au aparþinut ºi ei unei
formaþiuni politice ºi asta n-a fost o piedicã în calea numirii lor. Privitã
dintr-o astfel de perspectivã acþiunea ‘lanþul uman’ rãmâne fãrã obiect,
transformându-se într-un simplu divertisment stradal. Cu consecinþa ne-
productivã a abandonãrii discuþiei ºi disputei de fond asupra subiectului.

12 martie
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România a început rãzboiul cu
irakienii!

Loiali cum suntem noi de felul nostru, ne manifestãm sprijinul
deplin faþã de George Dabãliu Bush chiar mai înainte ca acesta sã ni-l cearã
efectiv.

Primele unitãþi combatante intrate în luptã aparþin Poliþiei. Sub
comanda directã a neînfricatului ministru de Interne care, în ciuda numelui
pe care-l poartã, nutreºte convingeri occidentale categorice, poliþiºtii au a-
tacat frontal locuinþele câtorva cetãþeni de origine irakianã, scoþându-le uºile
din þâþâni ºi dãrâmându-le  ceva mobilã. Câþiva, mai suspecþi, au fost luaþi
pe sus de lângã nevestele românce ºi copiii comuni ºi duºi pe undeva pe
lângã Otopeni unde vor aºtepta sã li se hotãrascã soarta, în funcþie de dis-
poziþiile care vor fi primite de la Washington. Acþiunile întreprinse de poliþie
au fost serios argumentate de observaþiile ºi cercetãrile întreprinse de de-
taºamente de cercetare, infiltrate sub acoperire, adânc, în liniile inamicului,
pe la cele câteva angro-uri unde irakienii ºi-au stabilit poziþii fortificate,
înarmându-se pânã în dinþi cu baxuri de þigãri, bãuturi contrafãcute, ciorapi
ºi chiloþi la kilogram ºi alte tipuri de armament de distrugere în masã, cu
care aceºtia intenþionau sã atace poporul român iubitor de pace ºi comerþ
cu lucruri ieftine.

L-am urmãrit cu atenþie pe dl ministru Rus ºi i-am mulþumit,
în gând, pentru grija pe care ne-o poartã ºi pentru maniera hotãrâtã în care
a acþionat, ºi nu m-am putut opri sã nu-l compar, mãcar pentru o clipã, cu
legendarul general Schwarzkopf, comandatul trupelor care au fãcut prece-
dentul rãzboi din Golf, cu a sa celebrã ‘Furtunã în Deºert’ ºi caut un nume
potrivit pentru campania istoricã a domnului Rus. În afarã de ‘Furtunã dege-
aba’ nu-mi vine altceva în minte.

Lãsând gluma la o parte, sã observãm cã excesul de zel de care
au dat dovadã autoritãþile române în acest caz poate fi profund contrapro-
ductiv el semãnând mai degrabã cu o provocare decât cu o prevenire. Co-
munitatea irakianã din România e cunoscutã. Sunt oameni care au plecat
de la ei  nu de bine. Majoritatea ºi-au fãcut un rost pe aici, întemeindu-ºi
familii. A te apuca acum sã-i suspectezi ºi sã-i sancþionezi pentru cã-ºi
frecventeazã ambasada (chiar spunea unul: dacã nu mã duc la ambasadã
sã-mi dea acte, voi mã daþi afarã!) este o inabilitate, mai ales cã la câþi duº-
mani puternici are Saddam la ora asta, nici mãcar nu cred cã se mai gândeºte
ºi la noi.

13 martie  
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Opaina - douã pâini!

Þin minte o anecdotã pe care am gãsit-o, în copilãrie, în
colecþia unei reviste populare dintre rãzboaiele mondiale - ‘Albina’ dacã
nu mã înºel. Era vorba despre un administrator de moºie pe care boierul
l-a prins cã fura. Drept pedeapsã, l-a legat, dezbrãcat, de un par,
ungându-l în prealabil cu miere, ºi lãsându-l pradã insectelor. Un þãran,
miºcat de suferinþa arendaºului, a dat sã îndepãrteze insectele care-i su-
geau sângele. ‘Lasã-le’ - a gemut acesta. Mãcar astea sunt sãtule. Dacã
vin altele, flãmânde, va fi mai rãu...

Recentele evenimente de la RADET mi-au evocat aceastã
istorioarã cu tâlc. Când a fost arestat directorul Dabela ºi au fost date la
ivealã afacerile prin care acesta fãcea sã creascã factura de cãldurã la
cote insuportabile pentru omul obiºnuit, mi-am spus cã, în sfârºit, dupã
13 ani cât a fost RADET-ul sat fãrã câini, se va face ordine. Iar domnul
Opaina, reprezentantul celor ‘exploataþi’, pãrea a fi cea mai bunã alegere.
Chiar dacã nu era dânsul inginer de termoficare, ci de telefoane. Un om
care ºtie necazurile oamenilor nu va permite ca aºa ceva sã se întâmple
în continuare.

Dupã ce a inundat ecranele televizoarelor ºi paginile ziarelor
vreme de aproape douã luni, spunând cum cã va face ºi va drege pentru
ca cetãþeanul sã nu mai plãteascã pierderile ºi lipsa de eficienþã a
RADET-ului, iatã cã lucrurile reintrã în normalitatea pãcãtoasã de care
ne temeam. Mai întâi, dl Opaina, a zis cã n-are ce face ºi cã trebuie sã
bage la loc, în facturi, pierderile. Apoi am aflat ce leafã ºi-a tras pentru
anul acesta: dacã se mai zbãtea un pic din condei, scotea un miliard din
buzunarele contribuabililor, pentru favoarea pe care le-o face de a duce
mai departe opera lui Dabela ºi a colaboratorilor (era sã zic complicilor)
sãi. Pentru cã dl Opaina ilustreazã în cea mai convingãtoare mãsurã forþa
integratoare a sistemului. La ce bun sã te mai lupþi, cu el, când poþi scoate
beneficii din colaborare - îºi va fi spus proaspãtul director când ºi-a sem-
nat decizia pentru leafã. 

14 martie  
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Armaghedonul XXL

Pe vremuri se numeau ‘anonime’ ºi erau expediate prin
poºtã. De regulã, semnãtura era înlocuitã de o precizare de genul: ‘un
grup de cetãþeni’. Anonima constituia modelul clasic al fricii faþã de sis-
tem ºi faþã de urmãrile pe care le putea avea orice fel de contestare a or-
dinii prestabilite.

De la o vreme încoace, anonima a lãsat locul Armaghedon-
ului. O anonimã modernizatã, trimisã nu prin poºtã, ci prin Email, ºi nu
pe o singurã adresã, ci pe o mulþime. De data aceasta nu mai este vorba
de ‘frica faþã de sistem’, condiþiile fiind altele ºi ºansele de a reacþiona
ºi de a-þi asuma responsabilitatea infinit mai puþin riscante. Armaghe-
doanele au depãºit faza ‘deconspirãrii’ unor manevre oculte, necinstite,
devenind metode curente de manipulare ºi de presiune. Un exemplu con-
cret ºi perfect din punctul de vedere al demonstraþiei îl constituie ultimul
‘Armaghedon - XXL’. Autorii s-au strãduit sã facã o listã cât mai plinã
de semnificaþii, a numelor de parlamentari care nu se vor mai regãsi pe
viitoarele liste ale PSD. Tehnica elaborãrii este subtilã: alãturi de deputaþi
ºi senatori anonimi, rãtãciþi în aceastã legislaturã din varii motive, sunt
trecuþi alþii prin care se sperã crearea unei dispute sau a unor disensiuni.
Un exemplu îl reprezintã ‘proscrierea’ parlamentarilor PUR, ca o nouã
etapã a meciului de orgolii dintre cele douã formaþiuni aliate. O altã cate-
gorie o reprezintã liderii despre care se considerã cã ar fi într-o oarecare
contradicþie cu centrul - Vãcãroiu, Podgoreanu, Iliescu. Alþii sunt
miniºtrii în exerciþiu - Nica, Puºcaº. În fine, o categorie distinctã ar fi a
celor despre care nimeni nu mai e nevoie sã-ºi dea cu pãrerea cã vor fi
pierduþi pe drum: Pruteanu, Iorgovan, Triþã, Gheorghiu.

Una peste alta, aceastã listã neagrã profitã de o slãbiciune
umanã ºi o exploateazã în consecinþã: marea preocupare a celor care au
apucat sã guste din mierea puterii, faþã de viitorul lor exprimat în man-
date de câte 4 ani. Ceva mai mult de un an ne desparte de viitoarea cam-
panie electoralã (dacã nu vom avea, totuºi, anticipate) ºi agitaþia care a
cuprins corpul legiuitor este aproape legitimã. Iar Armaghedonul XXL
o expresie a ei. 

15 martie
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Pachetul cu dinamitã

Pentru obiºnuinþele care s-au înscãunat în România post-
decembristã, prevederile pe care le conþine mult-discutatul pachet de
legi anticorupþie este dinamitã curatã. În special prin separarea care se
intenþioneazã sã fie fãcutã între activitãþile desfãºurate prin mandat pu-
blic ºi cele de interes privat.

Dupã o scurtã perioadã de naivitate, care a acoperit parla-
mentul provizoriu din ‘90 ºi, într-o oarecare mãsurã, pe cel din ‘92, re-
alismul ºi-a fãcut loc cu hotãrâre în teoria ºi practica politicã. Demnitatea
publicã a devenit, cu foarte puþine excepþii, o trambulinã a intereselor
personale sau un energizant al afacerilor în desfãºurare. Numãrul oame-
nilor de afaceri care au devenit parlamentari a crescut de la un scrutin la
altul, Parlamentul actual marcând, probabil, cea mai mare densitate.
Strategia accederii spre fotoliul public a fost simplã ºi eficientã: cine a
dorit sã devinã ales al poporului, a bãgat mâna în buzunar, ºi-a achitat
costurile propriei campanii ºi a contribuit, pe bazã de înþelegere, la spon-
sorizarea celei de partid. Astfel, scaunele de la sala Omnia sau de la
Palatul Parlamentului au ajuns sã valoreze atât cât putea sã scoatã re-
spectivul candidat. Evident cã aceastã investiþie urma sã fie amortizatã
pe parcurs, prin comenzi cãtre firmele proprii de la stat, prin facilitarea
accesului la credite ieftine, prin  presiuni exercitate de la înãlþimea
funcþiei asupra unor instituþii. Afacerea este, pentru cei mai mulþi dintre
cei care fac parte din aceastã categorie, în curs. Sã vii acum ºi sã le spui:
stop! Nu se mai poate! - e ca ºi cum le-ai împlânta cuþitul în spate. Este,
de aceea, greu de crezut cã lucurile vor evolua aºa cum se doreºte la
Cotroceni ºi cum, de voie, de nevoie, s-a acceptat la Victoria. Asumarea
pachetului, pe rãspundere guvernamentalã, nu înseamnã cã, automat, va
cãpãta ºi girul Parlamentului, când va fi pus în discuþia acestuia. Ba este
chiar foarte probabil sã pice cu succes, spre bucuria unora dintre cei care
au început deja sã-i facã campanie negativã, vorbind despre ‘schimbarea
regulilor în timpul jocului’ ºi despre ‘sã vedem cu ce bani o sã faceþi vi-
itoarea campanie electoralã...’
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The Day After

Era titlul unui film de ficþiune care a fost pe ecrane în urmã
cu vreo 15 ani, sau chiar mai mult. Era încã în toiul rãzboiului rece când
nu se întrevedeau semnele dezgheþului care aveau sã vinã dinspre pere-
stroika lui Gorbaciov ºi aveau sã ducã la superba prãbuºire, ca-n
povestea lui Zorba, a sistemului comunist. Scenariºtii de la Hollywood
au imaginat izbucnirea rãzboiului atomic între cele douã superputeri ºi
ce avea sã urmeze dupã primele lovituri. Imaginile ºi perspectiva erau
de coºmar ºi au trezit o vie emoþie în rândurile celor care s-au înghesuit
sã vadã aceastã peliculã care ducea horror-ul la ultimele sale limite.

Între timp, istoria a luat un alt curs. Problemele echilibrului
mondial de putere, au rãmas însã. Iar spectrul conflagraþiei nucleare a
fost înlocuit de spectrul terorismului nuclear. Dupã 11 septembrie, lumea
nu mai este, într-adevãr, aceeaºi. S-au schimbat ºi problemele omenirii,
ºi oamenii. Conflictul între superputeri a lãsat locul unei confruntãri pro-
teice ºi perverse între puterile statale ºi nevãzuta hidrã teroristã, prezentã
oriunde ºi oricând, ºi ameninþând nu doar stabilitatea mondialã, ci însãºi
noþiunea de civilizaþie.

Determinarea cu care America s-a înrolat în fruntea demer-
surilor antiteroriste este justificatã. Cea mai puternicã naþiune este ºi cea
mai vulnerabilã într-un rãzboi care schimbã total regulile. Experimentul
din Afganistan rãmâne unul cu gust amar. Acesta este, probabil, ºi unul
dintre motivele pentru care Bush doreºte acum sã înfrunte un inamic
tradiþional. Saddam ºi oligarhia lui nu se mai pot ascunde prin vãgãunile
de la Tora Bora. Aviaþia americanã are ce lovi în Irak, nu dealurile ºi
munþii goi ai Afganistanului. Armata irakianã e o armatã realã, ce poate
fi înfruntatã pe câmpul de luptã ºi învinsã fãrã drept de apel. Odatã cu
ea, se presupune, vor fi anihilate ºi principalele reþele care alimenteazã
terorismul mondial.

Pentru a realiza aceastã loviturã America îºi asumã toate res-
ponsabilitãþile ºi toate riscurile. Bush pare mai puþin preocupat de ‘ziua
de dupã’ decât de ‘ziua Z’ - cea în care Saddam va fi lovit mortal.

Or, principala problemã nu o constituie nici Saddam, nici
înlãturarea sistemului sau, ci ceea ce va rãmâne, DUPÃ, din întregul
eºafodaj de drept internaþional, din toate principiile care, din 1945 pânã
astãzi, au asigurat relativul echilibru în care s-a aflat omenirea.
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Nãstase are doar 
douã milioane de dolari?!

Dintre multele evenimente ale zilei vehiculate de producã-
torii de informaþie ºi de agenþiile de ºtiri, una mi-a atras atenþia. Mai
mult decât ultimatumul american la adresa lui Saddam, mai mult decât
asigurarea lui Hrebenciuc cã parlamentarii PSD nu-ºi vor pierde fotoliile,
mai mult decât venirile ºi plecãrile din PNÞCD sau decât condiþiile dra-
conice pe care le pune Ticu Dumitrescu ca sã vinã la CNSAS: ºtirea cu
pricina face vorbire despre faptul cã Andrei Pavel a devenit românul cu
cele mai mari câºtiguri din tenisul profesionist. În ultimele luni, Pavel a
câºtigat peste 3 milioane dolari doar aliniindu-se la startul câtorva con-
cursuri în care n-a câºtigat nici un  meci. Dupã el vine Irina Spârlea - cu
vreo 2,6 milioane de dolari ºi abia cel de-al treilea loc al podiumului
este ocupat de cel pe care memoria noastrã afectivã îl plasa deasupra tu-
turor: Ilie Nãstase, cu ‘doar’ vreo douã milioane de dolari câºtigaþi în
întreaga carierã.

Este aici un paradox ºi, poate, o nedreptate.
În timp ce Voinea este un necunoscut în lumea tenisului (el

vine abia pe la locul 100 în clasamentul ATP), Nãstase a zburdat prin
grandºlemuri, câºtigând ºi încântând milioane de iubitori ai sportului
alb. El este o legendã vie a tenisului mondial, populat de alte legende pe
care le-a avut la picioare: Smith, Ashe, Villas, Gorman, Lendl! Nu
numai cã dominând vreme îndelungatã tenisul ºi câºtigând turnee peste
turnee, Nãstase n-a câºtigat cât a câºtigat Pavel neobþinând victorii, dar
nici n-a rãmas cu mare lucru din ce-a câºtigat.

Din pãcate, Nãstase Ilie nu ºi-a dublat talentul sportiv ºi cu
unul administrativ. Câºtigurile lui - remarcabile pentru vremea respec-
tivã, dar practic nesemnificative pentru vremurile de acum - s-au dus pe
Apa Sâmbetei, în timp ce ale lui Pavel stau bine în bãnci ºi în fonduri de
Investiþii. Este un paradox ºi o nedreptate. Dar aºa e fãcutã lumea: din
paradoxuri ºi nedreptãþi. Din pãcate, marele Ilie Nãstase se numãrã nu
printre beneficiarii, ci printre victimele sistemului. 
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De astãzi, lumea nu va mai fi
aceeaºi...

Expirarea ultimatumului dat de preºedintele Bush lui Sa-
ddam, aduce omenirea în situaþia în care abia de acum înainte ea nu va
mai fi aceeaºi. Formula a fost insistent folositã dupã 11 septembrie ºi ea
a conþinut un sâmbure de adevãr care devine evident abia acum: lumea
s-a schimbat atât de mult ºi de categoric în ultima jumãtate de secol,
încât hainele croite de modiºtii de dupã cel de-al doilea rãzboi nu i se
mai potrivesc de nici un fel.

Cinci decenii,  omenirea a stat în echilibrul precar dat de ar-
senalele celor douã blocuri ideologice - cel capitalist ºi cel comunist. Fi-
nalul neaºteptat al acestei competiþii - impozia naturalã a ‘lagãrului’
comunist - de la finele penultimului deceniu, a condus cãtre o situaþie
fãrã precedent: unipolaritatea sistemului. Statele Unite nu mai aveau în
faþã un contracandidat, o entitate cu care sã se confrunte ºi care sã le þinã
în ‘prizã directã’. A apãrut - deloc neaºteptat - terorismul internaþional,
ca recul faþã de omniprezenþa ºi omnipotenþa americanã. A apãrut într-
un mod dramatic ce avea sã semnaleze ºi sã sublinieze fragilitatea unui
supersistem programat pentru un anume tip de acþiune. Rãzboiul contra
Irakului nu este altceva decât un semnal al schimbãrii. Al schimbãrilor,
de fapt, pe care în mod necesar omenirea le va cunoaºte în anii care vin.
ªi în care va trebui sã fie înlocuite sau adaptate marea majoritate a insti-
tuþiilor internaþionale construite pe ruinele celor douã conflagraþii mon-
diale ale secolului trecut.

Cele mai dramatice vor fi, probabil, schimbãrile pe care le
vor înfrunta douã instituþii majore: ONU ºi NATO. Prima, exclusã de la
deciziile importante care acum pot fi luate individual sau în grup, îºi va
mai gãsi cu greu rostul în configuraþia viitoare a planetei. Cea de-a doua,
o prelungire a rãzboiului rece, va intra inevitabil în contradicþie cu vi-
itoarea organizare continentalã în care Uniunea Europeanã va trebui
sã-ºi adauge o componentã militarã care nu va mai coincide cu aceea a
organizaþiei nord-atlantice. Foarte probabil, lumea viitoarelor decenii va
fi una tri-polarã, pe mãsurã ce conglomeratului european ºi celui ameri-
can li se va contrapune ºi unul care va alia, aproape inevitabil, Rusia cu
China.De astãzi, cu siguranþã cã lumea în care trãim nu va mai fi aceeaºi.

Cu ce preþ ºi cu ce costuri - vom  afla cât de curând. 
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Tele-rãzboiul secolului

Bun-venit la primul rãzboi al noului secol ºi al noului mile-
niu! Cufundatã în fotolii, omenirea, cu telecomanda în mânã, urmãreºte
acest reality-show de pe urma cãruia nu se ºtie în ce direcþie o vom
apuca. Un reality-show în care, cu un cinism greu de explicat, aºteptãm
sã vedem în ce parte a Bagdadului va izbucni flama bombei care va lovi
mortal unul dintre obiectivele vizate de Pentagon...

Primul rãzboi al secolului are loc, ca ºi cele al sfârºitului
celui trecut, departe de noi. Este greu de imaginat cã ne-ar putea atinge
vreuna dintre ‘schijele’ lui. Paradoxal, însã, existã sau a fost inoculatã o
stare de neliniºte ºi de teamã în rândul unei populaþii care altãdatã nu
purta grija unor asemenea evenimente. Se vorbeºte despre atacuri chimi-
ce, mãsuri de contracarare, despre mãºti anti-gaz ºi semnale de sirenã
pentru alarmare. Nici când a fost atacatã Iugoslavia, la doi paºi de noi,
nu ne-am dat de ceasul morþii în halul ãsta...

Rãspunsul pare destul de uºor de gãsit ºi el rezultã dintr-un
complex de vinovãþie. Ne-am implicat prea mult într-o chestiune cu care
n-aveam prea multe de împãrþit. Dintre cele vreo 45 de state care îi susþin
pe americani, cu excepþia englezilor, angajaþi direct în bãtãlie, noi
ne-am remarcat într-un mod pe cât de stângaci, pe atât de nefericit. Nu
doar hãrþuirea celor câþiva irakieni despre care cred SRI-iºtii cã ar avea
ceva în cap, dar ºi expulzãrile fãrã rost la care s-a procedat pentru a li se
face pe plac americanilor ºi pentru a le demonstra cât suntem de solidari
cu ei, ne-au plasat în centrul atenþiei.

Rãzboiul cu Irakul este un rãzboi prea îndepãrtat - ºi ge-
ografic, ºi relaþional - încât un plus de decenþã ºi de discreþie ne-ar fi
fãcut sã privim cu mai puþinã îngrijorare cerul. Suntem, din pãcate, prea
mici pentru un complex de interese atât de mare cum este aceastã poveste
în care se joacã mai puþin valorile democraþiei, cât beneficiile energiei,
ca sã dorim sã ieºim în faþã într-o piesã a cãrei distribuþie ne ignorã...  
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Existã sau nu riscul 
atacurilor teroriste?

În lipsã de alte subiecte pe marginea cãruia sã-ºi exercite in-
ventivitatea, Serviciul Român de Informaþii aruncã pe piaþa româneascã o
bombã fumigenã: existã riscul unor atacuri teroriste! Este ca ºi cum ai
spune: existã riscul îmbolnãvirilor de gripã! Sau al îngheþului în timpul
nopþii! Serviciul care n-a mai avut de-a face cu o acþiune teroristã propriu-
zisã din 1991, de când cu atacul împotriva ambasadorului indian la Bucureºti
(sau, când a avut de-a face - cazul grenadei de la Liceul Monnet - a preferat
sã tragã cadavrul de pe Quinet-ul lor, pe Academia Poliþiei) gãseºte un bun
prilej de a ieºi în faþã ºi de a mai justifica banii contribuabililor pe care-i
cheltuieºte în bãtãliile fãrã sfârºit duse cu CNSAS, pentru a apãra cauza
celor câþiva securiºti pe care-i mai adãposteºte în rândurile sale. Dl Timofte,
invitat de Comisia Parlamentarã de Control, sã spunã care e situaþia, gãseºte
un bun prilej de a forþa mâna Legislativului în favoarea instituþiei domniei
sale. În faþa nenumãratelor ameninþãri venite din partea comercianþilor
irakieni oploºiþi pe la noi ca sã câºtige un ban, domnia sa considerã cã ar
trebui amendatã - ºi nu altfel, ci în procedurã de urgenþã! - Legea Siguranþei
Naþionale. Directorul SRI scoate din mânecã ºi un alt atu: vezi, Doamne,
ameninþãrile cresc în mod exponenþial datoritã prezenþei trupelor americane
în România! 

Este binecunoscut mecanismul prin care serviciile secrete ºi in-
stituþiile de represiune încearcã sã-ºi întãreascã poziþiile profitând de orice
crizã sau situaþie de excepþie. Nu-i fac o vinã dlui director cã acþioneazã în
spiritul acestui mecanism. Cred însã cã, alãturi de colegii sãi din Poliþie, a
gestionat prost, pânã în acest moment, oportunitatea creatã de criza irakianã,
exagerând pericolele ºi acþionând cu mai puþin tact ºi discreþie decât ar fi
necesar în cazul unui asemenea instituþii. Declaraþiile fãcute, care puteau
lipsi din dezbaterea publicã, n-au fãcut altceva decât sã alarmeze ºi sã iste-
rizeze anumite grupãri, dând sentimentul unei implicãri din partea României,
mai mare decât ar fi fost necesar ºi decât i s-a cerut în virtutea unor aranja-
mente politice pe care nu le discutãm aici.Dl Timofte ºi oamenii sãi ar mai
fi avut nevoie, pentru a-ºi justifica demersurile, doar de un mic incident -
cãruia, dealtfel, îi ºi croiserã poteca necesarã. Numai cã, surprizã: a doua zi
dupã aceastã declaraþie, dl Timofte o-ntoarce ca la Ploieºti, afirmând senin
cã... este puþin probabil ca un incident terorist sã aibe loc în România!

De vinã a fost, probabil, apelul preºedintelui Iliescu, la calm ºi
realism, care este unul prea ‘pacifist’ ºi neproductiv pentru a fi luat în con-
sideraþie de la prima mânã...
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America ºi restul lumii
Ceea ce mulþi gândeau dar nimeni nu îndrãznea sã afirme

rãspicat este revelaþia pe care a avut-o Silvio Berlusconi, vineri, la Bru-
xelles, în timpul dejunului informal al membrilor U.E. cu candidaþii: ‘Tre-
buie sã acceptãm ideea cã în lume existã, la aceastã orã, o singurã
superputere - Statele Unite ale Americii. Depinde de noi sã facem din Eu-
ropa Unitã ºi consolidatã o contrapondere’.

Iatã, a fost nevoie de aproape 12 ani pentru ca ceea ce era evi-
dent de a doua zi dupã implozia Uniunii Sovietice, sã fie proclamat ºi re-
cunoscut ca atare. Echilibrul mondial bazat pe teroarea arsenalelor nucleare
a menþinut omenirea într-o stare de pace relativã o jumãtate de secol.
Dezechilibrul post-sovietic are la bazã ameninþarea teroristã.

Rãzboiul cu Irakul nu este un început, ci o continuare a
marºului Statelor Unite spre recunoaºterea deplinã a statutului sãu. Expri-
marea voinþei americane s-a manifestat ºi în Iugoslavia, camuflatã în
echipamentul NATO. Campania din Afganistan a deschis însã larg uºa in-
tervenþiilor unilaterale, iar Irakul nu constituie altceva decât confirmarea
dreptului americanilor de a face ceea ce cred ei cã este bine ºi corect pentru
întrega omenire. ‘Coaliþia’ de sprijin este o ultimã concesie fãcutã
prejudecãþilor pe care s-a bazat construcþia instituþionalã de dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial.

Este clar cã de acum înainte, americanii nu vor mai irosi nici
eforturi diplomatice ºi nici bani pentru a-ºi afirma voinþa legitimã de unicã
supremaþie. Pânã unde va putea merge, însã, acest joc?

Rãspunsul l-a dat tot Berlusconi: pânã acolo unde o Europã lãr-
gitã ºi consolidatã economic, ce va include, foarte probabil, ºi o Rusie con-
vertitã definitiv ºi irevocabil la economia de piaþã, va fi capabilã sã-ºi asume
rolul de superputere echivalentã. Singurã, sau alãturi de o altã superputere
ce se va naºte în Asia, trasând calea unei lumi tripolare.Pânã atunci mai
este. Important este momentul prezent. Este bine, este rãu ceea ce se întâm-
plã? Probabil cã nu este nici bine nici rãu. Este o situaþie obiectivã. Lustrul
de democraþie ºi de legalitate al instituþiilor create de spaima nuclearã în
ultima jumãtate a veacului trecut nu a fost o manifestare a forþelor binelui,
ci consecinþa unui raport obiectiv al centrelor de putere. O lume divizatã în
douã blocuri ideologice având aceeaºi bazã - arsenalele nucleare - avea
nevoie de o formulã de coexistenþã. paºnicã sau nepaºnicã. Aceastã formulã
s-a regãsit în ONU, în tandemul NATO - Pactul de la Varºovia...

Acum este America ºi restul lumii.Iar cine nu este cu ea, nu
poate fi decât împotrivã - oricât de odios ar suna acest concept de sorginte
totalitarã.
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Acest rãzboi ciudat...
Termenul de ‘rãzboi ciudat’ (‘drole de guerre’) s-a încetãþenit

în limbajul de specialitate dupã debutul celui de-al doilea rãzboi mondial
când, pe frontul de vest, cele douã tabere au stat în expectativã vreme de
aproape ºase luni.

Rãzboiul din Irak este ºi el un rãzboi ciudat.Motivele sunt, însã,
altele. Omenirea, cu ochii pe ecranele televizoarelor ºi cu urechea pâlnie la
posturile de radio, aºteaptã sã vadã ce se întâmplã ºi cum se întâmplã. Dacã
propaganda preconflictualã a celor douã tabere se confirmã în strategiile de
pe câmpul de luptã. ªi ce aflã, ea, omenirea ahtiatã de news?

Mai întâi cã, surprinzãtor, irakienii nu-i aºteaptã cu flori pe in-
vadatori, cum se întâmpla în alte epoci istorice, prin alte pãrþi, inclusiv în
România.

Ba, dimpotrivã, odatã ce se sfârºeºte pustiul ºi apare vreo lo-
calitate, apar ºi semnele de rezistenþã. Nu e ciudat?

Ba da. Dar mai ciudat este modul cum se deruleazã campania
în tabãra aºa-zis aliatã.

Primele victime - ºi primii eroi ai rãzboiului - sunt militari din
douã elicoptere britanice care se ciocnesc pe puntea unui portavion, tot bri-
tanic. Apoi, faptul cã britanicii se înscriu în fruntea listei de pierderi: un
avion Tornado, cu doi piloþi la bord, este spulberat de o rachetã ‘Patriot’. O
rachetã inteligentã, care n-a fost învãþatã, însã, sã distingã între caracterele
latine ºi cele arabe de pe fuselajul aparatului de zbor! Terminând (tempo-
rar!) lupta cu britanicii, americanii declanºeazã ofensive ‘friendly fire’ în
propriile lor tabere: un soldat american, ºi musulman pe deasupra, atacã cu
grenade corturile comandanþilor sãi! Omoarã doi camarazi ºi rãneºte alþi
vreo 10, nu din cauzã cã i-ar fi simpatic Saddam, ci pentru cã avea o rãfuialã
cu un superior care-l sancþionase pentru insubordonare...

Ploaia de rachete abãtutã asupra Bagdadului pare sã fie purtatã
de vântul rãzboiului spre vecini, la fel cum se întâmpla pe vremea rãzboiului
din Iugoslavia, când rachete americane ajungeau la Sofia. De data asta, ra-
chetele ajung în Iran (în amintirea ostaticilor de la ambasadã) ºi în Turcia
(care nu i-a lãsat pe americani sã ducã rãzboiul de pe teritoriul lor, nici
mãcar pentru 12 miliarde de dolari!). Evident, erori umane ºi pagube - la
fel de evident - colaterale. ªi dacã tot e vorba despre cel mai mediatizat
rãzboi din istorie, ar fi fost imposibil sã nu cadã la datorie ºi câþiva ziariºti.
Tot britanicii au fãcut deschiderea...Printre toate astea, o contribuþie origi-
nalã româneascã: generalul Pacepa, din ascunzãtoarea sa americanã, trimite
o scrisoare generalilor irakieni, sfãtuindu-i sã-i urmeze exemplul ºi sã de-
zerteze!

Ciudat rãzboi, zãu aºa!
25 martie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 87

Teroriºtii de lângã noi

Poate cã cea mai periculoasã formã de terorism este aceea
în formã purã, în care atacurile sau ameninþãrile nu implicã nici reven-
dicãri, nici recompense. Este terorismul ‘de plãcere’, în care autorul îºi
decompenseazã frustrãri sau manii pentru simpla plãcere de a face rãu.
O plãcere, uneori vecinã cu cele de naturã sexualã.

Ne aflãm, desigur, în plinã patologie. Aceastã ramurã exoticã
a terorismului nu face lucrurile mai puþin periculoase ºi mai puþin grave.
Ba dimpotrivã.

Iatã, cazul, neelucidat încã, al ‘grenadierului din Ciºmigiu’,
presupus a fi acelaºi cu cel de la Liceul Jean Monet. În Ciºmigiu peri-
colul a fost potenþial. La liceu a fost real. O elevã a fost grav rãnitã ºi a
fost la un pas de moarte, lucru care, cu puþinã neºansã, se putea întâmpla
ºi în cel mai aglomerat parc al Bucureºtiului.

Povestea asta cu grenadele nu e de azi, de ieri.
De aproape zece ani se gãsesc grenade, ba prin parcuri, ba

prin parcãri, în sacoºe abandonate, ba prin alte locuri circulate. Situaþiile
au fost privite cu destulã uºurinþã ºi nimeni dintre cei care ar fi trebuit
sã o facã nu s-a alarmat prea tare. În fond, n-a murit încã nimeni...

Acum, când a fost arestat principalul suspect, aflãm o grã-
madã de lucruri care ar fi trebuit sã îngrijoreze mai din timp. Cã omul
are ceva probleme psihice. Cã a lucrat la o unitate militarã de unde au
dispãrut niºte grenade. Putem bãnui - atâta timp cât n-o sã ºtim sigur -
cã grenade au dispãrut ºi de prin alte pãrþi, mai ales de când depozitele
de armament ºi muniþie sunt pãzite în dorul lelii, de fel de fel de recruþi
pe care nu i-a vãzut nici un psiholog. ªi cãrora li se dau cu nonºalanþã,
pe mânã, instrumente ale morþii.

Sentimentul meu este cã ne-am pus prea din timp la adãpos-
tul psihologiei cã n-are nimeni nimic cu noi ºi cã terorismul este o
ameninþare teoreticã. Acest lucru s-a tradus prin neglijenþa instituþiilor
de profil, care nu numai cã nu mai þin evidenþa cetãþenilor strãini, dar
nu au nici mãcar o evidenþã formalã a psihopaþilor sau a potenþialilor
candidaþi la acte teroriste autohtoni. Pe un asemenea fond, un ºef de
poliþie - al Capitalei - a fost dat afarã, deºi terorismul nu intra în parohia
lui. Poate cã acum, în ceasul al 12-lea, cineva se va hotãrî sã traseze mai
clar ºi mai limpede limitele responsabilitãþilor. Nu ca sã nu mai avem
surprize, ci ca sã fim mai pregãtiþi sã le suportãm... 

26 martie  
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Bãtãlia pentru Saddamgrad!

Mediatizarea are avantajele ºi dezavantajele ei. În ceea
ce-i priveºte pe americani, mediatizarea a reuºit sã inducã în minþile oa-
menilor ideea unui rãzboi devastator, de scurtã duratã ºi cu efecte max-
imale. Nimeni, sau aproape nimeni nu se îndoia, cu 48 de ore înainte de
declanºarea atacului, cã superdotata armatã americanã va triumfa în mai
puþin de o sãptãmânã, graþie loviturilor numicitoare efectuate de aviaþia
ºi de rachetele sale.

Sãptãmâna, iatã, a trecut ºi rãzboiul nu dã deloc semne cã
se îndreaptã spre finalul prevãzut. Incertitudinea vine ºi din absenþa unor
date legate de strategia irakianã. Saddam ºi generalii sãi au preferat sã
emitã generalitãþi, fãrã a intra în amãnunte. S-ar pãrea cã principalul lor
strateg este Allah, iar planul de bãtaie þine de bunul plac al acestuia.

Realitatea este niþel diferitã. Saddam nu este chiar un tembel
ºi subestimarea capacitãþii lui ºi a generalilor sãi de a imagina o strategie
poate constitui o mare greºealã. Cu atât mai mult cu cât nu mai este
vorba - precum în urmã cu 12 ani - despre atac, ci despre apãrare. Or,
apãrarea are, dincolo de tehnicã, o logicã intimã a ei care-i conferã o cu
totul altã abordare. Ceva mã face sã cred cã din admiraþia sa pentru
Stalin, Saddam a desprins ºi câteva învãþãminte strategice. Între acestea,
modul în care generalissimul a fãcut faþã agresiunii germane în marile
centre urbane - Leningrad sau Stalingrad. Este foarte posibil ca planul
de apãrare al lui Saddam sã fi vizat concentrarea eforturilor în jurul Bag-
dadului, transformându-l într-o fortãreaþã, în primul rând umanã. Cu 6
milioane de scuturi umane ºi cu folosirea avantajelor pe care le oferã
cunoaºterea terenului, Saddam a plãnuit o lungã rezistenþã din care sã
poatã fi alimentatã, cu brio, psihoza antirãzboinicã. Martirizarea
conaþionalilor sãi pare sã fie principala armã pe care liderul irakian in-
tenþioneazã sã o foloseascã în numele principiului - pe fond, just - al
rezistenþei în faþa unui agresor care nu va mai putea, în mileniul III, sã
foloseascã orice mijloace - precum Hitler. Într-un Bagdad suprapopulat,
aviaþia ºi rachetele se vor dovedi neputincioase dupã ce vor fi epuizat
obiectivele strategice. Iar rãzboiul de gherilã urbanã, cu pierderile de
vieþi omeneºti pe care le implicã va fi unul tot mai dificil pe mãsurã ce
opinia publicã americanã, în primul rând, va fi tot mai puþin dispusã sã
le accepte.

27 martie
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Operaþiunea ‘ªoc ºi Groazã’ în
Ciºmigiu

Nu este vorba despre ‘primul terorist român’ ºi despre
grenadele lui zburãtoare - ultima, gãsitã în Ciºmigiu - ci despre ceea ce
se petrece vizavi, pe câmpul de luptã numit ‘Primãria Capitalei’.

Aici, de aproape trei ani se înfruntã douã forþe: de o parte,
Dictatorul Bãsescu, iar de cealaltã, Rezistenþa Consilierilor locali PSD.
Bãtãlia se duce pe toate planurile ºi în toate direcþiile, dar mai ales în
aceea a înlãturãrii de la putere a preºedintelui PD, considerat a fi un peri-
col deosebit pentru Capitalã, mai ales prin prisma planului sãu recent de
construire a unor parcaje ºi pasarele de distrugere în masã a populaþiei.
Spre deosebire de alte conflicte, de data aceasta ‘inspectorul’ Iliescu pare
sã fi reuºit sã evite pânã în prezent declanºarea unor ostilitãþi categorice,
punându-i pe combatanþi la aceeaºi masã ºi invitându-i sã lase la o parte
ranchiunele ideologice ºi sã se gândeascã mai mult la binele celor care
i-au ales.

Toate bune ºi ‘aproape’ frumoase, numai cã o iniþiativã PSD-
istã - lansarea unui sondaj de opinie menit sã arate cum stau, din punct
de vedere statistic, lucrurile în cele douã tabere - transformã armistiþiul
într-o campanie de tipul ‘ºoc ºi groazã’.

ªocul ºi groaza sunt însã împrãºtiate de rezultatele sondaju-
lui. Acesta zice cã dacã mâine bucureºtenii ar merge la vot, ar acorda
doar 34 de procente PSD-ului ºi 33 PD-ului! Cât despre funcþia de pri-
mar general, dictatorul Bãsescu ar fi reales de 75% dintre cei care ar
merge la vot. 56% dintre aceºtia considerã importante ºi parcarea ºi
pasajul, susþinute de Bãsescu, ºi nu doar reparaþia drumurilor - susþinutã
de consilieri ºi de Coaliþia social-democratã din spatele lor. Iar 67% din-
tre aceºtia considerã cã primarul general ar trebui sã aibe mai multe com-
petenþe decât i-au fost lãsate Bãsescului!

Este o loviturã mortalã pentru ‘Coaliþie’, care prevedea o
campanie scurtã ºi distrugãtoare în alegerile viitoare, în care intenþiona
sã punã în fruntea trupelor pe generalul de intendenþã Oprea sau pe
mareºalul de finanþe Florin Georgescu. În aceste condiþii, întreaga strate-
gie trebuie revizuitã, pentru cã - nu-i aºa - un dictator odios ca Bãsescu
nu poate fi lãsat sã infesteze electoratul cu obiceiurile lui ºi cu modelul
lui atât de nedemocratic. 

28 martie
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Ioana Maria Vlas 
a schimbat puºcãria...

Dupã ce a ispãºit aproape trei ani dintr-o condamnare pe
care, la urma urmelor, ºi-a pronunþat-o singurã, Ioana Maria Vlas, ‘arhi-
tecta’ celei mai spectaculoase prãbuºiri financiare de dupã Caritas, a
hotãrât sã schimbe locul de detenþie. S-a dus la ambasada României din
Tel Aviv, a spus cine este ºi a cerut documentele necesare pentru a putea
reveni în þarã ºi a da seamã - când nimeni nu se mai aºtepta -  de cele în-
tâmplate cu cei 300.000 de amãgiþi de posibilitatea unui câºtig uºor ºi
rapid.

Ioana Maria Vlas a optat pentru nelibertate cu mult înainte
sã se fi declanºat crahul FNI. Nimeni altcineva nu putea sã ºtie mai bine
ca ea spre ce se îndreptã. Unica soluþie era prelungirea agoniei. Nu s-a
întâmpat aºa. A fost suficient un zvon, o boare de neliniºte, pentru ca
dezastrul sã se propage cu viteza fitilului unei bombe. Explozia a prins-
o undeva pe drumul înspre ceea ce avea sã constituie puºcãria voluntarã
din Israel. Hãituitã, temãtoare, a stat închisã în casã, tremurând de teamã
la orice sonerie, la orice apel telefonic, la orice umbrã profilatã în dreptul
storurilor trase cu grijã. Probabil cã nimic nu poate fi mai rãu decât asta
ºi nu este de mirare cã în cele din urmã a preferat sentinþa mai uºoarã:
cea dintr-o puºcãrie adevãratã, în care ºti de ce ºi pentru cât timp vei sta.

Asta cred cã este explicaþia gestului - surprinzãtor, pentru
mulþi - al Ioanei Maria Vlas. Odatã cu intrarea în celula din Rahova cred
cã ºi-a regãsit deja o parte din liniºte. Rãmâne însã povara lucrurilor pe
care le ºtie ºi pe care, probabil, nu le va spune nimãnui. Pentru cã nu-i
este de folos. Fosta preºedintã a FNI ºtie cã târându-i pe alþii dupã ea nu
mai poate spera la nimic. Pe când dacã îºi pãstreazã o rezervã de în-
credere din partea tovarãºilor de hoþie, într-o bunã zi va putea sã le cearã
rãsplata.

Aºa cã, stimaþi pãgubiþi la FNI, dragi iubitori de adevãr, nu
vã faceþi iluzii: nu veþi afla de la doamna Vlas mai mult decât ºtiaþi deja.
ªi nici nu vã închipuiþi cã banii furaþi stau undeva, grãmadã, ºi vã
aºteaptã sã-i recuperaþi.

Vorba unui slogan comercial, la modã într-o vreme:
‘Rãmâne cum am stabilit!’ 

29 martie
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Opoziþia s-a unit din greºealã!

Vor fi extrem de interesant de urmãrit dezbaterile de astãzi
din parlament, pe marginea moþiunii depuse de partidele aflate în Opozi-
þie ºi transmise în direct de televiziunea publicã.

Pentru cã este un  moment istoric, cel puþin dupã anul 2000,
în viaþa noastrã politicã: pentru prima datã Opoziþia s-a unit! Din în-
tâmplare.

Iatã cã întâmplarea îºi joacã rolul recunoscut în teoriile
filosofice, reuºind sã facã ceea ce nu pot o sutã de programe ºi de strate-
gii. 

Pentru partidul aflat la Putere, aceastã moþiune ar putea sã
aibe un efect decisiv, aproape mortal! Chiar dacã premierul gãsea un
motiv de satisfacþie de a cãdea de pe urma pachetului de legi anti-
corupþie, nu cred cã un asemenea rezultat ar fi posibil atâta timp cât PSD
ºi-a asigurat, prin aliaþii sãi (UDMR ºi PUR) voturile necesare. Pericolul
venea dinspre propriile rânduri, de la parlamentarii nemulþumiþi de faptul
cã vor trebui sã se retragã din funcþii bãnoase sau cã vor trebui sã-ºi as-
cundã afacerile, sau de la cei care au primit suficient de clar semnale cã
nu se vor mai regãsi pe viitoarele liste.

Pericolul ar fi fost real dacã nu ar fi binecunoscute nãravurile
ºi lãcomia multora dintre aleºi, care nu vor accepta sã se lipseascã de
privilegiile ce decurg din poziþiile pe care le ocupã nici mãcar pentru o
lunã, darãmite pentru vreun an cât mai au de stat, doar pentru o simplã
rãzbunare.

Chiar dacã fãrã sorþi de izbândã, demersul Opoziþiei este im-
portant pentru calea pe care ar putea sã o deschidã, pentru o convieþuire
mai eficientã decât cea de pânã în prezent. Nici PRM ºi nici PD+PNL
nu pot spera, singuri, sã afecteze cu ceva poziþia liderului. Diferenþele
de opþiuni ºi de strategie ar putea cunoaºte ajustãri minimale care sã-i
poatã pune pe liderii lor la aceeaºi masã cel puþin în chestiunile de fond.
ªi pentru C.V. Tudor devine evident faptul cã radicalismul discursului
nu mai poate depãºi o marjã de susþinere, statistic limitatã, ºi pentru
Stolojan ºi Bãsescu e clar cã singuri, doar ei ºi cu ai lor, nu vor putea
clinti blocul social democrat. Importantã va fi platforma comunã de pe
care i-ar putea surprinde pe adversarii politici ºi prin care ar putea de-
termina schimbãri în profilul electoral.

Moþiunea de astãzi nu constituie un pericol. N-aº spune,
însã, acelaºi lucru, despre una dintre cele care vor urma. 

31 martie     
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Generalul armatei moarte

Nici că s-ar putea potrivi ceva mai bine decât titlul roma-
nului scriitorului albanez Ismail Kadare, pentru situaţia pe care o
cunoaşte fotbalul românesc după dezastrul de sâmbătă.

De fapt, ‘dezastrul de sâmbătă’, e un fel de a spune. Dezas-
trul n-a început sâmbătă, nici acum un an sau doi. El a început imediat
după ‘90, când fotbalul a intrat pe mâinile unor oameni lipsiţi de
scrupule, ce au făcut din el ceea ce este astăzi: o afacere, de cele mai
multe ori murdară.Succesele internaţionale de la sfârşitul deceniului 9,
care au continuat până spre finele celui de-al zecilea ne-au amăgit. Jucă-
tori de valoare mondială, veritabilă generaţie spontană (pentru că n-aş
vrea să se creadă că sistemul comunist a fost un model de moralitate în
sport), ne-au oferit satisfacţii şi succese la care, în mod normal, n-am fi
putut trage vreo nădejde. În timp ce Hagi şi ai lui câştigau meciuri, în
spatele lor mafia fotbalistică (ce a grupat, de-a valma, sportivi, afacerişti,
arbitri, jurnalişti şi politicieni) câştiga bani şi îşi continua edificiul de
blaturi şi aranjamente mănoase care aveau să conducă spre finalul pre-
vizibil.

Meciul de sâmbătă, cu danezii, n-a făcut decât să demon-
streze că nu putem avea Naţională şi rezultate şi fără campionat. Sau cu
un campionat ca acesta!Acest 2-5 este picătura care a umplut paharul
amărăciunilor şi a dat pe dinafară făcându-ne clară ideea că nu avem la
ce spera. O bună bucată de vreme de acum încolo. Nu ghinioanele
ne-au învins, ci mentalitatea şi obişnuinţele. Acestea fac ca jucători va-
loroşi, luaţi unul câte unul, să nu poată face împreună o echipă, pentru
că aceasta este guvernată de principiile şi regulile mafiei.

Cea mai tristă situaţie este aceea în care se află Puiu Iordă-
nescu. Om corect, cu frica lui Dumnezeu, Puiu a sperat că va putea îm-
păca cinstea lui cu necinstea altora şi va putea repeta succesele din trecut.
Aici însă nu era vorba doar de bună credinţă şi dorinţă. Puiu Iordănescu
a fost un mare antrenor atunci când a avut la îndemână jucători mari, în
formă şi cu dorinţa de a învinge. Nu mai este cazul. Cu jucători, în ma-
joritatea lor mediocri, Iordănescu n-a reuşit să facă altceva decât să-şi
pună sieşi o ştampilă de antrenor mediocru. 

Demisia sa de la Naţională, gest firesc după o astfel de per-
formanţă nu mă face să mă întreb decât de ce a acceptat o astfel de umi-
linţă, încă din momentul în care a decis să revină şi să preia un cal mort
cu pretenţii de câştigător al derby-ului. Pentru că, sâmbătă, generalul
s-a aflat la comanda unei armate moarte.  

1 aprilie
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‘Furtunã în deºert’ - 
pe ‘Lia Manoliu’

Reverberaþii ale rãzboiului din Golf s-au manifestat ºi pe la
noi, sâmbãtã seara, când stadionul ‘Lia Manoliu’ s-a prezentat în condiþi-
ile în care doar dunele de nisip mai lipseau pentru a reproduce decorul
din zona pe unde se poartã cel mai nou rãzboi al secolului.

Nu ºtiu cum ar putea fi împãrþite rolurile - noi eram irakienii
ºi danezii - americanii, sau viceversa - dar pe parcursul întâlnirii, când
în urma jucãtorilor se ridicau trâmbe de praf, de parcã erau coloane de
Hummer, aveam cert sentimentul cã suntem undeva prin deºertul
Mesopotamiei, ºi nu în bulevardul Muncii. Pânã ºi ceea ce s-a întâmplat
în teren a semãnat cu raidurile ºi ambuscadele care au loc prin aceeaºi
zonã a lumii spre care sunt aþintite privirile a miliarde de oameni.

Pentru milioanele de priviri româneºti, ‘rãzboiul’ de pe ‘Lia
Manoliu’ cea chealã de gazon, a avut semnificaþia unei capitulãri fãrã
condiþii, totul fiind, parcã, împotriva noastrã: ºi danezii, ºi balonul, ºi
gazonul, ºi unii dintre fotbaliºtii noºtri... Ar fi, însã, o eroare, sã facem
dintr-un simplu joc un motiv de tragedie naþionalã. Fotbalul e fotbal ºi,
indiferent cum e gazonul, balonul e rotund ºi rezultatul poate fi oricare.
Nu rezultatul este problema, ci ceea ce se ascunde în spatele sãu.

Una dintre probleme ar fi nefireasca implicare a autoritãþilor
în aceastã chestiune, dincolo de limitele mandatului lor. Guvernul
României are suficient de multe alte lucruri de rezolvat ca sã nu fie
nevoie sã dea ‘garanþii guvernamentale’ pentru ceea ce nu este în puterile
sale: creºterea ierbii! Cât ar fi de inteligent ºi de rãzbãtãtor secretarul
general al Guvernului, era clar cã nu putea sã dea ordin gazonului sã în-
verzeascã pe sub zãpadã. Bine a zis colegul sãu Cozmâncã, mai puþin
ahtiat dupã fotbal ºi dupã luminile rampei: nu de un Palat de milioane
de dolari avea nevoie fotbalul nostru, ci de terenuri bune, bine îngrijite.

A doua problemã o constituie clasicul nostru hei-rupism: ne
trezim în cel de-al 11-lea ceas ºi încercãm sã recuperãm ceea ce-am
neglijat sau n-am fãcut pânã atunci, crezând cã în felul acesta vom lãmuri
chestiunile. S-a vãzut cã nu se poate. S-a plombat asfaltul, s-a curãþit
parcul stadionului de gunoaie, s-a mai dat cu var pe ici-colo, dar ceea ce
era mai important - terenul de joc - a rãmas aºa cum îl ºtiam.

Furtuna din deºertul stadionului ‘Lia Manoliu’ este tipicã
pentru un pãgubos mod de reacþie, care ne caracterizeazã...

2 aprilie
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‘Filiera irakianã’ a lui Vanghelie

Fire activã ºi bãgãreaþã cât mai în faþã, aºa fel încât sã iasã
bine în pozele pe care le publicã gratis în jurnalul propriu sau contra
platã, în altele, dl Marian Vanghelie, primarul sectorului 5 ºi cavaler de
Ferentari, doreºte din tot sufletul sã rãmânã în analele politicii mãcar
încã patru ani. La locul sãu sau - de ce nu? - în altele, ‘mai sus puse’,
cum se spune prin sector. Ei bine, pentru a atinge   acest obiectiv de
onoare, fercheºul primar nu se dã în lãturi de la nimic construindu-ºi o
imagine cât mai completã de tatã ºi mamã, laolaltã, a populaþiei oropsite
din sector.

În afara ciorovãielilor în limbaj colorat cu primarul general,
Vanghelie s-a mai remarcat în cursul actelor sale de binefacere. Colegii
sãi (de primãrii!) au rãmas în fund când, la finele anului trecut, primãria
sectorului 5 - prin vocea ºi acþiunea sa cea mai autorizatã - a fãcut dintr-
un numãr nedefinit de amãrãºteni, milionari! S-au pomenit bieþii oa-
meni, din senin, cu câte un sac în care se aflau 12 kile de oþet (?!), 10
tuburi de muºtar (?!), câte 4 seturi de cãrþi de joc (din  plastic!), 60 de
pixuri (sã tot scrie), 108 creioane (...) ºi câte 36 de periuþe de dinþi sã se
spele omul dupã ce consuma ºi merindele rãtãcite în sac. Dupã Vanghe-
lie, în fiecare desagã s-ar fi aflat cam 10 milioane de lei - în naturã, pro-
duse care parcurseserã pânã aici un drum extrem de lung, trecând prin
17 firme (unele,  zice-se, chiar ‘fantomã’) care ºi-au adãugat fiecare câte
ceva din valoarea produselor. O adevãratã ‘filierã irakianã’, majoritatea
firmelor aparþinând unor conaþionali de-ai lui Saddam, poposiþi pe la noi
pentru afaceri cu diverse primãrii ºi diverºi primari.

N-o spunem noi! O spun ziarele ºi o spun, la rândul lor, nis-
cai consilieri locali pe care Vanghelie n-a reuºit sã-i alinieze la comanda
sa. O comandã care, de Anul Nou 2003, a valorat 96 de miliarde de lei
- adicã 2,5 milioane de dolari - scoºi din visteria primãriei pentru a în-
dulci zilele unui numãr niciodatã precizat de beneficiari ‘finali’.

Banii lipsã se regãsesc uºor în imaginea primarului ºi în
campania electoralã începutã atât de grijuliu - timpuriu de cãtre vajnicul
luptãtor pentru un loc cât  mai bun sub soarele politicii. 

3 aprilie
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ªi gazonul e rotund...

...ºi, ca dovadã, faptul cã Puiu Iordãnescu a ajuns, în doar
trei zile, de unde a plecat: la cârma unei Naþionale în derivã ºi fãrã nici
un orizont!

Despre gazonul de pe ‘Lia Manoliu’ (curatã blasfemie, vorba
lui Miticã, sã spui cã s-a jucat meciul pe o... moartã!) s-a discutat deja
prea mult. Dacã aº fi mai bãnuitor din fire, m-ar duce gândul la vreo
nouã diversiunea de-a Puterii, menitã sã abatã atenþia populaþiei ºi a
Opoziþiei de la problemele grave ale naþiei, lansând în arenã tema
creºterii ierbii pe solul nisipos din bd. Muncii. Nu cred cã acesta a fost
motivul pierderii meciului: terenul prost, tare, fãrã gazon. Pentru cã pe
acelaºi teren au jucat ºi danezii ºi ceva mã face sã cred cã sunt mai puþin
obiºnuiþi decât noi sã joace în asemenea condiþii. Aº crede, mai degrabã,
cã terenul prost ne-a avantajat sau ar fi trebuit sã ne avantajeze. Cã nu
s-a întâmplat aºa, e o altã chestiune.

Semnificaþia meciului de sâmbãtã este cu totul alta: eºecul
Naþionalei confirmã cu vârf ºi îndesat, eºecurile sportului românesc în
general ºi ale fotbalului - disciplina cu expunere mediaticã majorã - în
special. Fotbalul românesc, cel mai greu încercat de economia de piaþã,
este ºi primul care dã cele mai acute semne de obosealã. Dupã succesele
din ultima jumãtate a deceniului 9 ºi prima jumãtate a ultimului, s-au
fãcut simþite semnele declinului ºi ale crizei. Îmbãtaþi de succese ºi de
dolarii care au curs asupra lor, diriguitorii fotbalului le-au ignorat sau
au încercat sã le deturneze. 

S-a ajuns într-un moment în care gunoiul nu mai poate fi as-
cuns sub preº, pentru ca atât casa fotbalului, cât ºi ‘regii’ sãi sunt goi.
Nici preºuri, ºi nici veºminte care sã ascundã lãcomia, indiferenþa ºi in-
competenþa care au fãcut din ceea ce mai ieri era o mândrie pentru mili-
oane de români, azi sã fie resimþit ca o ruºine.

Cât despre rãzgândirea lui Iordãnescu - nu mai este nimic
de comentat. E în ‘firescul’ acestui anormal aproape total. ªi un semn
cã nu vrem sã învãþãm nimic ºi nici sã îndreptãm ceva.

4 aprilie 
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Francofilia n-a salvat România!

Într-o ediþie recentã a sa, prestigiosul ‘Le Monde’ deplânge
schimbãrile  afective petrecute în ‘micul Paris’: ‘Singura þarã latinã din
Europa Centralã ºi de Est, cunoscutã pentru francofilia sa, abandoneazã
cocoºul galic pentru vulturul american’. Autorul articolului adaugã faptul
cã ‘atitudinea pro-americanã, cultivatã cu îndârjire de autoritãþi, pare sã
meargã împreunã cu un sentiment din ce în ce mai antifrancez’.

Cât este de realã o asemenea percepþie, rãmâne de discutat.
Cu siguranþã cã o anumitã conjuncturã nu va putea afecta major aproape
douã secole de afinitãþi culturale, adânc înrãdãcinate în generaþiile ma-
ture. Nu cred cã este vorba despre o ‘atitudine antifrancezã’, din partea
autoritãþilor ºi a populaþiei, cât despre o percepþie realistã a disponibili-
tãþilor ºi a raporturilor de forþe de pe scena internaþionalã.

Ca orice þarã micã, România a fost, în istoria sa, permament
la discreþia marilor puteri care i-au decis, nu odatã, destinul la masa
verde. Faptul cã cele mai multe decizii favorabile nouã au fost determi-
nate de influenþa francezã este o realitate. Din pãcate, însã, atunci când
România a fost în postura de a-ºi alege un protector, în momentul des-
prinderii sale de blocul ideologic din care fãcuse parte, oferta francezã
a fost mai mult decât modestã, ºi a rãmas, de regulã, ancoratã în zona
bunelor intenþii. Niciodatã Franþa nu a mai reuºit sã punã umãrul, decisiv,
la aproprierea obiectivelor româneºti, indiferent dacã a fost vorba de
afaceri europene sau mondiale. Blocatã pe partea Germaniei de resenti-
mentele istorice cauzate de cele douã ‘întoarceri ale armelor’, României
nu i-au mai rãmas alte opþiuni decât a-ºi îndrepta atenþia spre America.
O Americã devenitã unica super-putere, capabilã sã hotãrascã singurã
ceea ce, de regulã, era considerat un apanaj democratic. America a fost
cea care ne-a dat periodic ºi cele mai concrete semnale de sprijin, între
acestea aderarea la NATO rãmânând cea mai semnificativã performanþã
a noastrã. În aceste condiþii, ‘îndârjirea’ româneascã de a-ºi manifesta
atitudinea pro-americanã este pe deplin justificatã, iar supãrarea Franþei
riscã sã rãmânã una fãrã rost. Cel puþin atâta timp cât vom continua sã
nu prea avem ce datora ‘cocoºului galic’, mai mult decât þâfna preºe-
dintelui Chirac.
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Sindromul ‘tirului 
prietenesc’ acut atipic

La aceastã orã se pare cã numãrul victimelor din rândul tru-
pelor Coaliþiei care luptã în Irak provocate de ‘virusul’ tirului prietenesc
(lovituri care vizeazã, din  nebãgare de seamã, efectivele proprii) este
mai mare decât cel provocat de cãtre tirurile irakiene.

Este o situaþie fãrã precedent în analele conflictelor majore
ºi ea creeazã o stare de tensiune ºi de confuzie cu urmãri considerabile
pe planul iniþiativelor tactice ºi strategice ce au ca obiectiv eliberarea
Irakului de cãtre irakienii consideraþi a fi responsabili pentru izbucnirea
acestei conflagraþii ºi pentru situaþia în care sunt puºi, în aceste condiþii,
ceilalþi irakieni.

Misiunea trupelor pe care Coliþia americano-englezã le-a
trimis în Irak devine, pe zi ce trece, tot mai complicatã. Lipsa de sin-
cronizare ºi de interconectare (rachetele Patriot, de pildã, nu ‘recunosc’
aparatele de zbor britanice ºi, de aceea, unde le prind, le doboarã!) fac
ca atenþia luptãtorilor sã fie distribuitã egal, atât în faþã, cãtre inamic, cât
ºi în spate, cãtre aliaþi sau cãtre propriii combatanþi.

Înainte de a se cunoaºte rezultatul final al acestui rãzboi, se
înregistreazã un veritabil progres în ceea ce priveºte tehnica acþiunilor
preluate pe câmpul de luptã. Strategii vor trebui sã defineascã mai exact
diferenþele specifice, nu doar în materie de tehnicã, ci ºi de personal.
Cea mai gravã eroare, manifestatã dealtfel ºi în precedentul rãzboi, cel
din Kossovo, este aceea de a anihila aliaþii locali - atunci, refugiaþii al-
banezi, acum - aliaþii kurzi.

Rãzboiul se desprinde de modelele clasice tot mai mult în
timpurile moderne, când populaþia civilã devine o entitate pe care legile
internaþionale o iau tot mai mult în calcul. De aici ºi partea cea mai deli-
catã a rãzboiului irakian: asaltul asupra Bagdadului! Cum vor putea fi
evitate pierderile din rândul populaþiei civile, într-un rãzboi de gherilã,
neconvenþional, în care fiecare civil poate fi un combatant? În care fe-
meile - kamikadze încep sã devinã un fenomen? ªi în care jurnaliºtii se
transformã într-o povarã tot mai greu de protejat ºi de controlat?

Din toatã aceastã harababurã rãmâne satisfacþia (oare?) a
celor care mor de mâna alor lor, ºi nu de aceea a duºmanului. Cãci aºa
s-ar putea traduce mai bine acest atât de prezent ‘friendly fire’. 

8 aprilie



98 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

George Orwell: ‘2003’

Celebrul scriitor englez George Orwell, cel care a zugrãvit
în al sãu ‘1984’ tabloul sumbru al totalitarismului ajuns la limitele sale
extreme, ar fi avut un bun prilej sã-ºi exerseze imaginaþia pe un subiect
paralel: democraþia intratã în faza acutã a ‘dublei gândiri’ ºi al contrastu-
lui, nici mãcar jenant, dintre vorbe ºi fapte, dintre intenþii ºi acþiuni.

Criza din Irak constituie, din acest punct de vedere, un e-
xerciþiu stilistic impecabil: avem, pe de-o parte, grija pentru demnitatea
persoanei ºi respectul faþã de libertãþile individului, iar pe de altã parte,
calculul rece al profitului ºi împãrþeala la masa verde a prãzii de rãzboi.
Avem dorinþa declaratã de a evita un conflict cu vãrsare de sânge ºi, pe
de alta, pregãtirile asidue pentru declanºarea rãzboiului. Avem respectul
declarat faþã de instituþiile internaþionale ºi ignorarea lor totalã. Avem
principiul eliberãrii unui popor în faþa realitãþii care reprezintã eliberarea
poporului de sine însuºi. Avem respectul pentru libertatea de expresie ºi
libertatea presei ºi bombardarea unor obiective civile, precum staþii de
televiziune ºi birouri de presã. Avem grija pentru obiectivitatea relatãrilor
de pe câmpul de luptã ºi transformarea în ‘persona non grata’ a celor
care transmit altceva decât s-a convenit. Avem noþiunea hotãrârii desti-
nului lor de cãtre înºiºi cei eliberaþi ºi numirea guvernatorilor militari
sau civili în buzunar. Avem principiul reconstrucþiei unei þãri care, mai
întâi este demolatã cu grijã ºi apoi reconstuitã pe bani sãi de cãtre de-
molator, la preþurile impuse de acesta. N-aº vrea sã se creadã cã propa-
ganda occidentalã este mai rea decât cea orientalã. Cã irakienii au un
grad mai mare de coincidenþe între vorbe ºi fapte. Din contrã. Ambele,
însã, sunt la fel de nocive atunci când nu þin seamã de un element e-
senþial: omul. Or, în bãtãlia din Irak se confruntã orice - interese, ambiþii,
rãzbunãri - dar nu oameni. Oamenii sunt cei care suportã ºi plãtesc. Cu
propriile lor vieþi ºi cu propriul lor prezent.

De la ‘1984’ la ‘2003’ nu este decât un pas - acelaºi care
desparte sublimul de ridicol. Iar de aici la o nouã ‘Fermã a animalelor’
distanþa nu se mai mãsoarã în ani.   

9 aprilie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 99

Povara victoriei

În Irak lucrurile se îndreaptã spre un deznodãmânt pe care
nici un observator cu minte nu cred cã l-a pus vreun moment la îndoialã.
Controlul total al Capitalei ºi, implicit al þãrii, poate fi o chestiune de
ore sau de zile, chiar dacã ceea ce s-a întâmplat pânã acum a contrazis
planurile cam prea optimiste ale Pentagonului. Dar, probabil cã marea
surprizã a campaniei rãmâne rezistenþa sporadicã ºi lipsitã de convingere
a unei armate pe care specialiºtii o considerau a fi una dintre cele mai
redutabile. Cu o aviaþie inexistentã, cu blindatele rãmase prin adãposturi,
te întrebi din când în când cu cine se bat americano-englezii, ºi pe unde
vor fi “trupele de elitã” ale Gãrzii Republicane despre care vorbeau cu
teamã, parcã, strategii de la Washington. Iluzia unei rezistenþe de lungã
duratã a fost, însã, spulberatã de pãtrunderea demonstrativã a unor blin-
date americane prin centrul oraºului despre care se credea cã ar putea
deveni un al doilea Stalingrad.

Capturarea sau îngroparea lui Saddam sub dãrâmãturile
buncãrelor sale va aduce victoria. Dar, odatã cu aceasta, ºi marile pro-
bleme pe care le va implica controlul unei þãri aflate în pragul haosului
total, a cãrui populaþie nu va mai putea fi þinutã în frâu cu raiduri aeriene
ºi cu atacuri ale blindatelor. Americanii întrevãd abia acum aceastã per-
spectivã ºi aºa se explicã schimbarea de ton ºi de opþiuni, potrivit cãrora
“cartoful fierbinte” al victoriei ar urma sã fie preluat de cãtre ONU.
Acelaºi ONU de care nu s-a þinut cont la declanºarea ostilitãþilor, este
chemat sã gestioneze un dezastru umanitar care s-ar putea sã depãºeascã
ºi cele mai sumbre previziuni, fãcând din Irak un Afganistan la puterea
a doua.  

10 aprilie
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Pe Saddam l-au dat jos 
tancurile americane

Rolul pe care-l joacã tancurile în politica ultimului secol nu
va putea fi, probabil, egalat de nici un alt mijloc de “distrugere în masã”.
Dacã în Europa de Est, comunismul a sosit cãlare pe tancurile sovietice,
în Orientul Mijlociu democraþia încearcã sã-ºi facã loc agãþatã de
cârligele tancurilor americane. Un astfel de tanc a ancorat deunãzi sim-
bolul totalitarismului irakian ºi, în uralele unui public eteroclit, a pus la
pãmânt statuia de 6 metri înãlþime a lui Saddam din mijlocul Bagdadului.
Imaginile vor rãmâne de referinþã pentru scurta istorie a cruciadei ameri-
cano-englezeºti împotriva “imperiului rãului” dintre Tigru ºi Eufrat.
Deja, posturile de televiziune le reiau obsesiv. Pentru noi, românii, ele
sunt aducãtoare aminte de vremuri nu demult trecute. Rãfuiala cu sim-
bolurile totalitarismului pare sã fie un loc comun al tuturor acestor treceri
de la regimuri autoritare la anarhiile care preced zbuciumatele aºezãri
ulterioare. Este un soi de exorcizare, prin care oamenii se rãzbunã pentru
toate frustrãrile încercate. Îndârjirea cu care mulþimea târa capul de fier
al dictatorului, atârnat de frânghia pe care tanchiºtii americani o folo-
siserã pentru a-l doborî are ceva comun cu portretele lui Ceauºescu cãl-
cate în picioare la Bucureºti, sau cu loviturile de târnãcop din Zidul
Berlinului.

Nu ºtiu cât de sincerã ºi cât de reprezentativã a fost reacþia
din piaþã faþã de pulsul general al sentimentelor irakienilor. Probabil însã
cã e momentul care îi va desprinde pe aceºtia de starea de hipnozã în
care au trãit în toatã acestã vreme ºi-i va face sã vadã mai limpede con-
tururile libertãþii. O libertate care, însã, nu seamãnã întotdeauna cu cea
a americanilor sau a europenilor. Iar de aici s-ar putea sã survinã frus-
trãrile ºi tulburãrile unei tranziþii la fel de inedite ca ºi cea din Est.
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Gafa ‘Andrei Gheorghe’
Stãruie o confuzie constantã în legãturã cu ‘cazul Gheorghe’:

aceea dintre posibila vinovãþie a crainicului PRO FM (de a fi fumat niºte
“iarbã”) ºi maniera în care a procedat Parchetul atunci când a eliberat un
mandat de arestare pe numele sãu.

Din aceastã confuzie principalã derivã o serie întreagã de con-
fuzii secundare care inflameazã opinia publicã ºi clasa politicã. Prima ºi
cea mai acutã disputã este cea de ordin politic ºi Opoziþia foloseºte creator
momentul ºi trage semnalul de alarmã: Puterea bagã pumnul în gura celor
care o criticã! Andrei Gheorghe este un personaj incomod, foloseºte orice
prilej pentru a ironiza sau pentru a-ºi bate joc de cei de la Guvern! Nu în-
tâmplãtor - zic aceºtia - arestarea a survenit a doua zi dupã ce, la emisiunea
sa de la PRO FM, Gheorghe îºi bãtuse joc copios de cântecelul ‘Cornuleþ
cu lapte’, care preamãrea politica socialã a Guvernului.

De cealaltã parte, Puterea, prinsã niþel la înghesuialã,
reacþioneazã ºi ea confuz. Premierul, la o orã de vârf, afirmã în direct cã
‘Parchetul a fãcut o gafã imensã!’ Nu precizeazã - ºi nimeni nu re-
cepþioneazã amãnuntul - cã gafa se referea la mandatul de arestare ºi nu la
cercetarea crainicului buclucaº. În felul acesta, dl Nãstase naºte resenti-
mente în propria tabãrã, fãrã a reuºi sã-i convingã prea tare nici pe cei din
tabãra adversã. Reiese, mai mult, cã prin aceastã declaraþie se amestecã
nepermis în treburile justiþiei, dându-i chiar directive (cu atât mai mult cu
cât se afirmã cã revocarea mandatului s-a fãcut dupã ce proaspãtul sãu con-
silier, Emil Hurezeanu, i-ar fi semnalat întâmplarea), ca sã nu mai vorbim
de faptul cã a fost pus într-o situaþie delicatã de cãtre însuºi procurorul ge-
neral, care nu i-ar fi semnalat intenþia Parchetului de a proceda în acest mod.

La rândul lor, cei care protesteazã împotriva abuzurilor au-
toritãþilor, evitã sã precizeze din ce punct de vedere privesc problema. Este
Andrei Gheorghe, mai presus de lege? Poate fi el exonerat de rãspundere
legalã doar pentru cã e un personaj cunoscut, formator de opinie, exponent
al unui grup media cu influenþã? Sau e vorba despre simplul fapt cã even-
tuala sa încãlcare a legii (care, bineînþeles, trebuie probatã) nu prezintã peri-
colul social care sã justifice mãsura extremã a arestãrii? Aici e problema.
Din pãcate, ºi mentalitatea procurorilor poate sã fie cu greu schimbatã. Pen-
tru majoritatea, arestarea reprezintã expresia automatã a autoritãþii lor. A
puterii pe care o deþin. A modului facil de a conduce o anchetã ºi de a obþine
rezultatele dorite. Ceea ce esre regretabil.

Pânã una-alta, procurorii au reuºit exact contrariul: sã facã din
vedeta PRO TV un soi de erou pe care sã-l livreze ca model unei generaþii
ºi aºa descumpãnitã de mesajele confuze ºi dubioase cu care este bombar-
datã. 
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Bãtãlia pentru petrol

Miza rãzboiului din Irak este, fãrã nici un dubiu, una
petrolierã. Restul consideraþiilor vin în continuare, iar ‘libertatea’ irakie-
nilor rãmâne o noþiune confuzã atâta timp cât Orientul gândeºte altfel
decât Occidentul. Irakul este, dupã Arabia Sauditã, þara care stã pe cele
mai mari rezerve de petrol din lume. Acest petrol risca, însã, datoritã
umorilor lui Saddam Hussein, sã nu urmeze cursul prestabilit de con-
clavul mondial al deþinãtorilor puterii. Saddam era mult mai incomod
pentru aceºtia, decât pentru compatrioþii sãi, mulþumiþi sã trãiascã mai
prost, e drept, dar mai uºor, de pe urma acestui dar al lui Allah.

Rezolvarea ‘cazului Saddam’ deschide însã un nou front: cel
al bãtãliei pentru împãrþirea petrolului irakian. Ruºii puseserã deja un
picior acolo ºi sunt hotãrâþi sã nu cedeze cu una - cu douã. Americanii
se gândesc ºi se rãzgândesc cum sã împartã celorlalþi ceea ce, eventual,
le-ar prisosi - deºi când e vorba de petrol nu prea se pune o astfel de
problemã. În paralel cu Irakul, o altã bãtãlie, la scarã corespunzãtoare,
se duce în România. Miza acesteia o constituie controlul celei mai mari
companii naþionale, de care statul este forþat sã se despartã din motive
pe care nu doar FMI-ul le ºtie. Petrom este compania care, de 13 ani,
produce cele mai importante beneficii, dar ºi cele mai importante
pagube. Pagubele sunt, bineînþeles, ale statului ºi ale cetãþeanului. Ben-
eficiile sunt ale celor care ºtiu cum sã facã sã le rãmânã partea leului.
Specialiºtii apreciazã cã, lunar, dispar din circuitul evidenþelor scriptice
circa 50.000 tone de petrol. Contravaloarea acestora intrã în diferite
buzunare ºi finanþeazã nu doar interese personale, ci ºi interese de grup.
Chestiunea cea mai specialã o constituie faptul cã ceea ce lipseºte nu
poate fi pus în evidenþã în condiþii normale - pentru cã ‘paguba’ se
plimbã prin conducte, neputând fi vreodatã stabilizatã ºi stabilitã.
Deschiderea competiþiei pentru privatizarea PETROM nu ia doar de la
gura celor în ‘exerciþiu’ aceastã sursã de beneficii neimpozabile, dar
ameninþã sã ºi dea în vileag manevrele prin care s-a produs, de-a lungul
timpului, aceastã imensã fraudã. Avem, pe de o parte, cursa pentru con-
trolul petrolului ºi, pe de cealaltã, cursa pentru împiedicarea acestui con-
trol.Cine va câºtiga, rãmâne de vãzut. Existã un singur lucru pe care toþi
cei implicaþi îl ºtiu cu certitudine: cã dacã în cel mult un an - un an ºi
jumãtate, nu se va reuºi sã se stopeze aceastã hemoragie care deregleazã
circuitele financiare internaþionale, va fi nevoie sã se intervinã din afarã.
Pe formula experimentalã în Irak. Cu relativ succes.
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Unde sunt armele 
de distrugere în masã?

Cu o oarecare jenã, contrazisã însã, imediat, de un optimism
ce are motive serioase, secretarul apãrãrii Rumsfeld a admis cã, deocam-
datã, nu s-au gãsit arme de distrugere în masã în Irak. 

Cãutãrile vor continua, însã, pânã la gãsirea acestora.
De ce este atât de sigur dl Rumsfeld?
Pentru cã, altfel, situaþia începe sã devinã delicatã. Cruciada

împotriva lui Saddam a fost jusitifcatã de neîncrederea în afirmaþiile
repetate ale acestuia cã ºi-ar fi distrus în masã toate armele de distrugere
în masã - chimice ºi bacteorologice. Despre cele nucleare nu s-a prea
mai vorbit, fiind destul de evident faptul cã de la bombardarea centralei
nucleare irakiene de cãtre israelieni, nu ar mai fi avut posibilitatea de a
pune la punct un astfel de program.

Americano-englezii au fost aproape convinºi cã în momentul
în care se va afla la strâmtoare, Saddam nu va ezita - aºa cum a fãcut-o
la Halabja sau în rãzboiul cu Iranul - sã foloseascã arme chimice sau
bacteriologice, cu orice risc. O bunã parte din efortul de rãzboi al aliaþilor
s-a concentrat pe protecþia propriilor trupe din acest punct de vedere,
ceea ce se regãseºte în costurile extrem de ridicate ale unei operaþiuni
care n-a mai avut, nici pe departe, amploarea estimatã iniþial.

Strania campanie irakianã lasã în urmã multele întrebãri
care-ºi vor gãsi cu greu rãspunsul, între care cea mai insistentã þine de
slaba rezistenþã opusã de trupele lui Saddam ºi de dispariþia misterioasã
a majoritãþii fruntaºilor regimului sãu.

Dar întrebarea la care va fi cel mai greu de oferit un rãspuns
rãmâne aceea legatã de armele de distrugere în masã, dacã acestea nu
vor fi gãsite pânã la urmã - fie cã Saddam le-a distrus, fie cã le-a ascuns
mult prea bine: de ce s-a mai pornit acest rãzboi? Democraþia ºi liber-
tatea poporului irakian au fost întotdeauna pe locul al doilea al motivaþi-
ilor. Primul a fost, întotdeauna, pericolul pe care îl prezenta pentru
celelalte naþiuni, utilizarea în scopuri teroriste a armelor chimice sau
bacteriologice.

În faþa unui astfel de risc rãmâne o soluþie: armele cu pricina
trebuiesc gãsite! Existã ºi un proverb care spune cã “cine cautã
gãseºte!” Aproape orice doreºte! 
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Slãbiciunea noastrã pentru
americani

Niciodatã, parcã, în actualul mandat, Guvernul n-a manifes-
tat mai multã consecvenþã - ca sã nu spun îndârjire - decât în cazul em-
bargoului declarat spre finele lui 2001 asupra adopþiilor internaþionale.
Atunci, premierul Nãstase a dorit sã dovedeascã oficialitãþilor europene
în general ºi baronesei Nicholson în special, cã problema copiilor insti-
tuþionalizaþi poate sã fie tratatã altfel decât pânã atunci în România ºi cã
aceºtia nu vor mai continua sã fie o marfã de export.

Cu riscul de a nemulþumi guverne asupra cãrora viitorii
pãrinþi adoptivi fãceau presiuni majore, premierul Nãstase ºi braþul sãu
înarmat în domeniu, ªerban Mihãilescu, au spus un ‘nu’ hotãrât multelor
fundaþii care, specializându-se în acest gen de tranzacþii, ajunseserã la
performanþe financiare de invidiat.

Embargoul a stârnit comentarii pro ºi contra: s-au pus în ba-
lanþã tot felul de argumente, ºi de ordin material, ºi moral. Struna pe
care au cântat partizanii adopþiilor a fost aceea cã prin sistare, multor
copii aflaþi în situaþii dificile li se refuza ºansa unei existenþe mai bune,
vitregindu-i în acelaºi timp pe cei rãmaºi de creºterea condiþiilor de trai
pe seama banilor obþinuþi de la adoptatori. Principalul argument moral
al autoritãþilor a fost acela cã o naþiune trebuie sã poatã sã aibã grijã de
copiii pe care-i produce, indiferent de conjunctura economicã sau
politicã. Cu toate intervenþiile care au curs în aceastã perioadã din partea
feluritelor guverne - spaniol, francez, israelian - ai noºtri s-au þinut tare.
Poziþia lor pare, însã, sã slãbeascã, ºi primul semn a apãrut în urma
vizitei celor doi senatori americani - Mary Landrieu ºi Larry Craig - ai
cãror alegãtori sunt foarte interesaþi de reluarea procesului.

Facem noi ce facem ºi ne þinem tari pânã vin americanii.
Pentru cã, dupã discuþiile cu cei doi senatori au ºi apãrut primele semne,
dinspre partea ‘buncãrului’ autoritãþii - Secretariatul de Stat al Guver-
nului - cã România s-ar putea sã-ºi nuanþeze atitudinea faþã de conti-
nuarea adopþiilor internaþionale.Problema mare este cã printr-un astfel
de gest, suspiciunile europenilor cã prea jucãm pe partitura americanã,
se vor întãri ºi vor genera noi reacþii. Prima va fi, cu siguranþã, din partea
iubitei noastre baronese, care va uita peste noapte de progresele noastre
în ale democraþiei... 
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Avertismentul lui Guest

Pãstrând proporþiile, discursul ambasadorului american
Guest, de la Conferinþa donatorilor Anticorupþie, de marþi, îmi pare cã
seamãnã cu avertismentul transmis de americani Siriei. Atenþie, dacã nu
vã bãgaþi minþile în cap, urmaþi voi! Pentru cã rãzboiul antiterorist este
pereche cu cel al anticorupþiei ºi ambele vizeazã, în ultimã instanþã, pre-
zervarea fragilului echilibru în care trãieºte lumea contemporanã.

Avertismentul lui Michael Guest nu trebuie sã ne ducã cu
gândul la cine ºtie ce acþiune în forþã. În nici un caz nu vor debarca trupe
americane la Kogãlniceanu pentru a se angaja într-o luptã corp la corp
cu marii corupþi ai României. Vor fi suficiente câteva mãsuri de blocaj
financiar, tãierea câtorva canale de alimentare cu oxigenul creditelor
înþepenitelor mecanisme economice ale þãrii, pentru ca avertismentele
sã se transforme în realitate.

Dl Guest pãrea, pânã  mai ieri, un bãiat bine crescut, care
dãdea, cu autoritatea naþiunii pe care o reprezintã, note de trecere gu-
vernanþilor români, susþinându-i în lupta lor cu dificultãþile tranziþiei ºi
ale integrãrilor.

Iatã, însã, cã tânãrul diplomat schimbã brusc registrul: cu
acelaºi zâmbet inocent, taie în carne vie, spunându-ne pe ºleau cã ºtie
foarte bine care sunt mecanismele corupþiei ºi cum funcþioneazã ele. Iar
dacã el le ºtie ºi le vede, e cu atât mai puþin posibil sã treacã neobservate
chiar de cãtre cei care au datoria sã le combatã.

ªi care ºi-au luat ºi angajamente în acest sens.
Pentru cã, mai întâi ºi mai întâi, demersul lui Guest este un

semnal adresat preºedintelui Iliescu, cel care ‘ºold la ºold’ cu George
Bush, sub curcubeul bucureºtean, s-a angajat sã lupte pe viaþã ºi pe
moarte cu corupþia. Nu personal - cãci ar fi prea dificil, dacã nu imposibil
- ci prin instituþiile competente ale statului. Instituþii care nu sunt în su-
bordinea sa directã, ci þin de Executiv. Adicã de acelaºi for care grupeazã
ºi cele mai multe motive de suspiciune, prin instituþiile sale confruntate
cu diferitele presiuni ºi tentaþii generatoare de corupþie.

Deºi nu a fost interpretat ca atare, avertismentul lui Guest
este un atac direct la instituþiile fundamentale ale statului român. Un atac
cãruia nu i se poate rãspunde decât într-un singur fel.
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200.000 dolari 
pe capul lui Saddam!

‘Viu sau mort’, conform tradiþiei Vestului Sãlbatic, Saddam
nu mai valoreazã decât 200.000 de dolari. Cel puþin aceasta este recom-
pensa pe care Pentagonul o oferã celor care ar putea sã furnizeze infor-
maþii despre locul în care s-ar ascunde acesta ºi alþi lideri ai fostului
regim. Ceea ce sugereazã ideea cã zvonurile despre moartea preºedin-
telui irakian în cursul bombardamentelor asupra buncãrelor sale nu sunt
însuºite de autoritãþile americane. Cum se explicã valoarea extrem de
scãzutã pe care o mai are Saddam pentru cei care i-au vrut capul cu orice
preþ ºi au pus, în acest scop, în miºcare, o maºinãrie de multe miliarde
de dolari? Care sunt motivele acestei spectaculoase cãderi a acþiunilor
‘Saddam’ la ‘bursa’ Coaliþiei?

Este încã una dintre multele enigme ce însoþesc aceastã cam-
panie cu o desfãºurare neaºteptatã. Neaºteptatã  mai ales prin rezistenþa
aproape simbolicã opusã de ‘temuta’ armatã irakianã. Pur ºi simplu, în
cursul acestui rãzboi ultramediatizat, n-am realizat cu cine s-au bãtut
americanii! N-am vãzut nici urmele celor vreo mie de victime pe care
americanii pretind cã le-au fãcut în cursul campaniei. Unde a fost aviaþia
irakianã? Ce-au fãcut blindatele irakiene? Unde s-au retras sau s-au as-
cuns efectivele de sute de mii de militari irakieni? Tuturor acestor în-
trebãri le pune capac dispariþia fãrã urme a celui mai vânat personaj din
istoria noului mileniu. Rãzboiul pare sã se fi încheiat ºi eforturile amer-
icane se îndreaptã spre administrarea dezastrului pe care l-a creat nu atât
rãzboiul, cât prãbuºirea sistemului. Poate fi, însã, el considerat ca atare,
atâta timp cât nu se va ºti nimic despre soarta lui Saddam? Atâta timp
cât el nu va coborî din legenda care se creazã, inevitabil, în realitatea
mormântului sau a celulei? Greu de crezut. Dispariþia lui consolideazã
însã un sindrom pe care l-a creat Afganistanul: volatilitatea þintelor. Im-
posibilitatea de a le depista cu toate performanþele tehnice pe care le
pune la dispoziþie o armatã ultrasofisticatã. Atâta timp cât nu i se va da
de urmã lui Saddam, Irakul va rãmâne un teren minat, iar pacea ameri-
canã a lumii o iluzie.  
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2004: Rock sau Vals?

A trecut ºi Summit-ul de la Atena unde ne-am bucurat pen-
tru succesul celorlalþi zece candidaþi admiºi în cel mai important val al
lãrgirii. În calitate de spectatori, ni s-au dat asigurãri cã data de 2007,
din ‘primãvarã pânã-n toamnã’, rãmâne valabilã pentru viitorul val
româno-bulgar. Cu o condiþie: sã încheiem capitolele de negociere pânã
în 2004, când se schimbã toatã ‘organigrama’ europeanã, în urma vi-
itoarelor alegeri continentale. 

În timp ce 2007 rãmâne un termen teoretic, 2004 este unul
foarte concret. Pentru cã admiterea României va depinde, în primul rând,
de capacitate noastrã organizatoricã de a respecta un calendar draconic,
în cazul cãruia nu mai încap clasicele aproximaþii. Va fi, în primul rând,
sarcina Executivului sã elaboreze toate normativele necesare. Pentru
asta, premierul va trebui sã se transforme într-un adevãrat ‘cãlãu’, care
sã nu admitã nici cea mai micã amânare sau derogare, chestiune greu de
realizat într-un moment în care, în cadrul Guvernului s-au format mai
mulþi poli de putere, sub influenþa scorului strâns care a rezultat din dis-
putele preºedinte-premier, de-a lungul anului trecut, cu un uºor avantaj
în favoarea primului.

Va fi necesarã, deasemenea, dinamizarea unui Parlament
obiºnuit sã funcþioneze la relanti, ºi convingerea majoritãþii sã lucreze
pentru binele unei puteri pe care ei s-ar putea sã nu o mai reprezinte în
urmãtorul mandat. Existã un mare numãr de senatori ºi parlamentari
care, ºtiind cã au ºanse reduse sã mai figureze pe viitoarele liste, vor fi
tot mai puþin dispuºi sã respecte disciplina de partid ºi programul parla-
mentar, situaþie în care domnii Vãcãroiu ºi Dorneanu vor avea sarcini
deloc de invidiat.

Existã, desigur, ºi alternativa: aceea de a renunþa la ritmul
de rock ºi de a lãsa lucrurile sã meargã în pas de vals, reluînd de la capãt
toate capitolele de negociere, nu cu 15 membri, câþi sunt acum, ci cu 25,
câþi vor fi dupã 2004. Este o eventualitate la care nici un  politician cu
minte nu se poate gândi fãrã sã i se facã pielea de gãinã...
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Ce faci când trei îþi zic cã eºti
beat?

Existã pe la noi un proverb despre care nu cred cã au
cunoºtinþã domnii Guest, Scheele sau Moore: când doi îþi zic cã eºti beat,
sã te duci sã te culci! Dacã afirmaþia vine din partea unei singure per-
soane, eºti îndreptãþit sã ai dubii: þi se pare cã mergi suficient de drept ºi
cã limba nu þi se împleticeºte în gurã. Dar când vine un al doilea ºi-þi
spune, verde, în faþã cã eºti cam matol, cea mai înþeleaptã soluþie este sã
mergi ºi sã te culci, sã-þi limpezeºti gândurile ºi sã meditezi la avertis-
mentul de la televizor: consumul excesiv de alcool dãuneazã grav
sãnãtãþii. Psihic ºi fizic. Evident cã nu are rost sã-l mai aºtepþi ºi pe al
treilea, cu acelaºi mesaj...

Chestia asta se potriveºte foarte bine cu problema corupþiei
la noi. Circulãm mai liniºtiþi, cum circulãm de 13 ani ºi vine tinerelul
ãsta, trimis de Bush, sã ne facã moralã ºi sã ne spunã cã facem valuri cu
damful corupþiei în nas! Auzi, tupeu! Unde-a vãzut el corupþie? Sã
ne-o arate cu degetul! Ce, chestiile ale cu medicamentele pentru SIDA?
Pãi nu de la ei, de la americani le luãm?

Când ne era supãrarea mai mare, hop ºi Obie Moore, ºeful
investitorilor americani, cu aceeaºi placã: nu ºi nu cã li se pun piedici,
cã e corupþia mare, li se cere ºpagã pentru orice. Sã vinã domnu’ Obie
ºi sã ne dea lista cu cei care iau ºpaga, ºi-i dau eu pe mâna lui Ponta,
zice, supãrat premierul. Dar ne vedem liniºtiþi de drum, nici prin cap nu
ne trece sã ne culcãm. Când, sã vezi minune: Jonathan Scheele, cu
acelaºi mesaj: cã avem probleme cu corupþia care ne împiedicã sã
mergem drept spre þintã! Aflat lângã þintã, la Atena, preºedintele o dã
cotitã: discuþii de seminar, opinii personale! N-avem timp de corupþie,
suntem prea ocupaþi cu integrarea.

Sã nu ne fie cu supãrare, dacã ne-o spun trei inºi - care sunt
cunoscuþi ca oameni cumpãtaþi ºi care nu se joacã cu vorbele - înseamnã
cã avem o problemã. ªi cã aceastã problemã tinde sã devinã cronicã. ªi
sã nu mai avem altã soluþie decât intrarea la ‘dezcoruptizare’... 

Ar fi pãcat, când am putea sã ne lãsãm voluntar de acest
viciu... care, dealtminteri mai ºi dãuneazã grav sãnãtãþii sociale. 
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Partidul-stat 
ºi partidul-de-buzunar

Schimbul de replici dintre liberali ºi social-democraþi a mai
înviorat niþel sfârºitul de sãptãmânã de dinaintea Sãptãmânii Patimilor
când, brusc, subiectele de presã intraserã într-o crizã vãditã.

Partidul Naþional Liberal, care s-a întãrit cu eternii
‘dreptaci’, Vosganian ºi Iorgulescu, a folosit prilejul pentru a ridica vocea
la ‘fratele mai mare’, în speranþa cã un numãr sporit de alegãtori vor re-
cepta aceastã luare de poziþie intransigentã. Pentru Partidul Social
Democrat, replica s-a bazat pe persiflarea unui adversar care nu poate
încã sã-i preia problema în mod real. Disputa s-a tranformat într-un meci
al declaraþiilor dintre ‘partidul-stat’ - PSD ºi ‘partidul de buzunar’ - PNL.

Sunt îndreptãþite etichetele pe care ºi le-au aplicat cele douã
formaþiuni care adulmecã adierile brizei electorale? Doar în parte.

Pentru cã, deºi dominã autoritar scena politicã cu cele vreo
45 de procente cu care-l crediteazã sondajele de opinie, Partidul Social
Democrat nu poate fi considerat un partid a cãrui autoritate sã nu poatã
fi contestatã. Iar contestãrile vin, cel mai des, din interiorul coaliþiei pe
care a fost obligat sã o formeze pentru a putea exercita actul de gu-
vernare. Relaþiile cu PUR sunt tot mai critice, partidul lui Dan Voiculescu
ameninþând cu ruperea protocolului. Nici UDMR-ul nu manifestã mai
multã docilitate, gãsind mereu prilejul sã reproºeze colegilor lor neres-
pectarea vreunei înþelegeri - ultimul fiind votul pentru Consiliul Superior
al Magistraturii. Cu aceºti doi ghimpi în coaste, PSD-ul riscã  sã rãmânã
în minoritate ºi sã-ºi rateze marºul spre un nou mandat la termen.

Este PNL un partid de buzunar? Nu cred. Dar nici un partid
important nu este, cu doar 10 la sutã din opþiuni. PNL-ul ar putea fi, însã,
oricând, elementul care sã încline balanþa electoralã într-o parte - cam
cum a fost PD-ul lui Roman în ‘96. Este cert cã de unul singur n-are o
altã perspectivã decât opoziþia, iar în opoziþie, vocea unui Stolojan se va
auzi mai puþin decât a unor tenori de profesie, precum Bãsescu ºi Vadim.

Problema PNL-ului este de a deveni credibil, ca o alternativã
certã de dreapta, într-o societate în care stânga este mult mai numeroasã
ºi mai diversã. Oricum, cearta celor douã partide rãmâne un episod
minor, de conjuncturã sau de tatonare, pânã la clarificarea strategiilor
electorale pentru 2004. 
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Nonºalanþa ºpãgii

Am uneori sentimentul - ca atunci când am aflat despre is-
prãvile primarului Anderco din Satu Mare - cã lupta cu corupþia, dacã
va începe vreodatã, va fi mult mai grea decât îºi închipuie cei care ne-o
cer cu atâta insistenþã. Deoarece corupþia a intrat în viaþa noastrã de
fiecare zi, face parte din noi ºi ne-am obiºnuit sã convieþuim cu ea, aºa
cum strãmoºii noºtri se obiºnuiserã cu ciuma, lepra, râia ºi alte boli cu
acþiune de masã. Ne mai scãrpinãm, o mai înjurãm, dar nu ne trece prin
cap cã am putea scãpa de ea pentru cã n-am auzit sã se fi inventat încã
antidotul.

În România post-decembristã ºpaga - expresia cea mai
elocventã a corupþiei - se practicã cu nonºalanþã, pe faþã, fãrã false pudori
ºi fãrã temeri legale. Primarul de care vorbeam a instituit, de când e în
fruntea urbei, o adevãratã regulã: ia 10% din orice afacere pe care o
aprobã sau o susþine. Dacã o ia în lei, ori o transformã imediat în valutã,
ori o depune la bancã sau o bagã în acþiuni. Om cinstit: nu pune banii la
ciorap sau la saltea, sã se devalorizeze, ci direct la bancã. ªi, la urma-
urmelor, de ce-ar face altfel? În România, ºpaga este motorul economiei:
ea face sã aparã vile luxoase, ºi maºini ultimul-rãcnet în ograda oricãrui
bugetar cu drept de semnãturã. O parte din bani, primarul Anderco i-a
bãgat ºi el în vile ºi maºini. De ce sã n-o fi fãcut, dacã o fãceau ºi
poliþiºtii, ºi judecãtorii, ºi procurorii ºi vameºii, ºi gardiºtii financiari?
Ce, el era mai râios decât alþii? Cine, ce sã le facã? Sã-i umfle pe toþi?
ªi atunci cine mai asigurã funcþionarea României? Cine o mai conduce,
dacã e sã fie luaþi la puricat toþi cei care au o responsabilitate în mersul
înainte al societãþii?

De asta spun cã lupta cu corupþia ºi ºpaga va fi grea. E ca ºi
cum te-ai lupta cu noroiul de pe pantofi, cu transpiraþia impregnatã în
haine, cu foamea ºi cu setea. E ca ºi când te-ai lupta cu tine însuþi, sã fii
mai bun, mai corect ºi mai cinstit, când ºi-aºa nimeni nu te întreabã de
ce eºti rãu, incorect ºi hoþ. 
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Avantajul de a nu fi 
membri ai Uniunii...

...nu este de neglijat. Avem, pânã în 2007, un rãgaz teoretic
pentru ca, pregãtindu-ne sã trecem testul aquis-urilor, putem sã utilizãm
avantajul de a nu fi membri dezvoltând o serie de activitãþi la care ceilalþi
vor fi nevoiþi sã renunþe, pentru a se încadra rigorilor europene. Un e-
xemplu, pe care mi-l dãdea un amic din vestul þãrii: odatã cu admiterea
sa în Uniune, Ungaria va fi nevoitã sã renunþe la producþia ºi exportul
de ‘pate de fois gras’ - ficatul de gâscã atât de preþuit de gurmanzii de
pretutindeni! Motivul: Europa nu este de acord cu ‘îndoparea’ gâºtelor,
considerând-o o manifestare de cruzime faþã de animale. Greu de spus
cu precizie dacã e aºa sau nu (oamenii se îndoapã de bunãvoie, atingând
rezultate comparabile, dar fãrã finalitatea practicã cunoscutã). Cert este
cã am putea trasfera din Ungaria, la preþuri mai mult decât avantajoase,
instalaþiile ºi tehnologia de prelucrare a acestui produs, preluând totodatã
ºi clientela lor. Nu este nici cinic, nici incorect: este doar o modalitate
de a ne adapta la o realitate în continuã miºcare.

Nenumãrate alte oportunitãþi de acest fel se manifestã în
domenii diverse. Depinde doar de noi sã reacþionãm în mod corespun-
zãtor. Cu atât mai mult cu cât - deºi nu vreau sã cobesc - ºansa noastrã
de a intra în Uniune în 2007 este foarte micã. Infimã, poate. Mai realist
mi se pare - pentru starea de lucruri prezentã - orizontul unui 2010. Nu
va trebui sã facem, într-o asemenea eventualitate, o tragedie din ratarea
acestui moment. Mai degrabã va trebui sã lucrãm cu atenþie ºi conºtiin-
ciozitate la un program complex ale cãrui etape ºi clauze nu pot fi în nici
un caz ºterse sau sãrite. Nepierzând, în acelaºi timp, din vedere nimic
din ceea ce putem realiza în plus, profitând de condiþiile favorabile ce
pot sã decurgã din acest dezavantaj. 
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Nu e frumos sã arãþi cu degetul!

Iritarea oficialitãþilor române faþã de declaraþiile repetate ale
ambsadorului american care aduce critici, deloc voalat, climatului de
corupþie din România, este, pânã la un punct, de înþeles. ‘Sã ni-i arate
cu degetul pe corupþi, ca sã ºtim pe cine sã împuºcãm pe stadioane’ -
rãbufneºte, mai deunãzi, premierul Nãstase, cel care volens-nolens, în-
caseazã mai toate ºuturile. Pentru cã se aflã la cârma unui aparat cãruia
îi revine sarcina de a lupta cu un fenomen care se manifestã, cu con-
secinþele cele mai grave, în chiar interiorul sãu. Dealtfel, dl Guest nici
nu face un secret din faptul cã acea corupþie pe care el o acuzã nu este
nici cea de la nivelul portarilor din spitale, nici cea de la ghiºeele ad-
ministraþiei financiare unde-ºi plãtesc pensionarii taxele ºi nici de la Ad-
ministraþia Cimitirelor. Cine i-a urmãrit cele douã luãri de poziþie poate
sã punã ºi degetul pe locurile ‘bolnave’ din organismul statal. Este, mai
ales zona cu care au de-aface investitorii strãini: agenþia de privatizare,
cu întreaga ei moºtenire istoricã întinsã peste vreo trei guvernãri, prin-
cipalele ministere economice, ministerul de Finanþe ºi chiar ºi unele
bugetare, cum este cel al Sãnãtãþii. În loc sã cearã nume - pe care uzanþa
relaþiilor internaþionale le exclude din capul nostru, oficialii noºtri deciºi
sã lupte cu corupþia ar trebui sã încerce sã le afle singuri. Nici n-ar fi
greu. Ar trebui sã ia doar la mânã marile tranzacþii dubioase, sã citeascã
numele celor care semneazã documentele ºi sã evalueze diferenþele
strigãtoare le cer între realitatea concretã ºi ficþiunea actelor.

Rãdãcinile corupþiei se aflã, inevitabil, acolo unde statul are
ceva de dat ºi unde cei care doresc aceste lucruri au gãsit înþelegere pen-
tru soluþiile nefireºti propuse. Trunchiul cel gros al fenomenului va putea
fi identificat printr-o lecturã atentã a principalelor acte normative care
lasã loc de întors ºi de interpretãri pentru chestiuni care ar trebui sã fie
foarte clar delimitate. ªi aici sunt semnãturi în clar ºi cãutarea cinstitã
poate fi încununatã de succes.

Atâta timp cât se va mãrgini sã aºtepte nume de la alþii, gu-
vernul se condamnã singur la neîncredere ºi la suspiciunile de complici-
tãþi în lanþ care blocheazã orice progres în aceastã luptã ciudatã ºi
ineficientã. 

25 aprilie
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Numãrãtoarea ouãlelor de Paºte

Cât pe ce sã iasã unul în minus, dacã n-ar fi fost intervenþia
cu dublu înþeles a preºedintelui care, abia întors de pe tãrâmul de legendã
al Uzbekistanului, a fost readus cu picioarele pe pãmântul solid al
politicii româneºti de cãtre jurnaliºtii prezenþi pe aeroport. Subiectul a
fost acela atât de fierbinte al ministrului Sãnãtãþii ºi al lungimii manda-
tului domniei sale. Faþã de premier, care la presiunea publicã înclina spre
o despãrþire înainte de termen de doamna Bartoº, Iliescu a fost mai reti-
cent, atrãgând atenþia cã schimbarea oamenilor - a persoanelor, adicã -
nu atrage automat, dupã sine, rezolvarea problemelor. A fost nu doar o
constatare, ci ºi un avertisment mai general care readuce în atenþie atât
de discutata chestiune a remanierii.

Este foarte puþin probabil, în aceastã conjuncturã, cã dupã
Paºte, în coºul executiv sã fie cu un ou mai puþin! Doamna ministru
Bartoº va continua sã-ºi poarte crucea spre Golgota finalului de mandat,
continuând sã funcþioneze ca un soi de paratrãznet al nemulþumirilor
generale. Sãnãtatea rãmâne una dintre zonele delicate ale societãþii
româneºti, ºi aici se manifestã unele dintre cele mai acute contradicþii
ale Tranziþiei. Faptul cã ministrul Bartoº este, cum zice premierul, ‘prea
bunã’ ºi cã s-a ocupat mai mult de problemele de inimã ale sãnãtãþii,
decât de cele de buzunar, are o logicã. Dna Bartoº e medic internist.
Inima este principalul sãu obiect de studiu. Pentru buzunare existã alte
tipuri de specialiºti. Eroarea de fond de la care pleacã majoritatea ireg-
ularitãþilor este aceea cã noi, toþi, ne aºteptãm ca un medic bun sã fie, în
acelaºi timp, ºi un bun manager. Or, lucrurile nu stau aºa. De ce sã nu
fie ministru al Sãnãtãþii un economist, pentru cã ministerul asta trebuie
sã facã, sã gestioneze, nu sã trateze. De tratat, trateazã spitalele. Ele însã
trebuie gestionate ºi administrate în aºa fel încât sã funcþioneze corect
ºi continuu.

Cred, de aceea cã, deºi schimbarea oamenilor (alta decât cea
în bine) nu rezolvã automat problemele, anumite corecturi se impun.
Mai ales cele din concepþii ºi din modul de a aborda problemele. Aºa
încât înclin sã cred cã e mai bine pentru toatã lumea dacã la numãrã-
toarea de dupã Paºte, în coºul Guvernului va fi cu un ou în minus. S-ar
putea ca minusul acesta sã aducã plusul de soluþii de care sãnãtatea are
nevoie ca de aer.  

26 aprilie
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Datoriile României

Dupã cum relateazã agenþiile internaþionale de presã, liderii
fostei opoziþii irakiene, gata sã punã mâna pe putere la Bagdad cu spri-
jinul americanilor, sunt de pãrere cã noul Irak n-ar trebui sã plãteascã
datoriile vechiului Irak!

Cu alte cuvinte, vinovãþia pentru îndatorarea þãrii cade ex-
clusiv în sarcina lui Saddam. Sã plãteascã el!

ªtirea ne liniºteºte. Aveam un stres legat de eventualitatea
de a ne pomeni aºa, nitam-nisam, cu 1,7 miliarde de dolari pe care ni-i
datoreazã Irakul încã de pe vremea lui Ceauºescu. Potrivit teoriei amin-
tite, lucrurile pot fi interpretate ºi aºa: în fond, nu România, ci Ceauºescu
avea de primit aceºti bani. Era afacerea lor ºi dacã a picat a picat, de ce
sã ne mai facem noi griji?

Discuþia este, oricum, superfluã. Nici noii lideri de la Bag-
dad, nici cei viitori nu vor avea loc de întors în aceastã problemã.

Datoriile Irakului sunt o chestiune serioasã care necesitã
analize ºi decizii, la cel mai înalt nivel, ca sã nu spun chiar global. Nu
vãd de ce-ar trebui sã ne agitãm noi pentru o bagatelã de 1,7 miliarde de
dolari când ruºii ºi germanii au de primit câte 8, iar Franþa 3! Iar, cum
nu ne garanteazã nimeni posibilitatea - ipoteticã, mãcar - de a rezolva
aceastã controversã, discuþia e de prisos. Cert este un singur lucru: cã
viitoarea administraþie economicã a Irakului - care va fi, oricum, ameri-
canã - se va îngriji  mai întâi de propriile-i cheltuieli fãcute cu eliberarea
þãrii, pe care le va încasa în naturã - adicã în singura monedã curentã de
care mai dispune þara: petrolul.

Ceva fãrâmituri ne vor reveni ºi nouã, în contul recon-
strucþiei, ºi pentru asta ni se rezervã un frumos rol ca subcontractanþi ai
contractelor ce vor reveni, bineînþeles, marilor companii americane.

Datoriile sã le lãsãm, deci, în plata Domnului. ªi a domnilor
care iau deciziile pãmânteºti.

2 mai   
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‘Satisfacerea nevoilor populaþiei’

‘Satisfacerea nevoilor populaþiei’ a fost unul dintre sloga-
nurile de bazã ale propagandei comuniste. Dincolo de mesajul pe care
dorea sã-l transmitã - marea grijã faþã de om a sistemului - el trãda o
viziune mecanicistã, dacã nu chiar animalicã: populaþia asupra cãreia se
exercita actul guvernãrii era vãzutã ca o turmã cu nevoi esenþiale: hranã,
apã, adãpost. Nevoile populaþiei nu includeau, de regulã, hrana spiritualã,
care era consideratã ca un moft, adeseori periculos. Pentru satisfacerea
nevoilor funcþiona un complex economic preocupat de cantitate. Co-
merþul socialist era mai degrabã un sistem de distribuire a unor produse
asupra cãrora arareori se acþiona din punct de vedere calitativ. Iar pro-
ducþia, în general, era privitã ca un dar fãcut poporului de cãtre clasa gu-
vernantã. Poporul nu avea decât sã mulþumeascã ºi sã fie recunoscãtor
pentru grija care i se purta.

Populaþia are nevoi ºi în capitalism, numai cã aici lucrurile
sunt mai nuanþate. Ea poate sã opteze nu doar cantitativ, dar ºi calitativ,
într-un sistem economic firesc, care-i oferã ºi instrumentele selecþiei.
Producþia nu mai este distribuitã, raþionalizat, ci oferitã! Greul, în capi-
talism, cade pe comerciant, care trebuie sã impunã producãtorilor acei
parametri care sã facã produsul vandabil.

Din aceastã diferenþã de mentalitate ºi de apreciere vin ºi
multe dintre necazurile producãtorilor ºi comercianþilor noºtri. Ei con-
statã cã produsul în sine nu mai este relevant. El trebuie sã se adapteze
permanent, la gusturi sau la reglementãri legale. Drumul nostru spre Eu-
ropa, ca producãtori de bunuri, trece printr-un hãþiº legislativ cãruia cu
greu reuºim sã-i facem faþã, mai ales din punct de vedere mental.
Românul aflã cu surprindere cã nu mai poate sã-ºi taie porcul cum vrea
el, cã nu-ºi mai poate hrãni vitele cu ce-o da Dumnezeu, cã indiferent
cât e de notoriu produsul, el trebuie sã aibe menþionate indicaþii obliga-
torii, ºi chiar dacã a vândut produsul, e obligat sã-l primeascã înapoi
dacã cumpãrãtorul se rãzgândeºte sau constatã cã el nu corespunde ce-
rinþelor lui. Vor mai trece ani de coºmar pentru cei neputincioºi sã se
adapteze la tot ceea ce înseamnã o economie liberã, pentru a ajunge la
concluzia cã ‘nevoile populaþiei’ nu mai este un concept care sã justifice
ºi lipsa de pricepere, ºi lipsa de rigoare, ºi lipsa de interes. ªi multe alte
lipsuri tradiþionale...

5 mai 
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Noua ordine mondialã 
ºi corupþia româneascã

Cu o întârziere determinatã, probabil, de necesitatea unei
analize la rece a situaþiei, preºedintele Iliescu a produs ceea ce s-ar putea
numi replica la ‘atacul’ ambasadorului american Guest la adresa
corupþiei ºi a luptei lipsitã de convingere cu aceasta.

Preºedintele a ajuns la concluzia, logicã, cã o astfel de pozi-
þie contravine legilor scrise ºi nescrise ale diplomaþiei ºi cã ea se poate
încadra în categoria amestecului în treburile interne ale þãrii. Mai spune
preºedintele cã ambasadorul reprezintã cureaua de transmisie dintre
domnia sa ºi omologul sãu de la Casa Albã, ºi dacã acela avea de trans-
mis un mesaj, mr. Guest ar fi putut sã o facã direct la urechea preºedin-
telui ºi nu în mass media.

Asta este o faþã a problemei. Cealaltã þine de schimbãrile in-
tempestive care au loc în ultima vreme în lume. Cele care conduc la
crearea unui alt tip de ordine mondialã. Chiar dl Iliescu recunoºtea, dupã
întoarcerea sa la Bruxelles, de la ultimul summit european, cã suntem
nevoiþi sã acceptãm o situaþie obiectivã: anume aceea în care Statele
Unite sunt, la aceastã orã, unica superputere mondialã. ªi cã aceastã
superputere poate sã dea evenimentelor cursul dorit fãrã a solicita cuiva
aprobarea sau consensul. Intervenþia în Irak este expresia cea mai
convingãtoare a acestei abordãri. De ce n-am accepta, atunci, faptul cã
unica superputere îºi poate permite sã calce uzanþele diplomatice ºi sã
dea averstimente? Recent, la Damasc, Colin Powell îi explica preºe-
dintelui sirian cã preºedintele Bush ‘dispune de toate mijloacele politice,
economice, militare ºi diplomatice’ de a determina comunitatea inter-
naþionalã sã nu mai acorde suport miºcãrilor extremiste ºi teroriste. Pro-
babil cã, în strategia globalã a Americii, corupþia se aliniazã, într-un fel
sau altul pericolelor la adresa stabilitãþii naþiunii americane ºi atunci
preºedintele nu vede de ce n-ar face uz de mijloacele sale diplomatice
de a-i persuada pe români sã nu facã din corupþie o problemã pur internã. 

6 mai
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Moscova nu crede în poduri!

Iatã cã, la mai bine de zece ani dupã prima semnare, tratatul
cu Rusia a fost definitiv parafat la Bucureºti de cãtre ministrul rus de
Externe. Existã diferenþe notabile ºi în text ºi în semnãturi. Chiar dacã
astãzi ‘actorii’ români sunt aceiaºi (Iliescu preºedinte ºi Nãstase - atunci
ministru de Externe), iar cei ruºi nu, pentru cã la Kremlin þarul s-a schim-
bat, cu tot cu suitã. Din text au dispãrut ‘pactul Ribentropp-Molotov’ ºi
tezaurul, care oricum nu ne foloseau la nimic atâta timp cât nu funcþiona
un element de presiune internaþionalã. Or, Rusia lui Putin, ca ºi cea a lui
Elþân, se debarasaserã de odioasa moºtenire stalinistã ºi nu au fost nicio-
datã dispuºi sã-ºi asume - precum nemþii - culpele trecutului.

Tratatul de bazã vine însã sã clarifice, dupã 13 ani, natura
relaþiilor dintre cele douã þãri care, paradoxal, astãzi nu mai sunt vecine.
Ca sã ajungem în Rusia, astãzi avem nevoie de un pod, peste Ucraina ºi
peste Moldova. Un pod pe care în viziunea lui Bush îl puteam reprezenta
noi înºine, în poziþie orizontalã, urmând ca NATO sã pãºeascã voios
peste noi spre ceea ce a reprezentat, atâta vreme, adversarul cel mai de
temut.

Nu mai ºtiu deloc ce-a vrut sã spunã Bush, când a fost la
noi. Dacã era un îndemn, o sugestie sau o directivã. Nu mai ºtiu, de când
Igor Ivanov a declinat ferm o asemenea eventualitate. ‘N-avem timp de
poduri’ - a spus el la Bucureºti. Ceea ce înseamnã cã Moscova nu mai
crede în poduri, atâta timp cât poate sã-ºi croiascã propriile-i drumuri
spre oricine. Este ºi o micã ciupiturã în afirmaþia diplomatului rus: pânã
nu v-a zis Bush, nu v-a trecut prin cap sã priviþi spre noi. Acum nu mai
suntem noi interesaþi!

Fãrã poduri, deci. ªi fãrã lacrimi. 

7 mai
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SPP-ul lui Naghi, la 13 ani

Ieri, Serviciul de Protecþie ºi Pazã a aniversat, cu discreþia
obiºnuitã, 13 ani de existenþã. Pentru instituþia condusã cu eficienþã ºi
cu aceeaºi discreþie de cãtre generalul Gabriel Naghi, cifra este una noro-
coasã ºi ea marcheazã momentul maxim de profesionalizare ºi de imagi-
ne, într-un context istoric delicat, în care recursurile la structuri similare
pre- revoluþionare nu sunt cele mai potrivite.

Spre deosebire de surorile sale, SRI ºi SIE, care mai suferã
încã nu doar de pe urma ereditãþii, dar ºi din cauza unor deformaþii croni-
ce, greu de anihilat pe parcursul aceleiaºi generaþii. Serviciul de Protecþie
ºi Pazã a reuºit sã se desprindã de modele mai devreme ºi mai hotãrât
decât ne-am fi aºteptat, creându-ºi un drum propriu.

SPP-ul nu face parte dintre instituþiile care þin cu tot dinadin-
sul sã iasã în faþã pentru a satisface veleitãþile unor ºefi. Ba din contrã,
iar principalul vinovat pentru o astfel de politicã este tânãrul general
Gabriel Naghi, printre ale cãrui prioritãþi nu figureazã popularitatea ºi
celebritatea ieftinã.

Discreþia ºi bunul simþ sunt principalele sale calitãþi pe care
a reuºit sã le transfere ºi celorlalþi reprezentanþi ai Serviciului care ºtiu,
sunt convinºi, cã rolul lor tocmai acesta este: sã fie prezenþi la locul ºi
momentul potrivit, fãrã a face valuri. Nu întâmplãtor, de când generalul
Naghi este la comanda instituþiei, aceasta a traversat cu succes momente
de maxim risc ºi dificultate - între care este suficient sã amintim vizita
preºedintelui Bush în România, sau câteva dintre vizitele prezidenþiale
prin þãri cu înaltã temperaturã a evenimentelor.

Instituþie necesarã, cu rol fundamental, SPP a deprins, mai
mult decât alþii, ºi lecþia democraþiei ºi a respectului faþã de lege. Cãci
astãzi, mai mult decât altã datã, cei care-i protejeazã pe demnitari nu
mai sunt apãraþi, la rândul lor, decât de aceeaºi lege valabilã pentru toþi
muritorii. Este o situaþie pe care alþii poate cã nu o invidiazã, dar care îi
face pe cei ce servesc sub acest drapel sã se simtã cu atât mai respon-
sabili.  

8 mai   
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Incompatibilitatea 
incompatibilitãþii

Legea recent promulgatã referitoare la incompatibilitatea
dintre o funcþie politicã ºi calitatea de om de afaceri vine sã dea peste
cap un întreg eºafodaj construit cu tenacitate ºi cu inventivitate vreme
de mai bine de un deceniu.

Românilor cu fler la afaceri nu le-a trebuit prea mult ca
sã-ºi dea seama cã degeaba pun ei bani ºi minte la contribuþie, cã afa-
cerile nu prosperã dacã cineva, acolo sus, nu deschide portiþa politicã
prin care ies comenzile de stat, creditele ieftine sau neperformante, sau
nerambursabile, activele cumpãrate pe mai nimic ºi puse gaj la bãnci pe
cât se poate mai mult. La început, oamenii de afaceri au încercat cu
politicienii. ªi-a gãsit fiecare, unul sau mai mulþi ‘simpatizanþi’ pe care
i-a sponsorizat sã punã umãrul când aveau vreun interes. Curând ºi-au
dat, însã, seama cã foloseau o curea de transmisie inutilã. Aºa se face cã
parlamentul în funcþiune s-a umplut cu oameni de afaceri, dornici sã facã
din politicã un instrument de progres ºi prosperitate proprie. A func-
þionat, în aceste cazuri, formula cumpãrãrii mascate a locurilor în Parla-
ment, prin sponsorizãri consistente ale campaniei electorale. Indiferent
despre ce partid a fost vorba, formula a lucrat fãrã greº ºi a dus la ceea
ce vedem azi la televizor ºi citim prin ziare.

ªi vine, acuma, lovitura asta de mãciucã, cu legea! Cum
adicã, sã renunþi la afacerile care te-au adus în politicã? ªi cum sã re-
nunþi la politicã, care-þi þine afacerile în viaþã?

Este, în mod cert, vorba despre incompatibilitatea incom-
patibilitãþii. Legea asta, oricum, nu rezolvã mare lucru. Mai bine de
jumãtate dintre cei aflaþi în ‘culpã’ ºi-au trecut deja afacerile în contul
unor rubedenii. Un sfert o vor face în cele douã luni care urmeazã. Mai
rãmâne un sfert format din naivi - care au crezut cã politica se poate face
ºi de dragul politicii - sau de pragmatici - precum Patriciu sau Videanu.

Divorþul acesta legal dintre politicã ºi afaceri nu va face
decât sã stimuleze concubinajul. Nimic altceva.

9 mai



120 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Evanghelia dupã Oprea

Cã zidul pe care-l fac în jurul ‘inamicului public’ Bãsescu,
primarii social-democraþi de sector nu este chiar atât de inexpugnabil
ne-o dovedeºte faptul cã reprezentantul Guvernului cu acelaºi nume, pre-
fectul Gabriel Oprea, l-a ales dintre toþi tocmai pe profund social-
democratul Vanghelie pentru a da un exemplu de intoleranþã faþã de
structurile proprii.

Alegerea pitorescului primar de Ferentari nu este deloc în-
tâmplãtoare. Dintre toþi el este cel care-ºi dã sistematic în stambã în
încercarea de a dovedi ºefilor sãi cã este de neînlocuit. Sau, în cel mai
rãu caz, cã poate fi promovat mãcar cu o treaptã în sus. Vanghelie ºi-a
început campania electoralã prea devreme ºi pe cont propriu, ceea ce
n-a fãcut deloc sã-i creascã acþiunile în sânul organizaþiei muncipale de
partid, al cãrei ºef nu-l agreazã nici el prea tare. Ca orice personaj de
acest fel, dornic sã parvinã cu cât mai multã grãbire ºi sã se cocoaþe
printre mãrimi (apropo: ce protocol stipuleazã cã primarul sectorului 5
ar trebui sã se afle la aeroport la orice plecare sau sosire în þarã a preºe-
dintelui ºi a premierului?), Vanghelie nu doreºte sã lase lucrurile la voia
întâmplãrii. Recunoaºte el însuºi cã a investit prea mult în funcþia pe
care o ocupã pentru a asista, nepãsãtor, la evoluþia lucrurilor. Activ pânã
peste cap, el acþioneazã în singurul mod pe care îl cunoaºte, pastiºând
manierele de prim-secretar. Asta îl face sã procedeze de multe ori, de
prea multe ori, cu bunul ºi banul public de parcã ar fi ale sale. De aici ºi
pânã la ancheta Curþii de Conturi solicitatã de prefect n-a fost decât un
pas, fãcut ºi acesta cu destulã întârziere. 

Dacã bãieþii dlui ªaguna îºi vor face treaba ca la carte, s-ar
putea sã asistãm la surprize majore. ªi, poate, la frângerea brutalã a unei
cariere promiþãtoare... 
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‘Aripa‘ Sandu - Miticã, 
pe contraatac!

Aºa cum în câte un meci - nearanjat - se produce o întorsã-
turã ce scoalã tribunele în picioare, s-a întâmplat, sau e pe cale sã se în-
tâmple în disputa care pune, faþã în faþã, puterea politicã cu cea
fotbalisticã în acest moment.

Am asistat, în mass media, la o lungã serie de atacuri
susþinute la adresa corupþiei din fotbal, avându-i ca vârfuri de atac pe
ministrul Gingãraº ºi pe secretarul general al partidului, Cozmin Guºã.
Ei s-au fãcut, practic, ecoul exasperãrii care i-a cuprins pe toþi iubitorii
acestei discipline, dupã rãsunãtoarele insuccese ale echipei naþionale, ca
o consecinþã directã a stãrii de lucruri dezastruoasã din competiþia in-
ternã. Tot mai deselor cereri ca Mircea Sandu ºi Miticã Dragomir, per-
cepuþi ca principalii responsabili, sã se retragã de la conducerea
Federaþiei ºi a Ligii, puterea politicã le-a rãspuns printr-o serie de somaþii
în faþa cãrora cei doi ori s-au fãcut mititei, ori au dat-o cotitã, bâlbâind
câte ceva despre posibile retrageri.

Iatã însã cã dupã ce a fost reconfirmat în funcþie de o
adunare generalã ale cãrei reacþii s-au caracterizat printr-o stare contra-
dictorie, cei doi au prins curaj. Mircea Sandu s-a transformat, brusc, din
acuzat în acuzator, reproºând puterii politice lipsa de interes pentru con-
strucþia ºi întreþinerea bazelor sportive, de exemplu. O spunea, fãrã urmã
de jenã cel care a cheltuit milioane de dolari pe construcþia unui sediu
megalomanic al unui fotbal muribund. 

Odatã cu Mircea Sandu a prins curaj ºi Miticã Dragomir. El
i-a atacat frontal, pe cine credeþi? Pe corupþii din fotbal, afectaþi de
corectitudinea funciarã a sa ºi a lui Mircea Sandu. Pe cei care vãd în cei
doi un pericol pentru buna desfãºurare a blaturilor ºi a tunurilor. Ba, cu-
rajul lui Mircea Sandu s-a ridicat pânã la nivelul de a acuza politica de
imixtiuni în problemele fotbalului. Este clar cã Sandu ºi Miticã nu au a
se teme de ceva. Le-a ºuierat un curent de aer rece pe la ceafã. Ei au însã
un apãrãtor ferm: încrengãtura de interese ºi complicitatea în malver-
saþiuni a celor de ale cãror voturi depind. ªi pe care nimeni nu-i va
convinge sã-i schimbe pe cei care le-au creat toate condiþiile sã trãiascã
bine de pe urma unui sport ºi a unei pasiuni care le pun la dispoziþie mi-
lioane de victime.  
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Cititorul de ‘Monitor’

Îmi mãrturiseºte un prieten cu o poziþie sus-pusã, cã este un
pasionat cititor de ‘Monitorul Oficial’. Fãrã a avea studii de drept, el
ºi-a fãcut un obicei, ca sã nu spun o pasiune, din a citi printre rândurile
documentelor oficiale sau din a descifra care este ‘bãtaia’ de biliard pe
care o vizeazã fiecare paragraf, virgulã sau punct. Dupã atâta lecturã,
amicul a ajuns la concluzia cã poate depista cu o precizie de pânã la 99%
interesul care se aflã în spatele oricãrui act normativ.

Îmi dã ºi un exemplu, recent, din numãrul din 15 aprilie al
popularei publicaþii editate de guvern. ªi anume, la nr. 415, Hotãrârea
privind unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea calitãþii benzinelor. În timp
ce standardele europene indicã un anumit prag al parametrilor de calitate
în privinþa conþinutului de hidrocarburi aromate ºi de benzen, noi - prin
instituþiile abilitate - ne dovedim mai ‘generoºi’. În timp ce Europa prac-
ticã o limitã maximã a aromatelor în benzinã cu plumb, de ‘35’, noi ne
propunem sã mergem doar cu ‘42’ pânã în 2005. Aceastã diferenþã nu e
o simplã întâmplare, ci ea dã apã la moarã rafinãriilor care nu se obosesc
sã-ºi alinieze standardele de calitate la cele europene, sã evite costurile
suplimentare dar sã câºtige în plus vânzându-ºi produsele ca fiind de
calitate superioarã. Astfel, are loc o politicã de dumping pe piaþa
româneascã, cu consecinþe dintre cele mai pãguboase pentru consuma-
torul de combustibili care plãteºte mai mult, pentru un produs mai prost.

Nu mai vorbim de toleranþa suspectã pe care autoritãþile o
manifestã faþã de poluarea mediului înconjurãtor, mediu care nu mai este
doar al nostru, ci al întregii Europe la care vrem sã ne aliniem ca stan-
darde de viaþã, dar mai puþin ca standarde ale obligaþiilor.

Cum spunea amicul meu, în spatele acestei banale Hotãrâri,
semnatã de toþi cei care poartã responsabilitatea guvernãrii, se aflã o col-
cãialã de interese ºi de beneficii ilicite ce n-au nimic de-a face nici cu
guvernarea, nici cu integrarea, ºi nici mãcar cu cinstea ºi onoarea... 
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Remanierea ºi ‘regula plutirii’

Cu aproape 30 de luni de funcþionare în aceeaºi formulã ‘la
vârf’, Guvernul Nãstase se înscrie deja ca cel mai longeviv dintre cele
care s-au aflat în funcþie din 27 decembrie 1989 încoace. A bãtut ºi gu-
vernul Vãcãroiu, care a procedat la primele remanieri dupã aproape 20
de luni de funcþionare, guvern recunoscut ca fiind cel mai stabil de pânã
acum.

Performanþa ‘echipei Nãstase’ este cu atât  mai remarcabilã
cu cât presa i-a cântat cele mai numeroase prohoduri, încã din primul
an, iar unul dintre cele mai fierbinþi subiecte cu care aceasta s-a delectat
a fost acela al remanierilor, parþiale sau totale. Ideea a fost adusã în dis-
cuþie chiar de cãtre premierul Nãstase care, în disputele sale publice cu
preºedintele Iliescu, din toamna-iarna lui 2002, a pendulat între re-
manierea parþialã ºi cea ‘totalã’, taxatã în final de la Cotroceni cu un
‘n-are decât!’ care a curmat discuþia.

Pânã sã transpire amãnuntele sesiunii de duminicã de la
Snagov, chiar negate vehement de cãtre reprezentanþii PSD, se instalase
o perioadã de calm, în care miniºtrii ºi-au vãzut de treabã, fãrã a mai
avea deasupra capului ‘sabia lui Damocles’. Dar speculaþiile din interior
au agitat din nou spiritele.

Cu sau fãrã confirmãri la vârf, remanierea este din nou de
actualitate. Fie în iunie, fie în septembrie, vom avea o nouã formulã de
Executiv. Sub semnul întrebãrii rãmâne doar amploarea acesteia.

O remaniere ‘durã’ l-ar ajuta pe premierul Nãstase sã scape
de câþiva dintre oamenii din prima linie, asupra cãrora planaserã suspi-
ciuni de corupþie imposibil de dovedit, dar reclamate tot mai insistent
de cãtre oficialii europeni ºi americani. Una ‘cosmeticã’ n-ar face decât
sã adecveze formula executivului românesc cu cele din statele europene,
comasând unele ministere ºi redistribuind mulþimea de agenþii ºi de au-
toritãþi care a înflorit în jurul Guvernului. Singura problemã þine de
hotãrârea cu care premierul este dispus sã se despartã de unii tovarãºi
de drum care, vorba lui ªtireanu, formeazã ‘treptele de combustie’ ale
navetei guvernamentale, aflatã în situaþia de a constata, cu tot mai multã
acurateþe cã, vorba aceluiaºi comentator, regulile ‘plutirii’ sunt altele
decât cele ale ‘decolãrii’. 
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SRI ascultã cu 10 urechi 
ºi aude cu una!

Strâns cu uºa de Comisia pentru Drepturile Omului de la
Senat, Serviciul Român de Informaþii a recunoscut cã în 2002 a realizat
aproximativ 1200 de interceptãri telefonice, pentru toate existând mandat
legal. Problema este cã din aceste 1200 interceptãri, mai puþin de 10%
s-au justificat ca având tangenþã cu siguranþa naþionalã.

Altfel spus, SRI a obosit ascultând cu 10 urechi ceea ce
putea fi auzit cu una singurã. Vã imaginaþi ce volum inutil de efort ºi ce
consum de mijloace a însemnat aceastã operaþiune care justificã existenþa
unor importante segmente din componenþa instituþiei care au depãºit
planul la consumul de benzi magnetice ºi hârtie de (tran)scris.

Aceastã fervoare,  fie ea ºi legalã,  are rãdãcini adînci într-o
anumitã mentalitate pe care a înrãdãcinat-o practica din instituþiile de
represiune. ªi anume faptul cã, atunci când crede cã nu are martori, omul
îºi dã în vileag principiile ºi convingerile. Cã atunci când se crede la
adãpost spune mai mult decât ar face-o în condiþii obiºnuite.

Practicanþii acestei convingeri pierd însã din vedere un amã-
nunt: acela cã în 13 ani de exerciþiu democratic, oamenii au început sã
renunþe la ‘dubla-gândire’ orwellianã, cã din ce în ce mai rar se întâmplã
sã spui la telefon un lucru pe care sã nu-l poþi spune în gura mare, in-
diferent de cadru sau de auditoriu. ªi cã, în general, ascultarea tele-
foanelor devine mai degrabã un viciu al ascultãtorilor decât o culpã a
celor ascultaþi.

Evident, prima îndatorire a Serviciului Român de Informaþii
este sã vegheze ca nimic sã nu aducã atingere siguranþei naþionale. 10 la
sutã dintre cei pe care i-a ascultat SRI-ul anul trecut, se pare cã aduceau
atingere, într-un fel sau altul intereselor naþionale.

Ce reprezintã atunci, restul de 90%? Aceasta este întrebarea.  
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REALITY SHOW: 
declaraþiile  de avere!

Plasarea pe Internet a declaraþiilor de avere ale demnitarilor
este una dintre cele mai inteligente lovituri de presã ale guvernului
Nãstase - via ministrul Informaþiilor Publice. Ministrul Dâncu se do-
vedeºte încã odatã un profesionist al comunicãrii ºi unul dintre cei mai
potriviþi oameni pentru locul pe care-l ocupã în Guvern. Oricare altul ar
fi preferat sã stãvileascã, în diverse forme, accesul ‘hulpav’ al presei spre
aceste amãnunte picante ale vieþii publice. Oferta fãcutã pe Internet a
dat, pe tavã, subiectele de dezbãtut pentru o întreagã sãptãmânã. Sãptã-
mânã în care, nota bene, guvernul domnului Nãstase se va putea ocupa
în liniºte de alte treburi mai importante ºi, poate, mai delicate.

Dar, revenind la oile noastre, sã mai notãm cã reality - show-
ul pe care l-a realizat în acest fel regia Guvernului, bate în audienþã orice
altã producþie de acest gen. În faþa tentaþiei de a ºti câte case mai au
miniºtrii ºi ce proprietãþi peste ocean au parlamentarii, interesul faþã de
apetitul sexual al nefericiþilor sechestraþi în casa Big Brother de atâta
amar de vreme scade spectaculos. Creºte, în schimb, interesul faþã de
diferenþele dintre imaginea pe care publicul ºi-o fãcuse despre un VIP
ºi ceea ce aflã acum cã este în spatele sãu. Atât confirmãrile cât ºi sur-
prizele sunt ºocante. Dar gratuite, atâta timp cât aceste reglementãri le-
gale, menite sã stãvileascã tentaþia de înavuþire ilicitã a aleºilor sau
numiþilor patriei, nu este afectatã de modul în care ea a fost pusã în prac-
ticã. Pentru cã în asta constã esenþa problemei: legea n-a fost fãcutã ca
sã distreze lumea cu gogomãniile intenþionate sau involuntare ale celor
care completeazã documentele. ªi nici pentru a se face, pe baza lor topuri
ale sãracilor sau bogaþilor din guvern sau din parlament. Rostul legii era
sã descurajeze adãugarea de bogãþie nejustificatã pe timpul mandatelor,
când se presupune cã, fiind în slujba patriei, pe venituri fixe, oamenii nu
pot realiza cinstit acest lucru.În loc de aºa ceva, imperfecþiunile (întâm-
plãtoare?) ale legii nu fac decât sã valideze ºi sã statueze averea dobân-
ditã pânã acum, la mijlocul unui mandat, într-o manierã care face
aproape imposibil orice control. O lege bunã în acest sens nu trebuia in-
ventatã. Ea existã pe la toate naþiile cu experienþã în domeniu. Trebuiau
doar sintetizate niºte principii ºi corelate cu o metodologie care sã nu
lase loc de aproximaþii. Ceea ce cu legea asta ºchioapã aplicatã peltic,
nu se întâmplã deloc.
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America, dupã victorie

Am avut prilejul sã petrec o sãptãmânã în America, în mo-
mentul în care naþiunea sãrbãtoreºte, practic, încã o victorie asupra to-
talitarismului logodit cu terorismul. O victorie a democraþiei, în primul
rând, ºi a spiritului liber care caracterizeazã modul de gândire ºi de acþi-
une al celei mai puternice naþiuni de pe planetã. Este o situaþie, poate
singularã în istorie, faptul cã puterea se asociazã, în dobândirea acestei
poziþii, cu moralitatea ºi cu aspiraþia spre libertate ºi dreptate. Imperiile
istoriei s-au rezumat, de regulã, doar la prima calitate.

Care este, deci, starea Americii dupã victorie?
Una extrem de incertã. Marea naþiune apare acum a fi fost

mult mai afectatã de afrontul terorist din 11 septembrie decât la prima
vedere. Sinucigaºii Al Qaeda n-au reuºit doar sã demoleze trufaºele în-
semne ale forþei americane, ci sã zguduie din temelii economia þãrii.Cel
mai sensibil detector al acestui impact este turismul. Anul 2002 a marcat
nivelul cel mai de jos al intrãrilor de vizitatori ºi de devize din ultimele
decenii.

Practic, sãnãtatea economiei americane depinde în mare mã-
surã de cei 8 milioane de europeni ºi 4 milioane de japonezi care o vi-
ziteazã anual ºi lasã în urma lor miliarde de dolari pe servicii ºi achiziþii.
Îngrijorarea din acest domeniu - sãptãmâna trecutã a avut loc, la St.
Louis, târgul anual al companiilor de turism american,  organizat de
T.I.A., una dintre cele mai puternice federaþii profesionale - este de în-
þeles. Creºterea estimatã de anul acesta este micã (circa 2%), abia în anul
2006 urmând sã egaleze nivelul din 2000. Condiþiile nu sunt nici ele din-
tre cele mai optimiste: spectrul atacurilor teroriste rãmâne prezent, cu
alerte ca cea de sãptãmâna trecutã, iar cãlãtoria cu avionul în America
devine un adevãrat coºmar pentru turiºtii supuºi unor controale excesive
ºi repetate, soldate cu întârzieri notabile în graficele de zbor. Recesiunea
a fãcut ca în ultimii 2 ani câteve sute de mii de oameni din turism sã-ºi
piardã slujbele, iar multe companii sã tragã obloanele. ªi e vorba doar
despre turism.

America, cea mai puternicã naþiune de pe glob, ºi cea mai
liberã, plãteºte într-un mod adesea dureros, preþul acestei puteri ºi al li-
bertãþii. Nu doar ale sale...
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Principiul lui Vanghelie:
Portbagajul!

Scrisorile smerite pe care primarul Vanghelie le-a adresat
ziarului ‘Adevãrul’ ºi redactorului pe care l-a ameninþat cu moartea, nu
conving pe nimeni cã ‘golanul politic’ care intenþiona sã-l înfunde pe
ziarist în portbagajul maºinii sale a devenit, peste noapte, un mieluºel
blând ºi plin de remuºcãri.

Scãrmãnat bine de ºeful sãu Dan Ioan Popescu ºi pus în faþa
pericolului de a i se tãia craca în legãturã cu o nouã candidaturã la sec-
torul 5 (condiþie minimalã pentru cariera sa) Vanghelie a pus mâna pe
creion, sau mai degrabã a dictat unuia care  stãpâneºte regulile ortografiei
mai bine decât el, ºi a fãcut pace cu acea parte a presei pe care nu o con-
troleazã direct sau indirect, dându-ºi seama cã altfel riscã prea mult.

Dar de aici pânã la a crede sincer cã de acum înainte se va
‘analiza’ ºi-ºi va ‘corecta unele atitudini impulsive’ este o lungã distanþã.
Pentru cã, întâmplãtor, primarul Vanghelie nu poate deveni peste noapte
un altul. Un personaj limitat ºi egocentrist, convins cã poate cumpãra
orice cu bani, aºa cum se poate face, la nevoie, cu votuirle, nu se poate
transforma într-un om civilizat, politicos ºi animat de aspiraþii morale,
pentru cã asta ar însemna sã devinã cu totul altã persoanã. Alta decât cea
aleasã de cetãþenii sectorului 5 ºi, deci, nelegitimã.

Vanghelie cel legitim este cel pe care-l ºtiu tot mai mulþi din-
tre cei care au apucat sã-i vadã ºi faþa de ales: arogant, ºmecher, rãzbunã-
tor ºi capabil, la nevoie, sã-ºi concretizeze ameninþãrile ca ºi promi-
siunile. Practic, în episodul evocat,  cu ziaristul care-i cerceta unele ac-
tivitãþi mai puþin evanghelice, Vanghelie n-a fãcut altceva decât sã fie pe
de-a-ntregul el însuºi. Adicã aºa cum nu vor sã-l vadã nici ºeful sãu Dan
Popescu ºi nici cei care-i susþin, interesat, ascensiunea în topul politic.

La fel ca ºi unii reprezentanþi de frunte ai lumii interlope,
Vanghelie considerã cã pentru rezolvarea conflictelor nu este suficient
principiul negocierii, cuprins în doctrina social - democraþiei, ºi cã ‘prin-
cipiul portbagajului’ - al adversarului înghesuit punitiv în compartimen-
tul care gãzduieºte, de regulã, ºpaga, este poate mai puþin frumos, dar
incomparabil mai sãnãtos.
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Capcana
cursei pentru Europa 

Am fost, zilele trecute, în Croaþia, unde preºedintele Iliescu
a fãcut o vizitã de stat. Pentru majoritatea acelora dintre noi care nu
cunosc aceastã þarã, ea poartã în primul rând semnificaþiile dramatice
ale rãzboiului care a fãrâmiþat fosta republicã iugoslavã într-o puzderie
de mici þãri cu identitãþi încã nu foarte clare ºi cu neînþelegerea profundã
a resorturilor care au fãcut ca membrii ai, practic, aceleiaºi familii, sã se
urascã cu patimã ºi sã se omoare între ei când au avut prilejul.

Croaþia a fost aceea care, prin reprezentantul sãu de atunci
în conducerea colectivã a dat semnalul destrãmãrii. Stipe Mesici este
astãzi preºedintele þãrii, succedându-i lui Tudjman, cel care dacã n-ar fi
murit de cancer, ar fi trebuit sã ia drumul Hagãi alãturi de Miloºevici.
Mesici nu s-a implicat în deciziile grave ale conflictului. A stat cuminte,
în rândul doi, ºi ºi-a aºteptat momentul. Între el ºi Iliescu existã unele
asemãnãri, ambii fiind oamenii potriviþi pentru o tranziþie pentru care
nu existã precedente tactice ºi strategice. Mai mult decât alþii, produse
ale noii politici pan-europene, ei au avut ºi au posibilitatea sã facã posi-
bile trecerile paºnice, graduale, spre noua condiþie de membru ale marii
familii europene la care aspirã þãrile lor. Deosebirea majorã vine de la
modul în care este privit acest obiectiv: în timp ce România, care n-a
rezistat ritmului preaderãrii, încearcã sã mãreascã pasul pentru a prinde
momentul 2007, vorbind despre acest lucru mai mult decât fãcându-l,
Croaþia tace ºi face. Nivelul sãu de trai se apropie simþitor de standardele
europene (un salariu minim de 500 euro ºi unul mediu de 680 - faþã de
minimul nostru de 120 euro!) Turismul, renãscut din cenuºa rãzboiului,
i-a adus doar anul trecut 4 miliarde de euro, mai mult decât tot ceea ce
am realizat noi din întreaga privatizare. Obiectivul lor - susþinut cu dis-
creþie - este o admitere în UE în 2006 sau 2007, chiar dacã nici mãcar
n-au început negocierile de preaderare. Dosarele lor sunt însã pregãtite,
aºteptând doar momentul politic pentru a fi lansate.

Cursa pentru integrare poate oferi surprize plãcute -
croaþilor, ºi neplãcute - nouã. Mai ales când dincolo de promisiuni ºi
vorbe, de picioarele noastre atârnã ghiulele de genul agriculturii, dosar
pe care nici cei mai optimiºti nu-l vãd rezolvat pânã în 2007. Când croaþii
s-ar putea sã fie deja înãuntru...  

29 mai



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 129

Dolarul, 
armã de distrugere în masã

Mi-au trebuit, recunosc, câteva zile pentru a digera o ºtire
care, din primul moment, m-a nãucit. Aceea cã americanii au plãtit o
serie de comandanþi irakieni ca sã nu opunã rezistenþã trupelor ameri-
cane! Aº fi fost tentat sã o consider o simplã speculaþie gazetãreascã,
cum sunt atâtea, dacã n-ar fi venit ºi la fel de nãucitoarea recunoaºtere
a generalului Tommy Franks, comandantul trupelor americane de inter-
venþie, care a acceptat cu jena fireascã pentru un militar onest, cã rezul-
tatul obþinut pe câmpul de bãtaie a fost ‘ajutat’ de aranjamente de culise.

De ce m-a tulburat atât de mult aceastã evidenþã? Pentru cã,
pur ºi simplu, ea pune sub semnul întrebãrii, sau al dubiului, o bunã parte
din istoria trecutã ºi din cea viitoare. Suspiciunea cã multe alte eveni-
mente au avut desfãºurãri ºi consecinþe generate de manevre ascunse
este pur ºi simplu dezarmantã. Nu pot sã ignor argumentul salvãrii de
vieþi omeneºti - acelaºi care a justificat ºi folosirea primei arme de dis-
trugere în masã, la Hiroshima - dar bariera moralã peste care se sare ast-
fel cu nonºalanþã îmi pare pur ºi simplu inacceptabilã. Chiar dacã este
vorba despre o ‘contrapartidã’ - cei care au acceptat mitã în schimbul
renunþãrii unilaterale la onoarea lor, câtã aveau, ºi la obligaþia lor fun-
damentalã, nemeritând, poate, un altfel de tratament. Mai ºtiu cã ameri-
canii sunt pragmatici ºi cã în chiar sistemul lor juridic astfel de trocuri
funcþioneazã cu succes (mulþi criminali odioºi intrã în programe de pro-
tecþia martorilor dacã ajutã justiþia sã demoleze reþele mafiote pericu-
loase). Dar mi-e greu sã accept ideea cã un obiectiv just în sine -
înlãturarea de la putere a unui dictator odios, precum Saddam - poate
scuza acordarea de milioane de dolari ºi imunitate instrumentelor sale
cele mai fidele în exercitarea terorii.

Am sentimentul cã pornite la o cruciadã împotriva armelor
irakiene de distrugere în masã (de negãsit pânã acum!). Statele Unite
au utilizat ele însele o armã de distrugere în masã a încrederii ºi a de-
votamentului faþã de sacrele principii ale moralei. Cu consecinþe grave
ºi pe termen lung. 
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Constantinescu - pe aceeaºi
lungime de undã cu Iliescu!

Churchill spunea cã oamenii se mai împiedicã de adevãr,
dar de fiecare datã se ridicã ºi merg mai departe. Aºa i se întâmplã ºi
dlui Emil Constantinescu: se tot împiedicã de adevãrurile rezultate din
guvernarea sa dar, tenace, se ridicã mereu ºi merge înainte. Spre ce -
doar el ºtie!

Dl Constantinescu este omul (politic!) în care românii ºi-au
pus cele mai mari nãdejdi, dupã confuziile ºi contradicþiile ce au succe-
dat Revoluþiei. Dl Constantinescu este, în acelaºi timp, omul (politic)
care a dezamãgit în cel mai înalt grad aceeaºi opinie publicã, prin
prestaþia sa (politicã) sub orice criticã. O prestaþie în care a fost ‘ajutat’
de o echipã guvernamentalã pe mãsurã. Guvernarea CDR-istã va rãmâne
în istoria politicii româneºti ca momentul cel mai pitoresc ºi mai con-
tradictoriu din exerciþiul democratic post comunist.

Dl Constantinescu a pãstrat, o bunã bucatã de vreme, o
tãcere decentã, asumându-ºi, implicit, eºecul unei guvernãri care nu
numai cã nu a îndreptãþit speranþele puse în ea, dar a ºi deschis larg uºa
celor care mai fuseserã la guvernare ºi o pãrãsiserã printr-un veritabil
blam electoral. Dl Constantinescu&Comp au reuºit performanþa de a
demonstra acestui electorat cã dracul nu fusese chiar atât de negru ºi cã,
vorba bãtrânilor, rãu cu rãu, dar mai rãu fãrã rãu.

Acum, cum spuneam, dl Constantinescu ridicã din nou
glasul împotriva Securitãþii, cea care-l ‘învingea’ în plin mandat,
asumându-ºi o parte din responsabilitatea eºecului formulei în care a
fost adoptatã legea de deconspirare a acesteia. Spunea dânsul cã la vre-
mea respectivã, dupã câºtigarea alegerilor, Coaliþia se afla în minoritate
în parlament ºi cã unele persoane suspuse au fost ºantajate? Pentru ce?
Pentru trecutul lor politic! Cine a fost de vinã cã persoane cu trecut
reproºabil au ajuns în funcþii de rãspundere unde au putut fi ºantajate?
Mai spune de Constantinescu cã, personal, a preferat o lege imperfectã,
absenþei sale. Curios, fostul preºedinte se aflã pe aceeaºi lungime de
undã cu cel actual, care parcã l-a citat când s-a referit la legea declarãrii
averilor - lege cu care dl Constantinescu nu este, bineînþeles, de acord.

Dar, asta e situaþia. Istoria se repetã, ºi uneori chiar ºi oa-
menii. Despre greºeli sã nu mai vorbim. 
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Iepurii dlui Bãsescu

Bãsescu s-a supãrat pe Nãstase pe motiv cã acesta-i încalcã
teritoriul ºi competenþele. Nu-i ajungeau pe cap alþi doi primari nealeºi
- Oprea ºi Iliescu. Bãsescu e nemuþumit de faptul cã premierul îºi dã cu
pãrerea în legãturã cu necesitatea unei parcãri subterane în Piaþa Victo-
riei, dupã ce tocmai a respins ideea celei de la Gara de Nord, ºi cu faptul
cã a trasat sarcinã AND-ului sã repare carosabilul de pe la porþile Bu-
cureºtiului, lucru care ar fi trebuit sã rãmânã în sarcina primãriei.

Pe fond, primarul are dreptate. În fapt - are premierul. Pentru
cã lungul rãzboi de gherilã al primarului general democrat cu primarii
social-democraþi de sectoare a avut ca unic rezultat înrãutãþirea continuã
a stãrii generale a Capitalei, în special în materie de drumuri. Cetãþeanul,
mai puþin sensibil la confruntarea ideologicã, simte pe pielea ºi buzu-
narul lui ce înseamnã strãzi prost sau ne-întreþinute: trafic greoi, avari-
erea autovehiculelor, defectarea principalelor angrenaje. Toate acestea
costã ºi nimeni nu-ºi asumã rãspunderea pentru producerea ºi pentru
perpetuarea lor.

Prima concluzie care se poate trage este cã disputa politicã
este cel mai rãu lucru care se produce pe fondul administraþiei publice.
Gropile n-au culoare politicã. Au, cel mult, adâncimea egalã cu incom-
petenþa ºi neglijenþa responsabililor.

Revenind însã la oile noastre, ºi anume la cine e ºi cine nu
primar al Capitalei, sã notãm faptul cã dl Bãsescu a fost ales în 2000 de
bucureºteni nu pentru calitãþile sale de luptãtor în arena politicã, ci pentru
premisa de bun gospodar doveditã în câteva situaþii din timpul manda-
tului sãu de ministru la Transporturi. Mi-e greu sã cred cã vreunul dintre
alegãtorii sãi de atunci e mulþumit acum de prestaþia ºi de realizãrile
sale. Capitala se aflã, în al treilea an de mandat, într-o stare de crizã mai
acutã decât cea de pe vremea lui Lis, considerat pe bunã dreptate ca cel
mai prost primar din istoria modernã a urbei. Faptul cã Bãsescu ºi-a
folosit poziþia administrativã pentru a ajuta imaginea partidului cãruia-
i este ºef poate fi acceptat pânã la un punct - acela în care performanþa
administrativã se lasã aºteptatã. Încercând cu disperare sã împuºte din
acelaºi foc ºi iepurele politic ºi pe cel administrativ, primarul-preºedinte
va putea sfârºi prin a-i rata pe ambii. ªi a rãmâne cu imaginea unui ins
bun de gurã dar rãu la faptã.

Ceea ce n-ar fi chiar drept...
2 iunie
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Dezechilibrul puterilor în stat

Poate cã niciodatã pânã acum, în ultimii 13 ani, nu s-a manifestat
un atât de puternic dezechilibru al puterilor în stat. ªi când vorbesc despre
puteri, mã refer la cele patru, tradiþionale: executivã, legislativã, judecãto-
reascã ºi prezidenþialã. Pe cea de-a cincea o las la o parte pentru cã, de reg-
ulã, ea reprezintã doar o figurã de stil, nefiind înzestratã cu atributele
funcþionale ale unei veritabile puteri constituþionale - e vorba despre presã,
bineînþeles. Acest dezechilibru vine, paradoxal, pe fondul unei aparenþe
care desemneazã puterea executivã ca fiind cea care cumuleazã cel mai
mare procent de putere din total. Imaginea Executivului este aceea a unei
instituþii care face ºi drege totul, neomiþând nimic ºi nelipsind de nicãieri,
de la cadourile pentru copii, de 1 iunie, pânã la pãcãlelile pentru maturi, de
la 1 aprilie. În fruntea Executivului, premierul Adrian Nãstase oferã imagi-
nea personalitãþii politice care ºtie tot, se pricepe la tot ºi nu-i scapã nimic
din ceea ce ar trebui sã fie în preocupãrile sale - uneori ºi ceva pe deasupra.
Executivul ºi premierul sunt, prin forþa lucrurilor, cele mai mediatizate in-
stituþii - pozitiv sau negativ - de care se leagã cursul existenþei noastre,
punând în umbrã importanþa ºi semnificaþia altor douã puteri - cea legisla-
tivã ºi cea judecãtoreascã. Dacã despre Executiv se crede în general cã acolo
se face ºi se desface totul, despre Parlament pãrerile sunt mult mai puþin
favorabile. Dominã sentimentul cã acesta este o moarã de vorbe, incapabilã
sã dea, în timp util, instrumentele de care are nevoie Guvernul ca sã
funcþioneze normal, acesta fiind nevoit, nu odatã, sã i se substituie prin po-
pularele ordonanþe de urgenþã. Cât despre puterea judecãtoreascã, aceasta
se bucurã de cea mai proastã reputaþie ºi de cel mai puþin respect din partea
opiniei publice, fiind consideratã - nu întodeauna pe nedrept - drept un in-
strument al celorlalte puteri, dacã nu o ‘tarabã’ de sine stãtãtoare.

Situaþia puterii prezidenþiale rãmâne cea mai complexã. Dacã din
punct de vedere constituþional preºedinþia se bucurã de puþine instrumente
în exercitarea puterii, influenþa sa realã le depãºeºte adesea pe celelalte trei.
Acest lucru se datoreazã modului în care preºedintele Iliescu a abordat acest
ultim mandat al sãu: decontractat, revizuindu-ºi, surprinzãtor, o serie de
tabu-uri ideologice, direct ºi deschis în abordarea unor subiecte delicate,
eliberat de stressul electoral al unui nou mandat. Aceastã libertate de
miºcare se cuantificã într-un coeficient de autoritate ºi de încredere publicã
aproape fãrã precedent. La un an ºi ceva de la teoretica sa ieºire din prima
scenã politicã, Iliescu o dominã cu autoritate, nefiind nevoit sã facã uz de
alte argumente decât propriile sale opinii ºi convingeri. Este o lecþie politicã
de la care mulþi aspiranþi la fotoliile puterii au ceva de învãþat, dacã doresc
acest lucru ºi dacã nu considerã deja epuizatã întreaga bibliografie...
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Grija faþã de oamenii noºtri

Generosul principiu al ‘grijii faþã de om’ este adnotat sistematic
de cãtre guvernanþi ºi adaptat nevoilor mereu crescânde ale celor care
duc pe umerii lor - mai laþi sau mai înguºti - povara administrãrii þãrii.
Dorind sã compenseze veniturile ‘derizorii’ ale demnitarilor (un membru
al Guvernului întreba, chiar, un gazetar, dacã considerã normal ca un
ministru sã aibe o leafã de 500 de dolari!), cei care vegheazã la liniºtea
ºi la condiþiile de muncã ale acestora s-au gândit sã le facã o surprizã:
sã le ofere câte o casã de vacanþã!
Mai exact, s-a pornit de la premisa ca fiecare demnitar - pe o scarã al
cãrei nivel minim n-a fost precizat - sã poatã beneficia de un cuibuºor
de odihnã ºi relaxare! Nu gratis, ci plãtind o chirie modicã. Adicã de
nivelul a câteva zeci de dolari, cel mult. Pentru asta s-a introdus, cu dis-
creþia de rigoare, o secþiune nouã în Legea Locuinþei, intitulatã candid
‘Casa de vacanþã’. Putea sã se i spunã ºi ‘cãsuþa’ sau ‘coliba’, oricum
n-avea importanþã. Ei bine, aceste case în care ar urma sã-ºi refacã cheful
de muncã miniºtrii, primarii ºi alþi demnitari pânã la rangul de consilieri,
se vor construi din fonduri publice. Adicã din banii noºtri, ai tuturor. Iar
ce se va încasa se va întoarce în buzunarul nostru. Minus diferenþa...

N-aº fi avut nimic împotriva unei astfel de prevederi, care se
poate încadra în normele de civilizaþie spre care aspirãm. Modul în care
se încearcã sã fie promovatã este dubios ºi lasã în urma bãnuiala cã lu-
crurile nu sunt tocmai cinstite ºi corecte. ªi nici nu sunt, atâta timp cât
costurile nu vor fi nici pe departe acoperite din venituri. Practic, acest
sector imobiliar va fi o gaurã neagrã care va înghiþi fonduri importante,
ºi ea se va adãuga altor astfel de gãuri negre - cum este ºi locuinþa de
serviciu - care, împreunã, fac ca o funcþie de demnitar sã nu mai fie chiar
atât de prost plãtitã cum ar putea sã parã la prima vedere. Cãci, aºa cum
recunoºtea ºi premierul, într-un acces de sinceritate, nu trãiesc miniºtrii
doar din leafã, privilegiile de care beneficiazã aceºtia înmulþind de câteva
ori ceea ce au pe statul de platã.

Repet: nu ideea de casã de vacanþã pentru demnitari este suscep-
tibilã, ci secretomania ºi lipsa de transparenþã care însoþesc aceste
miºcãri, datoritã fricii de a se înfrunta opinia publicã ºi întrebãrile fireºti
pe care le pune aceasta. 
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Bâlba ca iniþiativã legislativã

Nu e prima datã când se întâmplã. Ba, chiar, tinde sã devinã
o metodã care ascunde în spatele transparenþei afiºate, o maximã opaci-
tate oportunistã. Iatã ultimul caz: vine dl Encuþescu, secretar de stat la
Apãrare ºi ne dã douã veºti: una bunã, pentru cei care nu prea le au cu
militãria - dacã nu vor sã facã armata nu o vor mai face. ªi una proastã:
ca sã nu facã armata vor trebui sã plãteascã o taxã, pe care dl Encuþescu
a evaluat-o pe la vreo 4000 de Euro. Cum a fãcut calculul, ce-a luat în
consideraþie ºi cum i-au ieºit taman 4000, doar dânsul ºtie. Dupã primul
ºoc, al bucuriei, a urmat ºocul tristeþii financiare ºi lumea a sãrit în capul
ministrului, precum þãranii din poezia lui Topârceanu, în capul agentului
sanitar: da’ de ce sã dãm cu var? De ce sã plãtim? De ce sã plãtim atâta?
ªi de unde sã luãm banii?

Cei care ar fi fost în stare sã dea ºpagã de douã ori pe atâta
pe la comisiile medicale ca sã-ºi salveze odraslele de povara uniformei,
au tresãrit cu avânt civic: e imoral ce vrea sã facã ministerul! Sã ne bage
mâna în buzunar!

Vãzând agitaþia care, preluatã pe aripile ziarelor tindea sã
devinã incandescentã, a intrat în luptã însuºi ministrul Forþelor Armate,
dl Paºcu, cu un plan de retragere  în ordine bine alcãtuit de statul sãu
major: Staþi puþin! - a rostit dânsul. Puþinticã rãbdare, cã lucrurile nu
stau chiar cum credeþi dvs. (ºi cum a zis dl Encuþescu). Cã noi s-ar putea
sã nici nu bãgãm la aprobare chestia asta. O retragem pur ºi simplu. Cã
nu bieþii bãieþi au interesul sã nu facã armata. Interesul e al nostru, sã
reducem efectivele. ªi atunci normal cã nu e nevoie sã se plãteascã. În
avântul pledoariei, ministrul pãrea apt sã arunce în câmpul de luptã o
grenadã: poate cã noi ar trebui sã-i plãtim pe cei care nu fac armata!
Dar a rezistat, cã ºi-aºa bugetul e vai de el.

Bref. Tehnica e urmãtoarea: se aruncã în faþã un secretar de
stat cu o idee mai mult sau mai puþin nãstruºnicã. O înghite presa - e
bunã înghiþitã. N-o înghite? Vine ministrul ºi o dã la întors. Nu ºtiu cât
la sutã din situaþiile de acest fel au fost bâlbe curate, ºi câte diversiuni
ºmecheriste. ªi-ntr-un caz ºi-n altul, de suferit are Executivul, în care
cetãþeanul vede o instituþie nesigurã pe ea, nehotãrâtã ºi schimbãtoare
dupã cum bate vântul.
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Mânãria caselor de vacanþã

Aºa cum bãnuiam ºi cum scriam ºi în comentariul de marþi,
capitolul ‘case de vacanþã’ din Legea Locuinþei pare sã fie o manevrã
ilicitã - sau cel puþin aºa dau de înþeles mãrimile pe care presa le-a sur-
prins cu pantalonii în vine. O mânã ‘criminalã’ a avut acces la seiful în
care se afla legea, a sustras-o ºi i-a introdus acest capitol otrãvit. În ce
scop? Evident, în scopul de a compromite bunele intenþii ale guver-
nanþilor ºi a o servi pe tavã ca subiect de cârcotealã presei. Nu ºtim nimic
despre acest lucru - pare sã fie cuvântul de ordine ale celor solicitaþi sã
dea explicaþii. Este o mânãrie a unor funcþionari care au introdus de
capul lor în textul legii capitolul respectiv.

Lucrurile se cam opresc, însã, aici. Nimeni nu pare curios
sã afle cine sunt respectivii funcþionari ºi ce anume i-a fãcut sã procedeze
în acest fel. Mecanismul tinde sã devinã clasic. Au mai fost ºi alte texte
de lege discutabile, asupra cãrora s-a revenit concluzionându-se cã au
fost, de asemenea, manevre oculte ale unor persoane rãu intenþionate,
dornice sã compromitã munca ºi imaginea autoritãþilor. S-a întâmplat ºi
în cazul listelor de medicamente compensate unde, tot aºa, au apãrut de-
numiri care nu existaserã  în documentele iniþiale. Acolo manevra era
clar una ilegalã, menitã sã favorizeze anumiþi producãtori sau dis-
tribuitori.

Cine avea, însã, interesul sã legifereze statutul caselor de va-
canþã, la care ar fi avut dreptul doar înalþii demnitari? În mod foarte
probabil cineva care a primit o indicaþie sau o sugestie în acest sens ºi
care, dacã tot a ieºit scandalul ºi se amplificã, poate fi aruncat peste bord
cu uºurinþã. Cum s-a întâmplat cu omul de la Administraþia Publicã, pe
care l-a luat gura pe dinainte sã afirme cã debranºaþii vor trebui sã
plãteascã ºi ei cotele de cãldurã ale blocului. A fost promovat cu grãbire,
dupã cum încã bine ne amintim, spre pensie.

Mi se pare foarte interesant de vãzut dacã în acest caz va fi
gãsit vinovatul ºi ce sancþiuni - legale - i se vor aplica. Dacã cineva
doreºte, într-adevãr, acest lucru.

Dacã nu, nu! 
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Amurgul procurorilor?

Semnalul pe care ni-l dã CEDO (Curtea Europeanã a Drep-
turilor Omului) e unul foarte grav, iar întârzierea cu care autoritãþile îl
iau în considerare ne va costa scump, pe toþi. Pentru cã nu Ministerul
Justiþiei, nici ministrul, sunt cei care vor plãti zecile ºi sutele de mii de
euro cu care sancþioneazã CEDO încãlcarea unor reguli europene, ci noi
toþi. Banii aceºtia nu vor mai intra în buzunarele noastre sau în beneficiul
nostru comun, pentru cã noi continuãm sã procedãm, în materie de
justiþie, dupã vechile principii staliniste, în care procurorul este un un
fel de Dumnezeu care poate dispune aproape dupã bunul plac de vieþile
oamenilor.

E drept cã o asemenea schimbare nu se poate face peste
noapte, dar sunt mai bine de ºapte ani de când s-a anunþat, cu surle ºi
trâmbiþe, reforma Justiþiei, finalizatã de fosta guvernare printr-un pachet
de propuneri legislative care nici mãcar n-a apucat sã fie supus discuþiei,
cu atât mai puþin aprobãrii. Schimbarea de guvern a pus sub semnul în-
trebãrii multe dintre prevederile pachetului în legãturã cu care viziunea
social-democratã diferea de cea liberalo-þãrãnisto-democratã. Între timp,
maºinãria justiþiei a mers înainte, alimentatã de acelaºi combustibil neeu-
ropean ºi verificatã tehnic de aceiaºi specialiºti în dreptul comunist.

Calul de bãtaie al reproºurilor europene rãmâne funcþia
procurorului, din care sistemul comunist a fãcut nu doar un acuzator
public, ci un super-judecãtor, ale cãrui decizii puteau sã prevaleze asupra
celor ale instanþei. Mai mult, faza instrumentãrii cazurilor se desfãºoarã
sub unica supraveghere a procurorului, care în virtutea tradiþiei, poate
dispune mãsuri abuzive sau chiar neconstituþionale. O eventualã modi-
ficare a statutului acestui funcþionar public va avea consecinþe importante
ºi va da peste cap eºafodajul tradiþional al justiþiei române.

Vrând-nevrând vom ajunge la situaþia în care procurorul nu
va mai dispune arestãri. Pânã atunci, însã, mecanismul va continua sã
funcþioneze ºi Curtea Europeanã a Drepturilor Omului va continua sã
ne sancþioneze într-un mod usturãtor. La buzunar. 
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Jeluitorii pãdurii

A devenit o obiºnuinþã chiar ºi pentru unii guvernanþi, sã
deplângã soarta pãdurilor româneºti ºi sã înfiereze ‘jaful’ care lasã þara
tot mai chealã.

România se numãrã printre þãrile care beneficiazã de
suprafeþe împãdurite la limita procentului optim - în jur de 27 la sutã.
Doar în ultimul veac procentul a scãzut de la aproximativ 75 la sutã, deci
cu aproape jumãtate. Pierderea pãdurilor a corespuns începuturilor in-
dustrializãrii ºi capitalismului primitiv care au refuzat sã accepte ideea
cã aceastã resursã naturalã nu se poate regenera în ritmul în care este
exploatatã. O bunã parte din declinul pãdurii se datoreazã ºi modului în
care ea a fost vãzutã - exclusiv ca o sursã de materie primã, ºi nu ca un
factor decisiv al echilibrului climatic.

În ultima sutã de ani pãdurea româneascã a suferit douã asal-
turi brutale, cu consecinþe încã greu de estimat. Primul a fost acela al
Sovrom-urilor, de dupã rãzboi, prin care Rusia Sovieticã, învingãtoare,
ºi-a reclamat despãgubirile, fãrã a þine cont de altceva decât de a lua cât
mai mult lemn, de cea mai bunã calitate, în cel mai scurt timp posibil.

Al doilea asalt s-a înregistrat imediat dupã revoluþie ºi dupã
intrarea în vigoare a legii retrocedãrii pãdurilor. La adãpostul vidului de
autoritate de dupã 22 decembrie, tãierea pãdurilor s-a transformat într-
o veritabilã haiducie, cãreia pãdurarii n-au avut puterea sã i se opunã.
Retrocedarea a dat acoperirea legalã celor care au fãcut din tãierea ºi ex-
portul lemnului românesc o sursã de îmbogãþire rapidã. Haiducia s-a
transformat, treptat, în afacere, iar graba suspectã cu care Legea Lupu a
fost impusã de cãtre autoritãþi a condus la crearea tabloului dezastruos,
reclamat în multe luãri de poziþie oficiale. Acuzele aduse admnistrato-
rilor pãdurii statului sunt neavenite atâta timp cât jaful are loc în pãdurile
privatizate, guvernate de acte normative confuze ºi neaplicabile. Pãdurea
privatã continuã sã nu aibe un statut clar, fiind lãsatã de izbeliºte la bunul
plac al unor proprietari lacomi sau al unor administratori veroºi. Atâta
timp cât lucrurile vor continua sã rãmânã la acest nivel, sã nu ne mirãm
cã pãdurea româneascã se îndreaptã, încet ºi sigur, spre un punct de non-
retur. 
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Obiective ºi perspective 
democrate 

Consiliul Naþional de Coordonare al Partidului Democrat,
de la sfârºitul sãptãmânii trecute, a lãsat mai multe lucruri încurcate ºi a
clarificat unul singur.

Printre cele rãmase în coadã de peºte se numãrã ºi
democraþia de partid. În regimurile democratice de sorginte mai recentã,
democraþia internã seamãnã cu cea de pe vremea lui Ceauºescu. Adicã
nu prea existã sau, dacã existã, este originalã. Democraþia din PD, chiar
dacã a evoluat, vorba lui Bãsescu, faþã de ceea ce era pe vremea lui
Roman (dictaturã curatã!) nu este, totuºi, în poziþia de a asigura un dis-
curs liber, mai ales în contradictoriu. Cel care a dobândit puterea, prin
alegeri, o þine bine în mânã, ºi nu slãbeºte deloc cãpãstrul, ºtiind cã cel
mai mic semn de slãbiciune va fi exploatat de cei care-i vor locul. Din
acest punct de vedere, Bãsescu nu face rabat nici mãcar la prestigiul fos-
tului sãu ºef, Roman, cãruia i-o taie scurt. Despre Panã, ce sã mai vor-
bim; în momentul în care a contestat deciziile ºefului (revenirea
controversatului Duþu, nu doar în partid, ci ºi în ierarhie) a fost ca ºi
mort! Excluderea lui n-a mai fost decât o chestiune de zile. Chiar ºi
Roman a înþeles cã nu e momentul sã se punã cu el, navigând ºiret prin
apele opoziþiei faþã de partidul aflat la putere ºi faþã de ‘servitorii’ sãi
din PD.

Ce a lãmurit CNC-ul de sâmbãtã? Strategia de fond pe care
Bãsescu are de gând sã o aplice în perspectiva urmãtoarelor scrutinuri
electorale. Aceasta este axatã pe câºtigarea unei poziþii cât mai bune în
zona puterii locale. Bãsescu a înþeles cã Opoziþia la vârf, parlamentarã,
este una pur decorativã atâta timp cât n-ai forþa sã sufli în ceafa Puterii.
Obþinerea unui scor cât mai bun la alegerile locale oferã nu doar per-
spectiva satisfacerii nevoilor clientelei politice dar ºi o altã bazã de abor-
dare - ºi de negociere - a obiectivelor ulterioare. ªtim deci, de pe acum,
cã PD e cu ochii pe primãrii - Bãsescu pe cea a Capitalei, Boc pe cea a
Clujului, Negoiþã ºi Boagiu, pe cele de sector - ºi, probabil cã lista aspi-
ranþilor se va definitiva cât de curând. 
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Solidaritatea de breaslã

Solidaritatea este, în general, un lucru bun ºi frumos. Cu
condiþia ca ea sã nu se manifeste deasupra sau dedesubtul barierelor legii
ºi moralei.

La Tg. Mureº se întâmplã acum, ceva de acest gen: o soli-
daritate dubioasã, a unor membri ai corpului magistraþilor, cu una dintre
colegele lor, acuzatã de luare de mitã ºi primire de foloase necuvenite.

Existã, desigur, posibilitatea de a se face erori. Judecãtoarea
Ciucã n-ar fi nici prima ºi nici ultima victimã a unei erori judiciare. În
cazul domniei sale, lucrurile par însã destul de clare: a fost surprinsã
luând mitã, în flagrant. Cum ar spune poezia, ‘cu raþa-n gurã’. Colegii
domniei sale par însã sã ignore acest aspect ºi dau declaraþii oficiale în
care-ºi manifestã ‘solidaritatea’ cu colega lor, pe care o considerã o vic-
timã a unor jocuri de culise. Evident, existã tentaþia de a aprecia cã soli-
daritatea asta are o cauzã mai mult decât transparentã: ceea ce i se imputã
judecãtoarei, li s-ar putea imputa ºi lor, mai devreme sau mai târziu. ªi
de aici protestul. Nu cred, însã, cã aceasta este intenþia magistraþilor
mureºeni.

Din nefericire, manifestarea lor are loc pe un sol alunecos.
Justiþia ºi-a cãpãtat renumele de a fi teritoriul în care corupþia se vede
cel mai bine ºi are consecinþele cele mai directe asupra existenþei oame-
nilor. Încrederea în justiþie se clatinã periculos de 13 ani încoace ºi refa-
cerea ei va fi dificilã ºi de duratã. Pe de altã parte, cei care trebuie sã
lupte, în prima linie, cu corupþia, sunt tocmai magistraþii. E greu sã lupþi
cu tine însuþi ºi cu propriile defecte. Mai ales când corupþia devine ºi un
fel de faþadã, recunoscutã ºi chiar acceptatã. Doamna judecãtor Ciucã
nici mãcar nu se mai ferea - ne spune ancheta. Îºi comanda ºpaga prin
fax ºi-i amintea protejatului sãu, de faþã cu martorii, cã ‘i-a bãgat în buzu-
nar un miliard’. Din care-ºi reclama, bineînþeles, partea. O astfel de com-
portare nu poate avea decât o singurã explicaþie. ªi anume cã, în
mentalitatea noastrã, corupþia este o stare de fapt, cu care nici mãcar
n-are rost sã lupþi. Pentru cã majoritatea o formeazã cei corupþi ºi cei
care pot face ca legea sã arate aºa cum vor ei.

De aceea, protestul magistraþilor mureºeni mi se pare de-a
dreptul imoral, ca sã nu spun periculos. ªi în nici un caz folositor cuiva...
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Independenþa jurnalisticã

Spunea, deunãzi, un confrate de breaslã, care tocmai ºi-a dat
demisia din postul pe care-l ocupa la un post de televiziune: ‘M-am sã-
turat sã tot primesc telefoane în timpul emisiunilor prin care mi se cerea
imperativ sã ‘o scot pe aia’ de pe ecran!’ Nu e o noutate. Astfel de lucruri
se întâmplau ºi în vremuri de mai tristã amintire, în care vizionarea pro-
gramului televiziunii naþionale de cãtre unul dintre cei doi telespectatori
de elitã se lãsa cu ‘tãieri de capete’ ºi cu exiluri din viaþa publicã a celor
care apãruserã pe ecran ºi displãcuserã asistenþei. 

Atunci erau doi. Acum existã o sumedenie de cenzori care
decid, discreþionar, cine sã aparã ºi cine nu, cine sã iasã ºi cine sã
rãmânã, dupã cum le dicteazã interesul sau toanele. Sunt cei din ai cãror
bani funcþioneazã respectivele mijloace media. Cei care angajeazã gaze-
tari mai mult sau mai puþin celebri, mai mult sau mai puþin talentaþi, mai
mult sau mai puþin dispuºi sã accepte metode manageriale de tipul lui
‘aºa vreau eu’. 

Evident cã în aceste condiþii este o glumã bunã sã mai
vorbeºti despre ‘independenþa jurnalisticã’. O astfel de situaþie se mai
poate întâlni doar pe la postul public, unde birocraþia ºi cutumele nu fac
posibile deciziile rapide ºi capitale care se iau în media privatã. Inde-
pendenþa jurnalisticã de azi, ca ºi cea de ieri, este un concept frumos,
bun de pus în ramã, pe perete, dar complet nefuncþional într-o presã fãrã
tradiþii democratice - ca sã nu mai vorbim despre faptul cã într-o þarã cu
astfel de tradiþii, un premier de calibrul lui Berlusconi îl dã afarã - indi-
rect! - pe directorul unui cotidian prestigios care se delecta comentând
acuzaþiile de corupþie care-i fuseserã aduse.

La noi nu se întâmplã (încã) aºa ceva. Existã portiþe prelimi-
nare care reuºesc sã lãmureascã astfel de probleme înainte ca ele sã devi-
nã chestiuni fierbinþi ºi prin care poate fi, foarte simplu ºi uºor, scos din
spatele ecranului cel care nu se conformeazã sã scoatã ceea ce e pe ecran. 
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Doctrina suveranitãþii nelimitate

Tot mai dese ºi mai acide sunt criticile pe care o parte a co-
munitãþii internaþionale le exprimã la adresa politicii americane. O voce
care este imposibil sã nu se facã auzitã, mai ales pentru miliardele (de
dolari!) pe care le are în spate este aceea a lui George Soros, genialul
speculant la bursã ºi neînfricat luptãtor pentru o societate deschisã. Soros
este deosebit de îngrijorat de ce se întâmplã în America în acest moment,
unde preºedintele Bush impune o nouã atitudine în relaþiile inter-
naþionale: doctrina suveranitãþii nelimitate! America se considerã unicul
factor responsabil pentru soarta lumii ºi, în virtutea acestor responsabili-
tãþi îºi arogã dreptul de interveni în orice colþ al acesteia pentru a readuce
lucrurile scãpate de sub control pe calea cea dreaptã. Aceastã politicã a
început cu o relativã timiditate în Iugoslavia, când responsabilii ameri-
cani au resimþit nevoia unei acoperiri, alegând-o pe cea a NATO. Dupã
atentatele de la 11 septembrie, acþiunea de pedepsire a Afganistanului
s-a fãcut fãrã nici un fel de aranjamente internaþionale. Abia în cazul
Irakului preºedintele Bush ºi consilierii sãi au resimþit nevoia unor jus-
tificãri, ºi pentru a le obþine nu s-au dat în lãturi de la nici un fel de pre-
siuni. Principala victimã a devenit ºeful inspectorilor ONU, Hans Blix,
care într-un interviu recent acuzã fãrã nici o reþinere ‘ticãloºia’ unor co-
laboratori ai preºedintelui, care nu s-au sfiit sã-l ameninþe ºi sã-l ºanta-
jeze pentru a obþine calificative mai dure la adresa irakienilor. Soros ºi
Blix sunt doar doi dintre cei care se tem cã situaþia actualã, de unicã su-
perputere a Americii, ar putea avea consecinþe dezastruoase pentru însuºi
poporul american, a cãrui percepþie faþã de noþiuni precum democraþia
ºi libertatea ar putea fi serios alterate. Este motivul pentru care Soros in-
tenþioneazã sã-ºi concentreze atenþia ºi banii spre ‘educarea’ populaþiei
Americii în spiritul unei societãþi cu adevãrat deschise, considerându-ºi
misiunea din Rusia practic încheiatã. Rusia - cea care, în urmã cu peste
35 de ani, exemplifica rolul doctrinei ‘suveranitãþii limitate’ prin inter-
venþia brutalã în Cehoslovacia. Cu consicenþele de imagine ºi credibili-
tate binecunoscute.  
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13 x ‘13 - 15’

Se împlinesc 13 ani de la ‘evenimentele’ din 13-15 iunie
1990 ºi lucrurile nu par nici astãzi, mai clare decât au fost atunci. Persistã
o percepþie fracturatã, care face ca pentru o parte a opiniei publice
româneºti sã existe doar ‘13 iunie’, iar pentru alta doar ‘14-15 iunie’.

În realitate, evenimentele consumate constituie un tot
omogen, ca sã-i spunem aºa. Un ºir insuficient clarificat de cauze ºi
efecte, de replici ºi contrareplici, ce-ºi au izvorul în frustrãrile generate
de revoluþia din decembrie, când unii au prins un loc în trenul noiir pu-
teri, iar alþii au rãmas pe peron. În 13-15 iunie a avut loc, de fapt,
tranºarea definitivã a partidei de cãtre gruparea care luase revoluþia pe
cont propriu. ‘Piaþa Universitãþii’, lichidatã mai degrabã de violenþa ºi
intoleranþa proprii, decât de acþiunea punitivã a minerilor, avea sã intre
într-un recul istoric din care îºi va reveni abia în 1996, pe fondul erozi-
unii continue a FSN-FDSN-PDSR. Ar fi interesant de vãzut - deºi istoria
nu lucreazã cu instrumentele prezumþiei - ce s-ar fi putut întâmpla dacã
mecanismele fragilei puteri aflate în funcþiune de doar 6 luni, s-ar fi blo-
cat? Dacã ata-curile asupra unor instituþii precum Poliþia, SRI, Guver-
nul, ar fi fost încununate de succes ºi noii lideri ai strãzii ar fi avut acces
la instrumentele Puterii? Cine ar fi fost aceºtia ºi cum ar fi administrat
succesul, pe fondul unei lipse de suport la nivel naþional, cuantificate în
scorul categoric cu care fuseserã câºtigate alegerile doar cu câteva sãp-
tãmâni mai devreme? Este cert, dincolo de orice alte consideraþii, cã 13
iunie a fost un moment de cumpãnã al democraþiei, ºi cã 14-15 n-a fãcut
decât sã sublinieze criza de maturitate a noului sistem, grevat de amintiri,
nostalgii timpurii ºi reflexe totalitare. Pânã când vom putea avea o anal-
izã obiectivã, lipsitã de patimã ºi de simplificãri interesate.  
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Restructurare, 
în loc de remaniere?

Nedorind sã repete greºelile din trecut, premierul Nãstase
s-a dus frumos, la Cotroceni, la sfârºitul sãptãmânii trecute, pentru a dis-
cuta mai întâi cu preºedintele Iliescu, proiectata restructurare guverna-
mentalã, cerutã nu doar de exigenþele europene, dar ºi de situaþia din
teren.

Cu 26 de portofolii, guvernul lui Adrian Nãstase se plaseazã,
în ierarhia Executivelor post-decembriste, pe un meritoriu loc 2, dupã
Ciorbea, care conduce autoritar cu 28, dar înaintea lui Vasile cu 25,
acesta aflându-se la egalitate cu Roman. În ‘coada’ clasamentului se aflã
Isãrescu, cu numai 20 de ministere talonat, pe penultimul loc, de
Vãcãroiu, cu 20. Dupã alte statistici, cabinetul Nãstase se situeazã pe
primul loc, ca numãr de ministere, între þãrile candidate la UE, ceea ce
e o chestie care ne mai scoate din rutina locurilor modeste în diferite
clasamente, între care ºi fotbalul.

Cã restructurarea guvernului ‘nu e dictatã de interese de par-
tid’, cum spune Dan Ioan Popescu, este suficient de clar. Sunt interese
de stat la mijloc, mai precis de stat pe loc, ºi este tot mai clar cã fãrã re-
forme hotãrâte - între care ºi cea a Executivului - nu vom adera în 2007
la UE, cum ne avertizeazã, de la obraz, delegaþia Comisiei Europene la
Bucureºti.

Ce va însemna restructurarea? În primul rând,  o manierã
ceva mai elegantã de a scãpa de niºte oameni care nu mai reuºesc sau
nu mai vor sã þinã pasul. Dacã remanierea avea, în cele din urmã, o cono-
taþie emoþionalã, lucrurile nu se mai abordeazã aºa în cazul restructurãrii.
De la ‘nu te mai vrea Nãstase’ se vireazã elegant spre un ‘nu te mai vrea
Europa’ - cãruia nici Daniela Bartoº, nici Georgiu Gingãraº, nici Leonard
Cazan - ca sã nu mai vorbim despre Silvia Ciornei - n-ar prea avea ce
sã-i replice. Pentru cã oamenii vor fi fericiþi sã se bucure în continuare
de simpatia premierului, chiar dacã o pierd pe cea a Europei, iar acesta
este factorul emoþional cel mai important. 

Pânã la urmã restructurarea asta þine loc ºi de alegeri antici-
pate - în care se vãzuse, de asemenea, o modalitate elegantã de a schimba
oameni fãrã a le zgândãri orgoliile ºi sentimentele.

Deocamdatã e secret ºi nimeni nu ºtie câte ministere vor
rãmâne. Se ºtiu doar miniºtri care nu vor mai fi miniºtri...
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Guvernul celor 900 de zile

Primul guvern Nãstase poate sã intre deja în istorie, nu doar
ca cel mai ‘umflat’, dar ºi ca cel mai longeviv. Nici o altã formulã de
Executiv de pânã acum nu a rezistat doi ani ºi jumãtate fãrã sã se facã
vreo înlocuire, dupã cum, probabil, în legãtura cu nici o altã formulã nu
s-au fãcut atât de multe presiuni ºi pronosticuri de remaniere.

Ideea unor schimbãri a apãrut relativ devreme, în urmã cu
un an, când s-a ºi lansat, din interior, tema alegerilor anticipate, care ar
fi putut servi foarte bine ca pretext pentru primenirea formulei unui
Executiv care trecuse deja de primele obstacole care impuseserã - teo-
retic, cel puþin - formula lãrgitã din debut, formulã care reflectã, în linii
mari, compromisul dintre cele douã centre de putere - cel de la Cotroceni
ºi cel de la Victoria.

Formula de guvern anunþatã asearã de premierul Nãstase
reprezintã ºi ea un compromis. De data aceasta, compromisul este între
angajamentele personale ºi exigenþele interne ºi internaþionale, care
impun, la vremuri mai noi, ºi alþi oameni. Indiferent cât de radicalã sau
neradicalã este înnoirea, ea va fi validatã nu atât de acceptul sau de reti-
cenþele preºedintelui - care s-au dovedit veritabile pietre de încercare în
tentativele de pânã în prezent - cât de imboldul pe care-l vor da accele-
rãrii reformelor restante ºi definitivãrii capitolelor de negociere euro-
peanã.

O restructurare de acest tip pune, însã, nu doar probleme de
strategie, ci ºi de resurse umane. Mai exact, de restructurare a acestora.
De repoziþionare ºi de replasare. Cred cã, mai degrabã decât oamenii
noi, marile probleme le-au pus ºi le pun cei ‘vechi‘, cei cãrora va trebui
sã li se gãseascã amplasamente pe mãsura pretenþiilor sau a riscurilor
pe care le implicã eventualele lor nemulþumiri. Aici se lucreazã ºi se va
lucra din greu, ºi tot aici va sta ºi hiba de fond a restructurãrii realizate
pe formula adnotatã a lui Lavoisier: nimic nu se pierde, totul se redis-
tribuie!
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Urmãtoarele 530 de zile 
ale Cabinetului ‘Nãstase II’

Lungul prilej de speculaþii ºi ipoteze pe care l-a constituit
remanierea-restructurarea guvernamentalã a ajuns, dupã mai bine de
ºapte luni, la final. Gata cu pronosticurile ºi cu pariurile: la treabã!

Dupã ce va fi validat, joi, de Parlament, noul Executiv va
porni la drum, teoretic pentru alte 530 de zile - dacã alegerile nu vor fi
decalate de cele prezidenþiale ºi se vor þine în noiembrie anul viitor.

Douã sunt, într-o viziune majoritarã, temele principale ale
noii formule, lãsând la o parte extemporalul de lungã duratã al integrãrii
europene: refacerea imaginii Guvernului prin divorþul sãu hotãrât de tot
ceea ce poate sã însemne favorizare sau tolerare a fenomenelor care con-
duc la corupþie ºi îmbunãtãþirea climatului de afaceri, îndeosebi cel fiscal
ºi acela al reglementãrilor juridice din domeniu. Întâmplãtor sau nu, mi-
nisterele responsabile (al Justiþiei ºi al Finanþelor) n-au fost atinse de
aripa restructurãrii, ceea ce poate sã însemne cã premierul Nãstase îi
considerã încã pe domnii Tãnãsescu ºi Stãnoiu, capabili sã orienteze lu-
crurile în direcþia cea bunã.Vor trebui sã contribuie la aceastã veritabilã
campanie alte câteva ministere importante, precum cel al Economiei ºi
Comerþului, al lui Dan Ioan Popescu, ºi cel al Transporturilor, Con-
strucþiilor ºi Turismului, al lui Miron Mitrea, douã dintre piesele ‘grele’
ale Executivului, în legãturã cu care nu s-au vehiculat nici macar aluzii
de remaniere. Fãrã îndoialã, însã, cã noua stea a Executivului care se în-
trezãreºte la orizontul restructurãrii este Ministerul Administraþiei ºi In-
ternelor, un mega-minister în a cãrui parohie intrã cele mai multe dintre
reperele concrete ale integrãrii europene. Ioan Rus îºi adaugã trese noi
pe epoleþii sãi de ºef suprem al poliþiºtilor ºi jandarmilor, devenind un
soi de comandant al armatei de funcþionari publici care vor constitui
piesele de bazã ale mecanismului electoral al anului 2004. Practic, noua
structurã guvernamentalã pune faþã în faþã un careu de aºi ai puterii efec-
tive (Dan Ioan Popescu, Ioan Rus, Miron Mitrea ºi Ilie Sârbu) cu un
careu de popi ai puterii imaginii (Geoanã, Paºcu, Tãnãsescu ºi Stãnoiu)
între care vor evolua liber, ceilalþi miniºtri ºi miniºtrii delegaþi.

Urmãtoarele 530 de zile ale Cabinetului ‘Nãstase II’ nu vor
arãta în ce mãsurã restructurarea va reuºi sã contracareze eroziunea
imaginii ºi coroziunea corupþiei acumulate în celelalte 900. 
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Piaþa presei

Ceea ce se întâmplã la Trustul Ringier, cu ProSport, n-ar
trebui sã mai mire pe nimeni. Este doar un alt episod al frãmântãrilor,
încã necoagulate, de pe piaþa presei româneºti - prima piaþã adevãratã
din istoria economiei de piaþã post-socialiste.

În domeniul atât de sensibil al mass media s-au produs
primele fenomene tipice pieþei: dupã lungul post mediatic pe care l-a
reprezentat presa controlatã de partid, românii au resimþit acut nevoia
de a-ºi confrunta propriile trãiri ºi sentimente, cu cele de pe pagina
tipãritã. Cererea sporitã a determinat o ofertã tot mai mare, care la rândul
sãu a generat concurenþã, cu tot ceea ce este specific acestui mediu: suc-
cese explozive, cu tiraje de vis, sau falimente la fel de rãsunãtoare, ale
unor publicaþii care se bucuraserã de cãutare. Nicãieri altundeva, în zona
economiei, progresele nu au fost atât de rapide ºi sugestive - mass-media
devenind în acest fel un soi de pilot al proceselor pe care aveau sã le
cunoascã, mai lent sau mai cuprinzãtor, alte ramuri sau produse.

Partea cea mai delicatã a acestei evoluþii, ºi cea mai puþin
înþeleasã ºi clarificatã, rãmâne aceea a raportului dintre jurnaliºti ºi pa-
troni. Plecând de pe o poziþie în care cele douã calitãþi practic se con-
fundau, acest raport a devenit tot mai antagonic, pe mãsura gradului de
neînþelegere a noii realitãþi de cãtre ambele pãrþi. Pe de o parte, jurnaliºtii
au reclamat o totalã libertate de expresie, iar pe de alta patronii au avut
exigenþa controlului editorial, în virtutea neafectãrii intereselor comer-
ciale.

Din ‘90 pânã astãzi au avut loc nenumãrate episoade de
genul celui de la ProSport. Când Viorel Cataramã a somat redacþia ‘Vi-
itorului Liberal’ sã pãrãseascã sediul în zece minute, lumea presei a fost
consternatã. Apoi a început sã se obiºnuiascã, dupã cum s-a obiºnuit ºi
cu articularea intereselor proprii în formatul editorial. Demisia în bloc
de la ProSport este, din acest punct de vedere, nu atât o disputã editori-
alã, cât un conflict de interese, între un grup obiºnuit sã aplice reguli
stricte ºi o echipã decisã sã continue sã funcþioneze dupã propriile sale
reguli. 
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Dupã Vlas, Dinulescu...

Unul câte unul se întorc acasã tunarii economiei naþionale.
Dupã Vlas, e rândul lui Dinulescu, fostul preºedinte al Bankcoop, pitulat
de vreo ºapte ani prin Statele Unite, unde avea de gând sã devinã investi-
tor strategic cu banii furaþi de la banca ce o pãstorise în folos propriu.

Povestea vieþii lui Dinulescu este exemplarã pentru momen-
tul tulbure al tranziþiei economico-financiare, de la rigorile socialiste la
libertãþile capitaliste. Dinulescu a administrat Bankcoop-ul ca pe propria
sa moºie, a dat bani cu sacoºa de plastic (vezi împrumutul luat de
Botezatu), a introdus comisionul personal pentru orice credit ºi a pozat
în mare capitalist, devenind la un moment dat chiar preºedinte al Asoci-
aþiei Bancherilor din Europa de Est! Lucrurile s-au încurcat decisiv
atunci când a vrut sã punã mâna pe bancã prin intermediul unui partener
mai abil decât el. Când a vãzut cã lucrurile scapã de sub control, a provo-
cat scandal ºi ºi-a luat tãlpãºiþa, cu concursul binevoitor al Parchetului
ºi al Poliþiei, care s-au sfiit sã-l deranjeze pe la sanatoriul unde-ºi cãuta
de sãnãtate ºi de unde a fãcut pasul afarã.

De ºapte ani, deºi urmãrit general prin Interpol, Dinulescu
n-a fost deranjat în nici un fel, deºi adresa sa din State era cunoscutã de
o grãmadã de lume. ªi-a pãpat liniºtit milionul de dolari pus în bãncile
americane pentru investiþii aºteptând sã treacã timpul ºi sã vinã pre-
scrierea. Dupã care s-ar fi întors, probabil, acasã, cu capul sus, fluturând
steagul persecuþiilor politice pe care a trebuit sã le îndure.

Iatã însã cã americanii l-au înhãþat - nu pentru ce-a furat în
þarã, lucru care pe ei îi intereseazã prea puþin - ci pentru o banalã abatere
de la legea imigrãrii - care-i doare mult mai tare.

Dinulescu se va întoarce acasã, deci (dacã nu cumva va gãsi
un avocat deºtept care sã invoce cine ºtie ce chichiþã legalã). Se întoarce
la momentul cel mai nepotrivit, pentru a tulbura apele ºi a readuce pe
tapet încrengãtura de interese ºi manevre politico-financiare care au fãcut
din intervalul ‘94-2000 una dintre cele mai tenebroase perioade din is-
toria modernã a României.

Dupã Vlas, întoarcerea lui Dinulescu poate însemna nu atât
un moment al adevãrului, cât unul al unor noi ºantaje ºi ameninþãri. 
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Guºã - o victimã a ‘aparatului’?

Cozmin Guºã s-a instalat autoritar în funcþia de secretar
general al PSD în urmã cu doi ani jumãtate ºi pânã mai ieri nimic nu
pãrea de naturã sã-i zdruncine o poziþie în care se simþea ºi acþiona ca
peºtele în apã. Venit din managementul privat - fusese aproape doi ani
ºeful trustului de presã al lui Voiculescu - Guºã a produs o veritabilã re-
voluþie în interiorul unui aparat grevat de reflexe ºi stereotipe moºtenite
sau create pe parcurs. În scurt timp, secretarul general a devenit una din-
tre cele mai mediatizate figuri ale partidului, luãrile sale de poziþie ºi
replicile ieºind ºi ele din tiparul obiºnuit. Acþionând ca o interfaþã a lui
Adrian Nãstase, Guºã a preluat ºi o bunã parte din reticenþele sau din
adversitãþile manifestate la adresa acestuia, funcþionând ca un veritabil
paratrãznet. Cu entuziasmul specific vârstei, Guºã a cãlcat nu odatã ºi
în strãchini, dar acest lucru n-a fãcut decât sã-l umanizeze ºi sã accesi-
bilizeze mesajul pe care dorea sã-l transmitã din partea partidului de gu-
vernãmânt.

Guºã ºi funcþia sa nou creatã s-au dovedit niºte bune gãsel-
niþe din partea lui Adrian Nãstase, pus în dificultate de a-ºi exercita com-
plet autoritatea din cauza cumulului major de responsabilitãþi.

Deasemenea, pentru Guºã situaþia a fost una de excepþie, pe
palierul sãu el neavând, practic, ºef ºi putând sã se desfãºoare în voie,
atâta timp cât nu-ºi incomoda patronul. Influenþa sa în partid a crescut
exponenþial, în ciuda opoziþiei slab mascate a câtorva veterani ai apara-
tului, fãcând din el un pol de putere cu propensiuni certe spre zona de
vârstã consideratã de premier a fi eºalonul de manevrã cel mai potrivit
al viitoarelor manevre strategice.

Restructurarea Guvernului a creat însã o problemã majorã
pentru Guºã ºi pentru tabãra sa. Numirea lui Cozmâncã în funcþia de
preºedinte executiv îi ia, practic, toate atribuþiile, lãsându-i un rol deco-
rativ pe care fostul ministru se va strãdui sã-l facã ºi neplãcut.

Oferta care i s-a fãcut de a deveni prefect al Capitalei - re-
fuzatã cu o certã lipsã de prudenþã - reflectã intenþiile preºedintelui par-
tidului de a recalibra întregul instrumentar de care dispune, pe mãsura
obiectivului principal: recâºtigarea alegerilor. Or, pentru asta are nevoie
de APARAT, ºi de rutina acestuia, în dauna exerciþiilor de stil novatoare.

Guºã este, din acest punct de vedere, o victimã a ‘aparatu-
lui’, sau o ofrandã adusã acestuia, dacã vreþi. Cel puþin pentru moment. 
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Magistrat la magistrat 
nu-ºi scoate ochii!

‘Se dispune punerea în libertate a inculpatei, dacã aceasta
nu este arestatã într-o altã cauzã, în baza unui mandat emis de un judecã-
tor’ - aºa sunã minuta prin care completul Curþii Supreme de Justiþie
condus de însuºi preºedintele acesteia, Paul Florea, a luat aceastã decizie
calificatã de unii observatori drept ‘istoricã’ ºi ‘revoluþionarã‘. 

Aº fi fost tentat, la rândul meu, sã fiu de acord cu aceste cali-
ficative dacã...

...Dacã aceastã ‘rezoluþie’ nu s-ar fi produs într-un caz atât
de dubios ca cel al judecãtoarei Andreea Ciucã, cea suprinsã în flagrant
de luare de mitã.

...Dacã, de exemplu, completul Curþii Supreme, prezidat de
Paul Florea, s-ar fi pronunþat cu aceeaºi tãrie ºi consecvenþã într-un caz
în care nu era implicat un coleg de breaslã.

...Dacã preºedintele Paul Florea nu ºi-ar fi precedat aceastã
decizie cu o campanie împotriva Ministerului Justiþiei ºi a ‘tupeului’
ministrului de a nu prelungi mandatul unor colegi-prieteni de la Curtea
Supremã.

Dacã...
Ceea ce face decizia aceasta ºi mai discutabilã decât argumentele de
ordin moral mi se pare formula aleasã în minutã: eliberarea imediatã a
Andreei Ciucã, dacã nu are un alt mandat, semnat de un judecãtor. ªi dl
Florea ºi colegii sãi ºtiu cã aºa ceva nu existã. România parcurge cu în-
târziere drumul spre o jurisdicþie modernã, europeanã. Instituþia judecã-
torului de instrucþie, care ancheteazã ºi aresteazã, n-a fost creatã încã.
În acest fel, înalþii magistraþi bagã în crizã întregul sistem juridic româ-
nesc, creînd un precedent de care se vor folosi de-acum înainte nu doar
magistraþii corupþi, dar ºi tâlharii, ºi violatorii, ºi hoþii la drumul mare,
ºi tunarii cu gulere albe. Toþi vor ridica douã degete în sala de tribunal
ºi vor spune: am fost arestat ilegal! Daþi-mi drumul sau vã pârãsc lui
Paul Florea!

‘Revoluþia’ patronatã de magistratul cu cel mai înalt grad
este, pânã una-alta, o incitare la anarhie ºi o demonstraþie de solidaritate
dubioasã.  
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Testul de capacitate 
al ‘aripii tinere’

De câteva zile am sentimentul cã premierul Nãstase joacã rolul
unui profesor care se amuzã privind pe gaura cheii ce se întâmplã în
clasã, dupã ce l-a pus sã pãstreze ordinea în lipsa sa pe unul dintre elevii
rãmaºi cu un an în urmã, în loc sã ofere aceastã distincþie unui premiant
care fãcea parte dintre favoriþi.

Restructurarea Guvernului ºi miºcãrile care au însoþit-o par sã fi
declanºat o micã revoltã printre premianþi - tineretul propulsat pe poziþii
importante fãrã prea multã analizã a capacitãþii lor de a face faþã, psihic
ºi competenþional obligaþiilor. În schimb, foarte bine preparaþi sã-ºi
asume privilegiile ºi posibilitãþile de a lua decizii.
Doi dintre premianþii clasei prof. Nãstase - Guºã ºi Ponta - suportã cu
dificultate duºul rece al cãderii din graþii. Nu au fost scoºi sau schimbaþi.
A fost modificat doar cadrul în care evoluaserã pânã atunci, ºi în care,
deasupra lor nu era decât Dumnezeul PSD-ist ºi nimeni altcineva.
Acuma, deasupra capetelor lor se profileazã umbra ameninþãtoare a unor
dinozauri ‘virusaþi’, de tipul Cozmâncã sau Blãnculescu, care se interpun
între ei ºi idolul de pânã mai ieri. Nemulþumirea tineretului pesedist -
prin reprezentanþii sãi - este evidentã. Dupã ce li s-a fluturat pe la nas
amãgirea cã mai au puþin ºi vor prelua puterea, construind un sistem
dupã concepþiile proprii ºi cu materialele originale din dotare, iatã cã
iluzia se pierde în vânt, ºi realitatea durã îºi aratã colþii. Nici Guºã nu
agreazã ca din ºef executiv al partidului sã plonjeze în modesta funcþie
de prefect al Capitalei - în care ar mai avea deasupra sa un alt antipati-
zant, de calibrul lui Dan Ioan Popescu, ºi nici Ponta-Titulescu nu e încân-
tat sã nu mai poatã intra în biroul premierului decât abia dupã ce ar reuºi
sã treacã prin cel al lui Blãnculescu. ªi de aici supãrare, nervi, observaþii
acide, ameninþãri voalate. Adicã tot ceea ce premierul Nãstase agreazã
cel mai puþin, preferinþele sale evidente îndreptându-se spre tipul de co-
laborator care executã fãrã a emite pretenþii. Este foarte probabil ca toate
aceste miºcãri sã fi fost fãcute în mod deliberat, pentru a testa capacitatea
de fidelitate a echipei pe care premierul intenþiona sã o contrapunã celei
clasice. ªi ca acest examen de capacitate sã fie picat cu succes tocmai
din cauza lipsei de fler a candidaþilor. ªi de mãsurã, în acelaºi timp.
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Decalarea averilor

Dintr-un exerciþiu umoristico-statistic, cum a apãrut la prima
sa variantã parlamentarã, declaraþia averilor intrã pe un fãgaº de seriozi-
tate cãruia-i mai lipsesc, pentru a deveni efectiv, doar instrumentele de
sancþionare a celor care iau în bãºcãlie acest exerciþiu de transparenþã.

Treptat, pe mãsurã ce diferitele categorii de demnitari ºi
funcþionari publici împlinesc termenul limitã, opinia publicã începe sã
înþeleagã prin ce se deosebeºte ºi prin ce se aseamãnã cu aceºtia. Vari-
aþiile de avere sunt majore, dar nimeni n-ar putea spune cu exactitate cât
e de bogat sau de sãrac cutare parlamentar, sau ministru, sau prefect, sau
judecãtor, pentru cã standardele de mãsurare sunt ºi ele foarte relative.
Victoria preºedintelui, referitoare la înlocuirea lui ‘mai puþin/mai mult
de 10.000 euro’, este una relativã ºi neconvingãtoare, atâta timp cât aver-
ile nu se pãstreazã în bani cash. 

ªi nici nu ºtim cât e de reprezentativã o sumã la un moment
dat, având în vedere cã rostul banilor este sã circule, nu sã stea grãmadã.
Acest amãnunt face, însã, ca dintr-un exerciþiu de transparenþã, de-
clararea averilor sã devinã un subiect de bârfã publicã.

Dincolo de efectele benefice, într-un viitor greu cuantifica-
bil, în care declaraþiile de avere vor fi dublate de justificarea legalã a
schimbãrilor intervenite, rezidã ºi un element profund negativ: în forma
în care este aplicatã legea, declaraþia de avere devine, automat, instru-
mentul de justificare a acesteia. Pentru cã nimeni nu-l întreabã pe ‘de-
putatul x’ sau pe ‘judecãtorul y’ cum a fãcut averea pe care o declarã,
cât de licite au fost cãile de dobândire a ei. Pur ºi simplu ea devine un
dat natural, onorabil ºi justificabil. Practic, legea aceasta se transformã
într-un moratoriu al formulelor de acumulare de bogãþie. Pânã acum a
fost cum a fost - pare sã spunã legea - ºi nu e treaba noastrã. Abia de
acum înainte vã vom lua la întrebãri! Cu alte cuvinte, cel care s-a îm-
bogãþit prin mitã, trafic de influenþã, corupþie, poate deveni mai bogat
fãrã a se teme cã cineva îl va întreba ‘cum a fãcut primul milion’ - vorba
bancului american.

Declararea averilor devine, astfel, o formã de decalare a unor
averi necinstite, de necinstea care le-a generat.

25 iunie



152 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Ce nu înþelege celãlalt...

Disputa dintre colectivul redacþional de la ProSport ºi pa-
tronul elveþian Ringier, nu diferã foarte mult de alte ºi alte conflicte care
au fãcut din privatizare o Canossã a economiei de piaþã, punând faþã în
faþã concepþii ºi moduri de abordare diametral opuse, ireconciliabile de
la un moment dat.

Aºa cum între noii patroni de la Republica ºi vechiul colectiv
de la aceeaºi fabricã - fostã navã - amiral a economiei socialiste - dia-
logul are loc cu dificultate, datoritã limbilor diferite - nu doar la propriu
- pe care le vorbesc cele douã pãrþi, aºa ºi la ProSport -  Ringier, situaþia
depãºeºte limitele unei simple neconcordanþe. Muncitorii de la Repu-
blica, cu orgoliul lor de foºti proprietari - beneficiari - manageri, ar dori
sã-ºi perpetueze statutul ºi lefurile, indiferent de configuraþia pieþei, tot
aºa ºi ziariºtii de la ProSport considerã cã orgoliul lor de artiºti ai con-
deiului sportiv ar trebui sã fie mai bine preþuit de cãtre contabilii man-
dataþi de magnatul elveþian  cu conducerea filialei române a firmei.
Marea problemã a celui mai vândut cotidian sportiv a fost, dintotdeauna,
nivelul ridicat al cheltuielilor. Pentru ego-ul unui dâmboviþean sadea ca
Adrian Sârbu, fostul patron, acest lucru conta mai puþin. Important era
titlul de ‘cel mai’ ºi pentru asta era dispus sã plãteascã, dincolo de limi-
tele bunului simþ (la CM de fotbal din Japonia - Coreea de Sud, Pro
Sport-ul a avut vreo 30 de trimiºi speciali!). Odatã cu achiziþionarea
ziarului, elveþienilor, veniþi în România sã facã bani, nu faimã, le-a cãzut
greu la stomac acest capitol. ªi au încercat sã intervinã, neînþelegând,
sau nefiind dispuºi sã înþeleagã, subtilitãþile unei scriituri care nu avea
corespondent în buget. De aici ºi conflictul, unul banal în ultimã instanþã,
între o depãºitã mentalitate elitistã (un ziar cât de bun, dacã nu se vinde,
sau se vinde în pierdere, nu mai este bun) ºi o agresivã concepþie colo-
nialã a unor administratori de presã educaþi în cultul profitului.

Restul sunt vorbe. Menite sã acopere incapacitatea fiecãrei
pãrþi de a înþelege resortul reacþiilor celeilalte. 
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Campanie pentru Bãsescu!

Toatã tevatura pe care o face PSD în jurul selectãrii unui candi-
dat pentru Primãria Capitalei, la alegerile locale din primãvarã, este, în
ultimã instanþã, cea mai perfectã campanie pe care ºi-ar putea-o dori ac-
tualul primar general.

Bãsescu n-are altceva de fãcut decât sã contemple spectacolul ºi,
din când în când, sã mai lanseze câte o sãgeatã otrãvitã în direcþia celor
care-i vor capul ºi postul. Partidul de guvernãmânt actual a înþeles târziu
ºi cu dificultate importanþa acestei funcþii. Vreme îndelungatã a aruncat
în bãtãlia pentru Bucureºti, politicieni de mâna a doua, neconvinºi cã
i-ar interesa cu adevãrat un astfel de post. Nici Cazimir Ionescu - la
primele alegeri locale, nici Ilie Nãstase la cele din ‘96, ºi nici chiar
Oprescu, în 2000, n-au fost în mãsurã sã convingã un electorat circum-
spect, cã sunt suficient de buni pentru a þine în mânã oraºul cu toate pro-
blemele sale. Ba, chiar acest electorat a preferat sã mandateze orbeºte
contra candidaþi de mâna a ºaptea, doar pentru a nu se înregimenta sub
drapelul majoritar. PD-ul ºi Bãsescu au fost primii care au intuit impor-
tanþa strategicã a acestei funcþii, ºi s-au bãtut pentru ea. Victoria lui
Bãsescu a fost, însã, una mai mult de ordin moral, din moment ce a avut
împotriva sa sectoarele, adjudecate de Marele Frate social-democrat.
Fracturatã în douã de ambiþiile ºi resentimentele taberelor, Capitala
suferã de trei ani consecinþele luptei politice. O luptã din care iese însã
în câºtig Bãsescu, cel care poate sta liniºtit la adãpostul lui ‘nu m-au
lãsat sã fac!’

Obstinaþia cu care PSD-ul doreºte sã-l rãstoarne, începe deja sã
devinã contraproductivã. Numele vehiculate, disputele ºi certurile inter-
venite între candidaþii care nu se prea înghesuie sã se arunce în luptã,
schimburile de replici acide nu fac altceva decât sã configureze de pe
acum tabloul unei înfrângeri. Electoratului îi sar mai degrabã în ochi
gãurile din pavajul nerefãcut (ºi din cauza lui Bãsescu) decât parcurile
puse la punct de primarii de sectoare, sau economatele, sau facilitãþile
pentru pensionari. Bursa ºchioapã a candidaþilor PSD pune bomboana
pe coliva viitoarei confruntãri.  
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Hãrþuirea Constituþiei

Mai motivaþi ca oricând de dorinþa de a pleca în vacanþã,
deputaþii dau bice discuþiilor pe marginea proiectului de revizuire a Con-
stituþiei. Amendamentele curg unul dupã altul, unele cad, altele rezistã
ºi domneºte, în general, o atmosferã de voie bunã ºi de dorinþã de în-
noire.

Pentru cã, într-adevãr, faþa naþiunii se înoieºte, privitã prin
oglinda legii fundamentale. Parcã pentru a-i tãia macaroana lui Cozmin
Guºã, care se plângea cã tinerii n-au nici o ºansã în politica româneascã,
aleºii patriei au scãzut drastic limitele de vârstã. Odatã ce va fi votatã
prin referendum noua Constituþie, de la 23 de ani oricine va putea fi de-
putat. Pentru a deveni senator va trebui sã aºtepte împlinirea vârstei de
30 de ani (cu 5 ani mai puþin decât în prezent), iar majoratul prezidenþial
a fost fixat la 35 de ani! Abia aºtept sã-i vãd aruncându-se în lupta pentru
preºedinþie pe toþi cei care se plâng acum cã sunt rotiþi tot cei vechi - cu
atât mai mult cu cât ‘vechiul’ preºedinte nu va mai candida. Asta nu
înseamnã însã cã un candidat, chiar în vârstã de 54 de ani, nu va putea
fi considerat tânãr. Asta pe de-o parte.

Pe de alta, umaniºtii îºi vor vedea visul cu ochii atunci când
va fi scris negru pe alb cã proprietatea nu e doar ocrotitã (cum au con-
siderat necesar ‘pãrinþii’ Constituþiei) ci ºi garantatã. ªi, alãturi de ei,
liberalii, care au ºi lansat o campanie publicã în sprijinul ideii, abando-
natã când s-au ivit treburi mai importante.

Mandatul de 5 ani pentru preºedinte este o altã noutate care
va avea un impact interesant: dupã 2004, sau 2005, alegerile legislative
nu vor mai beneficia de condiþia de locomotive a unor candidaþi la
preºedinþie, care chiar dacã nu vizeazã funcþia supremã, reuºesc sã îm-
bunãtãþeascã scorul formaþiunilor lor cu ceva procente în plus. Partidele
vor trebui sã se concentreze asupra propriului lor mesaj, cu riscurile de
rigoare, mai ales pentru cei mici.

ªi, în fine, se prefigureazã chipul unui nou pãrinte al Con-
stituþiei. Dacã ediþia priceps ºi-a legat numele de Antonie Iorgovan, cea
revizuitã va fi ataºatã numelui preºedintelui Camerei, Valer Dorneanu,
care face remarcabile eforturi de a duce, cu mânã fermã, treaba la bun
sfârºit. În ciuda tuturor hãrþuielilor.  
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Naºu’ ºi-a indexat leafa 
în dolari, nu în euro!

Pe mãsura ce scad bursele jucãtorilor români pe toate pieþele
fotbalistice, cresc lefurile diriguitorilor autohtoni ai (încã) celui mai po-
pular sport. Cu doar câteva zile în urmã, Mircea Sandu, preºedintele pe
viaþã al Federaþiei, a fãcut o analizã drasticã a situaþiei, constatând câteva
lucruri care l-au împins sã ia o decizie de care nu pare foarte bucuros. A
vãzut dânsul cã alþi preºedinþi de federaþii - nu ne spune care - au lefuri
mai mari ca a lui. Ca sã nu mai vorbim despre unii care sunt ºi membri
ai Consiliilor de Administraþie de pe la unele bãnci, sau chiar directori.

În comparaþie cu aceºtia, leafa lui de 600 de dolari îl redu-
cea la o condiþie umilitoare. Pentru cã, nota bene, nu de bani este vorba
- nu trãieºte Mircea Sandu din leafã - ci de onoare, de rang. Pentru cã
un om de calibrul sãu nu trebuie sã se compare cu cei din josul sãu, ci
cu cei din partea superioarã. 

Acesta este ºi motivul pe care l-au înþeles foarte bine mem-
brii Comitetului Executiv al Federaþiei, care au votat modificarea salariu-
lui prezidenþial de la 600 la 1500 dolari. Sã nu vã închipuiþi cã, vreun
minut, în luarea acestei decizii, a contat faptul cã ei primesc 20% din
salariul preºedintelui, ºi cã sporul de la 120 de dolari la 300 i-ar fi putut
face sã ia o decizie contrarã convingerile lor intime. Nicidecum. Dacã
aveau o astfel de propensiune ar fi putut, de exemplu, sã propunã ca leafa
mãritã a lui Mircea Sandu sã fie aceeaºi, dar în Euro, nu în dolari. Atunci
da, puteam gîndi orice despre ei.

Revenind la Mircea Sandu: dupã edificarea monumentalei
Case a Fotbalului, în care s-au bãgat milioanele de dolari lipsã pentru
amenajarea terenurilor ºi a bazelor sportive, creºterea lefii preºedintelui
este un nou semn cã, dacã fotbalul merge tot mai prost, celor care se
ocupã de destinele lui le merge tot mai bine. Este un pradox ºi ca orice
paradox, el trebuie luat ca atare.
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Arestul preventiv

Ne ies greu din minte ºi din obiºnuinþã reflexele cãpãtate în
cei 50 de ani de comunism. Unul dintre acestea este starea de arest.

Odatã arestatã, soarta unei persoane era practic pecetluitã.
Indiferent de fapta comisã sau prezumatã. Arestul era începutul drumului
fãrã întoarcere spre puºcãrie. Tot ceea ce urma reprezenta simple for-
malitãþi. Nu vreau sã spun nici cã justiþia comunistã era în totalitate
abuzivã, dar nici cã instrumentarea cazurilor era fãrã cusur. De regulã,
arestul constituia momentul crucial al unei anchete, cel care zdrobea,
practic, rezistenþa oricãrui învinuit. De aceea ºi stabilirea adevãrului era
pe atunci mai uºoarã: victima ºtia cã nu are nici o ºansã ºi, de regulã,
abandona lupta.

Într-o societate democraticã prezumþia de nevinovãþie
prevaleazã în faþa celei de vinovãþie. Principiul fundamental al dreptului
democratic este cã mai degrabã scapã cei vinovaþi decât un nevinovat sã
fie condamnat pe nedrept. În comunism era exact invers.

Sã revenim însã la arest. Deºi refuzãm sã acceptãm valabili-
tatea metodelor comuniste, ne vine greu sã acceptãm ideea cã o per-
soanã, odatã ce s-a fãcut vinovatã de o culpã, mai este în libertate.
Reflexul este sã o ºtim dupã gratii. Dar, din perspectivã modernã, euro-
peanã, dupã gratii trebuie sã se afle cei violenþi, periculoºi, sau cei în
stare sã influenþeze mersul anchetei. Or, aceasta din urmã este chichiþa
de care se agaþã toþi procurorii - între care domneºte încã ideea cã primul
lor rost pe lume este sã aresteze, ºi abia apoi sã ancheteze.

Pe mulþi i-a ºocat eliberarea judecãtoarei Ciucã, arestatã în
urma unui flagrant destul de clar. Dar, înclin sã cred, cã din momentul
eliberãrii, ea nu mai avea cum sã influenþeze ancheta, ºi cã menþinerea
ei în arest nu-ºi mai avea rostul (în afarã de acela de a demonstra opiniei
publice cã judecãtorii corupþi meritã sã se afle printre cei pe care-i trimit
dupã gratii). Sunt sigur cã ºi o eventualã eliberare - pânã la proces - a
Ioanei Maria Vlas va scandaliza lumea. Deºi asta nu va influenþa cu
nimic condiþia sa de viitoare puºcãriaºã. Ba, cred cã pentru noi, cei ieºiþi
din totalitarism, este un exerciþiu necesar sã înþelegem cã, atunci când
am greºit, trebuie sã plãtim, fãrã ca pentru aceasta sã fie nevoie sã se
foloseascã forþa sau arestul preventiv. 
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Paradoxul egiptean 
al tractorului românesc

La o recentã întâlnire pe care a avut-o cu un grup de ziariºti
români la Cairo, premierul egiptean Atef Ebeid spunea, referindu-se la nece-
sitatea intensificãrii schimburilor economice dintre cele douã þãri, cã agri-
cultura egipteanã are mare nevoie de tractoarele româneºti. ‘Suprafaþa
agricolã a Egiptului este parcelatã iar numãrul fermierilor este mare. Pentru
ei, tractorul românesc, nesofisticat ºi fiabil, a fost întotdeauna cel mai bun,
inclusiv din punctul de vedere al preþului’.

Tractoarele româneºti au mai fost livrate, în ultima vreme ºi
prin alte þãri ale lumii a treia unde s-a bucurat de o apreciere mai bunã decât
cea pe care i-am acordat-o noi. Paradoxal, în timp ce foºti ‘clienþi’ ai uzinei
braºovene îl reclamã în continuare, aceasta nu mai este în stare sã-l producã
aflându-se de mai multã vreme în pericol de a închide definitiv porþile, in-
vestitorul strategic miraculos pe care-l aºteaptã APAPS întârziind sã se
arate. 

Nu sunt atât de naiv încât sã cred cã lucrurile sunt foarte sim-
ple, dar nu pot sã nu mã întreb de ce nu suntem în stare sã fabricãm un  pro-
dus de care piaþa externã are nevoie ºi îl doreºte? Bãnuiesc cã cineva trebuie
sã finanþeze acest proces, ºi cã administraþia ‘Tractorului’, înnecatã în da-
toriile create de prostul management nu mai are pe la uºile cãror bãnci sã
batã. Dar, atâta timp cât întreprinderea braºoveanã reprezintã ºi un mare
consumator de fonduri sociale, atâta timp cât aruncarea pe drumuri a câtorva
mii de oameni ameninþã sã cufunde în haos existenþa unui întreg oraº, cred
cã Guvernul ar trebui sã-ºi asume responsabilitatea gãsirii unei soluþii garan-
tate. Cum spuneam, Egiptul nu este singurul client pentru tractorul de la
Braºov. Mai sunt ºi alte þãri din zonã - Algeria, Tunisia, Siria, Iranul, Uzbe-
kistanul, care au adus sistematic vorba, în cursul întrevederilor bilaterale la
vârf, despre importul de tractoare. Este mai convenabil sã facem, voluntar,
din întreprinderile braºovene un morman de fiare pe care cine ºtie ce între-
prinzãtor ºmecher le va cumpãra mâine-poimâine pe nimic, sau sã le taie ºi
sã le vândã la fiare vechi, decât sã analizãm cu mai multã responsabilitate
posibilitatea relansãrii ei - eliberând-o ºi de povara mortalã a datoriilor is-
torice, pe care, oricum, nimeni nu le va mai recupera vreodatã?

Este un subiect de meditaþie pentru autoritãþile române, trans-
mis prin vocea autorizatã a primului-ministru dintr-o þarã care ne mai con-
siderã încã prieteni ºi parteneri.
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Cozmâncã

Era un banc, pe la începutul guvernãrii Nãstase: cicã dacã
treceai dupã miezul nopþii prin faþa Palatului Victoria ºi la o singurã fe-
reastrã era o luminã aprinsã, aceea era cu siguranþã cea din biroul mi-
nistrului Cozmâncã.

Cunoscut ºi comentat pentru capacitatea sa de efort,
Cozmâncã a devenit echivalentul devotamentului faþã de locul de muncã.
ªi nu doar pentru asta, ci ºi pentru calitãþile sale organizatorice, ducerea
unui lucru la bun sfârºit din partea sa fiind considerat ca ceva absolut
normal. 

Ceva i-a lipsit, dintotdeauna, dlui Cozmâncã: charisma,
farmecul personal. ªtiinþa de a da bine în faþa aparatelor de filmat ºi de
a umple ecranul cu un zâmbet complice. Neavând atare calitãþi, nici nu
ºi-a propus sã le cultive, mulþumindu-se sã se exerseze pe ceea ce ºtie.

Prezenþa sa în cabinetul Nãstase a fost, din capul locului, de
la sine înþeleasã: între atâtea vedete politice ºi primadone mediatice,
cineva trebuia sã ºi munceascã, iar acesta nu putea fi altul decât
Cozmâncã! I s-a dat în primire un minister greoi ºi plin de neclaritãþi,
pe care l-a condus cu mânã sigurã pe fãgaºul unei funcþionãri normale.
Desigur, se pot reproºa o mie de lucuri administraþiei publice, dar ea
funcþioneazã ºi are toate ºansele sã se perfecþioneze pânã la standardele
europene, pe parcursul rãmas.

‘Restructurarea’ dlui Cozmâncã n-a fost, nici pe departe,
rezultatul unei nemulþumiri la adresa activitãþii sale. Pur ºi simplu a fost
rezultanta revelaþiei pe care a avut-o premierul-preºedinte cã, lãsat pe
mâna lui Guºã, partidul are toate ºansele sã devinã un partid monden.
ªi cum nu acesta este obiectivul electoral, Adrian Nãstase s-a gândit la
singurul om care-l poate scoate din impas: asul ‘muncii organizatorice’
- cea moºtenitã de la rãposatul partid unic ºi doveditã ca esenþialã pentru
orice orientare ideologicã. N-am nici o îndoialã cã în maniera care-l ca-
racterizeazã, dl Cozmâncã nu va întârzia sã-i alunge în teritoriu, la
munca de jos, pe toþi cei care se obiºnuiserã cu cãldurica noului sediu
dându-le ºansa sã afle mai exact ce gânduri au cei care la anul vor merge
la vot, decât sã-ºi însuºeascã ultimele bancuri de la gazetarii abonaþi la
conferinþele de presã...
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Moscova nu crede în tratate

Ieri, la Moscova, preºedinþii Iliescu ºi Putin ºi-au pus sem-
nãturile pe tratatul bilateral dintre România ºi Rusia. Este, fãrã îndoialã,
un moment istoric, iar evenimentul a cunoscut o naºtere îndelungatã ºi
dificilã. Practic, de 13 ani se tot discutã pe marginea acestui subiect deli-
cat, cu conotaþii istorice niciodatã suficient lãmurite. Ba, la un moment
dat, el a ºi fost parafat, într-o formulã pe care autoritatea sovieticã a
pasat-o celei ruseºti. Unii actori au ieºit din scenã, alþii au rãmas, dar
tratatul a continuat sã fie discutat ºi rãsdiscutat. Practic, în toatã aceastã
perioadã am fost la mâna marelui vecin de la Rãsãrit, pentru care re-
zolvarea, încheierea acestui dosar era mult mai puþin important decât
pentru noi, cei legaþi de el prin aspiraþiile integratoare. Am mai avut ºi
lipsa de inspiraþie ca, la presiunea unei anumite pãrþi a opiniei publice,
sã ne cramponãm de aspecte pe care ruºii nu refuzã doar sã le discute,
dar sã le ºi recunoascã, precum Pactul Ribbentropp-Molotov, sau teza-
urul, deºi era mai mult decât evident faptul cã numai încrengãtura de re-
laþii ºi tratate internaþionale le-ar putea duce spre un final, ºi nicidecum
obstinaþia cu care am fãcut noi recurs la ele.

Pentru noi, românii, ruºii au constituit întotdeauna un motiv
de îngrijorare mai mult sau mai puþin ascunsã. Incomozi nu doar ca ad-
versari, ci ºi ca prieteni, ruºii n-au încetat, indiferent de ideologia abor-
datã, sã fie o mare putere, care utilizeazã în ultimã instanþã argumentele
forþei. Astãzi, Rusia nu este mai puþin importantã, pe eºichierul mondial,
chiar dacã echilibrul bipolar pare sã se fi rupt pentru o perioadã. Pentru
ea, România reprezintã dacã nu o zonã de influenþã politicã, una de ex-
pansiune economicã - ºi aici cred cã este cheia capitolului pe care-l des-
chide documentul semnat la Moscova. Va trebui sã ne zbatem pentru a
redeveni un partener viabil ºi credibil într-o piaþã pentru care suntem
mai pregãtiþi decât pentru cea occidentalã. O piaþã pe care am avut-o ani
în ºir, de pe care ne-am retras din false pudori ideologice ºi pe care acum
vom fi nevoiþi sã o recâºtigãm pas cu pas. Tratatul ne spune, într-un fel,
cã suntem bineveniþi, dar nu ne bagã nimic în traistã. Moscova nu crede
în tratate, ci în forþã. Forþa de a i te impune... 
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Restructurarea Constituþiei

Când toatã lumea este de acord, înseamnã cã nimeni nu
gândeºte prea mult - cam aºa definea unanimitatea unui celebru om de
spirit francez. Cam acesta pare sã fie ºi cazul Constituþiei noastre, supusã
unei veritabile hãrþuieli intelectuale din partea formaþiunilor politice dor-
nice sã tragã foloase de pe urma corecturilor care ar urma sã i se aducã
(foloase electorale, bineînþeles). ªi încheiate cu un sentiment unanim de
mulþumire. 

Legea fundamentalã a oricãrei naþiuni ar trebui sã fie un soi
de icoanã pe care din când în când o mai ºtergi de praf, fãrã a te atinge
de prevederile ei. Ea trebuie sã fie atât de bine ºi de adânc gânditã, încât
sã poatã face faþã aproape oricãrei situaþii. ªi nu pot sã nu mã refer la
Constituþia americanã, care în mai bine de douã sute de ani de existenþã
a cunoscut doar câteva amendamente. Nici vorbã sã-ºi propunã cineva
sã intre cu picioarele în ea ºi sã se apuce sã-i rearanjeze mobila dupã
cum i se pare cã ar fi mai la modã.

Constituþia noastrã n-a împlinit decât o duzinã de ani. În
forma care a consacrat-o entuziasmul democratic post-revoluþionar, nu
va apuca cea de-a treisprezecea aniversare pentru cã în toamnã vom avea,
cu siguranþã, un referendum. Când a fost zãmislitã, aceastã constituþie a
fost conceputã cu faþa la trecut, nu la viitor. Pãrinþii sãi au fost mai pre-
ocupaþi ca nu cumva sã se mai ajungã la aberaþii de tipul celor comuniste,
aºa încât au croit mai tuturor puterilor haine strâmte ºi incomode. Prac-
tic, instituþiile statului se încalecã ºi îºi încalcã atribuþiile, realizându-se
performanþa de a se stopa din faºã o serie întreagã de proiecte democra-
tice.

Era, desigur, nevoie, sã se umble la ea. România a evoluat
mai repede ºi mai altfel decât s-a apreciat în 1991. Dar, la orizontul lui
2007 se profileazã o serie de corecþii importante care sã o facã compati-
bilã cu documentul european al cãrui proiect a fost adoptat deunãzi la
Salonic.

Stau ºi mã întreb dacã nu era mai înþeleaptã o revizuire de
fond, completã, în 2007, în locul acestei operaþiuni care nici nu rezolvã
ºi nici nu înlãturã viciile de fond. Practic, ce se întâmplã cu Constituþia
este similar cu ceea ce i s-a întâmplat Guvernului: s-a revizuit pe ici pe
colo, în zonele fundamentale, fãrã a se schimba, practic mare lucru. În
afara unor mutãri cu impact electoral.
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O strângere de mânã a Istoriei

Întâmplarea a fãcut ca vineri, 4 iulie, sã mã aflu la locul ºi mo-
mentul potrivit pentru a trãi o experienþã unicã. Locul a fost sala de Granat
a Palatului Kremlin, iar momentul l-a constituit dineul oficial oferit de
preºedintele rus, Putin în onoarea omologului sãu român, Iliescu. Acest
dineu a marcat o premierã absolutã între evenimentele de acest gen: pentru
prima datã printre invitaþi s-au aflat, alãturi de politicieni, oameni de afaceri
ºi de culturã,  ziariºti. Iar acest lucru s-a datorat insistenþelor preºedintelui
român care a reuºit sã înfrângã opoziþia protocolului rus, care nu vedea în
nici un fel rostul gazetarilor români atâta timp cât cei ruºi nu sunt invitaþi
din principiu. Aºa încât împreunã cu alþi cinci colegi de breaslã (Nicolau,
ªeuleanu, Cristoiu, Roºca-Stãnescu, Alexandrescu) m-am aflat, în echipa-
ment de rigoare (black tie) în Trapeza palatului Kremlin, ornatã cu scene
istorice ºi bisericeºti. M-am nimerit la masa nr. 8 alãturi de un domn cam
taciturn, despre care am aflat, când am reuºit sã-i citesc cartea de vizitã, cã
este chiar atotputernicul preºedinte al industriaºilor ruºi, Arkadi Volski, care
n-a putut însã sã converseze cu colegii sãi români de la masã (preºedintele
Agenþiei pentru Investiþii Strãine, Marian Sãniuþã, ºi preºedintele CEC,
Constantin Teculescu) pentru cã nu vorbeºte decât o limbã strãinã - geor-
giana. Pe parcursul dineului, la care s-au servit feluri de mâncare
tradiþionale ruseºti ºi la care s-a bãut un vin negru, franþuzesc, o orchestrã
a interpretat piese reprezentative din repertoriul internaþional, între care
s-a distins o interpretare originalã a cunoscutei piese folclorice româneºti
‘Pe Mureº ºi pe Târnave’. Aceasta a smuls, evident, ropote de aplauze din
partea asistenþei româneºti. La finalul dineului, sub impresia acestei
prestaþii, cei doi preºedinþi s-au îndreptat spre orchestrã, pentru a o felicita.
În acel moment, preºedintele Iliescu ºi-a întors privirea spre ‘masa nr. 8’
lângã care mã aflam, ºi i-a venit o idee: luându-l de braþ pe Putin, s-a
apropiat ºi m-a prezentat, ca membru al breslei gazetãreºti române. A fã-
cut-o, cred, dintr-un impuls polemic faþã de încremenitul protocol rus. Cu
naturaleþea care îl caracterizeazã, preºedintele rus mi-a strâns mâna, nici
exagerat de bãrbãteºte, nici molatec, privindu-mã în ochi de parcã ar fi
încercat sã ghiceascã ce-mi trece prin cap în acea clipã. O privire de karatist,
tipicã, prin care se ‘smulge’ o parte din energia celuilalt. Mie, în acel mo-
ment, îmi trecea prin minte un singur lucru: acesta este urmaºul þarilor
groaznici ºi al prim-secretarilor discreþionari? Acesta este unul dintre cei
mai puternici oameni ai momentului? Bãrbatul acesta slãbuþ, vorbind firesc,
ºi purtându-se firesc, de o normalitate deconcertantã?

Vineri dupã-amiazã, la Kremlin, am avut un moment sentimen-
tul cã am dat mâna cu Istoria. 
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Demisia lui Guºã

Bãiat inteligent, Cozmin Guºã a folosit pentru momentul ºi
motivaþia demisiei sale, un fundal de efect: ‘înghiþirea’ PSM-ului de cãtre
PSD. S-ar putea crede cã aceasta este picãtura obiectivã care a umplut
paharul nemulþumirilor subiective ale celui care pânã la restructurarea
Guvernului avea un cuvânt greu de spus la Partid, fiind practic ºeful
acestei instituþii, pe la care preºedintele nu prea mai gãsea timp sã se
abatã, mai ales de când sediul se mutase mai la periferie.

Cozmin Guºã, copilul tembel al PSD-ului, ridicat peste
noapte de cãtre marele descoperitor de talente care este Nãstase, din
curtea lui Voiculescu pentru a fi plantat ºef peste ‘greii’ partidului, a cãl-
cat multã lume pe bãtãturi. Lumea care n-a prea vãzut cu ochi buni nici
aplombul ºi nici maniera de lucru a noului secretar general - care ieºeau
evident din tipicul vieþii de partid, strict ierarhizate pe criterii de vârstã
ºi vechime - a profitat de orice ocazie pentru a-i acuza iniþiativele ºi acþi-
unile. Guºã s-a situat pe poziþii antagoniste în primul rând, cu mai marii
partidului, faþã de care nu numai cã n-a manifestat respectul cuvenit, dar
nici mãcar n-a ezitat sã-i critice public. Cu spatele asigurat de preºedin-
tele partidului, Guºã a þinut treazã atenþia opiniei publice dovedind cã
existã diferenþe de vederi în interiorul partidului, fãrã ca cineva sã bage
cuiva pumnul în gurã. Sunt deja notorii schimburile de replici pe care
le-a avut, periodic, cu Dan Ioan Popescu, mai mult, ºi cu Mitrea sau
Hrebenciuc, mai rar, sau cu Octav Cozmâncã, exclusiv în culise. Înscris
pe orbita creãrii unei partide proprii, recrutatã în special din zona tinere-
tului ºi a lumii mondene, Guºã a pierdut din vedere forþa fenomenului
de respingere pe care a manifestat-o organismul de partid. Acesta a intrat
într-un fazã criticã la restructurare când ‘înþelepþii’ partidului au constatat
cã, la un an înainte de alegeri, controlul asupra structurilor de partid pare
sã fie deja pierdut, ºi cã Guºã n-ar fi putut sã facã ‘munca de jos’ pe care
o are în sânge un Cozmâncã.De aceea, trecerea pe linie moartã a lui Guºã
era nu doar previzibilã, ci ºi inevitabilã. Rãmas în partid, Guºã ar fi tre-
buit sã accepte un rol de care se dezobiºnuise, ºi sã-ºi facã acum ‘studi-
ile’ elementare pe care le sãrise la numire.

Evident cã PSD nu va fi destabilizat de demisia lui Cozmin
Guºã. Ea poate constitui însã un motiv de meditaþie pentru maniera în
care poate ºi trebuie fãcutã o înnoire care devine, cu fiecare zi care trece,
mai necesarã.
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Supãrarea puterilor în partid

‘Nu e vorba de supãrare, ci de separare’ - a declarat cu
nãduf, proaspãtul demisionar Cozmin Guºã, la ieºirea de la delegaþia
permanentã a partidului în care vreme de doi ani ºi jumãtate s-a numãrat
printre cei care au avut în cuvânt greu de spus în mai toate cele. Dupã
doi ani ºi jumãtate, Cozmin Guºã constatã cã partidul nu e ce-a crezut,
cã în loc sã fie promovaþi tinerii, se rotesc bãtrânii ºi cã un partid care se
uneºte cu PSM stârneºte dubii ºi în privinþa democraþiei ºi în cea a so-
cialismului.

Separarea lui Cozmin Guºã de partidul care a fãcut dintr-un
manager onorabil, dar cvasinecunoscut, o vedetã politicã are o certã
conotaþie emoþionalã ºi ea þine, în primul rând, de lipsa de experienþã a
fostului secretar general, de necunoaºterea culiselor ºi a regulilor ne-
scrise ale vieþii de partid. Într-un partid a cãrui forþã stã tocmai în ca-
pacitatea de a gestiona puterea pe care o are în folosul membrilor sãi,
potrivit unui algoritm consolidat de practicã, ideea separãrii prin
supãrare nu face parte din procedurile curente. Un partid, cu cât e mai
mare ºi mai puternic, cu atât poate genera o pierdere mai importantã
pentru cei care-l pãrãsesc. Gesturile teatrale se potrivesc mai degrabã
partidelor mici, care n-au mare lucru de oferit. ‘Ce-am avut ºi ce-am
pierdut!’ - îºi spune eventualul disident care-ºi transformã gestul politic
într-un show de cartier. Riscul ieºirii dintr-un partid, precum PSD-ul este
sinonim, adesea, cu riscul ieºirii din circulaþia politicã. Mi-e greu sã cred
cã Cozmin Guºã s-a lãsat purtat de impulsuri fãrã sã se gândeascã la ur-
mãri ºi nu este exclus ca în calculul sãu sã fi intrat o soluþie deja adjude-
catã. Vom vedea. E cert cã nu se va grãbi sã-ºi transfere bagajele într-un
alt vagon, cel puþin din motive de decenþã. O astfel de plecare seamãnã,
într-un fel cu o înmormântare, care necesitã un interval de reflecþie
înainte de anunþul unui nou matrimoniu. 

În exerciþiul sãu politic, Cozmin Guºã a prins gustul puterii.
Iar puterea este un drog la care nu se poate renunþa cu una - cu douã.
Într-un fel, chiar acest divorþ-separare îi alimenteazã nevoia de succes
ºi popularitate de care nici un om politic nu se poate lipsi de bunã voie.
Opþiunile sale viitoare vor arãta însã suficient de clar dacã aventura sa
cu politica a fost o rãtãcire ºi dacã va reveni, spãºit, în familia aface-
rilor, sau dacã va persevera în a se expune în continuare. 
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‘Oscarul’ corupþiei 
ºi nominalizãrile

Un argument al faptului cã fostul secretar general al PSD
acþioneazã dupã principiul ‘ce-i în guºã, ºi-n cãpuºã’ îl constituie faptul
cã, spre deosebire de ceea ce se întâmplã de regulã, când e vorba de rã-
fuieli sau de incriminãri, el a avut tãria - n-are rost sã spun ‘curajul’ - sã
nominalizeze. N-a spus ‘unii’ lideri ar trebui sã se retragã, ci a spus clar:
Dan Ioan Popescu, Miron Mitrea ºi Viorel Hrebenciuc. Probabil cã ºi
ordinea în care i-a pomenit are o importanþã, dar semnificativ este faptul
cã Guºã pune degetul exact pe ceea  ce doreºte sã se vadã. 

Una la mânã. A doua este niþeluº mai ceþoasã: cei trei ar tre-
bui sã se retragã din prima linie în cea de-a doua, pentru a nu afecta per-
formanþa partidului la alegeri. Pentru un proaspãt demisionar este
remarcabil dezinteresul cu care face aceastã remarcã. Oricare altul,
împins sã plece, cum a fost el ar fi spus, probabil: mergeþi înainte,
fraþilor, cu DIP, Mitrea ºi Hrebenciuc în frunte! N-a zis-o. Ceea ce poate
sã însemne ori cã-ºi lasã o portiþã pentru a reveni când alþii vor fi plecaþi,
ori este pornit pe cei trei, pentru motive mai pãmânteºti decât cele legate
de imaginea partidului din care a fãcut parte.

Guºã face un lucru pe care alþii, mai discreþi, nu l-au fãcut.
ªi anume, ne spune cine sunt cei asupra cãrora planeazã cele mai nu-
meroase ºi mai puternice suspiciuni legate de climatul existent în politica
româneascã. ªi o face, probabil, în mai bunã cunoºtinþã de cauzã decât
alþii. Nu vreau sã spun cã un om asupra cãruia planeazã suspiciuni,
devine automat culpabil. Orice suspiciune trebuie probatã pentru a de-
veni o acuzã. Dar, tare mi-e teamã cã cei care ne-au avertizat în mai
multe rânduri, fãrã a face parte din rândurile vreunei opoziþii interne,
ºtiu ceva mai mult fãrã sã fie de datoria lor sã probeze aceste cunoºtinþe.
De aici ºi sentimentul evident de nemulþumire ºi de insatisfacþie cu care
cercurile politice ºi de afaceri, externe în special, au întâmpinat recenta
restructurare guvernamentalã. Când au constatat cã s-a revizuit câte ceva,
pe ici pe colo, dar cã în funcþiile fundamentale au rãmas aceeaºi oameni.

Este motivul pentru care cred cã dacã Guºã vrea sã-ºi în-
dreptãþeascã aura de politician tânãr ºi fãrã prihanã, el ar trebui sã meargã
ceva mai departe, însoþindu-ºi nominalizãrile de faptele incriminatoare
aferente. Pentru cã dacã tot e sã se confere niºte ‘Oscaruri’ pentru
corupþie, orice nominalizare trebuie sã conþinã ºi argumentul de rigoare. 
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Principiul lui Lavoisier

‘Nimic nu se câºtigã, nimic nu se pierde, totul se trans-
formã’ - zice principiul marelui Lavoisier care sintetiza în aceastã frazã
nu procesele chimice sau fizice, ci ºi pe cele sociale ºi politice. O ad-
mirabilã ilustrare cunoaºte principiul cu pricina în miºcãrile ce au avut
loc în ultima lunã la nivelul Executivului ºi al partidului de guvernãmânt.
La vârf, mai tot ce s-a pierdut la Guvern, s-a câºtigat la partid! Au pier-
dut domnii Cozmâncã, Agathon ºi Cazan fotoliile ºi portofoliile de
miniºtri - au câºtigat aproape automat funcþiile de preºedinte executiv,
secretar general ºi secretar executiv la partid! Slãbirea - cel puþin
aparentã - a Executivului, a întãrit partidul. Mai puþini miniºtri s-au con-
vertit, automat, în mai mulþi vicepreºedinþi ºi secretari la PSD. Într-un
anume fel, se urmeazã linia lui Ceauºescu - care reuºise sã dubleze toate
funcþiile administrative cu poziþii politice. Un ministru deþine astfel,
aproape obligatoriu, o funcþie în ierarhia de partid. Mai erau câþiva fãrã,
dar problema s-a rezolvat. Cum e cazul lui Geoanã, cãruia Nãstase îi
promisese nu demult cã nu-l va mai lãsa sã fie un simplu membru de
partid. Pe cât de eficientã, formula este ºi extrem de puþin costisitoare.
Numãrul de vicepreºedinþi sau de secretari variazã în funcþie de nece-
sitãþi: dacã va fi nevoie de o sutã, vor fi o sutã. Totul e sã se gãseascã
mese de prezidiu suficient de încãpãtoare. Cu cât sunt mai mulþi, cu atât
puterea se împarte, suma totalã rãmânând aceeaºi. Un singur post nu se
multiplicã: cel de preºedinte - preºedinte. Preºedintelui executiv i se
poate pune-n coastã, oricând, încã unul sau doi. Preºedintelui - preºe-
dinte, nu!

Nimic nou sub soarele organizatoric. Funcþia creeazã or-
ganele, ºi organul funcþiile. Restructurarea Guvernului a permis, în mod
firesc, destructurarea Partidului. A plecat Guºã, au venit Sassu ºi Radu.
Viaþa merge înainte.
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Brambureala generalizatã

La noi reforma tinde tot mai mult sã capete sensul de bram-
burealã. De buimãcealã, de lipsã de rigoare. Pornind de la ideea cã unele
lucruri trebuie schimbate, schimbãrile se fac fãrã ca cineva sã mai ia în
calcul consecinþele. O schimbare nu înlocuieºte, obligatoriu un lucru, o
stare, cu unul-alta obligatoriu mai bune. Drumul Reformei e presãrat cu
bune intenþii care întârzie sau refuzã sã-ºi atingã scopul.

Cel mai delicat capitol de reformã este cel al Justiþiei. În
timp ce reformãm, starea generalã a sistemului juridic tinde tot mai mult
sã atingã cota zero a credibilitãþii ºi funcþionalitãþii. Oamenii deja nu
mai cred cã schimbarea legilor va ajuta la ceva atâta timp cât oamenii
rãmân aceiaºi. Sub pretextul exigenþelor europene, unele legi se schimbã
ºi se reschimbã peste noapte, combinând nefericit racilele corupþiei cu
zãpãceala instituþionalã. Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme cu apli-
carea Codului de Procedurã Penalã este doar un episod dintr-un serial
aproape fãrã sfârºit al gesturilor insuficient gândite. Al hei-rup-ului re-
formist. Este, desigur, revoltãtor cã atâþia tâlhari, violatori, indivizi care,
în general, prezintã pericol social, persoane pe care poliþia ºi procuratura
au nãduºit ca sã le aducã dupã gratii, au pãrãsit arestul dându-le cu tifla
oamenilor legii. Dar, pe de altã parte, nici nu poþi sã-i acuzi prea tare pe
judecãtorii care au fãcut-o: ei s-au conformat unei prevederi legale, pe
care n-au dreptul sã o judece. Au doar dreptul sã o aplice. De vinã nu
sunt, deci, nici tâlharii ºi nici judecãtorii. De vinã sunt aceia care aveau
datoria sã vegheze ca acest proces - al îmbunãtãþirii, reformãrii sistemu-
lui juridic - sã nu se transforme într-un bumerang.

O veche zicalã spune: unde-i lege nu-i tocmealã. La noi
problema este cã ne tocmim ºi experimentãm la infinit pe marginea unor
texte de lege a cãror efemeritate a devenit deja proverbialã.
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La primul congres - Emil reales!

Exact la aproape trei ani de la momentul în care preºedintele
de atunci al þãrii, Emil Constantinescu, scârbit, bãtut ºi învins îºi anunþa
hotãrârea de a renunþa la o nouã candidaturã ºi la povara conducerii vre-
unui partid, acelaºi Emil Constantinescu reintrã cu surlele ºi trâmbiþele
ce-au mai rãmas în dotarea partizanilor sãi, în câmpul de bãtaie al
politicii. ªi nu oricum, ci ca ºef de partid. Partidul - numit ‘Acþiunea
Popularã’ - se vrea a fi unul de centru-dreapta, opus nu atât formaþiunilor
tradiþionale, cât celui cãruia i-a datorat mãrirea ºi decãderea: Partidul
Naþional-Ţãrãnesc, Creºtin ºi Democrat pe deasupra. Aºa cum se întâm-
plã în viaþã, tandemul Constantinescu-Ciorbea s-a transformat într-o re-
laþie antagonistã, în care cei doi se bat pe câte o bucãþicã din cea mai
rãmas din cadavrul formaþiunii rãpuse de contactul cu realitatea.

Lacom de putere ºi notorietate, dupã trei ani de sihãstrie, în
care considerã, probabil, cã ºi-a spãlat toate pãcatele, Emil Constanti-
nescu se avântã cu mult curaj în scenã, lovind în stânga ºi în dreapta cu
barda noilor sale convingeri.

‘Acþiunea Popularã’, care a luat fiinþã în ultimul week-end,
ca un soi de pasãre Phoenix, din cenuºa unei alte pãsãri politice, se vrea,
deja, partid parlamentar. Nu conteazã cã pragul va rãmâne tot de 5%,
adicã la fel de însurmontabil cum s-a dovedit în 2000 pentru un partid
care avea deja o istorie nouã; nu conteazã cã dreapta de astãzi nu reuºeºte
sã adune, aritmetic, procentele lãsate libere de stânga; Emil Constanti-
nescu nu se mai uitã înapoi. El priveºte doar înainte.

Dacã ar face la fel ºi alegãtorii, ar mai fi o speranþã. Dar mi
se pare aproape de domeniul imposibilului sã-i mai faci sã creadã, pe
cei care au dansat de bucurie în ‘96, la vestea câºtigãrii alegerilor de
cãtre CDR, cã gestul poate fi repetat. Mai ales dupã cele întâmplate din
‘97 pânã în 2000.

Dl Constantinescu are tot dreptul sã spere, ca orice om
politic. Iar electoratul are dreptul - ºi datoria - sã nu uite.
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Asasinii lui Ursu sunt liberi!

Au trecut 18 ani de la moartea tragicã a inginerului Ursu, în
urma bãtãilor primite de la un deþinut de drept comun, special instruit
în acest scop de cãtre anchetatorii de la Cercetãri Penale. Care-l cercetau
pe Ursu pentru niºte resturi de valutã, rãmase din niºte cãlãtorii, pe care
acesta, imprudent sau inconºtient, le þinea acasã, în loc sã le predea de
urgenþã cum era regula. Îl cerceta miliþia, pentru cã Securitatea nu-ºi
‘murdãrea’ mâinile cu aºa ceva. Iar pentru cã scrisese într-o agendã co-
mentarii critice la adresa regimului, nu se fãcea sã-l ia la întrebãri. Ãsta
era sistemul, de când undeva, acolo sus, cineva hotãrâse cã la noi în
România, oamenii nu mai sunt cercetaþi, ca pe vremea lui Dej, pentru
convingerile lor politice, pe care oricum nu ºi le exprimau...

Doi miliþieni cu grade înalte - Tudor Stãnicã ºi Mihai
Creangã - au fost condamnaþi la câte 22 de ani de închisoare. Anterior,
cel care comisese fapta, infractorul Clitã, fusese condamnat la 10 ani,
pe care i-a ºi ispãºit. S-ar putea crede cã s-a fãcut dreptate ºi cã moartea
tragic de inutilã a inginerului Ursu a fost rãzbunatã. Dacã de rãzbunare
poate fi vorba.

Drama este cã adevãraþii ucigaºi ai inginerului Ursu sunt în
libertate ºi nimic nu le ameninþã aceastã libertate. Sunt foºtii colegi de
muncã - ingineri, tehnicieni, în general intelectuali - de la Institutul de
proiectãri la care lucrase Ursu, care, dupã ce i-au umblat acestuia prin
sertare ºi i-au citit gândurile aºternute în agendã, au dat fuga la ofiþerul
de securitate ºi l-au turnat. Sunt colegii care, chemaþi sã dea relaþii, au
supralicitat cu sârg acoperindu-ºi colegul cu aprecieri ºi insinuãri mur-
dare. Am citit cu stupefacþie textul acestor declaraþii, publicate cu câþiva
ani în urmã de o revistã. Mi-am explicat atunci o parte din reuºita meca-
nismului terorii pus în funcþiune de o instituþie nici pe departe atât de
numeroasã ºi de omnipotentã cum se credea. Am înþeles cã succesul se-
curitãþii se datora în mare mãsurã fricii noastre, lipsei de curaj ºi dem-
nitate care ne transforma, atât de simplu ºi de eficace, în copãrtaºi la
acþiunea torþionarilor.

Stãnicã, Creangã ºi Clitã nu sunt decât instrumentele celor
care prin lipsa lor de omenie ºi de demnitate l-au condamnat pe inginerul
Ursu la moarte. 
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Leafa minimã pe economie 
a fotbaliºtilor

Când am aflat, mai deunãzi, cã fotbaliºtii au, în general,
salariul minim pe economie, m-a trecut un fior. De ce sã-i plângem pe
ºomeri - care mãcar au timp liber, pe pensionari - care, oriºicum, bene-
ficiazã de transport gratuit cu tramvaiul, ºi sã nu-i cãinãm pe bieþii fot-
baliºti care, dupã ce cã-ºi rup oasele pe teren, nu au nici mãcar satisfacþia
unui câºtig decent.

Ei trebuie sã se mulþumeascã cu câºtiguri indecente. Cu
prime, sponsorizãri, bonificaþii - în general cu ce le mai rãmâne
cluburilor prin cassã, dupã ce vireazã cãtre stat sumele prevãzute de lege.
Cãci cluburile sunt corecte: Doamne fereºte sã încerce vreun contabil
corupt sã mãsluiascã vreun ordin de platã, cã-l dau preºedinþii cu capul
de toþi pereþii!

Doar Ministerul Finanþelor nu e în stare sã vadã cã cinstea
ºi corectitudinea sunt principalele trãsãturi de caracter ale oamenilor care
conduc destinele fotbalului. El, ministerul adicã, îºi trimite haitele de
inspectori sã hãrþuiascã cluburile, dupã ce au hãrþuit federaþia, ºi sã ia
de la gura fotbaliºtilor banii câºtigaþi cu sudoarea picioarelor!

Lãsând bãºcãlia la o parte, sã ne mirãm doar de mirarea fi-
nanþiºtilor care au aflat abia acum, în anul de graþie 2003, dupã o duzinã
de ani de miºmaºuri contabile, de schema cu salariul minim - practicã
aproape generalã în economia de toate culorile a României. Ei descoperã
stupefiaþi apa caldã ºi se întreabã de unde ºi cum vor plãti cluburile banii
pe care-i datoreazã bugetului, taman acum când au ajuns la sapã de
lemn!

Timp de 12 ani ministerul nu ºi-a îndreptat privirile spre fot-
balul în care se învârteau milioanele de dolari cum învârte porcul paiele
din coteþ. Nu se fãcea sã te iei de idolii gazonului ºi ai galeriei! Sã le
umbli prin buzunare! Sã-i întrebi de jeep-uri ºi de vile! Nici pomenealã.
Subiectul a fost tabu atât timp cât fotbalul a mers bine ºi cât timp au-
toritãþile îºi fãceau imagine pe baza picioarelor lui Hagi ºi a capului lui
Chivu. Acum, când nu mai merg treburile ºi când nu mai folosesc la
nimic, nici picioarele lui Chivu ºi nici capul lui Hagi, ºo pe ei, dupã un
strãvechi obicei al locurilor. 
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Implicaþiile ºi explicaþiile 
unei dorinþe

‘Mi-aº dori. Stau la originea creãrii acestui partid. Cum se va
concretiza acest lucru, rãmâne de vãzut.’ În aceste câteva cuvinte rezidã
‘cheia’ conferinþei de presã de miercuri a preºedintelui Iliescu. Este - aºa
cum ar spune premierul - un semnal pe care-l dã preºedintele celor deja stre-
saþi de volutele sale printre opþiuni ºi de aerul enigmatic pe care ºi-l luase
dupã ‘încruciºãrile’ verbale cu premierul, din ultima parte a anului trecut,
multora dintre cei interesaþi - mai ales membri ai PSD - care vor fi oftat mai
mult sau mai puþin uºuraþi.

Prima clarificare vine din faptul cã afirmaþia preºedintelui ex-
clude, din capul locului, varianta creãrii unei noi formaþiuni politice, cu sau
fãrã pãrþi ale actualului partid. Nici nu-i stã în fire. Iliescu nu este politicianul
care sã rupã sau sã se rupã de partidul la originea creãrii cãruia stã el însuºi.
Aruncând o privire înapoi, vom vedea cã nu el a fost cel care a dislocat par-
tidul în ‘91, ci Petre Roman, care nu mai dorea sã stea în umbra preºedintelui.
Noul partid - FDSN - a pãstrat majoritatea structurilor originale ºi s-a con-
stituit sub directa influenþã a preºedintelui de atunci. Pe parcursul celui de-
al doilea mandat, FDSN s-a consolidat, beneficiind de dorinþa de afirmare a
lui Adrian Nãstase ºi chiar dacã a pierdut alegerile din ‘96, a rãmas principala
forþã politicã. Între 1997 ºi 2000 Iliescu s-a aflat, pentru prima datã, nemij-
locit la conducerea partidului, direcþionându-l spre victoria categoricã din
2000.Retragerea sa constituþionalã de la comenzile formaþiunii a fost, pentru
prima datã, în toatã perioada post-decembristã, însoþitã ºi de o oarecare dis-
tanþare de activitatea curentã, asumatã tot mai categoric ºi mai autoritar de
noul preºedinte. De aici ºi pânã la dubiile legate de poziþia ºi situaþia de dupã
mandat a preºedintelui Iliescu, n-a mai fost decât un pas. Afirmaþia din cadrul
conferinþei de presã marcheazã pasul înapoi - sau înainte. Condiþional-opta-
tivul folosit de preºedinte este, în acelaºi timp, un avertisment. E pentru prima
datã când el spune ‘Atenþie, mã întorc!’, pentru cã nimeni nu-ºi închipuie
cã cineva va dori sã-ºi asume responsabilitatea unei opoziþii. Dacã va fi, va
fi o întoarcere care va crea probleme, pentru cã Iliescu-2004 se aratã deja a
fi fundamental diferit de Iliescu-2000, dupã cum ºi PSD-2004 este sensibil
altul decât PDSR-2000. Perioada urmãtoare ne va arãta în ce mãsurã între
cele douã entitãþi se vor putea restabili canale de comunicare ºi de lucru efi-
ciente.

Repet: dorinþa preºedintelui reprezintã, în fapt, un avertisment
ºi un distinct semnal electoral, o campanie sub semnul lui Iliescu având un
potenþial net superior uneia fãrã el.
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Jeluitorii 

Jalnicã, dacã nu comicã, reacþia marilor patroni de cluburi
de fotbal, dupã descoperirea, de cãtre Ministerul Finanþelor, a ilegali-
tãþilor în contabilitate. Cei care au jonglat ani de zile cu sute de mii, mili-
oane de dolari, vânzând ºi cumpãrând jucãtori aºa cum alþii cumpãrã
lapte ºi roºii de la prãvãlie, pozeazã acum în victime ale unui sistem
opresiv! ‘Dau Clubul la Ministerul Finanþelor, sã-l ia ei! - ameninþã Be-
cali, om care tot timpul ne împuie urechile cu banii pe care i-a bãgat el
în club, dar nu ºi cu cei pe care i-a luat. ‘Nu mai prezint echipa în cupele
europene! O retrag!’ - zice Copos, crezând cã se va cutremura naþiunea
la auzul unei asemenea veºti. ‘Pãi dacã fãrã sã plãteascã dãrile la stat,
cluburile o duc aºa de rãu, ce s-ar fi întâmplat dacã le plãteau!’ - îl ia
gura pe dinainte pe un altul, recunoscâmd cã ceea ce s-a întâmplat n-a
fost o scãpare din neglijenþã, ci o politicã deliberatã. Vãrsând lacrimi
amare peste mormântul sãpat de zbirii de la fisc, marii mahari ai fot-
balului arboreazã mina inocentã a omului care se ºtie cu conºtiinþa cu-
ratã, de parcã nu metodele lor ºi climatul instaurat au dus la ruinã acest
popular sport. De când a încãput pe mâna feluriþilor oieri ºi cofetari de-
veniþi peste noapte procuratori sau manageri, fotbalul românesc a parcurs
cu paºi mari drumul spre declinul material ºi moral în care tocmai a
poposit. Umplându-ºi buzunarele de pe urma talentelor vândute pe
tarabã, ei n-au mai pus în loc nimic, închipuindu-ºi cã veselia în care-i
propulsaserã succesele internaþionale, datorate unei generaþii de excepþie
la a cãrei formare ei n-au contribuit cu nimic, va þine o veºnicie.

Nu mai þine, deja. În plus a venit ºi scadenþa, pe care mi-am
închipuit-o mai fermã ºi mai clarã decât o prefigureazã smiorcãit pe
micul ecran un ºef de pe la Garda Financiarã, copleºit brusc de miloste-
nie faþã de sãracii ºefi de cluburi.

Vom gãsi niºte soluþii - zice acesta, prosteºte. Niºte amânãri,
niºte eºalonãri sau reeºalonãri! Descrie astfel, sugestiv, tipul de politicã
pãguboasã pe care a fãcut-o Ministerul acesta al Finanþelor, tare-n vorbe,
dar slab în fapte, nereuºind sistematic sã strângã nici jumãtate din banii
datoraþi bugetului, cu toþi marii datornici, eºalonaþi ºi reeºalonaþi pânã
i-au râs în nas. Cum or sã-i facã în curând ºi lui alde Copos, Badea sau
Becali... Cei care plâng azi cu un ochi de mila fotbalului, pipãindu-ºi
portofelul burduºit cu cãrþile de credit ale vânzãrilor ºi sponsorizãrilor
cu TVA ºi impozite neplãtite. 
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Garantarea proprietãþii 
ºi a proprietarului

Prima TV a propus telespectatorilor la una dintre ediþiile re-
cente ale Focus-ului o temã incitantã: avem dreptul sã tragem într-o per-
soanã care intrã peste noi, în casã? Întrebarea a fost pusã dintr-o perspectivã
moralã, pe care 90 la sutã dintre cei care au rãspuns sondajului au ignorat-
o, declarându-se favorabili unei soluþii active. Sã tragã, adicã.

Cu o condiþie: sã aibã cu ce! Armele au devenit, în anii din
urmã, mai accesibile datoritã unei legislaþii mai puþin rigide. În acelaºi timp
s-a produs o escaladã aproape fãrã precedent a tâlhãriilor cu violenþã. Mii
de oameni au fost atacaþi ºi jefuiþi în propriile lor locuinþe, unii gãsindu-ºi
chiar sfârºitul în condiþii dramatice. În parte, aceastã escaladã s-a produs
pe fondul unui Cod Penal extrem de binevoitor cu tîlharii. Purtând amprenta
clarã a caracterului de clasã acordat de cei care l-au alcãtuit într-o vreme
când nu doar tâlharii intrau peste tine, în forþã, în casã, ci ºi unele ‘organe’,
Codul Penal îngrãdea dreptul la autoapãrare pânã la limite comice, dacã n-
ar fi fost dramatice: practic nu aveai dreptul sã te aperi de o astfel de agre-
siune cu mijloace superioare celor folosite de atacator! Dacã erai atacat cu
pumnii, puteai sã ripostezi doar cu pumnii. ªi trebuia sã ai mare grijã sã nu
pui în pericol viaþa agresorului, în caz contrar putând deveni tu cel tras la
rãspundere.

Ca unul care a trecut printr-o atare experienþã, despre care
nu-mi face plãcere nici sã-mi amintesc, Prima TV a vrut sã-mi afle pãrerea.
Or, pãrerea mea este cã o prevedere legalã nu doar desuetã, dar chiar per-
versã, a fost înlocuitã cu o alta, incompletã, atâta timp cât acum, când Con-
stituþia îþi va garanta proprietatea, nu o va ‘ocroti’ doar, ca pânã în prezent,
tu trebuie sã dovedeºti cã nu ai ripostat într-un mod excesiv. Cu alte cuvinte,
dacã tragi în cel care dã buzna peste tine în casã, trebuie sã dovedeºti tot tu
cã n-a fãcut-o fãrã intenþii rele - cã nu intrase, de pildã, pe fereastrã în casa
ta doar ca sã te-ntrebe de sãnãtate. Cu alte cuvinte, vechea invitaþie la ‘lupta
dreaptã’ a fost înlocuitã printr-o alta care îþi interzice reacþia de autoapãrare.
O reacþie promordial inconºtientã, neraþionalã.

Existã, probabil, în mintea legiuitorului, teama ca legea sã nu
fie folositã ca un pretext în reglãri de conturi sau în rãzbunãri. Dar aici este
chiar rolul investigatorilor ºi al instanþei sã stabileascã realitatea. Nu a ta,
cel care te vezi pus într-o situaþie extremã prin simplul fapt cã þi se încalcã
proprietatea. Or, va zice Constituþia, proprietatea e garantatã. De ce nu ºi
viaþa proprietarului?
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Avocaþii diavolului

Cu clãdirea Palatului de Justiþie stând sã se prãbuºeascã peste
înalta adunare venitã acolo sâmbãtã, pentru a da semnalul lucrãrilor de
restaurare ºi consolidare în valoare de vreo 30 milioane de euro, ministrul
Rodica Stãnoiu a þinut sã se refere la propunerea prezidenþialã legatã de
ceea ce dl Iliescu considerã, de mai multã vreme, a fi o incompatibilitate
majorã. Adicã la dreptul avocaþilor parlamentari de a apãrea la barã, încer-
când sã smulgã din ghearele justiþiei persoane mai mult sau mai puþin nevi-
novate, asupra cãrora planeazã varii acuze. Doamna Rodica Stãnoiu a
susþinut cã parlamentarii-avocaþi pot crea presiuni asupra instanþelor de
judecatã ºi cã statutul lor va fi supus unei analize care sã genereze o
prevedere legalã conformã cu cele din Uniunea Europeanã. 

Primul care a reacþionat la cugetarea prezidenþialã de la con-
ferinþa de presã de miercuri, a fost pãrintele independent (pe atunci) al Con-
stituþiei, onorabilul pesedist Antonie Iorgovan. ‘Este o tezã idilicã fãrã
legãturã cu realitatea’ - a decretat dânsul, luând în considerare doar partea
cu consultaþiile gratuite din argumentarea dlui Iliescu ºi ignorând-o pe
aceea, de fond, referitoare la incompatibilitate. Dl Iorgovan, ca ºi alþi con-
fraþi înaintea sau odatã cu el, s-a obiºnuit cu regimul pe care îl conferã tre-
sele de parlamentar pe care le poartã pe sub roba de avocat, ºi care produce
tremurici de voce ºi de mânã unor judecãtori mai slabi de înger. Este un
sentiment plãcut, pe care l-au încercat ºi alþii - maestrul Cerveni, de pildã,
sau maestrul Tãrãcilã (când era în Opoziþie) ºi mulþi alþii care ºi-au asezonat
onorariile în funcþie de aceastã calitate. În ceea ce priveºte impresia artisticã
produsã asupra instanþelor, teza iliescianã este cât se poate de realistã. Când
un avocat decide sã candideze pentru Parlament, o face, teoretic vorbind,
pentru a-ºi pune cunoºtinþele în slujba producerii legilor, ºi nu în cea a ori-
entãrii printre meandrele acestora. Un parlament trebuie sã fie alcãtuit, în
majoritate, din juriºti, pentru cã ãsta este specificul Legislativului. Dacã vor
sã pledeze, avocaþii sã rãmânã la cabinete ºi sã-ºi vadã de treabã. Precum
oamenii de afaceri. În general, n-ar trebui sã existe nici o exceptare - nici
mãcar la profesori sau medici - pentru cã ºi aceºtia, în ultimã instanþã, bene-
ficiazã ilicit de pe urma statului lor. Calitatea de parlamentar trebuie sã devi-
nã o meserie, pentru patru sau mai mulþi ani, neafectatã de alte preocupãri
sau responsabilitãþi.

Cred, de aceea, cã în obiectul comisiei pe care vrea sã o punã
la treabã ministrul Stãnoiu ar trebui sã figureze toate profesiile ºi ocupaþiile
care creazã incompatibilitate. Poate cã, în felul acesta, vom avea la porþile
parlamentului mai puþini opotuniºti ºi profitori ºi mai mulþi oameni deciºi
sã se dedice dezinteresului public.
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‘Lipsa de profesionalism’...

14 dintre cei vreo 30 de poliþiºti care le þineau de ‘ºase’
hoþilor ce dãdeau gãuri în conductele de benzinã, au fost eliberaþi, înainte
de a se fi efectuat ancheta. Ei sunt acum liberi sã negocieze sau sã
ameninþe eventualii martori pentru ca în final, graþie justiþiei democrati-
ce, sã scape basma curatã.

Se acuzã, aºa cum se întâmplã deobicei când e vorba de
eliberãri ‘cu cântec’, ‘lipsa de profesionalism’ a procurorilor, care n-au
reuºit sã întocmeascã corect actele necesare. De fiecare datã se uitã sã
se punã o virgulã sau se scrie un alt cuvânt ºi judecãtorii sunt puºi în
faþa unor vicii de procedurã care îi leagã de mâini ºi de picioare: nemai-
având ce sã facã, sunt siliþi sã-i elibereze pe fãptaºii care, vorba aceea,
pânã sã li se demonstreze hoþia sunt negustori cinstiþi. Mai nou,
eliberãrile de acest fel vin pe bandã, instanþele fãcând uz de prevederile
codului de procedurã penalã care ori se schimbã din douã în douã zile,
ori se bat cap în cap, în efortul bezmetic de aliniere europeanã.

Poliþiºtii - complici ai borfaºilor puºi în libertate - au bene-
ficiat de rezultatul unei nepotriveli între instanþele civile ºi cele militare.
Unul dintre ei având un grad care se cerea anchetat de instanþa militarã,
iar instanþa necompletând corect nuº’ ce document, urma a scãpat turma!
ªi bãieþii au plecat voioºi spre case, cu dorinþa secretã de a trece pe la
niºte redacþii ºi a le da mãcar cu tifla ziariºtilor care i-au fotografiat ºi
filmat la arestare.

Cã toatã povestea e cusutã cu aþã albã se vede de la o poºtã.
Dupã cum tot de la o poºtã este clarã tactica aplicatã, cea a corbului ce
nu scoate ochii altor corbi. Cea a complicitãþii la nivel instituþional dintre
partenerii gãinãriilor de acest fel - poliþiºti, procurori, judecãtori. Cã
toate acestea se pot numi, la nevoie, ‘lipsã de profesionalism’, e doar un
artificiu. 
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Electrificare + Politicã = U.E.!

‘În câþiva ani toþi românii vor avea acces la curent electric’
- spune o ºtire de mai zilele trecute, care mã cam lasã ‘bouche bee’: cum
adicã? Pãi chestia asta fusese rezolvatã de mult, de cãtre regimul comu-
nist, care punea semnul egalitãþii între electricitate (plus ‘puterea sovie-
telor’) ºi faza cea mai de sus a dezvoltãrii societãþii omeneºti!

Chestia asta cu electricitatea a fost una dintre legendele de
bazã ale sistemului. Electrificarea era vãzutã ºi valorizatã nu atât prin
capacitatea de a îmbunãtãþi viaþa oamenilor, ci prin posibilitatea de a
controla, prin propaganda de partid, fiecare colþiºor al þãrii. Numai cã
legenda, ca orice legendã, are procentul ei de relaþie cu societatea. Iar
realitatea ne aratã cã, în anul de graþie al treilea din cel de-al treilea mile-
niu, România are încã pete albe pe harta distribuþiei electrice. Dintr-o
jenã uºor de înþeles, ministrul electricitãþii, Dan Ioan Popescu nu a spus
ºi cât sunt de mari aceste pete. Ne-a dat însã de înþeles cã dacã se gãsesc
banii necesari, în doi ani ne-am putea prezenta în faþa lumii cu obrazul
curãþat de pete.Aceastã destãinuire - imprudentã, pânã la un punct -
atesta o realitate care nu se potriveºte deloc, dar deloc cu aspiraþia noas-
trã legitimã de a deveni membri ai Uniunii Europene. O asemenea
chestiune, care aduce a întoarcere în timp cu douã veacuri este de necon-
ceput pentru o societate modernã. Este de neconceput pentru politicienii
unei astfel de þãri, pe care i-aº fi vãzut mai din timp îngrijoraþi mãcar de
faptul cã discursul lor politic nu ajunge peste tot. Probabil cã aportul
electoral al unor asemenea localitãþi este de neluat în seamã ºi cã
locuitorii lor, rupþi de lume, voteazã din inerþie pentru partidul unic, ne-
fiind prea siguri cã Ceauºescu nu mai este la putere. Mã întreb, în sub-
text, cum se aplicã în asemenea locuri, proiectul guvernamental ‘cornul
ºi laptele’, mai ales în condiþiile în care se va introduce obligativitatea
frigiderelor în ºcoli ºi grãdiniþe?

Din tot rãul, sã luãm partea bunã: ca ºi integrarea noastrã în
UE, electrificarea þãrii reprezintã un proces ireversibil, care depinde doar
de rezolvarea ‘dosarului’ finanþãrii. ªi de interesul public. Sau electoral...
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Procurorul Amarie a descoperit
corupþia din presã!

Nici nu putea sã dea dl Amarie, ºeful de la PNA, o declaraþie
care sã-l facã mai antipatic jurnaliºtilor, decât cea formulatã deunãzi ºi
prin care distinsul magistrat afirmã cã ºi jurnaliºtii pot fi implicaþi în
fapte de corupþie - mai ales în trafic de influenþã. Pentru a se face mai
clar înþeles, dl Amarie s-a referit la cazurile în care, pentru a nu scrie
despre cineva, redactorul solicitã persoanei respective sã încheie un con-
tract de publicitate cu ziarul. O altã faptã de corupþie gazetãreascã este,
în concepþia ºefului PNA ºi aceea în care o persoanã, respectiv tot un
gazetar, se oferã sã ajute la privatizarea unei societãþi, solicitând un
comision din preþul de vânzare. Aceste comisioane ‘la vedere’ au dat,
totodatã, o grea loviturã organizãrii de flagrante de luare de mitã, care
în acest mod nu-ºi mai au rostul.

Dl Amarie ne dovedeºte cã este foarte priceput în a descoperi
America. Ceea ce ne spune dumnealui este de notorietate ºi nu de azi,
de ieri. Într-adevãr, multe gazete, unele chiar cu pretenþii de onorabilitate
sau de incoruptibilitate, practicã acest sistem al “contractelor de publici-
tate”. ªi nu doar în sensul evidenþiat de procuror, ca sã nu se scrie despre
faptele nevrednice ale cuiva. Este capitolul la care se supraliciteazã
curent, un mare numãr de gãinari sau tâlhari cu gulere albe devenind, în
imaginea pe care le-o construiesc gazetele interesate, veritabile vedete
sau arhangheli. Este o realitate determinatã în mare mãsurã de condiþiile
unei economii de piaþã nefuncþionale, în care presiunea publicitãþii este
nesemnificativã, în care se înregistreazã o adevãratã competiþie, fãrã re-
guli, pentru obþinerea unei felii cât mai consistente. Ce a omis procurorul
Amarie este reversul: nu de puþine ori presa este ‘mituitã’ prin publicitate
chiar de cãtre instituþii ale statului. Se vorbeºte chiar despre o distribuþie
centralizatã a fondurilor de publicitate ale instituþiilor, în funcþie de ati-
tudinea pe care o au publicaþiile faþã de autoritãþi. Sub aparenþa aceleiaºi
corectitudini formale, statul este cel care, practicã un intens trafic de in-
fluenþã, recompensând sau sancþionând publicaþiile pentru atitudinea pe
care o abordeazã în relaþia cu acesta. Poate fi un subiect suplimentar de
meditaþie - ºi de acþiune! - pentru Parchetul Naþional Anticorupþie ºi
pentru ºeful sãu cel atât de plin de fler.
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Mãgarul de dar 
nu se cautã la microcip

Mi-l imaginez pe Ilie al lu’ Moromete trecând pe uliþã pe
lângã ograda lui Cocoºilã ºi întrebându-l cu prefãcut interes pe acesta:
‘Bã Cocoºilã, ai pus cipurile alea în urechile mãgarului, cum a zis dom’
Sârbu? Cã vine fonciirea ºi-þi trânteºte o amendã de nu te vezi!’

Puþin probabil ca vreun cetãþean român, posesor de mãgari,
catâri ºi chiar cai sã înþeleagã ce e cu microcipurile domnului Harbuz
(de fapt) ºi de ce e musai sã-ºi chinuiascã el animalele cu aºa ceva. Nu
mai pun la socotealã faptul cã dacã-i mai spui ºi cât costã cipul, nu ºtiu
dacã ar mai exista în el vreo urmã de dorinþã sã se alinieze standardelor
europene.

N-aº vrea sã se tragã de aici concluzia cã sunt un retrograd
ºi nu înþeleg rostul tehnologiei moderne în existenþa noastrã de zi cu zi.
Cred însã cã, înainte de a se aproviziona cu microcipuri, þãranul român
al începutului de mileniu mai are, încã, probleme extrem de dificil de
rezolvat, cu paiele ºi cu ovãzul cel de toate zilele al animalelor sale. Pe
ce sã dea banii mai întâi? Pe hranã sau pe tehnologie? ªi la ce-l ajutã
tehnologia în momentul de faþã? Cã dacã e sã-i fure hoþii calul sau mã-
garul din bãtãturã, n-o sã-l caute mai întâi la urechi, sã vadã dacã are
sau nu microcip.

Sigur, altfel ar decurge ºi recensãmintele animalelor, ºi sigu-
ranþa lor, altfel s-ar putea evidenþia diferitele boli sau tratamente dacã
fiecare cal, mãgar ar fi prevãzut cu câte un astfel de dispozitiv electronic.
Mãsura era valabilã însã pentru un orizont de timp ceva mai îndepãrtat,
când agricultura româneascã va fi rezolvat o bunã parte din problemele
sale majore, de fond. Pânã atunci, dotarea mãgarului cu microcipuri
apare ca o toanã comicã a ministrului Agriculturii - dacã nu ascunde cine
ºtie ce interes banal al vreunuia dintre funcþionarii care i-au pus în faþã
documentul pe care acesta ºi-a aºternut semnãtura. Pentru cã mãgarul
de dar este cel care ar trebui, eventual, cãutat de microcip. Dar cum mã-
gari nu ne dãruieºte nimeni - nici chiar Uniunea Europeanã - suntem
condamnaþi sã mai rãmânem o vreme cu cei pe care-i avem. ªi fãrã im-
planturi tehnologice în bietele lor urechi, lungi de foame, nu de aºteptare.
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‘Manipulatorul’ ªaguna

Cu o zi înainte sã plece în concediu, la Eforie, preºedintele
Curþii de Conturi a invitat câþiva ziariºti la o cafea. Ocazie cu care le-a
pus la dispoziþie ºi douã rapoarte elaborate de subordonaþii domniei sale,
nu de alta, doar ca sã nu plece cu mâna goalã. Dialogul propriu-zis - cãci
n-a fost vorba despre o conferinþã de presã - a atins doar în treacãt
subiectul ºi substanþa celor douã rapoarte. A preferat sã vorbeascã despre
vizita pe care tocmai o fãcuse în Spania, la invitaþia omologului sãu de
acolo, despre un audit de performanþã adoptat ca model de cãtre Curtea
de Conturi Europeanã, ºi despre faptul cã pleacã, spre surprinderea tu-
turor cunoºtinþelor sale, în concediu la volanul autoturismului propriu,
spre Eforie Nord, unde are o cãsuþã din lemn moºtenitã de la pãrinþi.
Apoi, aºa, în treacãt, despre ‘marea varietate a stilurilor de salarizare din
entitãþile publice’, pe care au constatat-o inspectorii sãi în cursul efec-
tuãrii unui amplu control, ale cãrui rezultate erau cuprinse în raportul
oferit presei. A fost aºa, ca o deschidere uºoarã a capacului de la o veri-
tabilã Cutie a Pandorei, din care a început sã iasã la ivealã ºiragul de
nereguli ºi de abuzuri care au loc în administraþie ºi în economie.

Deºi nu posedã aparenþele unui manipulator, fiind mai de-
grabã o fire ‘oablã’, pe potriva strãmoºilor sãi aromâni din Dobrogea, îl
suspectez pe preºedintele ªaguna de a fi folosit acest pretext pentru a nu
fi el cel nevoit sã spunã mai multe despre veritabilul jaf pe care-l fac în
banul public managerii de la stat. Cei care interpreteazã legile aºa cum
le convine (o bunã parte din vinã aparþinând ºi fãuritorilor de legi im-
perfecte, interpretabile) ºi nu sunt nici un moment preocupaþi de perfor-
manþã. Timpul trece - leafa (uneori exorbitantã, ca aceea a unui
preºedinte de pe la autoritãþile de reglementare) merge înainte, iar econo-
mia stã sã-ºi dea sufletul! Curtea de Conturi are ghinionul cã-i con-
troleazã mai ales pe cei cocoþaþi în funcþii cu sprijin politic, ºi cã scoate
la ivealã matrapazlâcurile celor care se bat cu pumnii în piept cã vor
binele þãrii, satisfãcându-l în primul rând pe cel propriu. Nu e de mirare
de ce curentul parlamentar de scoatere de sub jurisdicþia Curþii a cauzelor
constatate de aceasta e atât de puternic, încât la Camera Deputaþilor s-a
ºi votat o hotãrâre în acest sens - la instanþele obiºnuite avocaþii-parla-
mentari având ºanse infinit mai mari sã-ºi scoatã clienþii basma-curatã.

Dan ªaguna a aruncat piatra. Sã vedem cine se încumetã sã
o scoatã...
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Preþul intoleranþei

Toatã aiureala iscatã de interviul preºedintelui Iliescu acor-
dat ziarului israelian ‘Ha’aretz’ este tipicã pentru aceastã perioadã a anu-
lui în care producþia de evenimente reale se apropie de cota zero ºi în
care maºinãriile politicii ºi presei riscã sã intre în stare de nefuncþionare.

Deºi nu este nimic nou în interviul-fluviu de 35 de pagini
A4 al preºedintelui, anumite lucruri scoase din context, dupã o metodã
devenitã tradiþionalã, au stârnit atenþia ºi interesul celor care vegheazã
la respectarea unicului moment de istorie reglementat prin lege în ma-
terie de interpretare. Fãrã îndoialã cã holocaustul la care a fost supus
poporul evreu este unul dintre cele mai tragice ºi mai injuste episoade
pe care le-a cunoscut evoluþia umanitãþii, iar veghea pentru ca sã nu se
repete condiþiile care au dus la producerea sa este mai mult decât nece-
sarã. În acelaºi timp însã - ºi aici punctul de vedere exprimat de preºe-
dintele Iliescu nu este doar justificat, ci necesar a fi luat în consideraþie
- el nu poate fi extras din contextul tragediei globale pe care a determi-
nat-o politica rasialã promovatã de liderii celui de-al treilea Reich.

Dintre cele peste 50 de milioane de victime pe care le-a fãcut
rãzboiul, lagãrele de exterminare ºi politicile rasiste au contribuit poate
cu mai mult de jumãtate. Au cãzut pradã acestui curent iraþional ºi ires-
ponsabil nu numai evrei, ci ºi ruºi, þigani, polonezi ºi chiar nemþi. Într-
o asemenea tragedie clasamentele sunt absurde. Preþul suferinþei nu se
multiplicã cu numãrul victimelor: fiecare existenþã umanã este nepreþuitã
în sine ºi nu poate fi compensatã în vreun fel. Iritarea celor care l-au citit
pe preºedinte pe sãrite pare sã vinã din teama ca nu cumva sã se punã
sub semnul întrebãrii valabilitatea unui clasament al holocausturilor,
lucru pe care dl Iliescu nici mãcar nu a încercat sã-l facã. Supãrãtoare,
în aceste reacþii disproporþionate este mentalitatea totalitarã cu care se
judecã orice posibilã evaluare a faptelor. Dl Iliescu nu este nici pe de-
parte vreun susþinãtor al teoriilor lui Roger Garaudy ºi a demonstrat-o
în suficiente rânduri ºi cu suficientã putere de convingere, aºa încât
asemãnarea sa cu un Hejder ºi apelurile la ‘izolare’ sunã ca un soi de in-
toleranþã în oglindã, care nu face cinste celor care ºi-o asumã. 
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Sãnãtatea liderilor - la secret?

Starea de sãnãtate ale celor care ne conduc nu este, nu tre-
buie sã fie un subiect privat. Spun acest lucru cu gândul la intervenþia
chirurgicalã suferitã de premier, sãptãmâna trecutã, în Germania. Nu a
fost, din fericire, o problemã gravã. Ea a putut fi rezolvatã prompt ºi pre-
mierul a revenit în þarã a doua zi, cu satisfacþia unui rezultat pozitiv.

Pânã aici, nimic de comentat sau de obiectat. Deoarece,
chiar dacã dl Nãstase n-ar fi primul-ministru al României, ci o persoanã
privatã, ideea stãrii de sãnãtate a domniei sale rãmâne la fel de impor-
tantã pentru sine ºi pentru toþi cei care-l admirã ºi preþuiesc. ªi nici mãcar
nu-mi închipui cã o persoanã normalã, indiferent de sentimentele care o
animã, ar putea dori vreunui semen de-al sãu, altceva decât sãnãtate.

Anormal mi se pare secretul care a însoþit aceastã deplasare
bruscã. Biroul de Presã al Guvernului a declarat cã premierul a plecat
într-o ‘vizitã privatã’. Mi-e teamã cã la nivelul responsabilitãþilor dlui
Nãstase, aproape nimic nu mai este privat! Nici vizita pe care a fãcut-o
lui Berlusconi pentru a mânca împreunã îngheþata pe o stradã din Mi-
lano, parcã, nici plimbarea cu iahtul sãu privat. Toate aceste gesturi  pri-
vate au impact în planul public al politicii ºi al societãþii. Cu atât mai
mult cred cã, fiind vorba despre o problemã de sãnãtate, ar fi trebuit sã
ºtim acest lucru. Acelaºi secret, moºtenit de pe vremuri, a înconjurat în
urmã cu vreo câþiva ani ºi o banalã operaþie pe care preºedintele Iliescu
a fãcut-o la Elias, pentru îndepãrtarea unui neg. Atunci, speculaþiile fã-
cute în jurul episodului au excedat în mod evident gravitatea situaþiei ºi
semnificaþia ei.

Sãnãtatea liderilor noºtri politici este o chestiune de interes
public, ce meritã a fi tratatã cu mai multã responsabilitate. ªi cu atât mai
multã încredere în partenerul de acþiune.
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‘Salonul refuzaþilor’ 
de la Tuºnad

‘Salonul refuzaþilor’ de la Tuºnad i-a reunit, odatã în plus,
pe cei doi foºti lideri de la Bucureºti ºi Budapesta, din urmã cu trei ani.
Preºedintele (fost) Constantinescu ºi premierul (fost) Orban au reprezen-
tat, la momentul respectiv, vârfurile de lance ale unor politici pe care vi-
itoarele scrutinuri electorale nu le-au validat. Din motive diferite. În timp
ce Constantinescu a picat datoritã enormei dezamãgiri pe care a gene-
rat-o guvernarea profund defectuoasã a premierilor sãi, Orban a reuºit
sã-ºi antagonizeze, prin aroganþã ºi prin suficienþã, o bunã parte din elec-
toratul intern ºi din susþinãtorii externi. ªi unul ºi altul au pe ‘conºtiinþã’
câte un ‘cadavru’ instituþional: în timp ce opera vieþii lui Orban, ‘Legea
Statutului’ a fost amputatã ºi modificatã pânã la a face din mult-trâm-
biþata legitimaþie de maghiar un soi de bilet de intrare la teatru, aºa ºi
Emil Constantinescu are pe conºtiinþã transformarea Legii Deconspirãrii
Securitãþii a lui Ticu Dumitrescu într-un subiect de seminar de dialoguri
sociale. Dacã în cazul lui Orban transformarea a survenit în absenþa in-
iþiatorului, în cazul lui Constantinescu fostul preºedinte a girat aproape
personal modificãrile fãcute la presiunea foºtilor colaboratori ai Secu-
ritãþii aflaþi în funcþii înalte ºi la þãrãniºti, ºi la liberali. Promulgatã de el
însuºi, legea care n-a mai pãstrat nimic din demersul iniþial, îi atârnã ca
o piatrã de moarã de picioarele cu care vrea sã intre din nou în politicã.

Întâlnirea de la Tuºnad a celor doi nu a de pãºit prin nimic
semnificaþia unei bârfe la gura sobei a doi politicieni cu termenul de va-
labilitate expirat. ªi cu idei refuzate de realitate. 
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Voiculescu - 
campion al nepopularitãþii?

Nu ºtiu cât de relevante sunt criteriile care conduc la sta-
bilirea gradului de încredere/neîncredere a publicului în principalele per-
sonaje ale scenei politice, dar m-a frapat rezultatul obþinut, în ultimul
sondaj INSOMAR, de cãtre preºedintele Partidului Umanist Român,
Dan Voiculescu. ‘Profesorul’ este, potrivit sondajului amintit, lider la
‘neîncredere’ - cu 81 procente, în pandant cu cea mai micã de încredere:
8 la sutã! Este o constatare surprinzãtoare, dupã ce vreme de aproape
doi ani, cota de notorietate a patronului grupului Grivco a crescut con-
stant, odatã cu prezenþa minusculei sale formaþiuni în scena parlamen-
tarã. Voiculescu ºi-a creat partidul asemenea societãþilor sale comerciale,
fãcând investiþii minime ºi contând pe un curent de opinii favorabil
obiectivelor umaniste - în mare cu nimic diferite de ale altor formaþiuni.

Contrar aºteptãrilor sale, umanismul a întârziat sã devinã un
curent politic demn de atenþie, chiar dacã la alegerile legislative din ‘96,
la care a mers în alianþã cu ecologiºtii lui Iorgovan ºi cu agrarienii lui
Surdu, din estimarea de vreo 15 la sutã nu s-a ales decât cu mai puþin de
un procent. ‘Ingineria electoralã’ practicatã în ajunul alegerilor din 2000,
când a participat la constituirea unui pol social-democrat cu un PDSR
în cãutare disperatã de aliaþi, l-a propulsat, miraculos, în prima divizie a
politicii. A fost un salt pe cât de spectaculos, pe atât de deconcertant,
pentru cã condiþiile coabitãrii cu un frate atât de mare s-au dovedit ex-
trem de dure ºi de neproductive în efortul dobândirii de personalitate
politicã proprie. Mult prea desele ameninþãri, niciodatã puse în practicã,
cu ruperea protocolului, virajul din titulaturã spre o politicã social-libe-
ralã de dreapta, fãrã efect în acþiunea curentã, au contribuit fãrã îndoialã
la erodarea imaginii singurei personalitãþi vizibile a unei formaþiuni ai
cãrei lideri n-au reuºit niciodatã sã iasã din zona anonimatului. Profe-
sorul Voiculescu plãteºte, în preambulul viitoarei campanii electorale,
un preþ care se va rãsfrânge implicit asupra formaþiunii sale politice care,
de una singurã, nu va mai reuºi sã repete performanþa din 2000.

1 august 



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 183

Modelul moldovenesc

O nouã etapã - calitativ superioarã - în cadrul relaþiilor
româno-basarabene se anunþã de pe acum prin apariþia ‘Dicþionarului
moldovenesc-românesc’ al unui domn de peste Prut, pe numele sãu
moldovenesc Vasile Stati (ne lipseºte, din pãcate, traducerea).

Ei bine, acest domn lãmureºte pe parcursul a nu mai puþin
de 340 de pagini, semnificaþia ºi înþelesul vorbelor din limba care se
foloseºte în Republica Moldova. Dl Stati aduce, în acest op, nu mai puþin
de 19.000 de dovezi în favoarea faptului cã, în realitate, lucrurile stau
altfel decât ºtiam noi: ºi anume cã la Chiºinãu se vorbeºte o cu totul altã
limbã decât la Bucureºti. Ceea ce, într-un fel, începusem ºi noi sã
bãnuim.

Limba pe care o descoperã acum temerarul lingvist moldo-
basarabean este una profund originalã, în care gãsim termeni singulari,
precum ‘abricos’ pentru ‘pom fructifer’, ‘aiest’ pentru ‘acest’, ‘alunicã’
pentru piatrã scumpã la inel, sau ‘acaþ’ pentru salcâm! Dl Stati descoperã
în acest fel ceva mai multe cuvinte ‘moldoveneºti’ decât cele presupus
de origine dacicã, bănuite de lingviºtii de dincoace de Prut.

Demersul autorului dicþionarului este, în ultimã instanþã, un
demers politic, el dorind sã dovedeascã faptul cã oameni ca dânsul sau
ca dl Voronin n-au nici în clin nici în mânecã cu oameni precum acade-
micianul Graur sau premierul Nãstase.Vecinii noºtri de la Est oferã un
model de tratare a problematicii de gen, pe care ne îndoim cã americanii,
de pildã, vor ezita mai mult în a-l folosi pentru a le demonstra englezilor
cã limba lor americanã nu are nimic în comun cu ceea ce vorbea ºi scria
Shakespeare, sau austriecilor care vor dori sã demonstreze nemþilor cã
limba lor este net diferitã de cea a lui Goethe ºi Heine.

Lingviºtii basarabeni se înscriu, în acest fel, ca veritabili pro-
motori ai diversitãþii culturale ºi lingvistice într-o lume a globalizãrii ga-
lopante.
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Mãrirea ºi decãderea 
þãrãnismului

În aceste zile pare sã se scrie ultimul capitol al existenþei a
ceea ce scena politicã a ultimilor 14 ani a cunoscut sub numele de ‘Par-
tidul Naþional Þãrãnesc Creºtin ºi Democrat’. Renãscut în primele zile
ale lui ‘90 din cenuºa þãrãnismului interbelic, pãstratã în urnele unor
supravieþuitori ai Gulagului comunist, partidul a reprezentat o alternativã
interesantã pentru o parte din oponenþii radicali ai noilor forþe politice.
Construit în jurul personalitãþii puternice a lui Corneliu Coposu, PNÞCD
a avut o evoluþie superioarã celei ai celuilalt ‘istoric’ - PNL, mãcinat
înainte de vreme de veleitãþile unui numãr prea mare de lideri. În edifi-
carea unei opoziþii unite, în cadrul CDR, PNÞCD a beneficiat de o pozi-
þie privilegiatã, algoritmul oferindu-i o situaþie net superioarã dotãrii sale
naturale. Dispariþia lui Corneliu Coposu a fost, în realitate, semnalul de-
clanºãrii declinului unui partid tot mai copleºit de responsabilitãþi pentru
care nu deþinea resursele umane necesare.

Accesul la guvernare în cadrul coaliþiei democratice a fost
lovitura de graþie datã þãrãnismului: incompetenþa crasã a oamenilor pro-
movaþi de partid, lipsa de realism politic ºi amatorismul au transformat
momentul de speranþã al alegerilor din ‘96 într-un cortegiu al dezamã-
girilor.

Ieºit jenant din prima scenã politicã printr-un palmares ce
l-a plasat în afara baremului parlamentar, PNÞCD-ul a intrat în zona
unui cancer generalizat al credibilitãþii sale. Scandalurile, excluderile,
împãcãrile care au urmat în serie au fost singurele momente în care in-
teresul public a mai fost stimulat în vreun fel. Acum, partidul a ajuns la
fundul sacului ºi din punct de vedere financiar. Cadoul politic gestionat
de fostul premier Ciorbea nu mai intereseazã pe nimeni, sondajele îl
plaseazã în jurul lui 1% al opþiunilor electorale, iar ‘finanþatorii’ externi
par mai interesaþi de Acþiunea Popularã a lui Emil Constantinescu, de
care Ciorbea nici mãcar nu concepe vreo apropiere. Capra râioasã a
þãrãnismului moare cu coada sus, dar nici nu-i trece prin cap sã se pre-
dea! 
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Buletin de Bucureºti

Iatã cã ne spune un sondaj extern un lucru foarte important
despre o situaþie internã: Bucureºtiul, capitala patriei noastre, este unul
dintre cele mai ieftine oraºe din lume!

Vestea ne loveºte, pe noi, românii, în moalele capului: cum
adicã? Noi ºtiam cã este un oraº scump, cel mai scump din þarã, oricum.
Asta înseamnã cã România este una dintre þãrile cele mai ieftine, ceea
ce, într-un fel, ne este confirmat de faptul cã o vindem pe nimic - dar
asta este o altã faþetã a problemei.

Sã revenim la Bucureºti. Pentru orice strãin cu venituri
medii, este mult mai convenabil sã trãiascã la Bucureºti. Totul, sau
aproape totul îl costã mai puþin nu decât la New York - care este luat
drept etalon, dar ºi decât la Budapesta sau Belgrad ca sã ne menþinem
aici, în zonã, unde - totuºi - Praga se situeazã printre cele mai scumpe
oraºe din lume.

Iatã, deci, un exemplu clasic pentru modul în care aceeaºi
problemã, privitã din unghiuri diferite se prezintã diferit. Pentru bu-
cureºteni, oraºul în care trãiesc este un oraº scump, în care chiriile sunt
mari, întreþinerea exorbitantã, preþurile din restaurante prohibitive, iar
serviciile, sã nu mai vorbim. În general, bucureºteanul este excedat, ca
tot românul, cã preþurile se aliniazã, permanent, celor mondiale, în timp
ce veniturile lui stau pe loc sau dau înapoi. 

Aici este, de fapt, cheia problemei: faptul cã Bucureºtiul este
un oraº ieftin nu are de ce sã ne bucure. Dacã strãinii ar da buzna sã trã-
iascã pe aici ar mai fi ceva. Dar nu dau. Pentru cã accesibilitatea
preþurilor se traduce prin lipsã de performanþã, prin deficit de calitate.
Traiul pe care-l oferã un oraº ieftin este unul sub standarde. Sã ne rugãm
la Dumnezeu sã se scumpeascã viaþa în Bucureºti, cam ca la Praga, dacã
nu mai mult. Atunci vom ºti sigur cã ceva s-a întâmplat, cã mecanismele
economiei se miºcã mai bine, cã se contureazã o piaþã care se adreseazã
unei alte puteri de cumpãrare. Atunci va merita din plin sã ai ‘buletin de
Bucureºti’.
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Remember Pacepa

S-au împlinit, zilele trecute, 25 de ani de la ziua în care Ioan
Mihai Pacepa, omnipotentul ºi ºef al spionajului românesc a ‘defectat‘.

În amintirile sale el zice cã a fãcut gestul în momentul în
care n-a mai suportat sã execute ordinele lui Ceauºescu - mai precis acela
de a-l asasina pe un cunoscut comentator al ‘Europei Libere’, care nu
fãcea parte dintre cei infiltraþi acolo de Securitate. Dupã alte izvoare,
Pacepa s-a suit în avionul de Frankfurt atunci când a fost avertizat cã
cercetãrile legate de scurgerile sistematice de informaþii se apropie de
persoana sa. Unii zic chiar cã KGB-ul ar fi fost acela care i-a dat lui
Ceauºescu informaþia, dar acesta ar fi refuzat sã-i dea crezare. Cine mai
ºtie cum o fi fost.

Cert este cã fuga lui Pacepa a dat o loviturã durã nu doar lui
Ceauºescu, care a fost nevoit sã înlocuiascã aproape în totalitate spionii
sub felurite acoperiri plantaþi peste tot, dar mai ales în Occident, ci în-
tregului sistem de informaþii al lagãrului comunist, despre care Pacepa
ºtie multe. Costurile ‘trãdãrii’ lui Pacepa au fost estimate, la vremea res-
pectivã, la peste un miliard de dolari, iar condamnarea sa la moarte în
contumacie a fãcut parte din scenariul obiºnuit. Pânã la revoluþie nimeni
n-a mai ºtiut mare lucru despre Pacepa. A fãcut vâlvã însã, chiar înainte
de decembrie ‘89, una dintre cãrþile sale în care se împleteau iscusit in-
formaþii reale, din urmã cu zece ani, cu nu puþine elemente de intoxicare,
abil tratate, în stilul specific instituþiei din care nu numai cã fãcuse parte,
dar o ºi condusese. ‘Orizonturi roºii’ a avut, pe planul psihologiei pu-
blice, efecte devastatoare ºi poate cã a contribuit, în felul ei, la revolta
care a condus la rãsturnarea sistemului.

De aici înainte existenþa ce a continuat sã fie secretã a fos-
tului spion ºef a cãpãtat percepþii diferite. De la trãdãtor de þarã la erou
n-a fost decât un pas ºi el aproape a fost fãcut încadrând cazul în zona
disputelor ideologice dintre forþele politice beligerante. Alãturi de per-
sonaje ca Dumitru Rãceanu, Liviu Turcu ºi alþi disidenþi de conjuncturã,
Ioan Mihai Pacepa face, trebuie sã facã obiectul unei dezbateri lipsite
de patimã ºi de parti-pris-uri, legate de interferenþa unor poziþii ºi atitu-
dini complexe generate de momente istorice ce nu pot fi circumscrise
unui tipar anume. 
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Obsesiile totalitare: 
cãsãtoriile ºi cãlãtoriile!

Nepoata lui Paul Niculescu-Mizil s-a cãsãtorit cu un
libanez! Nunta a avut loc, cu mare fast, la Palatul din Snagov al lui
Ceauºescu! Iatã o ºtire care cu doar vreo 14-15 ani în urmã ar fi fost de
neconceput! Unu - pentru cã dacã nepoata ºi-ar fi oprit privirile asupra
unui strãin, cariera bunicului (sau unchiului?) ar fi putut fi sfãrâmatã cu
brutalitate. Nu se potrivea cu standardele epocii ca un membru al CPEx,
un fruntaº al partidului, în general, sã aibe rubedenii în strãinãtate!

Aºa ceva intra în categoria lipsei de dragoste de þarã, dacã
nu cumva chiar a trãdãrii. Este sigur, aproape sigur, cã bunicul (sau
unchiul?) ar fi fãcut tot ce era omeneºte posibil pentru a schimba o atare
hotãrâre, care ar fi abãtut represaliile de rigoare asupra întregii familii.

Douã erau întâmplãrile care afectau nomenclatura vremii ºi
fãceau ca lucrurile sã parã scãpate de sub control: cãlãtoriile ºi cãsãtori-
ile. Oridecâteori o progeniturã de ºtab punea ochii pe un partener strãin,
se iþea spaima penetrãrii sistemului de ochii ºi urechile agenturilor care,
în mod obligatoriu trebuiau sã se afle în spatele pretextului sentimental.
Cea de-a doua categorie era cea a cãlãtoriilor: nu de puþine ori se întâm-
pla cã membri ai familiilor de nomenclaturiºti - singurii care aveau ºansa
de a obþine paºapoarte, prin intervenþii la cele mai înalte niveluri -
hotãrau sã rãmânã în strãinãtate. În acele momente, doliul social pogora
asupra familiei; cel mai bine plasat dintre membrii acesteia nu mai
aºtepta sã fie chemat pe undeva, ci-ºi dãdea demisia ºi-ºi punea cenuºã
în cap. În acelaºi timp, pe filiera vizei, începeau sã cadã capetele, vino-
vate sau nu - nu mai avea importanþã. 

Este doar o imagine a profundei stãri de anormalitate care
caracteriza un sistem ale cãrui abuzuri ºi absurditãþi le uitãm adesea cu
prea multã uºurinþã. 
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Sindromul Becali

Mai toþi cei care se învârt în jurul fotbalului par sã cadã de
acord asupra ideii cã din acest sport nu se (mai) câºtigã bani. Ei îºi spun
‘investitori’ sau ‘finanþatori’, dar þin sã ne asigure de faptul cã interesul
lor este unul cât se poate de dezinteresat! Te întrebi, pe bunã dreptate,
dacã aceºti oameni - în general, de afaceri - sunt sãnãtoºi la cap ºi de ce
nu gãsesc o modalitate mai agreabilã sã-ºi cheltuiascã banii care le priso-
sesc.

Dacã acceptãm aceastã idee, rãmâne sã aflãm care este,
totuºi, motivul care-i face pe oameni ca Copos, Badea, Iorgulescu, Be-
cali, ªtefan, Nicolae ºi alþii ca ei, sã se expunã ºi sã recolteze o mare
parte a resentimentelor publicului de pe urma lipsei de performanþã ma-
nifestatã în ultima vreme în acest sport?

Cel mai cinstit, poate, este rãspunsul pe care l-a oferit recent
Gigi Becali. Într-o declaraþie înregistratã de camerele mai multor posturi
de televiziune, el a mãrturisit în stilu-i cunoscut: ‘Mai veneaþi voi ãºtia
câþi sunteþi cu camerele sã mã filmaþi dacã nu eram bãgat în fotbal? Mai
dãdeaþi, voi, în fiecare searã, la telesport, imagini cu mine?’

Are dreptate Gigi Becali! Pe cine ar mai fi interesat fostul
oier, indiferent de banii pe care i-a fãcut în diverse moduri, dacã nu se
afla în preajma sportului, pânã mai ieri, rege? Prin ce ar fi interesat Nicu
Badea, în afarã de faptul cã este (sau a fost) ginerele lui Dincã ºi a fãcut
afaceri de succes cu calculatoare? Ar fi avut cineva habar de ªtefan ºi
de accentul sãu moldovenesc, dacã nu era la Ceahlãul? Cât despre
Copos, în afara celebrului episod cu telecomenzile montate de el la tele-
vizoarele de import, n-a prea fãcut valuri în alte domenii. Nici mãcar cu
credite neperformante de la bãnci.

Pe când aºa, ca oameni de fotbal, sunt invitaþi la sindrofii în
calitate de VIP-uri, dau declaraþii la TV ºi se plâng de politica nemiloasã
a finanþelor. Pur ºi simplu sunt în TOP!

Or, chestia asta meritã sã fie plãtitã într-un fel. Deºi ideea
subvenþionãrii fotbalului din propriul buzunar nu mã convinge de loc.
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Alba/neagra piramidalã

Se-ntorc pãsãrile cãlãtoare... Ioana Maria Vlas, mai alaltãieri,
fãrã banii FNI-iºtilor care au dormit liniºtiþi. Gerald Gorduna, fãrã banii
jucãtorilor de la circuitul ‘Gerald’, mai ieri.

Se-ntorc oamenii la locul faptei, pentru a da o socotealã mai
mult formalã, dar care îi ºi elibereazã, într-un fel, de stressul ascunziºurilor
printre strãini. Fie banii rãmaºi cât de puþini, parcã tot acasã e mai bine.

Gorduna, gãbjit pe undeva prin Italia de Interpol, este plecat
de aproape zece ani! Unii au ºi uitat, între timp, ce-a fost cu ‘Gerald’-ul
ãsta ºi probabil cã nici ‘Caritas’-ul nu le mai spune prea multe. Acestora
mã voi mãrgini sã le amintesc faptul cã jocurile piramidale n-au fost inven-
tate în România, ci undeva prin America, în timpul Marii Depresiuni. Ele
au fost un însoþitor constant al tuturor perioadelor de crizã, când oamenilor
dezorientaþi, aflaþi în cumpãnã, li se flutura prin faþa ochilor promisiunea
unor câºtiguri mari, în timp scurt ºi cu efort minim. Procedeul este relativ
simplu, ºi implicã, pentru a funcþiona, o dezvoltare continuã, premiile
neputându-se plãti decât din depunerile noilor veniþi. De regulã, sistemul
cade în momentul în care ritmul noilor intrãri se încetineºte. Este, pãstrând
proporþiile, ceva de genul epidemiilor molipsitoare care au propagãri spec-
taculoase urmate de remisiuni spontane.

Spre deosebire de epidemii, acþiunea jocurilor piramidale nu
prea se lasã cu anticorpii meniþi sã ofere imunitate. Jucãtorul român la cir-
cuite piramidale pare a fi menit sã facã toate bolile posibile. Cine s-a fript
la ‘Caritas’ a dorit sã se frigã ºi la ‘Gerald’, ºi la ‘Safi’ ºi la ‘FNI’ ºi la tot
ce-a mai inventat mintea româneascã.

Circuitul ‘Gerald’, localizat la Focºani, a atras rapid prin ‘92-
’93 peste 250.000 de jucãtori, mulþi veniþi ºi din Basarabia. Gorduna ºi aso-
ciaþii sãi i-au înºelat cu peste 500 milioane de dolari, bani de a cãror urmã,
ca deobicei, nu se mai poate da. ‘Au înºelat’ - mi se pare însã un termen
impropriu: sã nu-ºi închipuie cineva cã Gorduna ºi ai sãi, ca ºi Stoica la
‘Caritas’, au umblat din casã în casã, fãcând eforturi sã-i convingã pe oa-
meni sã joace. Nicidecum: aceºtia sunt cei care s-au nãpustit, dându-le pe
mânã bruma de câºtig pe care o aveau, cei care au fãcut presiuni sã li se
primeascã bani, cei care n-au ºtiu ce mijloace sã mai foloseascã pentru a
ajunge mai repede la ghiºeu.

Prostia se plãteºte, spune un proverb. Preþul pare însã nu doar
prea mare, ci ºi permanent indexat, oridecâte ori apare o nouã tentaþie cusutã
cu aþã albã/neagrã.
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Cum se poate cumpãra o fabricã
dintr-o leafã de bugetar?

Din când în când câte un gazetar mai naiv nu-ºi poate
stãpâni surprinderea când aflã cã nu ºtiu care parlamentar sau consilier,
sau alt slujbaº pe la stat se tocmeºte cu APAPS-ul pentru a achiziþiona
în nume propriu, ca persoanã fizicã, o fabricã, sau o minã, sau mai ºtiu
eu ce alt obiectiv care altãdatã era fala economiei naþionale.

Atunci când se dau explicaþii, acestea sunt de genul: am vân-
dut o casã, sau douã jeep-uri; mi-au dat bani pãrinþii; am câºtigat la
cazino; sau ‘nu e treaba dvs.!’

Explicaþiile, dupã pãrerea mea, sunt douã: prima - declaraþi-
ile de avere sunt, de regulã, mincinoase, sau ceea ce deþine omul în
cauzã este trecut, de formã, pe numele altor membri de familie, el con-
tinuând sã se ocupe activ de afaceri. A doua - persoana în cauzã este pa-
ravanul altor oameni cu bani. El deschide ‘uºile’ diferitelor licitaþii,
impresioneazã ºi impulsioneazã comisiile ºi, la finalul fericit îºi în-
caseazã comisionul.

Prima situaþie se referã la oamenii de afaceri care, pentru
mai multã siguranþã ºi pentru promovarea afacerilor, contribuie la cam-
pania electoralã a partidelor în schimbul unui fotoliu de parlamentar.

Cea de-a doua se referã la politicieni, sã le zicem  de profe-
sie, care cel puþin din ‘90 încoace nu au o altã sursã legalã de venit decât
salariul primit de la stat. Este uºor de observat cã, doar cu foarte mici
excepþii, aceºti funcþionari de rang înalt trãiesc mult peste posibili-tãþile
lor. Chiar premierul Nãstase, nu demult, scãpa un porumbel din gurã
referindu-se la salariile ‘mici’ ale miniºtrilor, dând de înþeles cã nimeni
nu prea trãieºte din acestea. Concluzia, logicã, dar nu ºi moralã, este cã
sistemul funcþioneazã în aºa fel încât o serie întreagã de privilegii neim-
pozitabile ºi de foloase nu prea cuvenite se abat, în diverse modali-tãþi,
asupra bieþilor bugetari, dintre care unii ajung mari capitaliºti pe aceastã
scurtãturã. 
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Români: v-aþi plãtit taxa 
de tranzit al României?

Ca tot românul care se rãzbunã pe dictaturã inducându-ºi
ideea de libertate de circulaþie printr-o deplasare estivalã cu maºina prin
Balcani, am fost ºi eu în Arcadia. Când am plecat, am suportat cu mai
multã rãbdare ºiragul de taxe care însoþesc ca niºte lipitori acest drept
fundamental: taxã de ecologizare ºi taxã de drum - la români, plãtite la
un ghiºeu unic. La bulgari aveam sã fac cunoºtinþã cu taxa lor de tranzit,
de 22 de euro ºi cu încã una pentru nu se mai ºtie ce. Grecii, mai eu-
ropeni, nu pretind nici o taxã. La întoarcere, bulgarii mi-au luat alþi 22
de euro, cãci tranzitam din nou teritoriul naþional, la intrare, ºi alþi vreo
zece la ieºire pentru un motiv nu suficient de clar. Le-am plãtit, ca toþi
ceilalþi, cu gândul cã doar peste jumãtate de orã aveam sã mã aflu din
nou în þarã ºi voi scãpa de toatã aceastã corvoadã, nu doar psihologicã.
Pentru cã, îmi ziceam eu, poþi fi pus sã plãteºti dacã vrei sã ieºi (aºa
fãcea ºi Ceauºescu, nu?) dar ca sã intri în propria-þi ‘casã’ nu mi se mai
pãrea normal. Eroare! A fost mai întâi o ‘taxã de ecologizare’ - dintr-o
þeavã picurau pe maºinã câþiva stropi de apã! Apoi o taxã a AND-ului,
e drept, mai rezonabilã. ªi când totul pãrea sã ia sfârºit ºi în faþa mea se
deschidea drumul spre casã, poc! o nouã barierã. ‘Taxa de tranzit’ - mã
anunþã voios junele din cabinã. ‘Fii serios!’ - i-am replicat. ‘Ce tranzit?
Eu nu mai tranzitez nimic! Mã întorc acasã!’ ‘Ba sã faceþi bine sã plãtiþi:
e taxa de tranzit a judeþului Giurgiu - instituitã de Consiliul Judeþean.
10 dolari sau echivalentul. N-o plãtiþi, nu treceþi!’

Ce sã fac? Am plãtit-o. M-am gândit cã ºi cei care trec prin
Mamaia plãtesc ‘taxa Mazãre’! De ce sã nu plãtim ºi ‘Taxa Boiangiu’?
Sau ‘Taxa Vanghelie’ cu care a ameninþat primarul trecãtorii constãnþeni
prin sectorul 5?‘Taxele de tranzit’ a României sunt manifestarea cea mai
iresponsabilã ºi mai hoþeascã a unui autonomii pricepute aºa cum l-a
dus capul pe fiecare, fie el Mazãre, Boiangiu sau Vanghelie. Este modal-
itatea cea mai la îndemânã de a obþine bani pentru care nu transpirã decât
mâna care semneazã hotãrârile. Incapacitatea managerialã a administra-
torilor aleºi duce la un veritabil hãþiº de reglementãri absurde, al cãror
prim model îl constituie chiar Guvernul. ªi sã nu se mire nimeni dacã în
curând vom ajunge sã plãtim o taxã specialã pur ºi simplu pentru faptul
cã avem norocul sã trãim într-o þarã guvernatã de asemenea specimene. 
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Diplomaþie ºi afaceri

Atunci când Agenþia de presã AMOS NEWS a difuzat o
ºtire din care reieºea cã dl ambasador al Israelului în România urma sã
preia licenþa pierdutã de Tele7abc de la conaþionalul sãu Freddy Robin-
son, patronul Eurom Bank, fosta Dacia Felix, Excelenþa Sa dl Sandu
Mazor a pus mâna pe telefon ºi, sunând la redacþie, a negat vehement
nu doar ºtirea respectivã, ci ºi faptul cã i-ar putea trece prin cap sã se
ocupe de afaceri. Dezminþind faptul cã ar urma sã devinã proprietarul
unui canal TV românesc, dl Sandu Mazor declara textual: ‘Singurul
lucru pe care îl pot cumpãra este un abecedar, nicidecum postul Tele
7abc. Nu am posibilitatea materialã sã fac afaceri în România’.

Asta se întâmpla exact pe 21 iulie, anul curent. Nici trei sãp-
tãmâni mai târziu, aflãm, din presa israelianã, de data aceasta, cã AMOS
NEWS a avut dreptate. Ziarul ‘Yedioth Aharonoth’ îºi informeazã citi-
torii cã ambasadorul Mazor a solicitat cetãþenia românã ºi cã ‘doreºte
sã locuiascã în România pentru a conduce o firmã de investiþii israelianã,
dupã ce mandatul sãu va lua sfârºit’. Dezvãluirile ziarului au generat o
replicã acidã a Ministerului de Externe israelian care, într-o scrisoare,
aprecia cã ‘a primit cu consternare intenþia ambasadorului’, care îl
plaseazã într-o situaþie de incompatibilitate’. Cât de compatibil sau nu
este dl Sandu Mazor, e treaba autoritãþilor israeliene. Constatãm doar cã
în numai trei sãptãmâni, nu doar intenþiile, dar ºi posibilitãþile dlui am-
basador s-au schimbat, cel care nu putea achiziþiona nici un abecedar
urmând sã conducã o ditamai societate de investiþii! Dacã aceasta
aparþine dlui Freddy Robinson, despre care se fãcea vorbire e doar o în-
tâmplare, iar dacã în obiectul sãu de activitate va figura ºi o televiziune,
va fi culmea coincidenþei.

Dar nu despre asta vroiam sã vorbesc, ci despre faptul cã
fiecare om - inclusiv dl Mazor - este liber sã-ºi aranjeze viaþa aºa cum
doreºte. Iar faptul cã domnia sa doreºte sã-ºi recapete cetãþenia românã,
pe care a mai avut-o în copilãrie, îi face onoare, dovedind cã ceva din
suflul sãu a rãmas permanent, aici.

O situaþie oarecum similarã s-a înregistrat ºi în cazul nostru:
prin ‘95 sau ‘96, ambasadorul român la Washington, Aurel Dragoº
Munteanu a solicitat la finele mandatului, autoritãþilor americane, cetãþe-
nia þãrii în care reprezentase România. Nu cã s-ar fi nãscut prin Vestul
Sãlbatic, ci pur ºi simplu pentru cã, la fel ca dl Mazor, gãsise niºte opor-
tunitãþi de a face afaceri. Ce e rãu în asta?
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Oameni ºi poliþiºti

Nu de mult, într-un jurnal de televiziune apãrea un tânãr pe
care reporterul îl chestiona în legãturã cu o neregularitate. ‘Bine, dar
n-aþi vãzut poliþistul?’ îl întreba reporterul. ‘Ba da, dar am crezut cã e
un om!’

Rezist tentaþiei de a face speculaþii ‘subþiri’ pe seama acestei
exprimãri. Pentru cã n-am nici o îndoialã cã tânãrul respectiv se referea
la înfãþiºare ºi nu la caracterul poliþistului. ªi sunt de acord cu el. Aºa
cum i-au îmbrãcat creatorii de modã ai Ministerului de Interne, poliþiºtii
români par mai degrabã niºte oameni oarecare, decât niºte reprezentanþi
autorizaþi prin uniformã ai unor autoritãþi. Ei pot fi confundaþi lesne cu
cei din jur pentru cã uniforma lor nu este una distinctivã. Probabil cã din
dorinþa de a-i umaniza pe purtãtorii de uniforme, cei care au luat decizia
respectivã au reuºit sã îi facã confundabili. Chiar dacã între timp poliþia
s-a demilitarizat, rostul uniformei rãmâne. Ea este, în primul rând, o le-
gitimaþie, prin care cei care o poartã impun respectul datorat instituþiei.
A pune semnul egalitãþii între militari ºi uniformã e din capul locului o
prostie. Existã atâtea profesii sau domenii de activitate care n-au nimic
de-a face cu militãria, ºi care sunt distinctive. Pânã la urmã, în toatã
povestea asta, este vorba despre gust ºi inspiraþie. Ambele se regãsesc
cu zgârcenie în ceea ce a rezultat, iar rezultatul va trebui suportat ani de
zile de cei în cauzã pentru cã schimbarea unei uniforme implicã cheltu-
ieli formidabile.

Greºelile se plãtesc - spune un proverb. În cazul nostru,
greºeala celor care au acceptat cu uºurinþã o propunere nereuºitã, va fi
plãtitã de dificultatea cu care purtãtorii de uniforme îºi vor putea exercita
autoritatea în mijlocul unor oameni tentaþi sã-i considere mai degrabã
de-ai lor. ªi nu în sensul cel mai bun al termenului.
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Drama litoralului românesc

Dupã 13 ani de economie aºa-zis de piaþa ºi dupã o privati-
zare cvasi-totalã, turismul românesc de litoral picã cu succes cel mai im-
portant examen al sãu.

Într-un sezon în care s-au fãcut pregãtiri mai mari ca oricând
ºi în care investiþiile au atins sume considerabile, gradul de ocupare în
vârf abia depãºeºte o jumãtate din capacitate!

Nemaiînþelegând nimic, managerii particulari ºi autoritãþile
locale se dau cu capul de pereþi. Ei ºtiu ºi vãd cã turiºtii nu sunt nici pe
departe atât de mulþi pe cât ar rezulta din statisticile pe care le foloseºte
fostul ministru al Turismului. Sunt puþini ºi speriaþi, cu excepþia celor
care toacã cu nonºalanþã pe litoral bani pentru care n-au prea asudat în
þarã. Nici mãcar mâna de ajutor a televiziunilor care par sã se fi mutat la
mare cu cãþel ºi purcel nu prea le este de folos pentru cã în afarã de faptul
cã ocupã niºte locaþii, dând senzaþia de aglomeraþie, altceva nu real-
izeazã. Poate doar enervarea patronilor ºi a personalului cu fiþele de
vedete ale figuranþilor.

Litoralul românesc trãieºte o dramã: aceea de a fi prea
scump pentru turiºtii români ºi prea neinteresant pentru cei strãini. Este
greu sã mai gãseºti vreun motiv pentru care neamþul, de pildã, sã prefere
Mamaia, oricãrei alte staþiuni din Turcia, Grecia ºi chiar Bulgaria. Pe
vremuri veneau grãmadã pentru cã sejurul de douã sãptãmâni la Mamaia
îi costa mai puþin decât acasã, baºca faptul cã în faþa puþinelor mãrci din
buzunarele lor autohtonii fãceau sluj. Acuma nu mai fac sluj nici mãcar
în faþa euro-ului, iar sejurul costã considerabil mai mult decât indem-
nizaþia europeanã de ºomaj. Despre cea româneascã sã nu mai vorbim.

Drama litoralului românesc este, în ultimã instanþã, aceea cã
a fãcut pasul de la un serviciu social la o prestaþie turisticã fãrã a-l însoþi
de o manierã adecvatã de a gândi schimbãrile. Ca pe vremuri, au - n-au
turiºti, hotelierii majoreazã tarifele la 15 iulie. Au fãcut-o ºi anul ãsta.
Rezultatul? O camerã goalã de 300.000 lei a devenit o camerã goalã de
1.500.000 lei. De crescut a crescut doar paguba. ªi va creºte în contin-
uare atât timp cât nu vor înþelege cã turismul este un lucru al dracului
de delicat.    
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Legislaþia pe puncte

Pe vremuri, când doreai sã sugerezi slãbiciunea profesionalã sau
intelectualã a cuiva spuneai cã este fãcut pe puncte. Nu-mi dau seama
ce a stat la originea acestei exprimãri, dar cu siguranþã cã a fost ceva
similar modului în care se elaboreazã ºi se pun în funcþiune anumite legi.
Ca, spre exemplu, Codul Rutier. 

Codul Rutier reprezintã una dintre mostrele crase de incompe-
tenþã ºi neglijenþã a fãuritorilor de legi. Nu mã grãbesc sã arunc vina
asupra poliþiei de specialitate, cel puþin pentru faptul cã ºtiu cã acolo se
aflã oameni cu capul pe umeri ºi cu o bunã cunoaºtere a realitãþii rutiere
româneºti. ªtiu însã ce se întâmplã cu propunerile lor în comisiile de
specialitate ºi în plenul Camerelor Parlamentului unde toþi neaveniþii
aleºi cu acte-n regulã simt nevoia sã-ºi dea cu pãrerea sau sã impunã
modificãri ºi formulãri dictate de o gamã foarte largã de interese. Este
un bun exerciþiu sã vezi cum intrã o lege în acest malaxor ºi cum iese -
de multe ori între cele douã variante nemaisubzistând decât vagi
asemãnãri.

Cu Codul Rutier se ºtie ce s-a întâmplat. A fost modificat deja
de câteva ori, iar ultima ºedinþã de guvern a adus o noutate majorã:
proiectul de sancþiuni pe puncte nu se poate aplica de la 1 august, aºa
cum prevedea legea, ºi se amânã cu 6 luni. Cã nu se putea aplica era vi-
zibil cu ochiul liber. O asemenea procedurã implicã o logisticã pe care
poliþia n-o are. Nici mãcar Direcþia de Poliþie Rutierã nu are încã legã-
turile pe internet necesare pentru a putea comunica ºi pentru a se putea
integra într-un sistem. Cã am dorit sã trecem de la abac direct la calcu-
lator este lãudabil. S-a pierdut, însã, din vedere faptul cã nu numai cã
nu avem calculatorul, dar nu avem nici priza în care sã-l introducem!
Rãmâne rãgazul acesta de 6 luni. Pe cât puneþi pariu cã nici la 1 februarie
nu vor exista condiþiile necesare punerii în aplicare? 
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Bancul cu cimentu’

Plec de la un banc prost (cel cu Anton, ãla cu cimentu’) pen-
tru a ajunge la o realitate care, dacã n-ar fi uºor dramaticã, ar putea fi
calificatã ca fãcând parte din aceeaºi categorie.

Cimentul a fost unul dintre produsele cu care România pre-
decembristã îºi fãcea planul la export. Se exportau cantitãþi mari, la
preþuri de dumping. Industria cimentului a fost cea spre care ºi-au în-
dreptat privirile din primul foc investitori strãini interesaþi de privatizare.
Trei mari concerne internaþionale au pus rapid mâna pe întreaga industrie
de profil, profitând de graba cu care autoritãþile române doreau sã scape
de povara proprietãþii de stat.

Modul în care s-a procedat cu aceastã ramurã importantã a
economiei este reprezentativ pentru lipsa strategiilor care ar fi trebuit sã
însoþeascã acest proces. Ca cel mai prost negustor, care doreºte sã-ºi
lichideze o afacere care nu mai merge, FPS - APAPS a pus, mai întâi pe
tarabã obiective care aduceau oricum profit, dorind în acest fel sã-i ten-
teze pe mult doriþii investitori strãini. Bineînþeles cã aceºtia n-au stat pe
gânduri ºi ºi-au împãrþit în liniºte prada, înþelegându-se sã nu ridice
preþul concurându-se. ‘Succesul’ privatizãrii cimentului s-a dovedit în
scurt timp o mare eroare, companiile proprietare dispunând dupã bunul
plac de o resursã esenþialã pentru dezvoltarea economicã. S-a ajuns, în
scurt timp, ca cimentul vândut pe piaþa româneascã sã fie de trei ori mai
scump decât cel exportat!  Prima consecinþã s-a manifestat asupra
preþurilor construcþiilor în general, care au explodat! Modul în care s-a
fãcut privatizarea industriei producãtoare de ciment a rãpit statului prac-
tic orice mijloc de intervenþie, punându-l în faþa unui monopol care
dicteazã politica de piaþã dupã interesele sale, care nu coincid cu ale
României.

Cazul nu este izolat. Este ºi acela al industriei producãtoare
de aluminiu, ºi a telecomunicaþiilor ºi va fi în curând ºi a sistemului ban-
car - zone în care suveranitatea þãrii ºi a politicilor sale economice este
grav afectatã de lipsa de coerenþã care a stat la baza procesului : o pri-
vatizare de dragul privatizãrii.
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Povara normalitãþii

Premierul ceartã posturile de televiziune - ºi presa, implicit
- pentru faptul cã, în programul de pregãtire a ºcolilor pentru noul an,
nu reuºeºte sã vadã ºi lucrurile bune, acestea oprindu-se cu obstinaþie
doar asupra celor negative - ºcoli dãrãpãnate, cu lucrãrile neterminate
sau în pericol de a nu-ºi putea primi elevii.

Pe fond, nu poþi sã nu fii de acord cu dl Nãstase. S-au fãcut,
desigur, o grãmadã de lucruri în acest domeniu. S-au reabilitat ºcoli, în
programe finanþate de Banca Mondialã. S-au realizat dotãri supli-
mentare. Cu alte cuvinte, dracul nu e chiar atât de negru cum ar dori sã
dea de înþeles presa, sau o anumitã parte a ei.

Dl Nãstase este, însã, guvernant. Nu om de presã. Dacã, în
loc de prim-ministru ar fi proprietarul unui ziar sau al unui post de tele-
viziune, sau directorul acestora, sunt sigur cã n-ar da drumul unui re-
portaj din care sã reiasã cã totul e în ordine, cu ºcoli frumos vãruite ºi
cu profesori preocupaþi de condiþiile în care vor învãþa elevii. Pentru cã
un astfel de reportaj n-ar stârni interesul nimãnui, iar telespectatorii vor
folosi telecomanda pentru a trece pe celãlalt program pe care se prezintã
dezastrul din unele unitãþi de învãþãmânt.

Asta e firea omului ºi asta e presa. De când s-a dat definiþia
celebrã cã o ºtire este aceea cã un om a muºcat un câine ºi nu cã un câine
a muºcat un om, nu s-a schimbat mare lucru. Atâta timp cât Guvernul
este muºcat de câinii presei totul este în regulã, mai ales dacã ceea ce
face Guvernul în general se înscrie în limitele normalitãþii. Nici n-ar avea
vreun rost ca presa sã tresalte de emoþie ori de câte ori se vãruieºte o
ºcoalã - pentru cã acest lucru face parte din categoria lucrurilor normale,
care nu trebuie aplaudate.

Prin observaþia sa, premierul Nãstase vãdeºte o psihologie
de copil rãzgâiat, obiºnuit sã primeascã o bomboanã oridecâteori nu
toarnã dulceaþã în galoºii musafirilor.
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Dictatura de partid

ªi Traian Bãsescu, la fel ca Theodor Stolojan cu câteva
sãptãmâni în urmã, a lansat un avertisment cât se poate de clar la adresa
celor care ar dori sã punã beþe în roþile alianþei electorale dintre
democraþi ºi liberali.

Adept al unui nou tip de ‘centralism democratic’, Bãsescu
a ameninþat cã filialele care se vor opune acestui proces vor fi desfiinþate
ºi vor fi create altele în locul lor. Avertismentul lui Bãsescu subliniazã
preocuparea din ce în ce mai îngrijoratã faþã de viitorul principalelor
douã partide de opoziþie care de unele singure nu vor reuºi sã constituie
nici un fel de ameninþare pentru partidul de guvernãmânt.

Existã o matematicã electoralã care face ca nu întotdeauna
unu ºi cu unu sã dea doi. Procentele liberale adunate cu cele democrate,
din sondaje, nu reuºesc sã ajungã la suma care ar rezulta din demersul
unitar al celor douã formaþiuni. Aºa cum procentele þãrãniste, adunate
cu cele liberale ºi cu cele social democrate nu aveau ca rezultat final
ceea ce obþinea la urne CDR-ul, aºa în cazul de faþã. Este tot mai evident
faptul cã dacã cele douã partide nu-ºi vor uni acum eforturile, viitorul
scrutin ar putea sã le aducã în situaþia þãrãniºtilor.

Asta e teoria. Ce te faci, însã, cu practica din filiale, unde
cantitatea de orgolii depãºeºte sistematic ponderea politicã realã.
Aproape nimãnui nu-i vine sã împartã, de bunã voie scaunul de ºef, sau
poziþia în ierarhia de partid, cu cei din formaþiunea partenerã. Sunt pre-
vizibile dispute dure, lovituri de forþã, incriminãri ºi acuze - arsenalul
obiºnuit al climatului care defineºte la noi competiþia politicã. Acestor
manifestãri doresc sã le punã capac, din start, cei doi preºedinþi de partid,
ºi intenþia lor, chiar dacã nu prea conformã cu democraþia de partid, este
în acest moment mai mult decât necesarã. Nu doar pentru partidele lor,
ci ºi pentru echilibrul scenei politice în general. 
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Atentatul terorist 
al climatizoarelor

O bunã parte a Americii ºi a Canadei au fost cufundate brusc
în beznã, sãptãmâna trecutã. Odatã parcurs ºocul de la 11 septembrie,
s-ar pãrea ca orice încercare este, de-acum, mai uºoarã, mai uºor de su-
portat. Cele aproape 24 de ore fãrã electricitate au arãtat însã o altã faþã,
infinit mai relevantã, a vulnerabilitãþii celei mai puternice naþiuni de pe
glob. O naþiune a cãrei forþã stã în primul rând în capacitatea sa de a pro-
duce energie ºi de a o utiliza pentru desfãºurarea optimã a tuturor pro-
ceselor sale economice ºi sociale. Mai mult ca oricând America a apãrut
lumii ca un gigantic computer, apt sã facã aproape orice calcul posibil,
dar care odatã scos din prizã încremeneºte neputincios.

‘Teroristul’ care a stat la originea acestui nou ºoc este chiar
modul de viaþã american. Un mod care se împarte între cãldura electricã
produsã iarna ºi rãcoarea electricã produsã vara; între deplasarea elec-
tricã pe orizontalã ºi cea pe verticalã, tot electricã. Între hrana gãtitã ºi
conservatã electric ºi divertismentul de acelaºi fel. Într-o varã cãlduroasã
ca aceasta, partea leului revine climatizoarelor. America devine, practic,
un uriaº climatizor în absenþa cãruia aproape nimic nu mai poate
funcþiona. ªi care, suprasolicitat, clacheazã.

Arthur Hailley, celebrul scriitor  care a dedicat câte un roman
sectoarelor-cheie ale economiei americane (industria de automobile, sis-
temul bancar, aeroporturile, hotelurile) a scris, în 1979, romanul
‘Overload’ - ‘Suprasarcina’ în care evocã, aproape premonitoriu, ceea
ce s-a întâmplat cu câteva zile în urmã: intrat în suprasarcinã, vara, pe
fondul supraconsumului, sistemul cedeazã. Un sistem învechit ºi supra-
solicitat - ceea ce era valabil în 1979 este uimitor de actual astãzi. Relec-
turarea acestei opere ficþionale ar putea oferi, paradoxal, nu doar
explicaþii, ci ºi soluþii pentru ceea ce a fost comparat, ca efecte, cu o ve-
ritabilã acþiune teroristã.

S-ar putea sã descoperim, pe zi ce trece, cã propriile noastre
limite, lipsa de prevedere ºi discernãmânt se pot transforma în cei mai
periculoºi teroriºti.
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Dependenþa de mandat

Pe mãsurã ce se apropie scadenþa electoralã, se fac auzite
voci despre care habar n-aveam cã ar aparþine unor distinºi aleºi ai
poporului.

Treziþi brusc din moþãialã de rumorile din partid, aceºtia aflã
sau bãnuiesc cã deasupra capetelor lor planeazã un mare pericol: acela
de a nu mai figura pe viitoarele liste! Dintre toate formele de dependenþã
- de alcool, droguri, medicamente, hranã - dependenþa de mandat este
una dintre formele cele mai acute. Nu existã cetãþean care sã fi avut ºansa
de a reprezenta interesele alegãtorilor într-una dintre cele douã camere,
care sã nu doreascã sã rãmânã acolo pentru încã cel puþin un ciclu.
Mediul, relaþiile, privilegiile ºi onorurile concureazã în a crea o stare de
bine cu care aproape nimic altceva nu poate fi comparat. De la sonori-
tatea inconfundabilã a apelativului ‘domnu’ senator’ sau ‘domnu’ depu-
tat’, pâna la invitaþiile insistente de a participa pe la talk show-uri, cu
argumentul cã ‘fãrã dumneavoastrã emisiunea ar fi un eºec’, totul con-
curã în a face din aceastã calitate o veritabilã stare.

Principala caracteristicã a acestei stãri este aceea cã atunci
când echilibrul sãu se simte ameninþat, declanºeazã reacþii de care nu
l-ai fi putut crede vreodatã în stare pe respectivul om. I se deschid brusc
ochii ºi constatã cã în partid nu domneºte democraþia, cã unii au mai
multe privilegii decât alþii, cã aºteptãrile alegãtorilor sunt sistematic
înºelate de cãtre unii responsabili. O a doua fazã a reacþiei o constituie
ameninþãrile: în semn de protest mã voi retrage din partidul care nu îºi
îndeplineºte promisiunile electorale! Voi funcþiona, pâna la finele man-
datului, ca independent, ºi voi arãta de ce e în stare un independent. O
variantã mai abilã a reacþiei o reprezintã iniþierea de negocieri cu un alt
partid, ale cãrui rânduri le-ar putea întãri cu propria sa personalitate -
partid de care întotdeauna s-a simþit mai apropiat decât de cel din care
face parte.

Electoratul, surprins, aflã abia acum ce valoare a trimis în
parlament ºi cum i-a fost tãiatã acesteia sistematic accesul la microfon
în timp ce dormita...
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Odã populismului
Rar mi-a fost sã vãd ceva de un nivel atât de scãzut al raþi-

unii ºi bunului simþ ca reportajul difuzat recent de un post important de
televiziune, dedicat unui conflict dintre sãtenii din Ogrezeni ºi propri-
etarul lacului din apropierea comunei.

Atent doar la efectele cazului ºi nu la semnificaþia sa, re-
porterul ne-a oferit o întreagã colecþie de portrete de sãteni înjosiþi, batjo-
coriþi, bãtuþi ºi insultaþi de cãtre proprietar. Eternul conflict proletcultist
dintre luminoasa clasã muncitoare ºi odiosul capitalist lipsit de scrupule
era orchestrat în aºa fel încât sã smulgã, ca-ntr-o telenovelã, compasi-
unea ºi suspinele telespectatorilor.

Pe scurt: un cetãþean, ºi avocat pe deasupra, a închiriat pe o
perioadã de timp lacul de la Ogrezeni. L-a populat cu peºte ºi, datã fiind
eterna tentaþie a braconajului, l-a dotat ºi cu paznici. N-a trecut mult ºi
conflictele dintre paznici ºi þãranii ‘în trecere’ pe malurile lacului s-au
acutizat. Conflictele verbale au degenerat în bãtãi, iat bãtãile i-au lãsat
pe unii cu urme. Rãnile dobândite în aceste lupte de clasã au fost arãtate
în detaliu pe micul ecran, însoþite de comentariile adecvate ale celor
oropsiþi. A apãrut pentru câteva secunde ºi proprietarul, dar nici înfã-
þiºarea ºi nici ce zicea nu erau de naturã a-l face simpatic publicului.

În spatele acestor telenovele neoproletcultiste stã o realitate:
aceea a relativitãþii noþiunii de proprietate. Garantatã, ocrotitã, oricum
i-o zice Constituþia, proprietatea în România rãmâne încã o ficþiune, mai
ales când e vorba de a altuia. Pentru þãranii din Ogrezeni, obiºnuiþi de
câteva generaþii sã ia, fãrã sã mai întrebe pe nimeni, din ceea ce, teoretic
le aparþinea ºi lor, ºocul proprietãþii este unul major: cum adicã, sã vinã
unul de la Bucureºti, ºi avocat pe deasupra, ºi sã ne interzicã nouã sã
mai luãm doi-trei peºti din balta noastrã? Cum vine asta? Iar când ne-
dumerirea a ajuns în faza contondentã, hop ºi revoluþia: sã plece! - cla-
mau þãranii în faþa camerei de luat vederi.

Nici pentru þãrani ºi nici pentru reporteri nu mai conta faptul
cã odiosul bãgase câteva miliarde în repopularea lacului ºi cã nivelul de
masã al braconajului risca sã-i arunce investiþia pe apa sâmbetei. Ba, în
finalul reportajului, am aflat cã autoritãþile se gândeau chiar sã-i anuleze
contractul. De ce? Pentru cã-i oprima pe sãteni.

Atâta timp cât nu doar în minþile celor fãrã prea multã carte
democraticã va persista ideea cã furtul poate deveni legitim ºi cã pro-
prietatea privatã reprezintã o formã de exploatare, n-o sã facem mulþi
purici pe calea economiei de piaþã. 
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Sezonul de transferuri la TV

Politica ºi, mai nou, televiziunea au împrumutat câte ceva
din spectacolul cel mai la modã: fotbalul. Tot mai des, ceea ce se întâm-
plã în lumea politicii ºi în lumea televiziunii tinde sã semene ca douã
picãturi de apã cu ceea ce e în fotbal. La câte un talk-show politic, Bã-
sescu capãtã ceva din Gigi Becali, iar Stolojan ceva din Dinu. Miticã
Dragomir seamãnã cu Agathon, iar Cozmâncã cu ªtefan, ca sã nu mai
vorbim despre faptul cã însuºi Adrian Nãstase împrumutã, câteodatã,
ceva din personalitatea lui Mircea Sandu...

În televiziune comparaþia se potriveºte mai ales în privinþa
miºcãrilor care se fac între echipe, în afara campionatului. Posturile
însele au ceva din personalitatea echipelor: PRO TV cam seamãnã cu
un Dinamo, în derivã dupã ani lungi de dominaþie; Antena 1 - cu Steaua,
cu schimbãri dese ºi profunde în echipa managerialã; PRIMA TV cu un
Rapid, cu mulþi susþinãtori dar puþine resurse; nu mai vorbesc de TVR,
care pare sã fie o combinaþie de NAÞIONAL cu nu mai ºtiu care alte
protagoniste ale Ligii. Între acestea se produc, la începerea sezonului,
ample miºcãri de trupe. ‘Jucãtori’ cu bursã mai micã sau mai mare, se
miºcã dintr-o parte în alta, încingând spiritele ºi discuþiile din Ciºmigiu
sau de la Procesul/Recursul etapei din minutul 91. Pleacã Mândruþã,
centru de atac la Observator, de la ªtiri; Coºarcã, fundaºul-mãturãtor de
la Antena 1 se duce cu tot cu bagaje la nou-nepromovatul încã din prima
divizie NAÞIONAL TV; celebrul cuplu de interi-rãtãcitori, Badea ºi
Oreste, nici nu mai ºti pe unde se aflã în clipa de faþã; stranierul Cabral
a obþinut o bursã mai bunã la PRO TV, dupã ce cei de la PRIMA l-au
promovat în prima echipã. Învãlmãºeala e atât de mare, încât microbistul
TV nu mai ºtie la ce se uitã: emisiunea asta cu Mândruþã e “Profeþiile”
sau Observatorul? Dar Coºarcã, de ce nu se mai aratã la mustaþã? Bere-
cleanca ºi Tabãrã când intrã în joc ºi unde?

Economia de piaþã îºi spune cuvântul ºi, la fel ca în fotbalul
românesc, televiziunile româneºti, în crizã de personalitate, mizeazã pe
show-ul din afara terenului sau din spatele ecranului, pentru a-ºi menþine
audienþa ºifonatã de cãldurã ºi de lipsã de fantezie.
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Când China se va trezi...

În urmã cu douã sute de ani, împãratul Napoleon fãcea o afir-
maþie care abia acum meritã sã fie bãgatã în seamã: “Quand la Chine
s’eveillera, tout le monde tremblera!” Când China se va trezi, întreaga lume
va tremura! 

Vreme de aproape o jumãtate de secol, progresul unor naþiuni
a fost blocat de dogma ideologicã. De acest blocaj au profitat, din plin, þãrile
capitaliste dezvoltate, salvate de concurenþa unor þãri precum Rusia sau
China.

Dupã 1989, lucrurile s-au schimbat radical. Dupã ani de bâl-
bâieli de tranziþie, Rusia pãseºte încet, dar sigur pe calea redresãrii ei ca su-
perputere, de data aceasta în plan economic. Rusia a fost, 80 de ani, o
superputere exclusiv militarã, pentru cã ºi-a irosit toate resursele în acest
scop, pânã când a fost sufocatã de iniþiativa strategicã americanã, dupã care
a urmat, aproape logic, colapsul.

China parcurge un drum asemãnãtor. Paradoxal, semnalul
trezirii sale dupã o letargie milenarã din somnul închistãrii ideologice a fost
mai timpuriu, ºi el a fost dat de cãtre Revoluþia Culturalã, care s-a vrut o
respingere a modelului sovietic ºi afirmarea unei cãi proprii.

Fãrã a fi renunþat la ideologia comunistã, China reuºeºte per-
fomanþa de a aborda pragmatic problematica economicã. ªi asta se vede.
În ultimele douã decenii ea ºi-a mãrit de patru ori PIB-ul, iar în ultimii cinci
ani a reuºit performanþa unei creºteri de 7%. Planificatorii de la Beijing îºi
propun ca pânã în 2020 sã înmulþeascã cu patru tot ce-au adunat pânã acum.
Rezultatele acestei politici sunt spectaculoase. Dinamismul economiei
chinezeºti schimbã structural faþa unei þãri ce pãrea încremenitã pentru alte
câteva milenii. Oraºe ca Shanghai, sau Beijing nu se mai deosebesc astãzi
de nici una dintre marile metropole ale lumii. Secretul? Consecvenþa în
proiect! Beneficiind de atu-uri de invidiat - mânã de lucru abundentã ºi
ieftinã, o piaþã enormã ºi stabilitate politicã - ea ameninþã sã devinã, în cel
mult zece ani, una dintre superputerile care vor dicta regulile jocului mon-
dial. Sã nu ne facem însã iluzii. Nu întreaga Chinã este un Shanghai, ºi pro-
centul de sãrãcie rãmâne încã copleºitor. Dar, fãrã a apela la principiile
democraþiei occidentale, China reuºeºte sã atingã obiectul fundamental al
oricãrei naþiuni: asigurarea unui trai decent pentru toþi membrii sãi.

Cât ºi pânã la ce punct va mai putea sã dureze acest concubinaj
original, între ideologia comunistã ºi economia capitalistã - nu ne-o va putea
spune decât timpul.  

29 august 
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Coaliţia cu orice preţ...

Dar mai ales cu acela al supravieţuirii politice. Este con-
cluzia la care au ajuns participanţii Convenţiei Naţionale anuale a PD,
dar mai ales liderii lor, care au pus mai presus de orice ideea unei coaliţii
care să se poată opune tăvălugului PSD.

Este o concluzie logică, la care atât democraţii, cât şi libe-
ralii ar fi trebuit să ajungă de ceva mai mult timp. Cu un an şi jumătate
înainte de următorul scrutin, ambele formaţiuni sunt nevoite să constate
un trist adevăr: că procentajele lor nu numai că nu cresc, dar scad. Cu
alte cuvinte fără a suferi uzura de care au parte cei de la guvernare, nu
sunt nici măcar în stare să profite de acest fenomen acceptat ca o fatali-
tate. Opoziţia democratică pe două voci - cea înaltă, a lui Băsescu şi cea
joasă, a lui Stolojan - se face cu greu auzită pe fondul trilurilor so-
pranelor pesediste şi al bubuiturilor baritonale ale lui Vadim. Fenomenul
dublei Opoziţii - nu în sensul aritmeticii, ci în acela, foarte personalizat,
al politicii româneşti - este reprezentativ pentru nepuntinţa cronică de a
aduce ceva nou şi convingător în bătălia electorală.

Românii au epuizat, teoretic, variantele de guvernare nu atât
odată cu “marea schimbare” din ‘96, cât cu decepţia majoră care a readus
PDSR-ul la putere aproape fără nici un efort din partea acestuia. Modul
în care Puterea din 2000 s-a prezentat la urne a prilejuit o salvare mira-
culoasă a liberalilor şi democraţilor, pe spinarea ţărăniştilor, care au fost
cei care au recepţionat, în plex, nemulţumirea celor care i-au adus la pu-
tere.

Astăzi, fiecare zi ce trece fără ca la nivelul “opoziţiei demo-
cratice” să se schimbe ceva, se va concretiza în procente lipsă. Băsescu
pare a fi înţeles acest lucru mai bine şi mai repede decât colegii săi libe-
rali, unde numărul de veleitari pe cap de membru de partid este mai mare
ca oriunde altundeva. Este rândul lor, al liberalilor, să demonstreze că
vor şi altceva decât simpla lor prezenţă pe scaunele din faţă ale partidului
şi că pot să pună interesul -  nu zic general, că e prea mult - lor deasupra
interesului fiecăruia.

30 august 
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“Regimul Iliescu” - 
din nou în vizor?

Schimbarea de direcþie în tirul politicianist al democraþilor
lui Bãsescu este surprinzãtoare doar în aparenþã. Faptul cã la Convenþia
Naþionalã anualã a democraþilor numele lui Nãstase n-a fost pronunþat,
ar putea fi o întâmplare pe care naivii ar fi tentaþi sã o punã doar pe seama
faptului cã cei doi sunt vecini de bloc. În politicã naivitatea se plãteºte
prea scump pentru ca cei care o practicã curent sã-ºi permitã astfel de
momente. Dar dacã nu e naivitate, atunci ce e? 

Atacul direct la preºedinte ºi la “regimul Iliescu” exprimã o
nouã tacticã prin care liderul democrat încearcã sã sensibilizeze acea
parte a electoratului pentru care simbolul a tot ce este rãu ºi nu merge în
România rãmâne Iliescu. Scoaterea de la naftalinã a acestui slogan într-
un moment în care autoritatea lui Iliescu este mai mare ca oricând pare
un gest riscant. Cu atât mai mult cu cât, teoretic, Iliescu nu mai can-
dideazã pentru nici o funcþie care ar putea fi obþinutã pe baza vreunui
scrutin. Mai mult, punând la stâlp “regimul Iliescu”, Bãsescu îºi aplicã
sie însuºi o corecþie, având în vedere faptul cã, la rândul sãu, a fost o pe-
rioadã de timp exponentul acestui regim care nu a început atunci când a
dorit cineva anume, ºi cã cei zece ani de funcþionare sunt cei cunoscuþi.

Mai degrabã s-ar putea spune cã Bãsescu acþioneazã con-
form unui proverb bãtrânesc: el bate ºaua ca sã priceapã iapa! “În-
locuirea regimului Iliescu” nu înseamnã, neapãrat, cã acest lucru ar
trebui sã se facã cu democraþi sau/ºi liberali. Se lasã o portiþã deschisã
pentru apariþia unui alt “regim”, cu faþã ceva mai umanã? Ce interes ar
avea Bãsescu într-o asemenea diversiune? Prima explicaþie o poate con-
stitui “tocirea” atacurilor la Nãstase. O campanie de o atare intensitate
poate avea rezultate contrare. Ea poate sfârºi prin a genera o reacþie in-
versã, neproductivã. Or, introducerea “þintei Iliescu” ºi a “regimului” cu
acelaºi nume ar putea însemna o uºoarã sau temporarã înviorare a de-
mersului contestatar. Pâna la urmãtoarea etapã... 

1 septembrie
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Cronica unui divorþ anulat

Cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative din 2000,
micul Partid Umanist din România, al magnatului - inclusiv media - Dan
Voiculescu fãcea o miºcare spectaculoasã pe tabla de ºah a alianþelor:
forma, împreunã cu PDSR-ul lui Iliescu, un “pol social-democrat”, a
cãrei intenþie vãditã era de a ocupa locul pe care, aproape inevitabil,
urma sã-l elibereze nãrãvaºa coaliþie þãrãnisto-liberalo-democratã. Am-
bele formaþiuni aveau câte un interes concret în fãurirea acestei combi-
naþii: umaniºtii doreau sã depãºeascã handicapul pragului electoral,
ridicat sinucigaº de coaliþie, la 5 la sutã, agãþându-se la remorca unei lo-
comotive de tipul celei pedeseriste; social-democraþii aveau nevoie de
artileria mass-media, de care dispunea Voiculescu, pentru a contracara
reticenþa tradiþionalã a presei faþã de ei. Întru-un fel fiecare ºi-a atins
scopurile: Voculescu a intrat în Parlament (cea mai straºnicã loviturã de
bursã pe care a dat-o vreodatã!) iar PDSR-ul a avut parte, dacã nu de
susþinerea polului umanist de presã, cel puþin de o indiferenþã bine-
voitoare.

Luna de miere a “polului” a durat puþin. Pânã când au în-
ceput sã aparã neînþelegerile determinate, pe de o parte, de aroganþa
“fratelui mai mare”, iar pe de alta de orgoliile “fratelui cel mic”.
Umaniºtii au obþinut cu greutate posturi de mâna a doua în administraþie,
fiind contraþi sistematic ºi în dorinþa lor de a avea grup parlamentar pro-
priu, pe motiv cã regulamentele nu permit formarea de astfel de grupuri
cu “întãriri pe parcurs”. Disputele din teritoriu au rãbufnit cu regularitate
la vârf, umplându-i pe umaniºti de frustrãri ºi pe pesediºti de nervi. Cu
atât mai mult cu cât din punct de vedere ideologic PUR-ul a fãcut un
veritabil slalom, de la profilul de stânga, socialist, de pe care demarase,
spre o ideologie social-liberalã, de la care se prefigureazã un ultim viraj,
spre creºtin-democraþia lãsatã în paraginã de þãrãniºti.

Divorþul survenit zilele trecute era previzibil ºi se încadreazã
în clasica nepotrivire de caracter. Iniþiativa lui Voiculescu este, însã, una
riscantã: e greu de presupus cã PUR va câºtiga pânã la alegeri cele 4
procente care-i lipsesc pentru a trece ºtacheta parlamentarã de unul sin-
gur. Îi rãmân douã variante: sã adere la noua “Convenþie” democrat-libe-
ralã, în cazul în care aceasta îi va trece cu vederea participarea de facto
la guvernare, sau sã revinã, cu coada între picioare ºi cu infinit mai puþine
pretenþii, la prima iubire. 

2 septembrie
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Diversiunea PRO TV

Nu întotdeauna lucrurile sunt aºa cum par a fi. Cei care com-
pãtimesc în aceste momente postul PRO TV pentru pierderile în serie
de resurse umane pe care le suferã de douã luni încoace, cântându-i chiar
prohodul, pierd din vedere câteva lucruri esenþiale.

PRO TV este produsul cel mai exploziv care s-a manifestat
pe piaþa româneascã a audiovizualului, reuºind ca la scurt timp de la
lansare sã se instaleze în fruntea plutonului audienþei. PRO TV a venit
cu un limbaj de televiziune modern ºi alert, cu producþii de film de ul-
timã orã ºi cu o agresivitate promoþionalã pe care domeniul nu o mai
cunoscuse. Dar, mai ales, PRO TV ºi-a creat propriile vedete, nere-
curgând la acest capitol la recuzita prãfuitã a TVR-ului, impunându-le
în scurt timp ca pe autentice repere valorice ale genului.

În timp ce PRO TV a demarat în forþã, cu o serioasã infuzie
de dolari americani, ANTENA 1 a avut un start mai domol, în lei, ne-
manifestând mari aspiraþii pânã când nu a simþit gustul audienþei, cu
prilejul campaniei electorale din ‘96, când a reuºit, neaºteptat, sã intre
în top. De atunci, principalul obiectiv al ANTENEI a fost sã concureze,
copiindu-l ori de câte ori s-a putut, PRO TV-ul. Cu timpul, cele douã
posturi au reuºit sã dea aparenþa unui tandem “în oglindã”, concurenþa
devenind tot mai îndârjitã, pe mãsurã ce tortul publicitãþii devenea tot
mai neîndestulãtor pentru fauna tot mai numeroasã a posturilor de tele-
viziune. Politica de resurse umane a PRO - vedete (foarte) bine plãtite,
pentru a avea ce pierde - a determinat o modificare ºi în cea a ANTENEI
- tradiþional zgârcitã ºi prudentã, dupã filosofia fondatorului sãu - unde
managerii au început sã bage tot mai adânc mâna în buzunar pentru a
beneficia de programe ºi vedete cu audienþã. În focul bãtãliei, ANTENA
a renunþat la primul sãu atu - un “Observator” mai puþin vioi, dar mai
cuprinzãtor ºi mai divers decât alertele “ºtiri” ale PRO-ului - acceptând
lupta cu armele adversarului. Asta a fãcut ca în ciuda unor succese de
conjuncturã sã rãmânã sistematic pe poziþia a doua, PRO TV pãstrându-
ºi supremaþia chiar ºi atunci când, din motive financiare, ºi-a redus con-
siderabil producþiile proprii publicistice, concentrându-se pe cele douã
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atu-uri fundamentale ale sale: ºtirile ºi filmele!
Ultimul sezon a marcat o acutizare a competiþiei, concomi-

tent cu câteva transferuri spectaculoase de la PRO TV la ANTENA 1:
Mândruþã, Berecleanu, Andrei Gheorghe, chiar ºi Ioaniþoaia, au pãrãsit
corabia PRO îmbarcându-se pe vaporaºul Voiculescului.

Un moment dificil pentru Sârbu, încolþit auditorial de ºefii
sãi de la CME, tot mai reticenþi faþã de cheltuielile sale exorbitante ºi de
iminenþa plãþii datoriilor la stat? Înclin sã cred cã nu. Mai degrabã este
vorba despre o diversiune, demnã de intuiþia ºi de inteligenþa boss-ului
din Protopopescu, pe care-l bãnuiesc de a fi orchestrat el însuºi acest
exod, care-l elibereazã de obligaþii financiare excesive faþã de o serie de
vedete cu termen de valabilitate expirat, care, oricum, nu-i mai pot fi de
folos. Cred cã în acest fel Sârbu pregãteºte terenul pentru o nouã serie
de vedete, incomparabil mai ieftine ºi mai motivate, pe fondul unei struc-
turi de programe simplificate, care se dovedeºte însã deosebit de efi-
cientã ºi care-i asigurã în continuare o poziþie privilegiatã. 

3 septembrie

SUPLIMENT EDITORIAL
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Sãracii nemþi...

Citeam, nu demult, un comentariu referitor la problemele
pe care le are cancelarul german Schroder când iese din haina oficialã
ºi-ºi vede de treburile sale personale. Astfel, ca sã meargã la Hanovra,
de unde este el originar în week-end trebuie sã se suie în tren ºi sã-ºi
plãteascã din buzunar biletul, eventual la clasa a-2-a, cã este econom.
Dat fiind cã a divorþat de douã sau trei ori, cancelarul e cam strâmtorat
ºi face faþã cu greu cheltuielilor curente atunci când este persoanã pri-
vatã. Sã nu vã închipuiþi cã nimeni n-ar vrea sã-l mai ajute sã iasã dintr-
o asemenea stare (o sponsorizare, o donaþie, ceva) numai cã el, dl
Schroder, nu-ºi poate permite aºa ceva: atât i-ar trebui, sã afle opoziþia
cã i-a plãtit vreo firmã un bilet de avion, cã a doua zi ar sãri în aer, iar
demisia n-ar mai fi decât o formalitate. Nu ºtiu dacã vã mai amintiþi
cazul unui ministru din guvernul de la Bonn (pe atunci), care a trebuit
sã demisioneze doar pentru cã recomandase produsele unei firme
aparþinând unei rude de-a sa, folosind faxul instituþiei!!!

Pe ce lume trãiesc nemþii ãºtia?
Nemþii ãºtia, ºi nu numai ei, trãiesc într-o lume mai normalã

decât a noastrã. O lume în care funcþia sau mandatul nu sunt considerate
sinecuri ºi în care datoria civicã prevaleazã întotdeauna în faþa even-
tualelor beneficii. O þarã în care slujba-i slujbã ºi drujba-drujbã, în care
biroul nu se confundã cu dormitorul propriu ºi nici angajaþii statului cu
servitorii personali.

Probabil cã într-o bunã zi vom ajunge ºi noi la o astfel de
percepþie a lucrurilor. Pânã atunci însã, abuzul cotidian intrã în ordinea
fireascã a lucrurilor, iar utilizarea logisticii publice în scopul satisfacerii
unor nevoi personale, capãtã deplinã acoperire prin “starea de necesi-
tate”.

Spunea, odatã, premierul, cu subînþeles, sã nu se mai plângã
miniºtrii cã au salarii mici, cã doar nu din salarii trãiesc ei.

Dar din ce? Ce ºtie premierul ºi nu ºtim noi? 

4 septembrie
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“Dl ministru delegat”

Auspiciile sub care ºi-a început activitatea de ministru dele-
gat fostul prefect al Capitalei, dl Gabriel Oprea, nu pãreau dintre cele
mai bune, în special datoritã incidentului de la conferinþa de presã de
prezentare, în care ministrul Rus a avut o ieºire lipsitã cel puþin de po-
liteþe faþã de noul sãu coleg: atunci când un gazetar s-a adresat acestuia
cu apelativul “domnule ministru”, dl ministru Rus a sãrit ca ars,
replicând cã în acel minister doar el e ministru! Asistenþa a încercat sã
descifreze ce soi de frustrare se aflã în spatele acestei ieºiri, de care dl
Oprea nu se fãcea cu nimic rãspunzãtor: apelativul de “domnule ministru
delegat” sunând destul de nefiresc pentru a fi utilizat în scopul protejãrii
orgoliului ministrului “plin”.

Nimic din cea ce a urmat nu a dat senzaþia  cã între cei doi
miniºtri ar exista disensiuni sau frecuºuri ºi cred cã la asta au contribuit
în egalã mãsurã tactul ºi stãpânirea lui Oprea (“rodat” în lungile bãtãlii
purtate cu primarul general) ºi revenirea la sentimente mai fireºti din
partea ardeleanului din fruntea “Internelor”.

Probabil cã, în primul rând pentru ei înºiºi a fost necesarã o
clarificare a rolului ºi rostului noii instituþii care punea laolaltã, în acelaºi
coº, merele administrative cu perele represive, fãrã a fi prea vizibil liantul
european în virtutea cãruia se operase respectiva restructurare. Lucrurile
s-au lãmurit pe parcurs, pe mãsurã ce Oprea a început sã stãpâneascã
domeniul administraþiei publice, aprofundându-i valenþele, fãrã a altera
în vreun fel autoritatea politicã a lui Rus. În momentul de faþã se poate
afirma cã existã premise reale ca acest conglomerat sã funcþioneze unitar
ºi în pas cu cerinþele ºi aºteptãrile. Distanþa dintre centru ºi autoritãþile
locale s-a micºorat pe mãsurã ce incursiunile profesionale ale ministrului
delegat s-au înteþit, odatã cu propunerea unui alt tip de dialog decât cel
practicat de fostul ministru Cozmâncã. Acesta, om de aparat, încercase
sã facã din administraþie un soi de formaþiune paramilitarã, bazatã pe
ierarhii ºi disciplinã. Oprea, de formaþie militar, este cel care propune
un parteneriat mai apropiat de normele europene, moderne, ale modului
de funcþionare al acestui domeniu esenþial pentru consolidarea climatului
democratic.

Din aceastã perspectivã, Ministerul Administraþiei ºi Inter-
nelor apare ca o instituþie centralã care funcþioneazã cu douã viteze: una
civilã ºi una... demilitarizatã, ºi având în frunte un ministru politic civil
ºi un ministru delegat militar.

5 septembrie
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Schimbare de macaz

În ultima sãptãmânã, ºi liberalii ºi democraþii s-au aflat în
faþa luãrii unor decizii vitale pentru formaþiunile lor. Deºi formula coali-
þiei electorale este, practic, singura lor alternativã pentru moment, atât
de la democraþi, dar mai ales de la liberali, nu puþini sunt cei care o
privesc cu reticenþã , neascunzându-ºi temerile legate de identitatea vi-
itoare a partidelor lor.

Stând ºi judecând lucrurile la rece o asemenea perspectivã
nu este de înlãturat. În funcþie de evoluþia opþiunilor electorale este per-
fect posibil ca într-o bunã zi una din formaþiuni sã înghitã, sau sã fie
înghiþitã de cealaltã. ªi liberalii ºi democraþii au ieºit din purgatoriul tre-
cutei guvernãri cu suficiente rãni pe care au trebuit sã le oblojeascã
aproape doi ani pentru a se putea prezenta din nou în public. Procentele
lor de simpatie sunt apropiate ºi balanþa poate înclina oricând spre una
sau spre cealaltã. Ambele au procedat la o înnoire radicalã a echipelor
de conducere, renunþând la liderii istorici în favoarea unora mai adaptaþi
la tranziþia de la eºec la supravieþuire. Ambele partide au stat liniºtite în
albia lor electoralã aºteptând ca partidul de guvernãmânt sã facã erorile
necesare pentru a le da apã la moara revendicãrilor ºi incriminãrilor.

Momentul hotãrâtor se pare cã a sosit. În faþa testului de
perenitate, deosebirile ideologice dintre stânga democratã ºi dreapta libe-
ralã se estompeazã pânã la numitorul comun al obiectivelor fundamen-
tale: parcurgerea tranziþiei, reforma, integrarea în Uniunea Europeanã.
Pe aceastã platformã, ambele formaþiuni stau bine pe acelaºi balansoar,
iar perspectiva dinamitãrii din interior a acestei hotãrâri istorice este pri-
vitã cu îngrijorare ºi de cãtre Bãsescu ºi de Stolojan. Fiecare a simþit
nevoia, în aceastã sãptãmânã sã avertizeze cã, în cazul în care alianþa va
fi boicotatã, îºi va da demisia. Este o sugestivã schimbare de macaz, de
la poziþia agresivã adoptatã nu de mult, când cei doi ameninþau filialele
care s-ar fi opus acestui proces cu desfiinþarea. Semn cã epicentrul rezis-
tenþei s-a mutat de la filiale spre organismele de conducere. Avertismen-
tul cu demisia este ultima carte cu care cei doi lideri încearcã sã-ºi
adjudece potul, într-un moment mai mult decât decisiv pentru istoricul
opoziþiei în general.

6 septembrie
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Elogiul jumãtãþii de mãsurã

Cred cã “jumãtatea de mãsurã” am inventat-o noi, românii,
deoarece prea suntem consecvenþi în aplicarea acestui principiu aproape
în orice domeniu. Dar, mai ales, în acela al dreptului. Cel mai bun
exemplu îl constituie ordonanþa de urgenþã de completare a Legii nr.
51/1995 privind organizarea profesiei de avocat.

Problema incompatibilitãþii dintre calitatea de parlamentar
ºi exercitarea concomitentã a profesiei de avocat este veche ºi a fost evo-
catã încã de la începuturile vieþii noastre parlamentare. Chestiunea de
fond constã în faptul cã “materia primã” a Legislativului o constituie
juriºtii. Din capul locului, ei sunt cei mai apþi sã lucreze în acest labora-
tor. Dar tot din capul locului, ei sunt cei mai avantajaþi de faptul cã pot
utiliza informaþiile ºi influenþa parlamentare în activitatea lor profesio-
nalã. De-a lungul timpului n-au fost puþini parlamentari-avocaþi care
s-au remarcat în cazuri celebre prin scandalosul lor, apãrând cu toate
puterile lor profesionale indivizi acuzaþi de veritabile atentate la stabili-
tatea sistemului economic ºi social al þãrii. Acest lucru a stârnit reacþii
ºi în repetate rânduri s-a cerut ca avocaþii sã opteze între profesie ºi
politicã, acest amestec rãsfrângându-se pãgubos asupra formaþiunilor
politice pe care le reprezintã. Preºedintele Iliescu a recomandat acest
lucru în mai multe rânduri, Parlamentul dominat de juriºtii cu interese
la barã râzându-i, însã, pur ºi simplu în nas. Sub presiunea opiniei pu-
blice, Guvernul a iniþiat o serie de mãsuri care se concretizeazã, iatã, în
clasica “jumãtate”: potrivit amintitei ordonanþe, avocaþii-parlamentari
nu vor mai avea voie sã pledeze “în cazuri privind infracþiuni grave, pre-
cum corupþie, droguri sau trafic de persoane!” OK. Cum ºi cine va sta-
bili care sunt infracþiunile grave ºi care este gradul lor de gravitate? Cum
se va aplica aceastã ordonanþã în cazul unor persoane, atâta timp cât ori-
care individ se bucurã de prezumþia de nevinovãþie, iar vinovãþia poate
sã o stabileascã doar instanþa? Ca deobicei, avem de-a face cu un docu-
ment cu formulãri ambigue ºi plin de inadvertenþe care lasã loc berechet
interpretãrilor. Aºa încât nici un parlamentar-avocat nu trebuie sã se
teamã cã nu va putea lua banii celor mai mari hoþi sau corupþi, dacã va
fi în stare sã-i scoatã basma-curatã în faþa instanþelor impresionate de
statutul lor politic. Dovedind, în plus, cã au apãrat, de fapt, oameni nevi-
novaþi!
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SRI-ul s-a apucat 
sã prindã teroriºti!

Dupã ce i-a hãrþuit pe negustorii irakieni rãmaºi prin Româ-
nia de spaima de Saddam cu fel de fel de presupuse conspiraþii teroriste
- lucru pentru care a primit ºi felicitãri - Serviciul Român de Informaþii
se remarcã printr-un nou succes. Dupã ce ministrul egiptean de interne,
generalul Al-Adli, a declarat într-un interviu acordat ziarului ‘Le Monde’
cã o serie de grupãri teroriste ar fi dispus de condiþii ºi baze de pregãtire
prin România, vânãtorii noºtri de spioni ºi teroriºti au ciulit urechile ºi
ºi-au spus: dacã generalul ãsta are dreptate ºi niscai fraþi musulmani
s-au aciuit pe la noi?

Zis ºi fãcut! Nu s-a uscat bine cerneala de pe paginile ‘Le
Monde’-ului cã Serviciul a ºi anunþat triumfãtor cã a pus mâna pe un
membru al Jihadului Islamic care se plimba creanga prin Bihor dupã ce
intrase în þarã cu acte-n regulã încã de pe 13 august. De ce nu a fost
reþinut încã de atunci, dat fiind cã i se cam cunoºtea biografia, nu ne
spune Serviciul. Se poate vedea, însã, din comunicatul dat presei, cã
Rezek Karim Zekri a fost, totuºi, monitorizat ºi se cam ºtie pe cine a
contactat pe parcursul ºederii în þarã.

Nu vã grãbiþi sã trageþi concluzii pripite ºi sã aplaudaþi ani-
hilarea unui terorist. Pentru cã Rezek este, pânã una-alta, doar un posibil
terorist, iar apartenenþa sa la Jihadul islamic este doar presupusã, pentru
cã teroriºtii nu sunt atât de proºti încât sã poarte asupra lor legitimaþii
din care sã reiasã aceastã apartenenþã, ºi nici de la conducerea lor nu se
pot cere adeverinþe. Cel mai probabil este cã (,) cu oportunismul carac-
teristic, instituþia pe care o conduce dl Radu Timofte a gãsit un bun prilej
de a mima cã este pe fazã. Dacã se va constata cã Rezek nu este, totuºi,
terorist, cu atât mai bine pentru el. SRI-ul însã ºi-a fãcut doar datoria:
decât un terorist liber, mai bine un arab pus sub poprealã, cã tot se poartã
chestia asta.
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Iliescu - agent economic

Preºedintele Iliescu îºi îndeplineºte cu conºtiinciozitate pre-
rogativele constituþionale, bãtând lumea în lung ºi în lat ºi încercând sã
(între)deschidã uºile altor þãri pentru interesele þãrii sale. Zilele acestea
se aflã în îndepãrtatul Kazahstan, fosta republicã sovieticã ce este pe
cale de a deveni unul dintre noii “tigrii” ai Asiei.

Dacã din punct de vedere politic mesajul pe care-l transmite
preºedintele nostru este convergent cu obiectivele majoritãþii naþiunilor
cu care se dialogheazã, rãmâne concluzia cã principala sa sarcinã este
aceea de a deveni primul agent al intereselor economice româneºti.

Pânã în 1989, România a avut o piaþã mondialã, îndeosebi
pentru produsele sale complexe, rezultate din cooperãri pe orizontalã ºi
pe verticala economiei sale centralizate, ºi plasatã cu precãdere în zona
lumii a treia, din Africa ºi Asia, de la care se obþinea, în schimb, materie
primã pentru o industrie prelucrãtoare dezvoltatã ca un scop în sine ºi
indiferentã faþã de resursele proprii. Deasemenea, România era un furni-
zor de alimente ºi bunuri de consum pentru þãrile lagãrului socialist,
aflate într-o permanentã crizã, dispuse sã accepte o marfã de calitate
medie ºi sub medie. Odatã cu dezintegrarea sistemului s-a produs ºi o
dezmembrare profundã a economiei care a devenit incapabilã sã mai
ofere produse complexe pentru care era necesar un for de coordonare.
Au cãzut, în acelaºi timp, ºi pieþele tradiþionale de bunuri de consum,
care s-au orientat spre alþi furnizori, mai activi ºi mai atenþi la calitate.

Marea problemã a lui Iliescu, ca agent de interese al
economiei româneºti, este cã ceea ce el reuºeºte sã dezlege la nivel
politic, nu poate fi acoperit la nivel de execuþie. Economia româneascã
se aflã în situaþia de a nu mai fi reprezentatã ºi coordonatã. Patronatele
sunt simple grupãri de orgolii, nefuncþionale. Agenþiile statului ºi-au luat
mâna de pe economie ºi se ocupã de statistici. Agenþii economici sunt
prea mulþi ºi prea slabi pentru a pune în practicã deciziile politice luate
la nivelul conducerilor.

Îi mai rãmâne dlui Iliescu ca, pe unde se duce, sã þinã treazã
în memoria partenerilor faptul cã România existã, ºi cã s-ar putea ca într-
o bunã zi sã se dezmeticeascã ºi sã se organizeze pentru a putea rãspunde
ofertelor de colaborare. Dacã acestea se vor  mai manifesta.

Cât despre Guvern, acesta este atât de ocupat cu problemati-
ca aderãrii la Uniunea Europeanã încât nu mai are, practic, timp sã se
ocupe ºi de astfel de amãnunte.
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Teoria conspiraþiei mondiale 
în fotbal

Lamentabilul comentariu al celor doi specialiºti în fot-
balologie de la transmisia întâlnirii Danemarca-România m-a readus,
brusc, cu vreun sfert de veac în urmã când se practica sistematic acest
procedeu al victimizãrii noastre de cãtre odioasa mafie internaþionalã ce
nu vedea cu ochi buni ascensiunea româneascã în topuri. Era, dealtfel,
varianta ‘soft’ a hardului teoriei conspiraþioniste potrivit cãreia duºmanul
sistemului îºi iþea mia de capete din orice colþiºor, obligându-ne sã fim
mereu vigilenþi ºi gata de luptã. Fiecare meci pierdut, fiecare gol primit
erau vãzute nu ca niºte daturi ale hazardului, ci ca niºte precise ºi neiertã-
toare manevre ale unui duºman atotputernic ºi atotprezent. Nu pot sã uit
mânia proletarã cu care crainicii Radio ºi TV înfierau fiecare fluierat al
arbitrului împotriva noastrã, cum erau ridiculizate forþele oculte ce ne
împiedicau sã dãm gol! Am reîntâlnit toatã aceastã recuzitã miercuri
searã în transmisia din Danemarca: dupã ani lungi în care se retrãsese
prudentã în bârlog, hidra antiromâneascã ºi-a fãcut din nou apariþia!
Toatã chestia asta m-a luat prin surprindere. Eu, în naivitatea mea, cre-
deam cã meciul a fost unul frumos, cu dramatice rãsturnãri de situaþie,
într-un cuvânt cu tot ceea ce face din el o disciplinã cu mare cârlig la
public. Când colo, am aflat din comentariul comentatorilor cã, de fapt,
ne aflãm în plin rãzboi - cu arbitrul, cu Danemarca, cu Uniunea Euro-
peanã; cã acest meci era, de fapt, unul vital pentru intrarea noastrã în
UE iar miza turneului final era una neînsemnatã ºi cã, pânã la urmã,
rezultatul sãu se va rãsfrânge dramatic asupra existenþei noastre: înfrân-
gerea va creºte preþul la curent ºi la gaze; golul egalizator al danezilor
este cel care va majora preþul pâinii, iar fluierul arbitrului Urs Meyer (ce
nume!) este instrumentul odios prin care se produce criza de medica-
mente compensate!

Mi-e greu sã înþeleg de ce nu putem privi cu normalitate ceea
ce se întâmplã în jurul nostru fãrã aceste trimtieri maladive spre zona
conspirativitãþii ºi a manipulãrii. Fotbalul e un joc ºi, ca orice joc, are
regulile ºi doza lui de hazard. Ceea ce s-a întâmplat în Danemarca - mã
refer la consecinþe - ar fi putut fi evitat cu un plus de concentrare ºi de
precizie al jucãtorilor noºtri care au ratat copilãreºte câteva ocazii mari
de gol, cu care ar fi putut desfiinþa toate teoriile ºi toate conspiraþiile.
N-au fãcut-o. Pentru cã n-au fost în stare. Pur ºi simplu... 
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Uitatele Gulag-uri româneºti...

Au trecut mai bine de 50 de ani de când mii de români au
dispãrut fãrã a lãsa urme în imensitatea stepelor ruseºti, unde au fost
duºi într-un prizonierat cu þintã clarã de exterminare, de cãtre trupele
NKVD-ului.

Împinºi fãrã voie într-un rãzboi care nu era al lor, ºi-au par-
curs pânã la sfârºit calvarul, dându-ºi sufletul, de foame, frig ºi boalã,
în minele de cãrbune sau de cupru ale Karagandei.

Pentru cei rãmaºi acasã, trecerea lor în nefiinþã a rãmas în-
conjuratã de mister. Cei dragi lor dispãruserã pur ºi simplu în imensitatea
sinistrã a Asiei. Dupã 50 de ani, rudele ºi cei apropiaþi nu ºtiu încã dacã
vor putea sã le mai aprindã o lumânare la cãpãtâiul lumesc.

Vizita lui Ion Iliescu în Kazahstan a avut darul de a pune,
într-un fel, capãt acestei aºteptãri. Tânãrul nostru ambasador la Alma
Ata, Vasile Soare, om energic ºi cu iniþiativã, care nu-ºi iroseºte timpul
aºteptând indicaþii de la Bucureºti, a declanºat o încãpãþânatã cercetare
a arhivelor kazahe pentru a da de urmã românilor morþi în prizonierat.
ªi a reuºit! Dupã aproape un an de cãutãri el a putut ca sã intre în pose-
sia unei liste de aproape o mie de români cãrora condiþiile de detenþie
le-au pus capãt vieþii. Lista a fost înmânatã solemn preºedintelui, cu
prilejul vizitei fãcutã pe locul sinistrului lagãr din Karaganda, pentru
dezvelirea festivã a unui monument ridicat prin osârdia aceluiaºi am-
basador, în memoria victimelor.

Existenþa acestei liste naºte o nouã speranþã, târzie dar nu
tardivã, pentru urmaºii ºi rudele celor dispãruþi. Reconstituirea datelor
nu este, însã simplã: consemnãrile fãcute de administraþia lagãrului sunt
uneori aproximative. Alteori grafia slavã provoacã dubii legate de iden-
titatea victimelor. Cei interesaþi mai au încã de aºteptat pânã când spe-
cialiºtii SIE - instituþie cãreia preºedintele i-a predat listele - vor reuºi
sã clarifice tot ce e de clarificat.

Dupã o jumãtate de veac, în locurile la fel de neprimitoare
ale stepei kazahe, o cruce marcheazã locul în care atât de nedrept s-au
frânt atâtea existenþe. A cãror singurã vinã a fost de a se fi aflat în mo-
mentul istoric nepotrivit în locul cel mai nepotrivit cu putinþã...
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‘Precaritatea managementului
instituþional’

Ceea ce bãnuiam, într-un editorial de acum câteva zile, s-a
adeverit: teroristul Al Qaeda din Bihor, a fost eliberat, pe motiv cã
n-avea... legitimaþie de terorist. SRI-ul dã vina pe poliþie care, cicã, s-a
pripit în luarea deciziei arestãrii acestuia. Declaraþia a fost fãcutã de cãtre
directorul SRI cu prilejul audierilor de la Comisia de Control, în care
activitatea instituþiei a fost luatã la bani mãrunþi dupã demisia intempes-
tivã a prim-adjunctului Vasile Iancu.

Nu se ºtie cu precizie ce s-a discutat la Comisie. Câte ceva
a mai transpirat, unele amãnunte fiind chiar picante, concluzia desprinsã
oficial fiind una aproape neaºteptatã. Dupã o serie de elogii anterioare
la adresa operativitãþii ºi oportunitãþii acþiunilor desfãºurate în contextul
crizei din Irak ºi a ameninþãrilor teroriste, aflãm cã, de fapt, instituþia
condusã de dl Timofte, n-a prea fãcut reformã ºi cã se confruntã cu un
grad sporit de vulnerabilitate ca urmare a ‘precaritãþii managementului
instituþional’. Cu alte cuvinte, pentru cã e prost condusã!

Deºi dl Timofte a afirmat ulterior faptul cã în comunicatul
Comisiei nu se exprimã sub nici o formã conþinutul discuþiilor pe care
le-a avut cu parlamentarii, câteva chestiuni se impun totuºi.

Primul este acela cã în rândurile conducerii SRI continuã
luptele de gherilã dintre reprezentanþii diverselor aripi ale fostei Secu-
ritãþi ºi cei veniþi din cadrul Armatei - unul dintre aceºtia fiind chiar
Timofte. Disputa este veche, ea dateazã încã de la Revoluþie când Ar-
mata, trecutã cu grãbire ‘de partea poporului’, a declanºat propria ei
represiune asupra ‘Internelor’ cu care se afla în mai veche concurenþã
pe tema apropierii de fostul dictator. În majoritatea instituþiilor de repre-
siune au fost plasaþi oameni din armatã, la vârf, sau care i-au dublat pe
cei proveniþi din vechile structuri. SRI n-a fost scutit de aceste dispute.
Demisionatul Vasile Iancu provenea din Securitate, iar la originea de-
ciziei care l-a scos din joc, spun ‘gurile rele’, stã chiar ‘numãrul trei’ din
ierarhie, generalul Marin, provenit din rândul armatei. Aceste jocuri au
loc la aproape toate nivelurile, pretextul fiind criteriile de acces la infor-
maþiile clasificate. Unde, trebuie recunoscut, avantajaþi sunt cei care
n-au îndeplinit activitãþi specifice instituþiei.

SRI are o problemã. ªi o are tocmai acum când miza euroat-
lanticã ºi europeanã este mai mare ca oricând. 
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Modelul suedez

Suedia este una dintre þãrile dezvoltate, cu un nivel de civiliza-
þie remarcabil, în care tensiunile sociale se fac extrem de rar auzite. Cu atât
mai puþin cele politice.

Cu toate acestea, Suedia înregistreazã trista performanþã de a
fi þara în care, într-o perioadã relativ scurtã - 17 ani - doi înalþi demnitari,
un prim-ministru, Olof Palme, ºi un ministru de externe - Ana Lindh sã fie
asasinaþi. În condiþii asemãnãtoare: în plinã zi, în mijlocul mulþimii. Olof
Plame ieºise de la un film ºi se plimba, împreunã cu soþia pe un bulevard
din Stockholm, când a fost împuºcat de un necunoscut care nici pânã astãzi
nu a putut fi  identificat; Ana Lindh a fost atacatã de un individ înarmat cu
un cuþit ºi înjunghiatã de mai multe ori, mortal, în timp ce fãcea cumpãrãturi
într-un magazin din acelaºi oraº. ªi într-un caz ºi în altul raþiunile sunt ob-
scure, cei doi oameni politici nefiind purtãtorii unor mesaje deosebite, apte
de a-i face þinta unor resentimente de o asemenea intensitate.Din contrã,
erau militanþi activi pe tãrâm social ºi umanitar, de o moralitate fãrã cusur...

Ceea ce s-a întâmplat la Stockholm nu cred cã se poate întâm-
pla la noi. Asasinatul politic le-a fost ºi le este strãin românilor. Nu se
potriveºte cu structura lor psihologicã ºi moralã. Când s-au întâmplat astfel
de lucruri - în perioada tulbure de dinainte de cel de-al doilea rãzboi mon-
dial - procedeul era de import, iar fanaticii fãptuitori aveau în faþã modelul
a ceea ce se petrecea într-o Germanie ieºitã din orice tipar. Este un prim
motiv. Un al doilea îl constituie faptul cã spre deosebire de Suedia, noi avem
grijã de demnitarii noºtri. Existã o instituþie specializatã care vegheazã zi
ºi noapte ca nici o persoanã cu gânduri ºi intenþii necurate sã nu se afle în
preajma celor care poartã responsabilitatea guvernãrii þãrii. Oamenii ei o
fac cu profesionalism ºi cu mijloacele din dotare, faþã de care bugetul nu
este din cale-afarã de zgârcit.Dar, mai ales, aºa ceva nu se poate întâmpla
la noi pentru cã demnitarii noºtri nu au obiceiurile ciudate ale celor suedezi.
Vi-l imaginaþi cumva pe Adrian Nãstase plimbându-se cu soþia, la braþ, pe
Calea Victoriei  sau pe Lipscani? Îl vedeþi pe Mircea Geoanã bãtând maga-
zinele bucureºtene în cãutarea unei cãmãºi sau a unei perechi de pantofi, la
‘Adam’ sau la ‘Castel’? Sã fim serioºi! De aproape 13 ani, între demnitarii
noºtri ºi lumea obiºnuitã s-a interpus un zid. Mulþi dintre ei cunosc Bu-
cureºtiul doar prin ceea ce vãd pe fereastra Jeep-ului ce-i poartã de acasã
pânã la Guvern, sau la Parlament. Vã închipuiþi cã mai ºtie vreunul dintre
ei cât costã o pâine? Sau un kilogram de roºii? Sau o pereche de ciorapi?

Români, dormiþi liniºtiþi! Nimeni nu se va apropia  de aleºii
voºtri, pentru cã cineva vegheazã. În primul rând, ei înºiºi.
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Consilierii premierului Nãstase

Nu sunt sigur cã demisia lui Emil Hurezeanu din funcþia de
consilier personal pentru strategii de comunicare al premierului Nãstase
va face prea multe valuri. În cele vreo ºase luni cât a funcþionat la palatul
Victoria, Hurezeanu nu s-a remarcat prin nimic din ceea ce ar fi putut sã
impresioneze publicul. Nu vreau sã spun cã n-a fãcut nimic, ci doar cã
acþiunea sa a fost, probabil, una de culise ºi nu una de scenã. Pentru o
persoanã obiºnuitã sã se afle în centrul atenþiei, sarcina de a elabora
scheme ºi strategii pentru urechile ºi mintea unei singure persoane este
o misiune destul de ingratã. Mai ales dacã pentru urechile ºi mintea re-
spectivã se duce o concurenþã crâncenã, dat fiind marele numãr de con-
silieri din toate domeniile pe care premierul i-a strâns pe lângã sine din
raþiuni fie de necesitate, fie de publicitate. În opinia mea, dl Hurezeanu
face parte din cea de-a doua categorie. Ca ziarist, domnia sa a fost un
critic constant ºi argumentat al formaþiunii politice pentru care a ajuns
sã elaboreze strategii. Admirat ºi adulat de fosta Opoziþie, a fost cât pe
ce sã se instaleze în barca ei, în calitate de consilier prezidenþial, când
aceasta a venit la putere. ªi-a dat seama de riscuri ºi a declinat oferta.
ªi-a continuat misia jurnalisticã cu consecvenþã ºi cu pragmatism,
fãcându-ºi loc cu autoritate în peisajul autohton de gen, dupã ce vreme
de decenii comentase actualitatea româneascã de la distanþã. Exact pe
acest fond a venit oferta premierului, o ofertã, probabil, din categoria
celor care nu puteau fi refuzate.

Acceptul dlui Hurezeanu a putut fi bifat, automat, la capi-
tolul ‘realizãri’ al primului-ministru. Pentru dl Nãstase, continui sã cred,
a fost mai important sã-ºi plaseze în panoplia de trofee pixul dlui
Hurezeanu, decât sã facã faþã unor - foarte probabil - incomode soluþii
ºi sugestii de acþiune politicã. Pentru premier, capitolul Hurezeanu s-a
încheiat în momentul în care l-a avut în echipã. Restul nu cred cã a mai
contat prea mult, cum nu a contat nici în alte cazuri de ‘consilieri de
imagine’ care s-au perindat pe la Palatul Victoria. ‘De imagine’ - în sen-
sul cã rolul lor a fost pur ºi simplu decorativ.

Adrian Nãstase îºi dubleazã inteligenþa politicã de abilitatea
în a manipula oamenii. Acest lucru nu i se poate reproºa. Face parte din
regula jocului. Un joc pe care nimeni nu este obligat sã-l joace, dacã nu
vrea sã intre în horã... 
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‘Experimentul Ciorbea’ - 
refãcut pe Bãsescu?

Este aproape certã o nouă candidaturã lui Traian Bãsescu
la funcþia de primar general al Capitalei, se anunþã de la comandamentul
general al Partidului Democrat, unde adie briza specificã începuturilor
de campanie electoralã.

Staff-ul pedist a hotãrât sã nu dea vrabia din mâna democratã
pe cioara de pe gardul preºedinþiei. Deocamdatã, cel mai accesibil obiec-
tiv ce va putea fi atins este cel în exerciþiu: Primãria Capitalei, unica re-
dutã de rezistenþã a Opoziþiei în faþa tãvãlugului pesedist reprezintã
aproape o certitudine. Ideea este împãrtãºitã ºi de PSD, care abordeazã
viitoarele alegeri locale pornind de la premisa cã ‘pole position’ aparþine
preºedintelui democrat. Situaþia este consecinþa directã a lungului rãzboi
de guerilã purtat de primarii de sectoare ºi prefecþii perindaþi pe la Capi-
talã, împotriva primarului general. Un rãzboi pãgubos, din care nimeni
n-a câºtigat nimic, dar care i-a oferit primarului general pe tavã scuzele
ºi motivaþiile lipsei sale de eficienþã. În mintea ‘capitaliºtilor’ s-a insinuat
ideea cã, dacã ar fi fost lãsat, Bãsescu ar mai fi fãcut câte ceva ºi este,
deci, de aºteptat ca electoratul sã-i mai dea o ºansã.

Odatã redevenit primar general, Bãsescu va avea însã o pro-
blemã: aceea a tandemului de la ‘generale’ cu Stolojan. Ori ca preºe-
dinte, dar mult mai probabil ca premier. Ce se va întâmpla în cazul în
care alianþa liberalo-democratã va câºtiga alegerile? Va urma ‘modelul
Ciorbea’ - atât de dezagreabil lui - ºi va lãsa Capitala de izbeliºte, pradã
unei noi runde de alegeri, în care social-democraþii ar putea depãºi handi-
capul actual?

Este, desigur, o perspectivã teoreticã. La fel de posibil este
ca primãria Capitalei sã rãmânã singurul trofeu al Coaliþiei ºi atunci lu-
crurile sunt mult mai clar lãmurite. Pânã atunci rãmân doar speculaþiile.
Ce ne-am mai plictisi fãrã ele!
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Bruxelles, 5 octombrie:
Ciocu’ mic!

Premierul Nãstase a revenit de la Bruxelles parcã mai puþin
gureº ca de obicei. În contrast cu schema clasicã a optimismului inte-
grator, de data aceasta ºeful guvernului a fãcut, vorba colegului sãu,
ªerban Mihãilescu, ‘ciocu’mic’. La fel s-a întâmplat ºi dupã întrevederea
pe care a avut-o, la Cotroceni, cu preºedintele Iliescu, pe care l-a infor-
mat în legãturã cu ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles.

Ce s-a întâmplat la Bruxelles? Ceva tipic nouã, românilor,
experimentaþi în procedeul îngrãºãrii porcului în ajun. Este reflexul în
politicã al hei-rupismului tradiþional. Neglijat tot anul, fugãrit de colo
pânã colo prin ogradã, hrãnit cu ce mai rãmâne de pe la masa ºi aºa
sãracã a stãpânilor, godacul naþional intrã sistematic în postul mare
jigãrit ºi cu coastele ieºindu-i prin piele. Ca ºi acum, gospodarul român
fãcea un plan de urgenþã în mai multe puncte, hotãrând cã acest lucru
este suficient pentru ca de Crãciun sã se delecteze cu cârnaþi, jumãri ºi
sã punã în cãmarã slãnina necesarã supravieþuirii peste iarnã.

Pentru noi, euro-europenii în devenire, anul acesta Crãciunul
cade pe 5 octombrie când urmeazã sã fie dat publicitãþii raportul de þarã
pentru România. În acest raport este aproape musai sã ‘cântãrim’ exact
atâta cât e necesar pentru a ne încadra în categoria economiilor
funcþionale de piaþã. Ca sã atingem respectiva greutate este nevoie ca în
rãstimpul rãmas - vreo trei sãptãmâni - sã rezolvãm câteva mizilicuri
(opt la numãr) de genul privatizãrii BCR-ului, a Tractorului + Roman +
ARO, sã garantãm cã PETROM-ul îºi va gãsi un cumpãrãtor, sã primim
oferte ferme pentru Electrica Dobrogea ºi Electrica Banat ºi - cu voia
dumneavoastrã, ultima prioritate pe listã - sã finalizãm ºi acordul cu
FMI!

Un proiect ambiþios în faþa cãruia nu-þi vine sã mai scoþi nici
un sunet. Vorba aceluiaºi personaj, simþi doar nevoia sã faci ‘ciocu’mic’.
Ca dl Nãstase.
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La rece, despre problema
încãlzirii

Apropierea fiecãrei ierni ridicã tensiunea românilor, în spe-
cial a celor care locuiesc în ghettourile socialiste ale blocurilor.
Fenomenul s-a declanºat prin ‘85, odatã cu prima crizã majorã energeti-
cã, atunci când Ceauºescu a decis sã acorde prioritate industriei, lãsând
populaþiei ºansa de ‘a pune o hainã în plus’. Atunci, aspectul dramatic
al problemei îl constituia lipsa de alternativã: nu puteai înlocui minusul
din calorifere cu plusul radiatoarelor electrice, cãci curentul se întrerupea
sistematic, sau a celor cu gaze, pentru cã reþeaua n-avea presiune. Po-
pulaþia era ca prinsã într-o capcanã din care n-avea nici o ieºire. Dupã
‘89, problema s-a complicat: accesul la sursele alternative a fost blocat
de saltul impresionant al tarifelor. Ca ºi la mâncare, ‘galantarele’ s-au
umplut cu produse, dar lipseau banii cu care sã fie achiziþionate.
Fenomenul s-a acutizat de la un an la altul pânã când s-a ajuns la faza
aberantã ca întreþinerea, factura lunarã, sã depãºeascã venitul unei
familii.

Spun ‘aberantã’ pentru cã un astfel de cost nu se justificã,
oricâte acrobaþii financiare ar face specialiºtii în termoficare. O regulã
de bun simþ spune cã un preþ care nu poate fi plãtit n-are nici o valoare.
Preþul trebuie sã exprime acordul de fond între vânzãtor ºi cumpãrãtor,
între necesitãþile primului ºi posibilitãþile celui de-al doilea. 

Altfel, este simplã ficþiune. Ei bine, faptul cã autoritãþile,
Guvernul, se încãpãþâneazã sã lucreze cu aceastã ficþiune, cãutând tot
felul de paleative care nu fac decât sã agraveze situaþia, mi se pare de
neînþeles. În loc sã se scotoceascã prin buzunare cãutând sumele nece-
sare compensãrilor (sume aruncate, clar pe apa sâmbetei) mai bine s-ar
rupe pisica procedându-se la o analizã de fond, extrem de serioasã, a
cauzelor care au generat fenomenul, pentru a-l putea contracara.
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CNSAS lanseazã 
un fals bestseller!

Din luna octombrie, Consiliul Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii, va lansa pe piaþã un best-seller: lista ofiþerilor de
securitate care au fãcut poliþie politicã!

Este o decizie la care s-a ajuns cu greu ºi care a dezbinat sis-
tematic ‘breasla’ studioºilor din str. Dragoslavele, care au consumat mai
mult timp acuzându-se ºi înjurându-se reciproc în loc de a ‘linge’ dosare.
La prima vedere este un act de justiþie: dupã aproape 14 ani de la eveni-
mentele ce au condus la rãsturnarea unui sistem abuziv ºi represiv,
românii vor avea prilejul sã afle cine i-a spionat ºi cine le-a fãcut sau
le-ar fi putut face rãu. Aceastã ‘deconspirare’ este, însã, una cu douã feþe:
una bunã ºi una mai puþin bunã. Pentru cã foºtii ofiþeri de securitate se
vor prevala de faptul cã nu au fãcut altceva decât sã îndeplineascã
prevederile unei funcþii publice - cu mai mult sau mai puþin zel. Funcþia
de ofiþer era cuprinsã într-un nomenclator ºi într-o anumitã structurã
aparþinând statului. ‘Am fãcut ceea ce ni s-a ordonat sã facem!’ - vor
spune cei mai mulþi dintre ei. Iar în cazul în care vor dori sã-ºi exercite
dreptul de a recurge la instrumentele legale, acþionând statul - sau
CNSAS-ul - în judecatã, pentru motive pe care orice avocat isteþ le va
gãsi de îndatã, încep sã mã tem cã vom plãti ºi alte milioane de dolari
pe la CEDO ºi pe la alte instanþe care se ocupã cu drepturile omului.

Am sentimentul cã, din capul locului, drumul pe care a pãºit
CNSAS-ul este unul greºit. Foºtii ofiþeri de securitate pot fi acuzaþi pen-
tru abuzurile sau ilegalitãþile comise, dar nu pentru faptul de a fi fãcut
parte dintr-o anumitã structurã. Reparaþia moralã de care avem atâta
nevoie, putea veni, mai degrabã, de la publicarea listelor cu informatori
‘civili’ ai Securitãþii - pentru cã aceºtia sunt cei care au fãcut rãul cel
mai mare, cultivând ºi susþinând delaþiunea ºi fiind cei care au pe conºti-
inþã mãsurile represive luate împotriva celor pe care i-au turnat.

Acesta ar fi adevãratul best-seller pe care românii îl aºteaptã
de la CNSAS. 
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Þiganiada ºi poliþia de catifea

Oricât aº încerca nu pot sã-mi scot din minte aerul de
pãrinte grijuliu cu care ºeful poliþiei din Craiova explica echipei de tele-
viziune proaspãt cotonogitã de beligeranþii clanurilor þigãneºti, cum a
reuºit el sã potoleascã spiritele dând dovadã de duhul blândeþii ºi de tact.

Ai fi zis cã ai în faþã un dresor care etaleazã publicului din
arena circului calitãþile sale de mare maestru într-ale psihologiei, în-
vârtind în mânã biciuºca profesionalã ca pe un moft, ºi nu ca pe un in-
strument al meseriei sale.

Din capul locului, atitudinea ‘europeanã’ a ºefului poliþiei
oltene vãdeºte serioase carenþe profesionale. Omul nu e pus acolo sã
facã filosofie înaltã, ci sã asigure ordinea ºi liniºtea cetãþenilor. Or, aces-
tea au fost grav afectate de dezlãnþuirile de violenþã a celor douã bande,
întâmplãtor formate din þigani. Am avut, deci, de-a face cu încãlcãri ale
legii comise de cetãþeni ai acestei þãri, indiferent de etnia lor. Codul penal
nu prevede pedepse mai aspre sau mai uºoare, în funcþie de culoarea
pielii. În consecinþã, cumulul de infracþiuni la care a asistat cu seninãtate
ºeful poliþiei - tâlhãrie, ultraj, asociere pentru comiterea de fapte in-
fracþionale ºi altele - a fost interpretat ca o banalã neînþelegere între niºte
cetãþeni, care necesita o simplã mediere. În loc sã întâmpine aceste
rãbufniri, devenite endemice în lumea interlopã, cu mijloacele din dotare
- gaze lacrimogene, gloanþe de cauciuc, dubã, arest - ºeful poliþiei a pozat
în Maica Tereza, aºteptându-se poate sã fie ºi elogiat de ºefii sãi pentru
tactul de care a dat dovadã.

Din nefericire, acest ‘tact’, aceastã ‘înþelegere’ pãguboasã
alimenteazã sistematic eludarea ºi sfidarea legii. În faþa interlopilor cu
bâte ºi sãbii ninja, poliþiºtii devin sfioase fete de pension, persiflaþi ºi
umiliþi de cãtre cei care au cãpãtat convingerea cã în condiþia lor de mi-
noritari sunt imuni la lege.
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Vlad Þepeº de la PNA

Este clar cã actualitatea duce lipsã de modele, de eroi ai
luptei cu corupþia. Singurul care ar întruni aºteptãrile, având însã ca
minus hotãrârea ºi lipsa de înþelegere în sancþionarea manifestãrilor de
acest gen este Ion Iliescu. Cum însã cei în viaþã nu au dreptul la statui -
cu excepþia lui Pãunescu ºi Sãraru - Capitala risca, la cea de-a 544-a
aniversare a sa, sã rãmânã cu un soclu gol. Aºa cã au fãcut edilii ce-au
fãcut ºi l-au pus acolo pe Vlad Þepeº. De ce? Pentru cã este singurul
despre care istoria ne relateazã cã n-a rãmas insensibil la corupþie. Care
corupþie exista ºi pe vremea lui, când am putea spune cã ºi ceva tranziþie
era, de la naþionalismul protocronist la internaþionalismul feudal. Pe vre-
mea lui Vlad Þepeº - iatã cât de interesant poate deveni studiul istoriei
- se întâmpla ceva ce ar putea fi asemãnat cu ceea ce se întâmplã în zilele
noastre: ieºitã din izolarea la care o condamnaserã domnii cruzi ºi tirani,
Þara Româneascã îºi deschisese porþile investitorilor strãini - turci, greci,
armeni,evrei - de pe urma cãrora spera sã-ºi mãreascã PIB-ul. Numai cã
aceºtia, hulpavi, îºi transferau profitul, iar Þepeº nu mai avea cu ce sã
plãteascã împrumuturile luate de la FMI-ul timpului - Înalta Poartã. Aºa
cã, pe lângã mãsurile de curãþire a nãravurilor birocratice - tãieri de
mâini ºi nasuri - el a declanºat o campanie radicalã de executare a mar-
ilor datornici pe care ori îi bãga în câte-o bisericã ºi le dãdea foc, ori îi
trãgea în þeapã, în piaþa publicã. Probabil cã de pe aici îºi are originea ºi
termenul contemporan de ‘þeapã’, vãzut însã dintr-o altã perspectivã.

Într-un fel, Vlad Þepeº era un fel de procuror Amarie, înzes-
trat cu ceva mai multe puteri decât acesta, dar ºi cu mai mari posibilitãþi
de a da exemple memorabile. Bustul domnitorului, înãlþat deunãzi în
Capitalã, ar putea constitui un stimulent ºi pentru domnia sa.
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Campania de toamnã 
a hoþilor de recoltã

Cei care dau primii semnalul strângerii recoltei sunt hoþii.
Adicã acei cetãþeni care, deºi, n-au pus mâna sã semene, sã sape sau sã
prãºeascã, se considerã îndreptãþiþi sã participe la culesul recoltei în
nume ºi folos propriu. Pânã prin anii ‘90, când roadele pãmântului
aparþineau întregului popor, furturile din agriculturã constituiau un sport
naþional, tolerat pe motiv cã în acest fel oamenii îºi mai completau
nevoile cotidiene. Odatã cu retrocedarea terenurilor agricole, noii pro-
prietari nu s-au mai dovedit atât de îngãduitori, precum statul. Cei care
pânã mai ieri practicaserã ºi ei acest sport, nu l-au mai vãzut cu ochi
buni, devenind aprigi partizani ai garantãrii, nu doar ai ocrotirii propri-
etãþii. Pe bunã dreptate. Cei rãmaºi de cealaltã parte a tranºeei ºi-au con-
tinuat activitatea, dupã un calendar ºi dupã metode proprii care fac ca
paza recoltei sã devinã o problemã naþionalã. Cu atât mai complicatã cu
cât nu are precedent: nici turcii nu veneau în campaniile lor de pradã
înainte ca recolta sã fie strânsã ºi pusã în hambare. ªi când luau, mai ºi
lãsau câte ceva, pentru ca bãºtinaºii sã poatã supravieþui pânã la urmã-
toarea recoltã.

Hoþii de produse agricole sunt o realitate gravã. Ei genereazã
un adevãrat dezastru în agriculturã, iar autoritãþile se dovedesc neputin-
cioase în a contracara fenomenul. Nu existã nici garduri suficiente pentru
a îngrãdi suprafeþele cultivate ºi nici un numãr atât de mare de paznici.
Aceste furturi agresive sunt consecinþa unei stãri de sãrãcie cronice ºi
nimic altceva. Doar o îndreptare a situaþiei generale în nivelul de trai
poate aduce dupã sine o remisiune a fenomenului. Pânã atunci, noii pro-
prietari vor rãmâne singuri în faþa nãvãlirilor hoardelor înfometate,
neputând spera altceva decât ca sã reuºeascã sã mai strângã câte ceva
înainte de a li se fura tot ce au.
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Diviziunea cotei unice

Deja lung prilej de dispute, prevederea conform cãreia în-
treaga naþiune românã, indiferent de venituri, va plãti acelaºi procent de
impozit asupra venitului global este o gãselniþã izvorâtã nu atât din
nevoia de mai bine, cât din teama de mai rãu. Sã nu vã închipuiþi vreun
moment cã dl Tãnãsescu ºi amploaiaþii sãi din cel mai numeros minister
român nu pot dormi de grija contribuabilului ºi cã se dau de ceasul morþii
sã-i facã viaþa mai uºoarã. ‘Target’-ul lor principal este sã jumuleascã
cât mai mult de la cine se lasã jumulit, pentru a nu se trezi în delicata
situaþie de a nu putea plãti lefurile bugetarilor ºi pensiile pensionarilor.
Este coºmarul tuturor miniºtrilor care s-au perindat pe la Finanþe ºi el
stã la baza spaimei de a accepta mãsuri stimulative pentru economie,
care ar putea provoca un gol temporar în încasãrile la buget.

Ceva de genul ãsta se întâmplã ºi acum. Încasãrile de pe
urma impozitului pe venitul global sunt nesigure ºi în continuã scãdere,
datoritã modului extrem de complicat de calcul ºi a logisticii insufi-
ciente. Singura ieºire din acest impas ar fi aplicarea cotei unice - ca-n
comunism! Indiferent cât câºtigi, plãteºti 23%. În Uniunea Europeanã,
nici o þarã nu mai aplicã acest sistem, impozitarea fiind progresivã. Îl
aplicã ruºii, cu care, iatã, începem sã ne potrivim tot mai mult.

Între acceptul total al lui Nãstase ºi refuzul - pe fond - al lui
Iliescu, procedeul are mari ºanse sã se instaleze, mai ales cã FMI-ul nu
pare foarte preocupat în momentul de faþã de problemã. Vom plãti, pro-
babil, câþiva ani, cotã unicã, pânã când intrarea în Uniunea Europeanã
ne va obliga sã schimbãm iar sistemul.
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Perspective electorale

Mâine, la Sala Palatului, are loc Conferinþa Naþionalã a
Aleºilor Locali ai PSD. Va fi, desigur, o primã etapã a viitorului scrutin
electoral local de care ne despart mai puþin de nouã luni - termen ‘legal’
pentru o naºtere. Naºtere de candidaþi, bineînþeles.

Alegerile locale din 2004 vor constitui testul esenþial a ceea
ce ar urma sã se întâmple în toamna-iarna aceluiaºi an, când românii se
vor prezenta la urne pentru a stabili configuraþia viitorului parlament ºi
a viitoarei puteri. Majoritatea partidelor vor folosi acest prilej pentru a
câºtiga noi poziþii sau pentru a le consolida pe cele deja existente. De
viitoarea înfãþiºare a puterii locale va depinde, într-o bunã mãsurã, ºi cea
a parlamentului 2004-2008. Privitã din aceastã perspectivã, manifestarea
de mâine are importanþa ei. Existã, însã, o altã mizã, care o face sã iasã
din tiparul comun. Cea mai aºteptatã decizie este aceea care vizeazã
preºedinþia. Dacã outsiderii ºi-au fixat deja candidaturile, ºi se ºtie cã
pentru Cotroceni vor candida, mai mult ca sigur, Stolojan pentru alianþa
liberalo-democraticã ºi Vadim pentru ‘România Mare’, la PSD suspansul
continuã. Este clar cã, deºi mai mulþi sunt cei care l-ar vota acum, decât
în alte dãþi, dl Iliescu va pãrãsi definitiv instituþia din Deal. Cine va pre-
lua ºtafeta? Primul rãspuns care ne vine în gând - din obiºnuinþa de a
concepe aceastã funcþie ca fiind cea mai importantã din stat este: Nãs-
tase! Cât de mult, însã, doreºte Adrian Nãstase sã fie privat de pârghiile
puterii pe care o exercitã în calitate de premier ºi la care nu va mai avea
acelaºi acces ca preºedinte? Cât de mult îi va conveni, ca odatã cu aces-
tea sã piardã ºi pârghiile de manevrare a aparatului de partid, de care
iarãºi va trebui sã se despartã în calitate de preºedinte al tuturor
românilor? Sunt întrebãri serioase, cu greutate, ºi ele îºi aºteaptã rãspun-
sul. Un prim indiciu îl va constitui mesajul pe care preºedintele Iliescu
îl va da adunãrii, la care a fost invitat sã participe. Iar din acest mesaj
vor decurge ºi toate celelalte clarificãri. 
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Atragerea capitalelor străine

Şi preşedintele, şi primul-ministru, şi o droaie de miniştri
cu portofolii mai mult sau mai puţin importante, bat lumea în lung şi
în lat animaţi de o idee devenită fixă: atragerea capitalului străin. Cu
toţii doresc să-i convingă pe investitorii care nu mai ştiu ce să facă cu
banii, că cel mai bun lucru ar fi să-i investească în România. Să
cumpere ce-a mai rămas prin rafturile APAPS-ului, la raionul de sol-
duri. Pentru că ceea ce era cât de cât interesant, s-a vândut de mult sau
s-a dat pe nimic (nu se include aici şpaga). Efortul demnitarilor români
este meritoriu şi, pe alocuri, înduioşător. Peste tot pe unde îi poartă
periplul diplomatic se constată, mai întâi, că relaţiile politice sunt ex-
celente, dar că cele economice se află în suferinţă, nefiind nici pe de-
parte la nivelul primelor. De unde angajamente ferme de a se face totul
pentru ca schimburile bilaterale să crească precum Făt-Frumos, într-un
an cât alţii în zece.

De cele mai multe ori, buna credinţă a partenerilor nu poate
fi pusă la îndoială. Şi dau doar două-trei exemple: în ultimele luni,
preşedintele Iliescu a vizitat, în ordine, Rusia, China şi Germania. Trei
ţări al căror cuvânt cântăreşte greu şi în politică şi în economie mondi-
ală. Trei ţări care sprijină România şi care sunt dispuse să o facă şi în
continuare. Dar care au o problemă: ori România nu reuşeşte prea bine
să-şi facă cunoscute ofertele ori nu le are. Incapacitatea agenţilor noştri
economici de a lucra în echipă este, de-acum notorie. Reprezentarea
lor este parţială sau formală. De cele mai multe ori lipseşte elementul
care ar putea concerta eventualele comenzi complexe ale unor benefi-
ciari. Cu alte cuvinte, România, aşa cum este organizată astăzi, nu
reuşeşte să ofere ce i s-ar putea cere.

În aceste condiţii, atragerea capitalului străin se transformă
într-o banală atragere a capitalelor străine, la fel de fel de forumuri în
care intenţiile nu reuşesc să onoreze vorbele. 

29 septembrie
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Când are şi când n-are dreptate
Adrian Năstase

Faptul că în cuvântarea fluviu pe care a susţinut-o Adrian
Năstase duminică în faţa ‘aleşilor’ PSD, locul principal nu l-a ocupat or-
ganizarea referendumului, ci atacul la adresa nou constituitei alianţe de
centru-dreapta, formată din liberali şi democraţi are o explicaţie.

Iar aceasta constă în faptul că nu referendumul, nu revizuirea
Constituţiei sunt principalele probleme ale social-democraţilor aflaţi la
putere, ci ciclul electoral din 2004-2005 care se suprapune exact peste
marele proiect al aderării europene, un eventual eşec riscând să com-
promită - prin întârzierile pe care le-ar genera - întregul proces. Cel puţin
acesta este argumentul pe care-l aduc liderii partidului de guvernământ.
Adrian Năstase are dreptate să atace lipsa de memorie a componenţilor
alianţei, aflaţi ‘şold la şold’ în guvernarea dezastruoasă dintre 1997 şi
2000 pe toate capitolele - de la incompetenţă şi minciună, la lăcomie şi
corupţie, chiar dacă este un obicei, de-acum binecunoscut, să tragi
cortina peste ce nu-ţi convine şi să laşi să se vadă doar ce te avantajează.
În cazul de faţă este vorba despre gestul apropierii dintre cele două for-
maţiuni, gest evitat şi ezitat vreme de doi ani şi jumătate, cu consecinţele
de rigoare.

Adrian Năstase are dreptate să atace trecutul celor două formaţi-
uni, mai ales că acestea încearcă azi să prezinte un cazier ‘alb‘, dar nu
are dreptate să atace constituirea alianţei. Sigur că, din punct de vedere
electoral, era mai convenabil să se confrunte cu trei formaţiuni în loc de
două. Dar, pe de altă parte, coagularea acestui pol de centru-dreapta nu
face decât să îndepărteze pericolul coagulării unui pol extremist, în jurul
‘României Mari’. Abia în această ultimă situaţie PSD-ul ar avea de în-
fruntat probleme serioase, date fiind canalele de comunicare dintre elec-
toratul propriu şi cel al PRM-ului, spre care s-ar putea produce o migraţie
masivă, în perspectiva unor nemulţumiri populare determinate de re-
stricţiile pe care le va impune calificarea europeană.

Îndreptându-şi de pe acum artileria spre alianţa democrato-libe-
rală, Adrian Năstase propune o ţintă falsă, pe care se va irosi muniţie
preţioasă în viitoarele campanii în care va trebui să înfrunte, de unul sin-
gur, aproape întregul spectru electoral din care aliaţii, indiferent de cali-
bru, au cam dispărut.

30 septembrie
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Iliescu şi politica
Există o vorbă la care se face apel aproape la orice schim-

bare: nimeni nu este de neînlocuit! Scena politică românească se află în
preajma unor schimbări importante, al căror numitor comun este ciclul
electoral 2004/2005. Cea mai importantă dintre acestea este părăsirea
scaunului de preşedinte de către dl Iliescu. Această funcţie pe care opinia
publică continuă să o considere - în ciuda îngrădirilor constituţionale -
cea mai importantă din stat, este îndeplinită cu autoritate crescândă în
trei mandate cu o pauză de 4 ani, totalizând un deceniu. La 74 de ani,
Iliescu a trecut prin aproape tot ceea ce poate avea un om politic,
funcţionând la vârf în două sisteme diferite, cu autoritatea celei mai cali-
ficate personalităţi pentru stadiul atipic al tranziţiei. Părăsind definitiv
Cotrocenii, Iliescu are de ales între două alternative: să intre direct în is-
torie, abandonând politica şi dedicându-se meditaţiei pe temele favorite,
sau să continue - aşa cum a declarat nu odată - rămânând activ în ceea
ce a devenit adevărata sa profesie.

Că Iliescu nu se va putea lipsi de politică, e un aspect. Po-
litica, însă, se va putea, ea lipsi de cel care a reuşit, printre cei foarte
puţini, să înţeleagă şi să adopte un viitor care-i contrazice crezurile unei
întregi existenţe?

Fac o paranteză: în cursul recentei sale vizite în Germania,
dl Iliescu s-a întâlnit cu fostul cancelar Kohl. Cel care a dominat politica
europeană şi mondială vreme de 16 ani, întregitorul istoric al Germaniei.
Kohl este astăzi o persoană privată, în afara politicii propriului partid.
Germania s-a putut lipsi de el cu mai multă uşurinţă decât şi-ar fi imagi-
nat cineva.Va împărtăşi dl Iliescu, realizatorul unei tranziţii, întrucâtva
asemănătoare cu ce s-a întâmplat în Germania, destinul lui Kohl?

Nu cred. Germania şi-a cristalizat un sistem politic, care nu
mai este dependent de o personalitate sau alta, ceea ce nu s-a întâmplat
într-o Românie aflată la început de drum democratic.

Pentru români Iliescu rămâne singurul reper politic calificat,
în care populaţia vede o garanţie a stabilităţii şi a evitării basculării spre
haosul democraţiilor incipiente. Pentru alţi câţiva ani buni, Iliescu va
juca un rol politic esenţial, indiferent de poziţia pe care o va ocupa în
ierarhia partidului pe care l-a creat. Pentru că Iliescu nu face parte dintre
cei care schimbă formaţia şi echipa. A dovedit-o în ‘97, cu prilejul pu-
ciului APR-ist. Nu numai că va rămâne la comandă, dar va imprima,
poate, şi un alt curs - acela pe care nu a reuşit să-l determine atâta timp
cât a fost, constituţional, în afara jocului propriu-zis. 

1 octombrie
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Năstase n-a câştigat, 
dar nici nu a eşuat!

‘Năstase n-a câştigat niciodată nimic... E făcut să fie bătut...
N-ar câştiga nici primăria din Cornu’ - sunt mesajele trimise, preventiv, spre
electorat, de către agresorul politician Băsescu, prin care - cu o metodă pen-
tru care ar putea să depună cerere de patent -  încearcă să-şi domine psiho-
logic adversarul. Este un procedeu care ţine mai degrabă de recuzita
marinărească decât de cea politică, dar ne-am obişnuit deja să regăsim în
arena acesteia instrumente provenind din cele mai neaşteptate medii.

Băsescu îşi construieşte silogismul pornind de la o premisă
reală: într-adevăr, Adrian Năstase nu s-a aflat, încă, în competiţie directă
cu un adversar concret în bătălia pentru una dintre funcţiile pe care le-a
deţinut. A intrat în politica mare pe uşa guvernamentală, fiind ales de către
Petre Roman pentru a-l înlocui pe versatul Sergiu Celac la conducerea Ex-
ternelor, în primul guvern rezultat din alegeri libere, în 1990. În această ca-
litate, în care a rămas timp de doi ani, Năstase a confirmat opţiunea
premierului, aducând un aer nou, proaspăt în anchilozantul organism al Ex-
ternelor, şi făcându-şi intrarea în lumea bună a politicii mondiale pe palierul
cel mai mediatizat. În momentul rupturii dintre Iliescu şi Roman, Năstase
a fost, practic, singurul reprezentant al valului tânăr al FSN care a ales să
rămână alături de preşedinte, într-un context confuz, care nu dădea mari
şanse, la aproapiatele alegeri, noii formaţiuni intitulate FDSN. Alegerea sa
s-a dovedit corectă, Iliescu câştigând detaşat în confruntarea cu Roman,
succesul oferindu-i pe tavă tânărului ministru demnitatea complexă a
preşedinţiei Camerei Deputaţilor. Ca şi la Externe, la Cameră Năstase a
vădit certe calităţi organizatorice şi administrative, dublate de o autoritate
personală crescândă, în funcţia de al treilea om din stat. După patru ani,
prin pierderea alegerilor, Năstase a făcut un pas înapoi, rămânând în
Cameră, ca vicepreşedinte, şi pregătindu-se pentru ceea ce avea să fie
asediul revenirii la putere. Din nou, a avut succes într-o confruntare indi-
rectă, victoria partidului condus de Iliescu făcând din el, în momentul re-
spectiv, marele câştigător al tuturor titlurilor puse în joc: şefia guvernului
şi preşedinţia partidului!

Ceea ce n-a remarcat dl Băsescu sunt două lucruri: primul -
acela că Năstase, în ciuda faptului că n-a câştigat, nici nu a eşuat niciodată;
iar doi - că, sistematic, a avut câştig de cauză în competiţia internă a ‘apara-
tului’, pe care a ştiut să-l stăpânească şi să-l manevreze în aşa fel încât să
obţină maxim de profit. 



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 233

Anul viitor, Adrian Năstase se va afla - probabil - în faţa primu-
lui său examen electoral direct. Abia atunci vom şti câtă dreptate are (sau
nu) preopinentul său, care nici el nu se poate lăuda cu prea multe victorii...

2 octombrie

Doamna Europã are o problemã:
cãsãtoria fiicei lui Cioabã!

De o sãptãmânã Europa vuieºte la aflarea veºtii cã fiica regelui
þigan Cioabã s-a mãritat la numai 12 ani! Conform legii româneºti, acest
lucru n-ar trebui sã fie posibil înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Con-
form legilor nescrise ale etniei, cãsãtoria nu þine cont de vârstã. Poate, doar
de un anumit stadiu biologic care permite consumarea actului.

Asta e tradiþia la þigani. Tradiþie, poate, milenarã, pe care nici
o lege n-a putut-o împiedica sã se manifeste. Zeci, poate mii de þigãncuºe,
la vârsta la care colegele lor se mai joacã cu pãpuºile, devin soþii sau chiar
mame, fãrã ca cineva, dinãuntru sau din afarã, sã mai þinã cont de asta.

Fiica regelui, în calitatea sa de prinþesã e, însã, altceva. Este
mult mai expusã ºi, deja, mediatizarea excesivã a subiectului a alertat-o
pânã ºi pe Lady Nicholson de la Strasbourg, care a cerut statului român sã
intervinã energic ºi sã scoatã cãsãtoria în afara legii, tratând-o ca pe un viol.
Chiar dacã liber consimþit!

Acuma, ce sã facã statul român? Sã intre cu picioarele în cãs-
nicia tânãrului, prea tânãrului cuplu? Sã agreseze obiceiurile ancestrale ale
etniei? Sã le dea þiganilor lecþii de moralã europeanã? Cum bine zicea
preºedintele nostru, recent, la Strasbourg, când l-au luat la întrebãri niºte
jurnaliºti, problema þiganilor nu e o problemã a românilor, ci una europeanã,
a tuturor þãrilor membre. Þiganii sunt, prin excelenþã, o minoritate euro-
peanã, nu una ‘naþionalã’. Nu cred cã existã vreo þarã, de la Pol pânã la
Mediteranã, sã nu aibã þiganii ei. ªi problemele lor, care sunt de cele mai
multe ori, aceleaºi. Rezistenþa la orice tip de integrare a etniei este un ele-
ment care a avut ºi rolul de a-i prezerva identitatea culturalã, pe care alte
minoritãþi au pierdut-o de mult. În aceastã identitate intrã ºi ritualurile mat-
rimoniale, care nu vor putea fi modificate prea curând. Oricum, nu pe timpul
mandatului doamnei Nicholson. 

3 octombrie
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Dinescu ºi cenzura

Adevãrat spirit renascentist, Mircea Dinescu îºi gãseºte, în mod
miraculos, timp sã ‘lingã’ ºi dosare ale Securitãþii (conform fiºei postului
pe care-l ocupã la CNSAS), sã facã vin ºi þuicã la moºia sa de la Dunãre,
sã mai scrie, din când în când poezii ºi sã facã ºi emisiuni de televiziune.
Cu televiziunea a lãsat-o mai moale, de când nu s-a mai înþeles cu
Prigoanã. 

Cât timp noi credeam cã Dinescu stã, Mircicã se fãcea cã lu-
creazã. La un proiect pentru o nouã televiziune. (În România, va exista
întotdeauna o nouã televiziune, care sã-i racoleze pe toþi nemulþumiþii
celorlalte) cu un talk-show în stilul sãu tradiþional. A fãcut omul ºi un
‘pilot’ ºi, vrând sã rupã gura târgului din primul foc, l-a invitat tocmai
pe Cozmin Guºã, cel cãruia astãzi îi pute tot ceea ce-l înmiresma ieri.
Guºã a fãcut imprudenþa sã spunã ºi ce are în cãpuºã, ºi atunci fraþii Mi-
cula ºi-au dat seama cã-ºi bat cuie în talpã exact în ziua în care doreau
sã le fie premierul naº de botez. ªi aºa se fãcu de îºi dete demisia,
dom’Mircicã, mai înainte de a intra în pâine. Pe motiv de cenzurã
odioasã ºi alte alea cu iz de totalitarism. 

Dinescu ºi cenzura: iatã o temã de meditaþie profundã. Cine-l
cunoaºte (ºi cine nu-l cunoaºte?) pe poetul de la Slobozia ºtie cã un ast-
fel de lucru este foarte greu, dacã nu imposibil de realizat. Pentru cã po-
etul este, prin excelenþã, o gurã slobodã, care nu suportã sã nu spunã ce
are de spus - ºi mai totdeauna are de spus ceva despre orice. În aceste
condiþii se pune problema riscurilor pe care ºi le asumã un post
aducându-l în ograda sa pe Dinescu. Dupã pãrerea mea, riscul e zero.
Ce-a riscat Prigoanã, care i-a gãzduit show-ul vreun an de zile? Nimic.
Dinescu ºi-a fãcut numãrul în voie fãrã sã se dãrâme vreun zid al postu-
lui. Zicerile sale nu mai fac gaurã-n cer. Omul este tratat ca un poet, ori
poeþii au avut, dintotdeauna, mai multe drepturi decât restul muritorilor,
pentru cã adevãrurile lor îmbracã deobicei haina metaforei, pe care unii
o pricep, alþii nu. Problema, deci, nu e a televiziunilor. Problema e a lui
Dinescu. ªi þine de realitatea cã acesta este mai bun ca invitat decât ca
moderator. Ca invitat strãluceºte, rãspândeºte artificii cu amândouã
mâinile, delireazã superb. Ca moderator nu mai are nici un haz. Probabil
pentru cã, inconºtient, se autocenzureazã. Nu mai este el.

Deocamdatã s-a înregimentat în oastea de mercenari a Antenei
1. Unde deja sunt mai mulþi generali decât soldaþi... ªi unde, crede el,
naiv, nu-l va cenzura nimeni...

4 octombrie
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‘Cazul Beuran’

Presiunea care se exercitã asupra doctorului Beuran, pe tema
neferictei situaþii a ghidurilor sale este nefiresc de mare. Pur ºi simplu e
greu de pus un semn de egalitate între ceea ce s-a întâmplat de fapt ºi
cantitatea uriaºã de muniþie de presã consumatã în scopul ‘demascãrii’
ºi ‘terminãrii’ sale. Care este explicaþia acestei îndârjiri, aproape fãrã
termen de comparaþie în viaþa politicã româneascã?

Doctorul Beuran este un medic eminent, care ºi-a vãzut, în
general, de treaba lui. Din 2001 a devenit consilier pe probleme de sãnã-
tate al preºedintelui Iliescu, calitate în care a adoptat un ‘low profile’
care l-a þinut la adãpost de orice fel de publicitate. În urmã cu câteva
luni i s-a propus sã devinã ministru al Sãnãtãþii. Nu Iliescu este cel care
l-a împins în aceastã direcþie (ba preºedintele chiar l-a sfãtuit “sã-ºi vadã
de treaba lui”), ci premierul Nãstase. ªeful guvernului a sperat, probabil,
sã împuºte doi iepuri dintr-un foc: sã aducã la cârma frãmântatului mini-
ster un om cu mai multã autoritate decât doamna Bartoº ºi sã-l sensibi-
lizeze, în acelaºi timp, pe preºedinte creând o punte suplimentarã de
legãturã cu instituþia prezidenþialã. Ce-a gãsit acolo liniºtitul doctor Beu-
ran, se cam ºtie: haos, lipsã de discernãmânt, compromisuri cât cuprinde.
Dar, mai ales - ºi asta se ºtie mai puþin - un extrem de complex lanþ de
complicitãþi ºi de interese oculte care fãcuserã ca precarul act medical
din România sã fie unul dintre cele mai costisitoare, cum bine a observat
chiar ambasadorul american. Ei bine, acesta este momentul în care doc-
torului Beuran au început sã i se întâmple fel de fel de lucruri care au
culminat cu binecunoscuta acuzã de plagiat.

Nu vreau sã spun cã dl Beuran nu are nici o vinã. Are. A
tratat cu prea mare uºurinþã o chestiune de deontologie ºtiinþificã. De-
sigur, nu mai e cazul sã reinventãm alfabetul sau apa caldã. Dar nimic
nu ar trebui sã ne împiedice sã-i citãm pe autori. Culmea este cã, în ul-
timã instanþã dl Beuran a ‘furat’ ceva ce nici mãcar nu merita sã fie îm-
prumutat. Este, însã, genul de greºealã care se plãteºte mai scump decât
meritã. Compromiterea ministrului este, însã, doar o etapã în acest joc
care are ca scop neutralizarea sa, iar ca mizã - milioanele de dolari care
se învârt ºi se împart pe traseul traficului de medicamente ºi servicii
medicale. Voluntar sau nu, presa face, uneori chiar pe gratis, jocul acestor
interese, neîndreptându-ºi atenþia, cel puþin în aceeaºi mãsurã, spre acest
aspect definitoriu al ‘cazului Beuran’. 

6 octombrie
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Peºtele la români

În fiecare zi aflãm câte o chestie care ne face pãrul mãciucã.
Ultima este cã românii mãnâncã de nouã ori mai puþin peºte decât eu-
ropenii! Adicã, dacã un european mãnâncã 9 peºti, românul nostru în-
fulecã doar unul! De ce?

Ideea este cã nu-ºi permite mai mult. În timp ce italienii, de
pildã, bagã în ei 23 de kilograme într-un an, noi ne mulþumim doar cu
douã. Cineva ar putea sã spunã cã în timp ce italienii au câteva mii
(oare?)de kilometri de litoral ºi sunt scãldaþi de vreo trei mãri, noi n-
avem decât douã sute ºi suntem scãldaþi de o mare tot mai sãracã în
faunã! Dar dacã românilor nu prea le place, pur ºi simplu, peºtele, ºi
considerã cu încãpãþânare cã cea mai comestibilã pasãre este tot
purcelul?

Aceste statistici au gradul lor de relativitate ºi nu exprimã
întotdeauna raportul real dintre noi ºi lume. Cu bombe de acest fel îþi
poþi distra cititorii de mai multe ori pe zi, nu doar odatã. Românii
mãnâncã mai puþine icre negre decât ruºii! Corect? Probabil cã da! Dar
românii, este probabil, mãnâncã mai multe urzici decât europenii. ªi,
mai multã mãmãligã decât întregul mapamond. Existã, desigur, o sumã
întreagã de diferenþe între naþiuni, între obiceiurile lor, între posibilitãþile
lor. De cele mai multe ori, aceste diferenþe indicã decalajele dintre stadiul
de dezvoltare al unei anumite societãþi sau grup de societãþi, ºi altele.
Diferenþele dintre România, ºi ceilalþi candidaþi, ºi ‘nucleul’ european
al þãrilor care au pãºit împreunã pe acest drum cu mulþi ani în urmã sunt
cunoscute. Au cauze obiective ºi explicaþii subiective. Þin de o anumitã
evoluþie istoricã ºi politicã. Astfel încât aceste revelaþii nu fac decât sã
se înscrie în aria unui fapt divers suficient de lipsit de substanþã. Sau, sã
se transforme într-un soi de autoflagelare lipsitã de rost ºi de bun simþ.
Poate cã ar fi timpul sã începem sã vedem ºi partea mai puþin pitoreascã
a lucrurilor. ªi anume care sunt mecanismele care au început sã
funcþioneze ºi sã micºoreze decalajele care pãreau veºnice! Exerciþiul,
recunosc, e mai dificil ºi mai puþin spectaculos. Dar cred cã, tocmai de
aceea, el meritã încercat.

7 octombrie
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Cât de bune sunt 
filmele româneºti?

A trebuit sã vinã pe aici un mare actor - Rutger Hauer - sã
vadã câteva pelicule naþionale ºi sã ne zicã un adevãr pe care-l puteam
ghici ºi singuri.

Desigur, Rutger Hauer nu face nici pe departe figurã de mare
autoritate ºi de competenþã în general. El le-a apãrut ziariºtilor români
cam abulic ºi niþel cam ignorant. Nu e de mirare cã nu ºtie mare lucru
despre România. Nici n-are nevoie. În meseria sa e suficient sã-ºi
aminteascã replicile, sau numele localitãþii sau þãrii în care filmeazã.
Nici mãcar numele partenerei nu e important. Important este cel al pro-
ducãtorului.

Rutger Hauer nu ºtie mare lucru, deci, despre România
(‘ªtiu cã aþi avut ceva probleme în ultimii ani...’) dar a vãzut douã filme
româneºti (‘Occident’ ºi ‘Filantropica’) ºi a constatat un lucru de bun
simþ: filmele româneºti sunt bune pentru români.

De 13 ani, filmele româneºti se cantoneazã într-o proble-
maticã anecdoticã, marcatã de obsesiile pre-revoluþionare, autorii aces-
tora nereuºind sã depãºeascã barierele ideologice cu care-i obiºnuise
cenzura comunistã. Aluzia ºi subtextul rãmân marile procedee de lucru,
maxima libertate pe care ºi-o permit creatorii noºtri fiind, pânã una-alta,
înjurãtura în direct ºi limbajul grosier. Filmele româneºti se fac cu faþa
la un trecut încã copleºitor ºi cu refuzul privirii în faþã a viitorului. Nu
vreau sã spun cã un optimism fãrã suport ar trebui sã ia locul ‘lehamitei’
tradiþionale din filmul românesc. Dar, pentru ca producþiile noastre sã
depãºeascã condiþia de ‘bun la intern’ ºi sã poatã aspira la o percepþie
care sã depãºeascã pitorescul local ºi interviul anecdotic, este nevoie de
creatori care sã înþeleagã necesitatea unei gândiri ºi a unui limbaj con-
sonant cu vremea.  
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La Rece, despre imunitate

Pânã când va intra în vigoare noua Constituþie, iar parla-
mentarii nu vor mai avea imunitate decât pentru înjurãturile cu care se
gratuleazã reciproc sub cupolele camerelor, asistãm la nesfârºitul circ al
ridicãrilor de imunitate pentru un întreg pomelnic de fapte ce n-au nici
în clin ºi nici în mânecã cu politica ºi cu calitatea de ales al neamului.

Dupã faza cronicã a imunitãþii senatorului Tudor, despre care
nimeni nu mai ºtie dacã i s-a ridicat sau nu, avem de-a face cu faza acutã
a aceluiaºi procedeu: partidul la putere a decis sã punã piciorul în prag
ºi sã nu mai tãrãgãneze afacerea senatorului Traian Rece, cel care s-a
bãgat pânã-n gât într-o mânãrie cu returnãri false de TVA. Doamna Rodi-
ca Stãnoiu, colegã de partid cu dl Rece, a cerut Senatului sã demareze
procedura de ridicare a imunitãþii. Atât i-a trebuit senatorului retur-
nãrilor: s-a declarat jignit pânã-n strãfundurile sufletului cã tocmai ‘ai
lui’ sunt în stare sã-i facã una ca asta - lui, care de la paºopt, ºtiþi dum-
neavoastrã ce ºi cum. Vã imaginaþi ce-a fost în sufletul sãu: în cine sã
mai ai încredere? În Opoziþie? Pradã unei mari tensiuni nervoase, dl
senator - care ºtie el ce ºtie din moment ce s-a tulburat aºa de tare doar
la vestea ridicãrii imunitãþii, nemaipunându-ºi nici o speranþã într-un
eventual rezultat pozitiv al procesului, care sã-i confirme nevinovãþia -
a avut bizata idee de a solicita azil politic tocmai ambasadorului Statelor
Unite! Vezi doamne, este persecutat politic! Chiar mi-aº fi dorit sã-l
vãd pe dl ambasador Michael Guest ce figurã va face când îi va bate la
uºã senatorul Cold (în limba celui al cãrui nume înseamnã ‘musafir’) cu
jalba-n proþap, gata sã dea în vileag corupþia care domneºte la vârf în
partidul din care s-a retras din motive de pudoare.

Tupeul senatorului ar merita un premiu, dacã n-ar fi vorba
despre un veritabil mecanism în  plasa cãruia cad, din motive de antago-
nism politic, formaþii precum  PD-ul (într-o primã instanþã) sau cea care
îl va adopta, în cele din urmã pe martirul returnãrilor fictive de TVA.

Imunitatea la bun simþ este o calitate greu de pierdut ºi
aproape imposibil de ridicat. 
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Algoritmul H2O

Şi liberalii, dar parcă mai ales democraţii, par hotărâţi să
ţină cu dinţii de ‘proaspăta alianţă pentru dreptate şi adevăr’, cum cineva
cu mai mult simţ al umorului a denumit-o. După ce au reuşit să de-
păşească obstacolele amorului propriu şi al idiosincraziei, cele două par-
tide pot privi cu ceva mai mult optimism orizontul anului 2004. Un
optimism ce ţine de clasicul dicton ‘Unde-s doi, puterea creşte!’

Pentru cele două partide exerciţiul alianţei vizează mai puţin
scorul aritmetic al performanţei electorale, cât cel algebric. Dacă 1
(PNL) + 1 (PD) = 2 (ADA), formula nu rezolvă mare lucru. Adunarea
poate fi, la fel de bine făcută, după alegeri, printr-o clasică alianţă post-
electorală. Dacă, însă, după formula CDR-ului, ‘unu şi cu unu’ ar putea
să dea substanţial mai mult, întreaga operaţiune are un rost. Minunile,
în general, nu se repetă. Ele sunt unice. Unii comentatori apreciază că,
odată risipit mirajul Convenţiei Democratice, dispare şi posibilitatea re-
alizării unei repetări a fenomenului.

Şi liberalii şi democraţii au, însă, dreptul să spere şi să
muncească în acest scop. Marele obstacol pe care vor trebui să-l de-
păşească va fi, însă, algoritmul. Clasicul algoritm. Conform ultimului
sondaj IMAS, liberalii au de două ori mai multe procente decât
democraţii. Asta ar însemna că pe viitoarele liste electorale, fiecărui loc
pentru un democrat îi vor reveni două pentru liberali. Mi-e greu să cred
că Băsescu şi ai lui vor accepta această formulă. Orgoliul şi ambiţiile
democrate merg spre o proporţie de ‘unu la unu’. Ce va face Băsescu cu
cei cărora nu le va putea oferi nici o speranţă parlamentară? Cum îi va
îmbuna şi cum îi va ţine să nu migreze spre alte formaţiuni, slăbindu-i
şi mai mult procentajul? Formula aceasta, asemănătoare cu cea a apei
(H2O) riscă să modifice structura atomului de ‘ADA’, transformându-
se într-o substanţă explozivă, în stare să arunce în aer alianţa.
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Ziua ‘Z’ sunt douã!

Cã la nivelul cel mai înalt al administraþiei existã o serioasã
îngrijorare legatã de participarea la votul pentru Referendum este evi-
dent. Aceastã îngrijorare a dus la decizia - mai puþin obiºnuitã - a pre-
lungirii duratei votului de la 24 de ore la 48. Practic, cei care vor dori sã
valideze cu mâna lor noua Constituþie vor putea sã o facã de pe o zi pe
alta: nu vor putea merge sâmbãtã, vor avea ºi duminica viitoare la dis-
poziþie! Sau, mai bine zis, viceversa.

La prima vedere, ideea pare sã fie bunã. Intervalul fiind mai
relaxat, mulþi dintre cei care n-ar fi putut sã meargã duminicã, o vor face
acum sâmbãtã. Dar acesta e doar un aspect formal.

Aspectul de fond nu þine de durata materialã, efectivã, a tim-
pului acordat votãrii.

Dacã toþi românii cu drept de vot s-ar hotãrî sã meargã la
urne, consecinþa n-ar fi decât niºte cozi, în anumite intervale ale zilei.
Aºa ceva s-a întâmplat în 1990. ªi nu s-a mai repetat. Sistemul de vot,
împãrþirea pe circumscripþii, sunt suficiente pentru a acoperi întregul
flux.

Problema este cu ceea ce sondajele numesc ‘intenþia de vot’.
Dupã unele estimãri mai pesimiste, doar 30 la sutã dintre români se vor
îndrepta, în mod cert, spre centrele de votare. Acesta este ‘nucleul dur’
al oricãrui scrutin ºi e format, în general, din pensionari (cãrora le e
teamã cã dacã nu merg la vot nu li se mai dã pensia) sau din electoratul
radical al grupãrilor pro sau contra. Adevãrata problemã a Guvernului,
legatã de aceastã nouã probã a democraþiei este nu durata votului, ci
maniera în care un supliment de 20% de votanþi poate fi convins sã se
alãture celorlalþi.

Or aici, campania clasicã prin mass-media poate sã dea slabe
rezultate. Baza stã în campania de la om la om, în gãsirea eºantionului
de activiºti necesar pentru a-i scoate pe cetãþeni din casã ºi a-i duce la
vot. Fãrã acest efort, cele douã zile ‘z’ nu vor însemna altceva decât o
cheltuialã suplimentarã inutilã. 
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Charisma lui Patriciu

Charisma lui Dinu Patriciu este una de un tip cu totul spe-
cial. Fruntaºul liberal nu este din cale-afarã de iubit de cei din jur, care
nu apreciazã la adevãrata ei valoare sinceritatea ºi modul direct de ex-
primare al acestuia. Ca politician, Patriciu a avut întotdeauna de fãcut
faþã adversitãþii celor cu care a colaborat. Câmpeanu l-a împins, practic,
afarã din partid, prilej cu care s-a nãscut ºi prima aripã din mulþimea
celor care aveau sã împodobeascã partidele româneºti de-a lungul tim-
pului. Disputa de idei a celor douã categorii liberale de vârstã s-a diver-
sificat, prilejuind apariþia pe scena politicã a unui mare numãr de
facþiuni. Motor al ‘dezbinãrii’, Patriciu a avut însã tãria de a-ºi reprima
idiosincraziile personale atunci când realitatea politicã a cerut-o. Când
s-a ivit ºansa istoricã a reunificãrii partidului, el s-a numãrat printre sol-
daþii conºtiincioºi care s-au aliniat sub drapel, neemiþând nici un fel de
pretenþii. Momentul venea însã dupã un experiment insolit pe care, dupã
eºecul din alegerile din 1996, când a mers pe mâna lui Manolescu, l-a
efectuat cu consecinþe demne de toatã atenþia: pãrãsind politica, s-a dedi-
cat în totalitate analizei mediului de afaceri intern ºi internaþional. A fost
momentul în care i s-au revelat o serie de aspecte ce l-au cãlãuzit în acþi-
unea politicã ulterioarã. Pãtruns în elita mondialã a petrolului, arhitectul
Patriciu a construit un edificiu al cãrui succes depinde nu doar de iniþia-
tiva ºi de intuiþiile proprii, ci ºi de structura de rezistenþã extrem de in-
stabilã a economiei româneºti în general. Fãrã ‘datoriile istorice’ ale
Petromidiei, menþinute cu încãpãþânare în funcþiune de cãtre Finanþe,
ramura rafinãriei ar putea mobiliza o bunã parte a economiei.

Pãrãsirea parlamentului în favoarea afacerilor a fost un gest
reprezentativ pentru un om pentru care politica a fost combustibilul vital
al unui deceniu frãmântat de existenþã.

În afaceri, Dinu Patriciu reuºeºte sã fie mai convingãtor ºi
mai eficient decât în politicã. O explicaþie poate veni din faptul cã aici
colaboreazã cu profesioniºti. ªi cã în limbajul sec al cifrelor, profitul nu
mai trebuie sã þinã cont de charismã...
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Politizarea Referendumului

Se fac tot mai des şi mai tare auzite vocile Opoziţiei -
politice şi civile - care protestează în cor împotriva faptului că PSD trage
- în diverse moduri - spuza acestui eveniment pe turta electorală pro-
prie.

Politizarea Referendumului pare să fie grija cea mai mare a
vigilenţilor de tot felul, inclusiv a celor care au evitat să participe la votul
din parlament.

Problema comportă o abordare nuanţată. Dacă un primar de
comună, oraş sau sector ţine cu tot dinadisnul să-şi pună poza şi semnă-
tura pe materialele promoţionale ale evenimentului de la 18-19 oc-
tombrie e una. Şi nu e în regulă. Dar e greu să le scoţi din sânge acest
obicei celor care-l practică cu obstinaţie de când sunt în pâine. Pentru
un primar ca Mazăre (deşi nu este exemplul cel mai fericit), sau pentru
altul, ca Vanghelie, obiceiul s-a înrădăcinat prea puternic pentru a putea
renunţa la el, aşa, deodată. Când ţi-ai pus poza şi parafa pe orice chioşc
sau pe orice brazdă de iarbă dată în folosinţă, este greu să te abţii cu un
astfel de prilej care se anunţă purtător de mari beneficii morale şi nu
doar.

Pe de altă parte, un partid de guvernământ, care pune în
operă întreaga operaţiune, nu are cum să se retragă în spatele anonima-
tului. Inevitabil, mesajul mobilizator va conţine, implicit, şi ‘paternitatea’
performanţei. Este greu, aproape imposibil de disociat mesajul sublim-
inal pe care-l conţine apelul la votarea unei constituţii de cotitură. Criticii
PSD-ului ar dori, probabil, un soi de ‘anonimă’ a la Farfuridi şi Brân-
zovenescu, în timp ce li se oferă o ‘scrisoare pierdută’ a la Tipătescu şi
Trahanache.

Până la urmă, important este mai puţin dacă partidul de gu-
vernământ îşi face şi ceva campanie electorală cu acest prilej.

Important este ca operaţiunea să fie de succes şi referendu-
mul să valideze un instrument absolut necesar pentru intrarea noastră în
familia europeană, cu tot cu Putere şi cu Opoziţie. 
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De ce conduc parlamentarii 
în top-ul corupþiei?

Majoritatea sondajelor de opinie publicã ce au inclus în
chestionarele lor întrebãri legate de corupþie au un numitor comun: ele
plaseazã în fruntea clasamentelor instituþia Parlamentului.

Întrebarea care se naºte în mod firesc este dacã, într-adevãr,
Parlamentul sau, mai exact, parlamentarii sunt cei mai corupþi membri
ai societãþii româneºti? ªi cât de rãspândit este flagelul care-i afecteazã
pe cei aleºi de popor sã le reprezinte interesele?

Înclin sã cred cã, la fel ca ºi în cazul altor instituþii, Parla-
mentul reflectã, procentual, starea de la nivelul întregii societãþi. Aºa
cum existã corupþie ºi în cele mai ‘curate’ instituþii, conform aceloraºi
sondaje, biserica ºi armata, la fel, în Parlamentul României, existã o ma-
joritate cinstitã, neafectatã de pãcatul tentaþiei de a se cãpãtui în mod in-
corect. Când preºedintele Iliescu afirma acest lucru o fãcea cu
convingerea-i caracteristicã: personal, domnia sa cunoaºte un mare
numãr de oameni cãrora nu le poate reproºa nimic. Dar, la fel de bine
este posibil ca pe unii dl preºedinte sã nu-i ºtie decât dintr-o perspectivã
parþialã, sau sã nu-i ºtie deloc. 

Problema parlamentului este cã are un mare coeficient de
mediatizare. Instituþia se aflã, poate mai mult decât oricare altã instituþie
în vizorul presei ºi, implicit al opiniei publice. Orice caz de corupþie
printre parlamentari face mai multe valuri decât cele de prin alte zone.
Presa constituie, din acest punct de vedere o cutie de rezonanþã, ampli-
ficând la maximum orice eveniment. Un parlamentar implicat într-un
caz de corupþie devine mai corupt decât, sã zicem, un funcþionar de
primãrie. ªi, poate cã este firesc. Nefireascã este, însã, stigmatizarea in-
stituþiei pe aceastã bazã.

Cine este de vinã? În nici un caz presa. Ea îºi face meseria,
mai bine sau mai rãu, dupã posibilitãþi. Rezolvarea nu poate veni însã,
decât dintr-o direcþie: din aceea a formaþiunilor politice, care vor trebui
sã-i selecteze cu mai multã atenþie ºi mai mult discernãmânt pe cei pe
care-i trimit în parlament ca sã ne reprezinte. Ca oameni ºi ca naþiune. 
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Legea lui “Omu’ “

În povestea aceea cu darea în vileag a corupþilor de la Gu-
vern ºi de la judeþ, de cãtre investitorul strãino-român sunt, de fapt, douã
poveºti.

Prima þine de mecanismul ºpãgii. Ceea ce relateazã fostul
fotbalist (aceºtia parcã s-au luat la întrecere sã facã afaceri în þara de
origine, dupã ce s-au împrãºtia prin cele patru zãri) este, de-acum cunos-
cut. Vrea cineva sã punã pe picioare un business în þara lui Þepeº Vodã?
Poate sã o facã, cu condiþia sã “ungã” rotiþele mecanismelor prin care
va obþine aprobãrile necesare. De regulã, mecanismul implicã persona-
litãþi-cheie, de la nivelul Executivului pânã la cel al autoritãþilor locale.
Ideea este cã “noi te ajutãm sã-þi faci treaba, iar tu demonstrezi prin fapte
cã apreciezi acest lucru”. Cu alte cuvinte “legea lui Om”: “Eºti om cu
mine, sunt om cu tine!” Nici cã se putea o potrivealã mai mare decât
acest “proiect Omu” de pe Valea Prahovei, la care au de pus umãrul mai
mulþi reprezentanþi ai forurilor centrale ºi locale, ºi cãrora investitorul
este nevoit sã le acorde atenþia sa, în funcþie de rang ºi performantã.

A doua poveste þine de aceastã specie de investitori-fantomã,
care vin din destinaþii exotice, fãrã prea mulþi bani în buzunar, dar care
îºi asumã rolul de interfaþã între cei care au bani ºi cei care au nevoie de
banii lor, în proiecte ºi investiþii. Aceºtia sunt principalii promotori ai
ºpãgii, din care o parte rãmâne în buzunarele lor. Ei sunt cei care pretind
cã ºtiu cine trebuie uns ºi cu cât, ºi îºi asumã aceastã nobilã sarcinã. ªi
tot ei sunt cei care atunci când li se pare cã lucrurile nu merg cum trebuie,
intrã în greva foamei, încep sã strige “hoþii!” ºi-i dau în gât pe cei cu
care colaboraserã foarte bine pânã la un punct.

Din aceastã combinaþie rezultã multele poveºti care ne con-
ferã aura de þarã a corupþiei generalizate. Este consecinþa, adesea, a unui
dublu standard de incorectitudine, în care fiecare parte încearcã sã o
tragã în piept pe cealaltã.

Acesta este vârful aisbergului. Sub nivelul “percepþiei” sunt
toate acele cazuri în care tranzacþia merge unsã ºi nimeni nu se mai
plânge nimãnui. Adicã cele în care “legea lui Om” funcþioneazã perfect.  
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‘Secþia a - 5 - a’

Pe mãsurã ce avanseazã cazul poliþiºtilor corupþi ºi creºte
numãrul celor arestaþi, indicativul ‘Secþia a-5-a’ tinde sã se transforme,
generic, într-un simbol al corupþiei instituþionale. Deja, când aminteºti
circumscripþia de poliþie a Capitalei unde apãrãtorii legii au fraternizat
într-o veselie cu cei care o agreseazã sistematic, gândul nu te mai duce
la ideea de combatere a ileglitãþilor, ci la ilegalitatea crasã. Sunt curios
care sunt, acum, sentimentele cetãþenilor care intrã în clãdirea instituþiei,
în care personalul a fost substanþial rãrit de procurori, ºtiind cã cei care
se aflã în spatele birourilor sau ghiºeelor au ‘lucrat’ cot la cot cu body-
guarzii galonaþi ai hoþilor de la conducte.

ªtiu cã este nedrept atunci când îi bagi pe toþi în aceeaºi oalã
ºi cã existã o mare tentaþie ca pornind de la o asemenea ipotezã sã for-
mulezi un silogism a cãrui concluzie este cã toþi poliþiºtii sunt corupþi.
Nu sunt toþi. ªi, în mod sigur, numãrul corupþilor este incomparabil mai
mic decât al celor care cred în noþiunea de dreptate ºi în menirea poliþis-
tului. La Secþia a-5-a s-a întâmplat însã ca statistica sã nu mai
funcþioneze. Corupþia s-a întins ca o molimã al cãrei antidot n-ar fi fost
descoperit. Geaba a scris la ºefi fostul ºef (un ‘amãrãºtean’ - cum îl cali-
ficau cu dispreþ ‘benzinarii’) al secþiei, cã epidemia îi devasteazã oastea.
Rapoartele sale au luat drumul coºului de gunoi ºi afacerea a mers
înainte pânã când a fãcut explozie. Acum asistãm la o chestie care le în-
trece pe toate: corupþii se dau victime, acuzã procurorii cã au fãcut pre-
siuni asupra lor ºi cã ce li se întâmplã este o maºinaþiune care are drept
scop discreditarea lor. De parcã mai era nevoie. 

Ce vreau sã spun: cã Secþia a-5-a a devenit un teritoriu ur-
mãrit parcã de blestem. Cã trebuie exorcizat. Ministrul, sau IGP-ul, ar
trebui sã ia mãsura desfiinþãrii acestui numãr. Sã nu mai existe ‘secþia
a-5-a’. Sã-i dea altul, cum fac americanii când e vorba despre cifra ‘13’.
ªi poate cã aºa se va îndepãrta ºi duhul cel necurat de locul în care s-a
lãfãit ani de zile.

17 octombrie



246 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Consilierii

Faptul că se ascunde, spune deja ceva despre prezumţia de
(ne)vinovăţie care ar fi trebuit acordată consilierului Teodorescu de la
Guvern, cel pe care fostul fotbalist Octavian Ionescu îl acuză că i-ar fi
cerut o şpagă de 2 milioane de dolari. Teodorescu face parte din acea
categorie de funcţionari care au împânzit guvernul, oameni care au avut
în trecut funcţii ‘interesante’ prin administraţie şi de care actualii guver-
nanţi par a nu se putea lipsi. Sunt oameni în stare să lucreze şi fără leafă,
dacă e nevoie, numai să fie prezenţi în mijlocul operaţiunilor care se
transformă în decizii  instituţionale. Teodorescu seamănă, din multe
puncte de vedere, cu Păvălache, ca să luăm exemplul cel mai cunoscut.
Din punct de vedere material pare un om făcut - două case pe numele
lui şi ce-o mai fi pe lângă astea. Are, probabil, şi cel puţin o maşină, iar
familia nu se poate să nu fie membră prin niscai SRL-uri profitabile. Ca
şi Păvălache, Teodorescu este “omul care rezolvă totul” şi pe care şefii
îl recomandă ca fiind demn de toată încrederea, investitorilor care vin
să ceară ajutor ca să-şi deruleze afacerile într-o Românie însetată de in-
vestiţii. Ca şi Păvălache, Teodorescu ia uneori pe cont propriu procesul
de derulare a şpăgii şi e greu de pecizat dacă şi cum o împarte cu alţii.
Asemenea operaţiuni sunt cel mai adesea confidenţiale, dialogurile se
poartă prin parcuri sau la masă, cu bileţele, pe care autorul are grijă să
le rupă după aceea. Fiecare nouă cerere e motivată de faptul că “dea-
supra” sunt mai mulţi cei care trebuie unşi pentru ca treaba să meargă
strună şi, oricum, omul de încredere este primul beneficiar al credulităţii,
sau naivităţii, sau şmecheriei patentate a solicitantului. Căci Teodorescu
este, poate, imaginea în oglindă a lui Octavian Ionescu “consilierul”
elveţienilor: amândoi încearcă să facă ceva bani uzând de influenţa sau
de potenţa celor pe care-i reprezintă şi pe care nu se sfiesc să-i înşele
oridecâteori au ocazia.

Atâta timp cât această faună va continua să se mişte în voie
în medii înalte suspiciunile de corupţie nu vor înceta să mineze orice
efort de recuperare a unei imagini onorabile a instituţiilor importante ale
statului.
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Demisia de onoare

Rãsfoiesc niºte ziare din urmã cu vreo 10-11 ani ºi dau peste
episodul cu scandalul în centrul cãruia s-a aflat ministrul Culturii de
atunci, Petre Sãlcudeanu. Anunþul publicat de presã specifica faptul cã
dl Sãlcudeanu a optat pentru varianta de a-ºi prezenta demisia pentru ca
acest scandal sã nu aducã atingere onoarei instituþiei pe care o
reprezenta.

Stranii obiceiuri mai aveau unii politicieni din urmã cu un
deceniu! Pentru cine nu-ºi mai aminteºte, am sã precizez faptul cã fostul
ministru a fost victima unui montaj la a cãrui realizare au colaborat un
jurnal de opoziþie ºi un cuplu de salariaþi cu ceva probleme de prin mi-
nister. Mai precis, seara, târziu, dl Sãlcudeanu a fost pozat de cãtre co-
mandoul care aºtepta la uºã semnalul salariatei-momealã, într-o þinutã
uºor neglijentã, martorii oculari susþinând cã nu ar fi avut ºliþul pan-
talonilor încheiat la toþii nasturii.

Dl Sãlcudeanu n-a fost acuzat de hãrþuialã sexualã, viol,
corupþie sau deturnare de fonduri (comunitare)! Nu. Domnia sa a fost
þintuit la stâlpul infamiei din cauza ºliþului! Din cauza aceluiaºi ºliþ a
fost nevoit (nu l-a obligat nimeni!) sã-ºi dea ºi demisia de onoare.

Între timp, România ºi politicienii sãi au evoluat substanþial.
Demisia de onoare a dispãrut din vocabular ºi din uz. Astãzi, oamenii
politici rezistã dârz, pe baricadã, indiferent ce li s-ar reproºa ºi indiferent
de cât de grave sunt acuzaþiile. Într-un mod extrem de original, cei în
cauzã considerã cã dacã au o problemã, aceea e a lor, personalã, ºi n-are
nici o legãturã cu funcþia pe care o ocupã. Cu alte cuvinte, dacã plagiez
ceva, dacã favorizez un membru de familie, dacã fac lobby pentru nu
ºtiu ce investitor, o fac în calitate de persoanã privatã ºi mã priveºte per-
sonal! Deci, n-are nici un rost sã-mi dau demisia ºi nici nu are rost ca
cineva sã-ºi batã capul ca sã mã demitã.

O singurã problemã au politicienii noºtri: dacã ignorã cu tal-
ent, mint fãrã! N-au deprins încã arta negaþiei elegante, a explicaþiei
tranºante. Încã se mai bîlbâie, dau din colþ în colþ, se contrazic de la o
orã la alta. Cu rãbdare, însã, o vor învãþa ºi pe asta.
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Cea mai lungă zi

Probabil că în nici una dintre cele peste o mie de zile ale ac-
tualei guvernări, timpul nu s-a scurs atât de chinuitor de greu ca în 19
octombrie. A fost, probabil, cea mai dificilă încercare prin care a trecut
cabinetul Năstase, nu atât prin consecinţele imediate ale unui eventual
eşec, cât prin cele de lungă durată.

Deşi istoria nu lucrează cu premise potenţiale, să încercăm
să vedem care ar fi fost consecinţele unei participări sub barem la vot.
În primul rând ar fi căzut nişte “capete”. Candidaţi siguri la acest ritual
exemplar ar fi fost şeful de imagine al Referendumului, dl Dâncu. În or-
dine, ar fi urmat, poate, ministrul delegat Oprea şi un număr neprecizat
de prefecţi, în special din judeţele cu cea mai slabă participare. Un al
doilea pas spre “repararea” imaginii ar fi fost o remaniere guvernamen-
tală, care ar fi debarcat miniştrii cu “bube”: Beuran, Puwak şi, eventual,
Şerban Mihăilescu*. Apoi - definirea unei strategii prin care să se com-
bată ideea că eşecul Referendumului va afecta calendarul aderării.

Cum, însă, lucrurile s-au terminat cu bine, cei care ar fi
urmat să fie decapitaţi se vor transforma în eroi. Laurii victoriei vor în-
cununa capetele fostului ministru Dâncu (autor al unei veritabile perfor-
manţe - orchestrarea campaniei mediatice într-un răgaz de timp extrem
de scurt), ministrului delegat Oprea (pentru sârguinţa cu care a bătut ţara
şi pentru osârdia cu care a ţinut autorităţile locale în priză directă) şi,
bineînţeles, a preşedintelui executiv Octav Cozmâncă, cel sub a cărui
înţeleaptă conducere s-a desfăşurat întreaga campanie.

Dacă este, însă, ca cineva să merite cu adevărat aceşti lauri,
atunci este vorba despre oamenii simpli care, alarmaţi probabil de pro-
centajele reduse anunţate prin presă cu puţin timp înainte de închiderea
centrelor, s-au smuls, duminică seara, din tihna căminelor, mergând lau-
rne pentru a salva Constituţia din “ghearele” absenteiştilor şi ale opo-
zanţilor. Pentru majoritatea acestora, importante n-au fost modificările,
ci însăşi noţiunea ca atare şi puţinul câştig înregistrat în existenţa lor de
zi cu zi, pe care nu au dorit să-l lase la discreţia hazardului.

21 octombrie
___________________
* Aceste rânduri au fost puse pe hârtie  înainte de anunţul

demisiei celor trei miniştri - ceea ce oferă tabloul unei soluţii mixte
între cele avansate de noi. 
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Mărirea şi decăderea 
funcţiei de S G G

Executivele post-decembriste s-au distins printr-o caracteristică
originală: aceea a unei funcţii, care, deşi purta numele uneia de tristă a-
mintire, avea să cunoască, în democraţie, un veritabil triumf de culise.
Iniţial, secretarul general al Guvernului avea rolul de a administra docu-
mentaţia şedinţelor de guvern şi de a coordona serviciile aferente acestuia.
Primul secretar general, în guvernul Roman, a fost CPUN-istul Paul Jerbas,
care nu s-a remarcat în nici fel. Nici succesorul său Constantin Olteanu,
numit ulterior ambasador prin America Latină, nu a rupt gura târgului. Mo-
tivul îl constituia şi faptul că deţinătorii funcţiei nu erau şi membri ai Gu-
vernului, ei participând la şedinţe doar la invitaţia premierului.

Pentru prima dată această funcţie avea să fie pusă în valoare sub
guvernarea lui Nicolae Văcăroiu, de către Viorel Hrebenciuc. Adus de la
Bacău, unde fusese prefect, Hrebenciuc a fost artizanul campaniei electorale
din 1992 câştigată de FDSN. Rapid, el a devenit omul-cheie al Guvernului,
majoritatea acţiunilor implementate trecând prin mâinile sale sau fiind ges-
tionate de el. Cu suspiciunile de rigoare, niciodată dovedite, Hrebenciuc a
fost o veritabilă o vedetă a Guvernului şi a partidului, remarcându-se în
special prin calităţile sale de negociator al situaţiilor delicate .

După 1996, mirajul funcţiei a făcut ca ea să fie atribuită unui per-
sonaj important din galeria noii puteri: ţărănistul Remus Opriş. Acestuia nu
i-a trebuit pre mult ca să demonstreze că e depăşit de complexitatea unei
funcţii, care, între timp, l-a propulsat şi ca membru al Guvernului la a cărui
cădere a contribuit din plin. Ieşit din Guvern odată cu venirea la Palatul
Victoria a adversarului său Radu Vasile, Opriş a predat cheia liberalului
Radu Stroe.Care n-a prea ştiut ce să facă cu ea. . 

Revenit la putere, PDSR-ul nu a uitat vremurile de glorie ale
funcţiei şi l-a plasat aici pe cel care dovedise, pe timul Opoziţiei, că ştie să
se mişte natural în cele mai diferite medii. Fost şef de cabinet al lui
Dăscălescu, secretar de stat prin Ministerul Transporturilor (unde s-a ocupat
de celebrul caz al epavei ‘’Rostok’’), Şerban Mihăilescu a demonstrat, din
plecare, că e hotărât să refacă prestigiul alterat al Secretariatului General al
Guvernului. Abilitatea sa, puterea de muncă, au făcut să primească noi şi
noi însărcinări, de structura păstorită de el alipindu-se un număr mare de
agenţii şi Autorităţi. .

Demiterea/demisia a lui Şerban Mihăilescu va pune sub semnul în-
trebării nu doar eficienţa structurii administrate de el, dar şi limitele sale. 
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Revizuirea Referendumului

Deºi se ºtia cã electoratul român este grav atins de apatie,
încã de la precedentul scrutin local, când, de pildã, Traian Bãsescu a fost
ales primar doar de 18% dintre bucureºteni, organizatorii Referendumu-
lui au sperat într-un miracol ce era cât pe ce sã nu se producã.

Cu doar douã ore înainte de închiderea secþiilor de votare,
procentul prezenþei la vot se învârtea în jurul unui ameninþãtor 40%  Nici
cei mai optimiºti dintre organizatori nu cred cã mai sperau în ceea ce s-
a întâmplat pânã la urmã (refuz sã cred alegaþiile legate de fraudã sau,
mai precis, de proporþiile acesteia). Înclin sincer sã cred cã a fost, mai
degrabã, efectul sincerei îngrijorãri a unei pãrþi a populaþiei care încã îºi
mai asumã o anumitã responsabilitate faþã de prezent, chiar dacã acesta
nu i-a oferit suficiente motive de încredere.

S-a brodat mult pe marginea “procentului european” ºi a fap-
tului cã la majoritatea referendumurilor, participarea se învârte în jurul
minimumului necesar. Procentul românesc nu are, însã, nimic de-a face
cu cel european. În timp ce în statele dezvoltate se poate vorbi despre
un anumit dezinteres ca o consecinþã a bunãstãrii ºi a lipsei de motivaþie,
la noi el este, în mod clar, determinat de o stare cvasigeneralã de lehamite
ºi de neîncredere în instrumentele democratice. Adãugaþi la aceasta in-
suficienta capacitate a organizatorilor de a scoate în evidenþã miza realã
a acestui vot ºi veþi avea cea mai bunã explicaþie a rezultatelor.

Revizuirea modului de desfãºurare a Referendumului este,
în aceastã situaþie, un paleativ. Nu rezolvã mare lucru nici eliminarea
baremului ºi nici introducerea unor elemente de obligativitate. Singurul
lucru care ar putea revigora apetitul românilor de a spune “da” sau “nu”
în problemele legate de propria lor existenþã este sentimentul cã ceva se
miºcã, ceva se întâmplã, ºi cã acest ceva derivã direct din nevoile ºi as-
piraþiile lor.

Altminteri, revizuirea Referendumului, ca ºi aceea a Con-
stituþiei, va fi un  gest de orgoliu al unei clase politice în crizã de credi-
bilitate. 
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Numai împreunã vom remania!

Cã premierul Nãstase este tot mai atent la ceea ce þine de
relaþia sa cu preºedintele Iliescu, e un fapt evident. Dupã exuberanþele
de anul trecut, când venea cu tot felul de idei care, de cele mai multe
ori, îl prindeau pe preºedinte pe picior greºit, ºi dupã o serie de replici
hotãrâte ale acestuia la finalul anului (între care ºi o “invitaþie” politi-
coasã la a-ºi da demisia), primul-ministru ºi-a reconsiderat serios stilul
ºi argumentaþia, încercând sã detensioneze o relaþie din care nu avea cum
sã se desprindã.

Când o problemã a fost lansatã fãrã a fi discutatã în prealabil
cu titularul de la Cotroceni, iar acesta a dovedit cã are o altã pãrere,
Nãstase a renunþat fãrã comentarii. A fost cazul cotei unice de impozit,
pe marginea cãreia s-a fãcut multã propagandã, dar a cãrei discutare ºi
adoptare a fost scoasã scurt de pe ordinea de zi a ºedinþei de guvern,
dupã o consultare cu Iliescu.

O micã “gafã” pare sã fi fost ºi anunþul remanierilor de luni,
înainte ca intenþia sã-i fie adusã la cunoºtinþã preºedintelui care, în stilul
propriu, lasã replica pe mai târziu. Nu ºtiu dacã aceastã replicã a venit
deja, dar e cert cã o anumitã tensiune s-a produs din nou, pentru cã la
anunþul unei  posibile noi remanieri guvernamentale, premierul a simþit
nevoia sã sublinieze un lucru: “Dacã va fi nevoie, cu un alt prilej, sigur,
voi propune aceste modificãri domnului preºedinte Iliescu ºi împreunã
vom decide asupra lor”.

Sublinierea pare a fi cu atât mai necesarã cu cât etapa a doua
a remanierilor de toamnã are în vizor un alt “om al lui Iliescu” - ministrul
Justiþiei, Rodica Stãnoiu, ºi ea marcatã de scandaluri de presã de genul
Puwak ºi Beuran, ºi care ar ridica scorul în meciul “oamenilor” la 3-1
în favoarea premierului. Un scor posibil însã, doar cu acceptul preºe-
dintelui, care dovedeºte cã, dincolo de bonomia ºi loialitatea sa
tradiþionale, se aflã într-o fazã a debarasãrii de persoanele care încep sã
devinã incomode. 
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Sacrificiul de partid

Mai bine mai târziu decât de loc - se vor fi gândit şefii Par-
tidului Social Democrat atunci când au luat decizia de a renunţa la cei
trei miniştrii tăvăliţi de presă şi de opoziţie prin toate noroaiele acuzelor
mai mult sau mai puţin întemeiate.

Aparent, decizia premierului de a anunţa aceste
demiteri/demisii în chiar dimineaţa de după scrutin a fost inspirată. Ea
a oferit tuturor un subiect nou, proaspăt şi suculent. Năpustindu-se
asupra lui, observatorii şi comentatorii au făcut practic uitat “miracolul”
ultimelor două ore de referendum, cu toate suspiciunile legate de acesta.

Dar, pe fond, măsura a venit târziu. Mult prea târziu. Neper-
mis de târziu. În mod normal pentru un climat politic ce mai ţine cont şi
de morală, nu doar de oportunitate, doamna Puwak ar fi trebuit să demi-
sioneze a doua zi după ce s-a dovedit că afirmaţia sa - că fiul şi soţul au
obţinut finanţările pentru proiecte înainte ca dânsa să preia portofoliul
Integrării - era neadevărată. Indiferent cât de mare sau de mică era vi-
novăţia sa, fusese prinsă cu minciuna, iari un ministru prins minţind va
fi întotdeauna suspectat că face din asta o practică. Dl Beuran, la rândul
său, ar fi trebuit şi el să renunţe la portofoliu înainte ca lucrurile să capete
întorsătura dramatică pe care au căpătat-o: potriveala dintre texte era o
chestiune de necontestat. Nu e vorba de calitatea sau adâncimea textului.
Cu atât mai de neiertat eroarea, cu cât era vorba despre lucruri atât de
nesemnificative. 

Cât despre Şerban Mihăilescu, el ar fi trebuit să fie cel care
deschidea lista, încă de la episodul cu Păvălache, cu atât mai mult cu cât
norul bănuielilor, gros şi dens, plutea de multă vreme deasupra sa.

Momentul “sacrificiului de partid” a fost tardiv şi aproape
inutil, cu consecinţe ireparabile şi pentru “eroii” săi, şi pentru formaţi-
unea din care fac parte. Tradiţionalele acuze de corupţie au acum o di-
mensiune concretă şi ele vor constitui calul de bătaie favorit al campaniei
pe care dubla opoziţie o va duce împotriva PSD-ului. O campanie care
va avea ca circumstanţă agravantă repetatele luări de poziţie de soli-
darizare cu cei aruncaţi acum peste bord fără prea multe remuşcări.
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Muntele s-a scremut 
şi a născut un şoricel!

Aproape patru ani de certuri şi de scandaluri parlamentare
pentru a se da la iveală struţo-cămila ce a continuat să poarte pe nedrept
numele de „Legea Ticu” şi alţi patru de funcţionare – pe acelaşi fond de
scandaluri interminabile – a Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii au fost necesari pentru a se da la iveală primul
rezultat: lista a vreo 30 de securişti despre care ni se spune că au făcut
poliţie politică. S-a scremut muntele şi a născut un şoricel. Mai mult
mort decât viu, având în vedere şi faptul că dintre cei 30, vreo 10 şi-au
dat deja obştescul sfârşit în tihna căminelor şi a pensiilor pentru munca
depusă în folosul societăţii.

Mulţi oameni de bun simţ, dintre cei care au aşteptat cu
nerăbdare şi speranţă revanşa istorică pentru umilinţele îndurate într-un
regim abuziv, ce nesocotea cele mai elementare drepturi ale omului, sunt
dezamăgiţi. Marea majoritate sunt, însă, indiferenţi. După mai bine de
o săptămână de la publicarea listelor nu s-a produs nici un cutremur
moral. Nici măcar o tresărire. Lista a fost citită cu relativă curiozitate,
fiecare încercând să depisteze ori o persoană cunoscută, ori adevăratul
nume al celor de care s-au împiedicat vreodată, fără a le cunoaşte iden-
titatea. Nici revoltă, nici dispreţ! Aproape nimic!

Un nimic, pentru care s-au cheltuit sume enorme şi s-au
irosit energii şi pasiuni.

Un nimic derivat direct din confuziile şi neclarităţile mai
mult sau mai puţin voite pe care s-a consturit acest edificiu inutil.

Inutil cu adevărat? Cred că nu. Înclin să cred că avem nevoie
de o instituţie care să facă o analiză serioasă a condiţiilor în care a putut
să se dezvolte instituţia delaţiunii, a premiselor care au generat atmosfera
de suspiciune generalizată şi a metodelor prin care s-a ajuns la perfor-
manţele negative ale sistemului. 

Până una-alta, ceea ce fac specialiştii CNSAS seamănă mai
degrabă cu o bârfă între cumetre decât cu colocviul unor specialişti în
radiografierea istoriei.
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Iniţiativa “Iniţiativei”

Cozmin Guşă cunoaşte foarte bine modul în care poţi fi
băgat în seamă de presă. Ştie aceste lucruri pentru că, înainte de a fi
racolat de Năstase, şi-a câştigat pâinea pe baricadele presei de opinie.

De când a luat viaţa şi politica pe cont propriu, Cozmin Guşă
lansează, la intervale regulate, câte o chestie despre care e sigur că va
face valuri şi va ajunge în prima pagină (sau în următoarele). După eva-
luările referitoare la posibilitatea ca preşedintele Iliescu să fie şantajat
pentru participarea la revoluţie - cele care au prilejuit şi o replică prezi-
denţială seacă - dl Guşă vine acum cu ideea scoaterii în afara legii a Par-
tidului România Mare.

Între Guşă şi Vadim se dispută un meci declanşat încă de la
venirea primului în funcţia de secretar general al partidului de gu-
vernământ. Este un meci fără menajamente, punctat de exprimări fruste,
adeseori vecine cu invectiva.

După demisia din PSD a lui Guşă, părea că, prin criticile
adresate  partidului din care nu mai făcea parte, el se apropie inevitabil
de discursul promovat de PRM, unii aşteptându-se chiar să-l vadă
repetând gestul lui Pruteanu, şi el altădată un adversar al lui Vadim. Iată,
însă, că lucrurile iau o altă întorsătură. Sub umbrela “Iniţiativei 2003”,
despre care nu se ştie încă prea bine ce ar dori să reprezinte, dar care are
toate şansele să se transforme, în perioada următoare, într-un partid,
Guşă ajunge în poziţia de a solicita fostului său patron un serviciu care
l-ar servi şi pe acesta: scoaterea din cursa electorală a unui partid, despre
care Iniţiativa 2003 afirmă că încalcă mai multe articole din Constituţie
şi chiar Legea Partidelor.

Este, din partea lui Guşă, un cadou otrăvit, pentru că e puţin
probabil ca premierul să recurgă la un asemenea gest, atâta timp cât
PRM nu contestă prin fapte principiul democratic, şi atâta timp cât de-
mersurile sale urmează calea parlamentară. Scoaterea în afara legii a
unor formaţiuni extremiste în unele manifestări nu este un lucru nici la
îndemâna unor democraţii mai consolidate decât a noastră - şi aici mă
refer la austrieci şi la francezi, unde Hejder şi Le Pen au un impact mult
mai radical decât Vadim.

Până una-alta, iniţiativa Iniţiativei rămâne un gest de presă,
mai degrabă decât unul politic. 

28 octombrie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 255

Mafia cu epoleţi

Dl secretar de stat Encuţescu, de la Apărare a fost - pe bună
dreptate - revoltat de generalizările pe care le-a făcut presa în legătură
cu cazul ofiţerilor superiori arestaţi de PNA, pentru afaceri necurate cu
combustibil. “Ce-a fost acolo, e un mizilic” - mai zice dl Encuţescu,
pledând pentru ideea că nu există o “mafie cu epoleţi”.

Secretarul de Stat cu integrarea are o scuză: este mai nou în
minister, şi nu se ocupă de problemele curente ale “spatelui”, locul unde,
de regulă, se învârt marile afaceri cu furnizorii. Dacă l-ar fi consultat,
însă, pe ministrul său, dl Paşcu, cel care a mai lucrat în minister, chiar
pe poziţia pe care se află cum dl Encuţescu încă din ‘92, ar fi aflat lucruri
interesante. Dl Paşcu i-ar fi putut povesti câte ceva (evident din auzite,
nici domnia sa nefiind pe atunci în “zonă”) despre celebra afacere
“Drumul Kentului”, cea care a implicat epoleţi mari şi persoane cu
răspunderi din structura ministerului.

La vremea respectivă, unităţi militare fuseseră transformate
în depozite ale ţigărilor de contrabandă aduse de tot felul de negustori
arabi dubioşi, dar care se bucurau de mare trecere printre unii şefi ai ar-
matei. Mai ales că ei cumpărau - prin troc, contra ţigări - AKM-uri din
stocurile ministerului, pe care le traficau în zonele de conflict ale vremii.
Va rămâne în analele corupţiei figura pe care a făcut-o ministrul de
atunci, generalul Spiroiu, cel care în faţa premierului băga mâna în foc
pentru subordonaţii săi, când, dus la faţa locului, la Clinceni, s-a trezit
în faţa unor munţi de baxuri de Kent care staţionau acolo fără nici un
fel de acte!!!

Este motivul pentru care nici dl Encuţescu n-ar trebui să
bage mâna în foc, pentru că riscă să se ardă. Există o “mafie cu epoleţi”,
există corupţie în armată, şi ea nu trebuie decât căutată şi descoperită în
zonele binecunoscute: ale achiziţiilor şi furniturilor! Mafia există şi, pen-
tru a fi lichidată, este nevoie doar de ceva mai multă hotărâre în darea ei
în vileag. Cu tot riscul deficitului de imagine care ar putea rezulta de
aici.  
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De ce susţine ministrul Sârbu
creşterea caprelor?

Într-un cuprinzător material elaborat de Ministerul Agricul-
turii, difuzat presei spre cunoştinţa tuturor românilor, ministrul Ilie Sârbu
recomandă cu căldură creşterea caprelor, aducând în sprijin argumente
de necontestat: capra mănâncă cât o capră - şi orice, buruieni, crengi de
salcâm, lobodă, ştir şi tot ce mai tolerează românul negospodar prin
ograda sa - şi dă lapte cât o vacă. Acesta şi era, în vremuri mai de
restrişte, renumele caprei: vaca săracului! Apoi, preţuirea de care se bu-
cură brânza de capră pe pieţele europene, unde sărăcia fiind eradicată,
s-au cam eradicat şi caprele, iar consumatorii împătimiţi ai acestui pro-
dus suferă. Ar fi, aşadar, o oportunitate pentru caprele româneşti, să intre
în Europa mai devreme decât stăpânii lor şi decât cei care administrează
procesul de creştere a animalelor. 

Apoi, caprele nu merită o îngrijire deosebită. Nu trebuie să
li se construiască grajduri somptuoase, cu beton pe jos; nu trebuie să li
se îmbunătăţească alimentaţia cu mai mult decât ce găsesc ele însele; şi
nici cine ştie ce vaccinuri sau îngrijiri medicale nu trebuie să li se aplice.

Deloc de neglijat este faptul că, aşa cum se ştie şi din
poveşti, spre deosebire de vaci, care nu fată decât un viţel, caprele fac
de regulă trei iezi, zburdalnici şi imprudenţi, cum la fel de bine se
cunoaşte.

Dacă ar fi numai atât şi tot ar trebui ca românul să se apuce
să crească capre. Unii, o vor şi face, nu că le zice ministrul Sârbu, ci că
nu mai au încotro. Dar cel mai important rezultat al acestui proces va fi
acela că, la nevoie, când le va fi mai greu şi vor dori să iasă din necaz,
românii vor putea implora cerul, la propriu, să moară capra vecinilor. Şi
cu cât mai mulţi vecini vor avea capre, cu atât mai mare va fi satisfacţia
personală a fiecăruia. Doar dacă sentimentele lor nu vor evolua într-o
direcţie prea radicală, ajungând să dorească chiar moartea vecinilor.
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Cultivarea mazărei în 
grădina social-democrată

Spre deosebire de palmierii dlui Agathon, mazărea autoh-
tonă s-a adaptat foarte bine la rigorile climatului politic de pe litoralul
românesc. Bine îngrijită, udată la rădăcină şi plivită la timp mazărea a
devenit una dintre culturile de bază ale celei mai importante părţi a Do-
brogei-Constanţa. Plantă agăţătoare, mazărea constănţeană n-a scăpat
nici un prilej de a se cocoţa pe te miri unde, vrejurile sale fixând-o solid
în mai toate ramurile economiei de litoral.

Evident că cel mai important partid al momentului nu a putut
să nu ţină cont de această realitate, şi după o judecată matură a ajuns
să-i ofere găzduire în grădina sa, considerând această cooperare ca fiind
una reciproc avantajoasă.

Şi astfel, dl Mazăre, primarul independent al Constanţei,
după ce a reprezentat în Parlament Partidul Democrat, a devenit acum,
dintr-o dată, preşedinte al organizaţiei judeţene, cu blagoslovirea dlui
Miron Mitrea, cel care răspunde de la centru de acest teritoriu de lângă
mare.

Măcinată de îndelungi lupte fratricide, organizaţia de partid
constănţeană se vede acum în postura lui dom’Nae Caţavencu, ale cărui
aspiraţii parlamentare au fost brutal frânte de sosirea lui Agamiţă Dan-
danache. Dar Mazăre nu este un Dandanache. Este un Caţavencu la pă-
trat, demagog cât cuprinde şi abil până peste poate, care n-a ezitat să se
folosească de pârghiile politice pentru a se îmbogăţi. Acest din urmă as-
pect îl face să se adune cu cei din partidul în care a intrat, şi unde va
căpăta, de drept, titlul de baron, care altminteri nu-i putea fi acordat.
Cine-a mai auzit de baroni independenţi? Pentru Mazăre mişcarea este
folositoare. Pentru PSD, însă, e păguboasă, şi ea dezvăluie mecanismele
de racolare şi de acţiune care-i conferă renumele de partid al corupţilor,
generalizându-se un fenomen care nu are, sper, o dimensiune de masă. 
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Şansa lui Năstase: Vadim!

Oricât ai întoarce şi desface lucrurile, păţeşti ca în cazul
muncitorului de la fabrica de maşini de cusut din Cugir, care fura piese,
una câte una, şi când le monta acasă îi ieşea o mitralieră!

Ce se va întâmpla în toamna-iarna lui 2004?
Cine va fi viitorul candidat al PSD la preşedinţie?
Dacă este să ne luăm după ultima declaraţie a preşedintelui

Iliescu, făcută la emisiunea „Starea Naţiunii” din octombrie, după ce va
părăsi Cotrocenii, domnia sa va reintra în politică, „cel mai probabil la
formaţiunea la a cărei formare am contribuit şi eu”. Or, la partid dl
Iliescu nu va putea reveni ca „simplu cetăţean”, simplu membru de par-
tid. Şi nici pe post de element de decor, ca „preşedinte de onoare”, de
exemplu.

Dl Iliescu va dori să revină la PSD în calitate de preşedinte,
iar rezultatul unui eventual scrutin intern nu poate fi pus la îndoială. În
aceste condiţii, dl Năstase va fi aproape obligat să se înscrie în cursa
electorală pentru preşedinţie. Între un mandat incert de premier într-un
viitor guvern de coaliţie şi un stagiu sigur de 5 ani la Cotroceni, ultima
variantă apare ca cea de preferat.

Problema mai delicată este însă cea a competiţiei propriu-
zise. Cum spuneam într-un alt editorial, dl Năstase are o structură de
politician aparte. El nu este un specialist al competiţiilor directe, ci un
artist al „aparatului”. Are şi o certă lipsă de experienţă în acest domeniu
şi va avea mare nevoie să fie susţinut de un maestru al campaniilor, cum
este dl Iliescu. În funcţie de cel cu care se va confrunta în turul doi al
prezidenţialelor, Năstase va avea de abordat strategii net diferite. Cu
Stolojan, există premise serioase ca disputa să fie echilibrată, atât între
verva spirituală a primului şi logica încrâncenată a celui de-al doilea,
cât şi între bazinele electorale distincte şi relativ egale ale celor doi. Cu
Vadim, sarcina lui Năstase va fi considerabil mai uşoară, cu atât mai
mult cu cât este de presupus că vor fi evitate confruntările directe în
mass media, în care cel de-al doilea ar fi în avantaj. Salvarea va veni, ca
şi în 2000, de la regruparea stângii şi dreptei într-un front comun îm-
potriva ameninţării unui candidat radical şi inacceptabil, în acelaşi timp,
pentru comunitatea internaţională. Aşadar, marea şansă a lui Năstase de
a deveni viitorul preşedinte al României se numeşte Vadim şi nu este
exclus ca acesta să fie „ajutat”, discret, să ocupe poziţia a doua în primul
tur de scrutin. 
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Tănăsescu taie coada leului!

Inspirat de liberalii care, prin ‘90, explicau cum vor face ei
reforma, tăind coada câinelui dintr-o dată şi nu pe bucăţele, ministrul
Finanţelor, Mihai Tănăsescu lansează o provocare la adresa leului: la
anu’, domnia sa va purcede să reteze, dintr-o singură lovitură, trei zero-
uri din coada... dolarului! Pentru că, de fapt, acesta este „animalul” cu
care se luptă dl Tănăsescu, fiara care stă în cumpănă, acum, cu nu mai
puţin de vreo 35.000 de leişori!

Ideea ministrului de Finanţe este genială, în simplitatea ei:
dacă în loc de 35.000 de lei, în coada dolarului stau doar 35, înseamnă
că ceva s-a întâmplat, că leii aceştia s-au întremat, sunt mai puţini, dar
mai forţoşi. Şi asta dintr-o singură mişcare! Mai puţini lei şi mai mulţi
dolari - visul oricărui român, fie că este ministru de Finanţe sau simplu
cetăţean.

Lăsând gluma la o parte, să încercăm să vedem ce consecinţe
practice ar avea o asemenea operaţiune, despre care, dealtfel, s-a mai
vorbit.

Va uşura, în primul rând, contabilitatea, sufocată deja de
mulţimea de zero-uri din calculatoare. Va face comunicarea cifrică mai
simplă şi mai lesnicioasă (acum, când aud de “mii de miliarde” parcă e
vorba de lucruri de pe altă planetă); va face din mulţi miliardari mili-
onari, iar din milionari, oameni normali; va da iluzia ieftinirii pentru cei
care cumpără; va crea un sentiment de nemulţumire celor care vor primi
mai puţini bani decât credeau ei că trebuie să primească; şi aşa mai de-
parte. 

Oricum, măsura nu va fi de lungă durată: ea va opera pentru
cel mult cinci ani, după toate previziunile, în 2010 urmând să tăiem şi
cei vreo 35 de lei rămaşi la remorca dolarului, până la nivelul a ceva mai
puţin de unul, dacă trendul raportului dintre euro şi dolar se va menţine
până atunci... 
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Şpaga de piaţă

Două milioane de dolari i-a cerut şpagă consilierul
Păvălache fostului director al BIR ca să pună umărul la promovarea re-
cursului în anulare şi la învierea băncii. Tot două milioane i s-au cerut
şi lui Ionescu, prin celălalt consilier, Teodorescu, ca să i se pună în operă
un proiect tratat acum de fantezist. Se pare că asta era şpaga stass la Se-
cretariatul General al Guvernului. Sau că de aici pornea strigarea. Nici
dl Popescu şi nici dl Ionescu n-au apucat să dea banii ăştia. Primul a dat
vreo 50.000 de dolari, dacă-mi aduc bine aminte, iar al doilea vreo 90,
după cum zice el. Diferenţa e mare şi pune în evidenţă unul sau două
lucruri: primul - că şi în materie de şpagă funcţionează mecanismele
pieţei; şi doi - că nu se dă cât se cere, ci cât se poate. Dar, şi într-un caz
şi în altul, aceasta a fost şpaga de plecare, cea menită să ungă rotiţele
mecanismului şi să-l facă să funcţioneze. Cele două milioane ar fi urmat
să se materializeze atunci când afacerea se încheia şi toată lumea trebuia
să fie mulţumită şi fericită.

Chestia asta mă duce cu gândul la câte alte cazuri de acest
fel, finalizate, se vor fi petrecând fără ca noi să avem habar. Cât de amplu
este fenomenul şi cât de eficiente regulile! Şi cât de mare poate fi in-
teresul celor dispuşi să dea în atari condiţii, milioane de dolari, scoase
din circuitele contabile. Şpaga de piaţă are, la noi, deja o istorie plină de
învăţămintele transmise din gură-n gură. Cazurile care explodează în
presă sunt doar câteva, doar cele în care negocierile se blochează din di-
verse motive, iar banii nu mai pot fi returnaţi! Ca orice mecanism natu-
ral, şpaga va exista atâta timp cât vor fi oameni dispuşi să dea şi oameni
dispuşi să ia. Atâta timp cât interesele ambelor categorii se vor conjuga
şi nu vor exista motive ca vreo nemulţumire să răbufnească şi să
dezvăluie ceea ce se întâmplă în spatele uşilor capitonate sau prin par-
cările instituţiilor importante ale statului. 
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Raportul de þarã: 
în alb ºi/sau negru

Cine s-a aºteptat la vreo minune din partea Raportului de
þarã este naiv sau se preface a nu vedea cu ochii sãi ce este evident pentru
toþi ceilalþi. De aici  emoþia ºi fiorul cu totul nejustificate ce au precedat
difuzarea op-ului Comisiei Europene. Pentru cã ceea ce am aflat cu toþii,
miercuri, era previzibil: nu avem - ºi nu vom avea - o economie funcþio-
nalã de piaþã, atâta timp cât bugetul va continua sã alimenteze gãurile
negre ale economiei, cât timp nu vom fi privatizat sectoare importante
sau instituþii-cheie! Asta este prima ºi cea mai importantã dintre con-
cluziile care se desprind din Raport. Cine doreºte sã vadã jumãtatea (sau
cât o fi) plinã a paharului, se va consola cu ideea cã ceea ce pare mai
important, esenþial, este rezolvat: criteriile politice. Acestea sunt îndepli-
nite. Neîndeplinit rãmâne modul în care acestea funcþioneazã pe câteva
paliere esenþiale: administraþia, justiþia, procesul legislativ. Toate acestea
au impact negativ, inclusiv asupra mecanismelor pieþei. Degeaba vom
veni cu argumentul cã ceea ce ni se refuzã nouã a fost deja acordat altora,
sau cã alþii ne-au acordat ceva ce nu ne acordã încã Uniunea. Este
limpede cã atâta timp cât justiþia va funcþiona în maniera defectuoasã
care o face, în ochii populaþiei, sã aparã ca una dintre instituþiile cele
mai lipsite de credibilitate, afectând însuºi fundamentul edificiului de-
mocratic, nu vom putea fi compatibili cu Uniunea Europeanã. Nici reme-
dierea, în linii mari, a acestor disfuncþionalitãþi nu schimbã sensibil
situaþia, dar creazã cu totul alte premise pentru drumul pe care-l avem
de urmat.

Raportul de þarã al Uniunii Europene este un document com-
plex, care se refuzã a fi receptat în alb ºi negru. El are nuanþele necesare
pentru a-l face util ºi stimulator. De aceea, tentaþia Puterii de a-l citi doar
în alb ºi a Opoziþiei, de a-l recepta în negru, sunt contraproductive pentru
efortul comun pe care-l avem de fãcut pentru atingerea unui obiectiv im-
portant pentru þarã, ºi nu pentru un anumit grup de persoane. Disputa
pro ºi contra este, în aceste condiþii contraproductivã. Singura variantã
valabilã rãmâne aceea a unei receptãri obiective, concomitent cu gãsirea,
rapidã, a celor mai bune cãi pentru a transforma punctele slabe în puncte
tari ºi pentru a face din momentul 2007 o realitate palpabilã.
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Interesul naþional

Ordinea de zi a Consiliului Naþional al PSD, gãzduit joi de
Palatul Parlamentului, nu a cuprins ceea ce comentatorii s-au grãbit sã de-
fineascã a fi fost elementul caracteristic al manifestãrii: lansarea campaniei
electorale!

În sprijinul acestei afirmaþii a venit chiar discursul preºedintelui
partidului: polemic, incisiv, sarcastic, drastic la adresa opoziþiei, fie ea de-
mocraticã sau nedemocraticã. Rând pe rând, Bãsescu (mai ales), Stolojan
(în treacãt) ºi Vadim (scurt ºi sec) au defilat prin colimatorul mitralierei ver-
bale a lui Adrian Nãstase, care dupã ce i-a tãbãcit bine, ºi-a atenþionat
colegii cã vor trebui sã facã tot ceea ce e omeneºte posibil pentru a câºtiga
alegerile, în caz contrar urmând sã fie compromis întregul efort depus în
aceºti trei ani ºi soldat cu înlãturarea vizelor pentru români, cu intrarea în
NATO ºi cu stabilirea unei date ferme pentru aderarea la Uniunea Euro-
peanã. Peste toate acestea, s-a aºezat, ca un trandafir, recenta victorie de la
Sao Paolo, unde PSD a fost admis cu acte-n regulã în Internaþionala So-
cialistã. Or, tocmai acest din urmã aspect a fost cel care a iscat mânia
polemicã a vorbitorului. ªi anume, atitudinea Partidului Democrat, care a
solicitat adunãrii un vot separat pentru PSD, ºi nu unul la grãmadã, alãturi
de ceilalþi 39 de noi membri. Aceastã manierã a fost comparatã de dl Nãs-
tase cu una din fotbal: dupã ce unul dintre jucãtori dã gol, a spus domnia
sa, un coechipier se duce la arbitru ºi-i spune: vezi cã a marcat din ofsaid!

Nu trebuie sã fii un fan al dlui Nãstase ca, cel puþin în acest
caz, sã-i dai dreptate. Pentru cã maniera în care a procedat PD-ul pe tot par-
cursul tentativelor de “aderare” a PSD la Internaþionala Socialistã, defineºte
maniera istoricã de “colaborare” a românilor, atunci când este vorba de in-
terese comune. Dl Bãsescu ar fi fost fericit dacã PSD-ul nu era admis în In-
ternaþionalã, deºi acest lucru nu i-ar fi fãcut lui viaþa mai bunã ºi nici n-ar
fi întãrit cumva propriul partid. Este aici ceva din vechiul reflex “caprist”
al politicii (ºi nu numai) româneºti. Un reflex care intervine, constant,
oricând este vorba despre un interes naþional în legãturã cu care nu reuºim
deloc sã ne definim. Acelaºi Bãsescu ar fi dorit un eºec al referendumului,
dupã cum nu i-ar fi picat rãu nici un raport de þarã negativ. Fãrã sã vrea,
Adrian Nãstase a abordat problema de fond a politicii româneºti - incapa-
citatea de a ne uni forþele ºi de a renunþa la resentimente ºi dispute atunci
când este în joc interesul naþional. Acest lucru nu ni-l va putea impune ni-
meni din afarã. Nici Uniunea Europeanã, nici NATO ºi nici ONU. Singurii
capabili sunt tot Nãstase, Bãsescu, Stolojan ºi - de ce nu? - Vadim. Dar...
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Un viRUS la Guvern...
Fapt cu totul neobişnuit, la întoarcerea preşedintelui Iliescu

din lungul său turneu pe patru continente, la salonul oficial al aeroportului
Otopeni, printre ceilalţi demnitari care urmau să-l întâmpine pe preşedinte,
s-a aflat şi ministrul de Interne, Ion Rus. Spun “neobişnuit”, pentru că, de
regulă, această sarcină cădea în răspunderea lui Şerban Mihăilescu. Acesta
nemaifăcând parte din formaţie, ar fi trebuit să treacă responsabilitatea pro-
tocolară succesorului său Bejinariu. Prezenţa lui Rus a fost surprinzătoare
şi dintr-un alt punct de vedere: se ştie că, în echipa guvernamentală, el este
exponentul aripii dure, anti-cotroceniste, nefăcând un secret din opoziţia
manifestată faţă de eventualele “imixtiuni” ale preşedintelui în viaţa şi ac-
tivitatea cabinetului.

Stingher printre obişnuiţii sosirilor, ministrul de Interne a părut
pus în situaţia de a suporta o corvoadă, lipsa sa de chef fiind vădită. Expli-
caţia cea mai la îndemână a prezenţei sale, observatorii au pus-o pe seama
situaţiei delicate în care se află de la declanşarea campaniei de presă ce-l
acuză de a fi implicat într-o serie de afaceri cu bani de-ai statului şi pe do-
rinţa de a oferi direct explicaţiile necesare. De ce, însă, preşedintelui, şi nu
şefului său direct, primul-ministru?

Aici părerile sunt împărţite şi ar trebui să aruncăm o scurtă
privire în urmă. Ion Rus a apărut pe neaşteptate pe firmamentul politic,
odată cu echipa clujeană pe care Năstase a inclus-o în formaţia sa, echipă
ce-i mai cuprinde pe Vasile Dâncu şi Vasile Puşcaş, cărora ulterior li s-a
adăugat şi Cozmin Guşă. Rus şi-a făcut loc cu hotărâre în anturajul pre-
mierului, reuşind să-i îndepărteze pe “greii” Mitrea şi Dan Ioan Popescu,
şi devenind, la restructurarea guvernamentală din vară, omul “numărul 1”,
nu doar prin ce avea în subordine, ci şi prin poziţia dobândită în zona
volatilă a relaţiilor personale. De la un punct, însă, atitudinea lui Rus a în-
ceput să iasă din canoanele obişnuite, interpelările la adresa şefului său de-
venind tot mai dese şi mai categorice. Observatorii mai suspicioşi şi mai
amatori de scenarii pun declanşarea ofensivei mediatice împotriva lui Rus
pe seama unui prea-plin psihologic al premierului, ceea ce, chiar dacă este
plauzibil, e destul de greu de acceptat. Atacul poate veni din nenumărate
direcţii şi cea mai puţin exclusă este aceea a propriului minister, în care
mişună tot felul de personaje frustrate sau care se simt ameninţate. Dar
asta e mai puţin important. Important este dacă scandalul va determina tre-
cerea sa pe linia pe care au mai trecut alţi trei miniştri cu probleme
asemănătoare. Dacă va fi aşa, înseamnă că Guvernul e bântuit de un virus,
pentru care antidotul se găseşte doar la Cotroceni.
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Iliescu stã cu regele la masã

În urmã cu zece ani, intenþia regelui Mihai de a reveni în
þarã pentru a participa la sãrbãtorirea zilei de 1 Decembrie stârnea panicã
atât printre guvernanþi, cât ºi în rândurile Opoziþiei declarat monarhiste.
Tuturor le erau proaspete în minte cele douã reveniri cu peripeþii ºi cu
puternic impact negativ internaþional. Între fostul suveran, parte a istoriei
naþionale, ºi þara sa, eliberatã de comunism, când nimeni nu mai credea
posibil un astfel de lucru, se cãsca deja un soi de prãpastie moralã, de-
terminatã în special de lipsa de încredere ºi de înþelegere a pãrþilor.

Criza regalã, care avea sã marcheze partidele de gu-
vernãmânt de pânã în 1996, pãrea sã aibã o ºansã de rezolvare odatã cu
schimbarea “regimului”. N-a fost sã fie. Dezbinatã ea însãºi, coaliþia de
la guvernare dintre 1997-2000 n-a avut nici chef ºi nici timp pentru a
face reparaþia istoricã pe care o promisese electoratului. Ba, mai mult,
noile autoritãþi au pãrut chiar deranjate de ideea cã vor trebui sã împartã
în vreun fel, succesul electoral cu rezidentul de la Versoix. Cert este cã,
în afarã de câteva întâlniri protocolare cu noul preºedinte, regele Mihai
n-a avut parte de ceea ce ºi-a închipuit cã ar fi urmat sã se petreacã.

Într-un soi de ironie a sorþii, trecerea în normalitate a
“dosarului regal” avea sã se producã dupã 2000, odatã cu revenirea la
putere a celor care-l goniserã de douã ori pe rege din þarã. Neaºteptata
iniþiativã a preºedintelui Iliescu ºi formalitãþile de restituire a unor po-
sesiuni, operate de Guvernul Nãstase au fãcut ca, odatã cu noul mileniu,
þara sã-ºi regãseascã propria istorie ºi bunul simþ. A fost, în primul rând,
meritul preºedintelui, care a ºtiut sã-ºi înfrângã unele porniri doctrinare
ºi sã priveascã cu realism politic o relaþie care altfel pãrea a fi contra na-
turii. Indiferent dacã reconcilierea a fost una de fond sau de faþadã, con-
secvenþa abordãrii acestei teme - concretizatã prin participarea
preºedintelui la recenta sãrbãtorire de la Palatul Eliabeta, de Sf. Mihail
ºi Gavril - dovedeºte cã atunci când raþiunea prevaleazã în faþa emoþio-
nalitãþii, bunul simþ public nu are decât de câºtigat. 
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Gâlceava şefilor de cabinet
Dacă nu l-ar fi scos din anonimat dl Ciuvică, dl Truică ar fi

trecut, poate, la fel de neobservat ca şi omologul său de la Cotroceni din
trecuta legislatură. Pentru că, asemeni dlui Ciuvică, dl Truică este, struc-
tural, un om de culise. Ieşirile sale în public, de când i s-a dat în grijă
“gospodăria” primului-ministru, au fost practic nule, cu excepţia unor
evenimente personale, prin care a dorit, poate inconştient, să se răzbune
pe condiţia sa publică de om din umbră, arătând implicit care este influ-
enţa sa reală.

Dl Ciuvică, de-a lungul celor patru ani petrecuţi la
Cotroceni, nu a avut nici măcar astfel de ambiţii. I-a fost suficient să ştie
că este de folos şefului său, pe care bănuiesc că a încercat să-l servească
cât mai bine, altfel n-ar fi rămas acolo din prima până în ultima zi. Şi
chiar mai mult decât atât pentru că, cel puţin din episodul „Armaghe-
don”, reiese că şi-a continuat activitatea în slujba fostului preşedinte şi
pe perioada în care acesta a trecut în rezervă. 

Este evident că „raportul” Armagheddon a fost un serviciu
făcut dlui Constantinescu şi echipei sale, confruntaţi cu o imagine pu-
blică profund dezavantajoasă.

Şi este la fel de evident că dl Ciuvică a rămas credincios
politicii sale de „low profile”, nedorind să iasă în evidenţă nici cu acest
prilej. Lucrurile ar fi rămas aşa, dacă nu l-ar fi dat în vileag strania an-
chetă făcută cu suspectă promptitudine de către Parchet şi Poliţie.„Des-
coperirea” dlui Ciuvică a făcut abia de aici încolo din domnia sa un om
politic. A cărui voce o aud şi alţii în afara şefului. Şi atât de mult i-a plă-
cut dlui Ciuvică acest lucru încât nu s-a mai putut lipsi de el. Pe lângă
diversele confruntări publice cu lideri ai actualei puteri (e drept, cei mai
pe măsura sa), şeful de cabinet al dlui Constantinescu a pus ochii pe
şeful de cabinet al dlui Năstase, descoperind – ca-n Mioriţa – că acesta
este mai avut decât era dânsul când se afla într-o poziţie similară şi că,
la fel de diferit faţă de dânsul, nici nu prea şi-a declarat această avuţie.

Dl Truică, încă fidel statutului, n-a răspuns. A răspuns în
locul dumisale compartimentul resposanbil cu postarea pe Internet a de-
claraţiilor de avere care a lămurit problema. Dar nu asta e ideea în care
am pus aceste rânduri pe hârtie. Ideea este că disputa politică se specia-
lizează şi se democratizează. Nu se mai acuză şi înjură doar şefii de par-
tide. Se acuză şi se înjură şefii de cabinet. Vor urma, probabil secretarele,
portarii şi şoferii. În felul acesta, calitatea discursului politic va câştiga
în profunzime şi exactitate, spre binele naţiei!
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Primul. Nu ºi ultimul...

Iosif Fogoraºi este primul militar român care îºi pierde viaþa
în acþiune, în condiþii de rãzboi. Dupã 1989 România a mai înregistrat
pierderi pe diferite teatre în care ne-am aflat cu contingente de menþinere
a pãcii, dar toate cele de pânã acum s-au datorat unor accidente. Fie cã
a fost vorba de nefericita ingerare a unor substanþe toxice (primul caz,
în Kuweit, din 1991) fie cã decesul s-a datorat unor accidente de circu-
laþie, pierderile româneºti nu s-au putut înscrie, pânã acum, în categoria
limpede, clarã, a rãzboiului propriu-zis. Prin Iosif Fogoraºi, contribuþia
României la pacea ºi securitatea globalã trece din faza gesturilor, în cea
a faptelor, cãpãtând acoprire în sânge ºi suferinþã.

Probabil cã acesta va fi un moment de cotiturã în modul în
care românii vor percepe implicarea noastrã în conflicte care au loc la
mare depãrtare de casa ºi problemele noastre. Se va pune, firesc, între-
barea: ce cãutãm noi acolo? De ce sã moarã, pentru cauze nu foarte
clare, fiii sau fraþii noºtri? Aceste întrebãri vor fi transformate din opor-
tunism, în veritabile sloganuri politice, având la bazã durerea ºi suferinþa
celor care-i sunt apropiaþi românului mort în Afganistan. 

Pe de altã parte, trebuie sã privim cu realism o altã faþetã a
problemei. Fogoraºi era militar. Meseria lui, ca sã spun aºa, era aceea
de a privi moartea în faþã. Era prevãzutã în “fiºa postului”. Nimeni ºi
nicãieri nu poate acorda imunitate militarilor în faþa evenimentelor ex-
treme. Ca ºi colegii sãi, el a plecat în Afganistan ºtiind cã acolo existã
acest risc. Pe de altã parte, cei care l-au trimis pe Fogoraºi în Afganistan,
ºtiau ºi ei cã aºa ceva se poate întâmpla oricând. Cã nu existã nici un
mijloc de a-i proteja pe militarii noºtri de ameninþãrile care pândesc orice
teatru de rãzboi. Când ne-am asumat responsabilitatea acestei contribuþii
la cauzele globale ale pãcii planetei am fãcut-o în cunoºtinþã de cauzã.
Iar dacã este ceva de reproºat, atunci este vorba despre privirea în faþã a
acestei realitãþi ºi neinculcarea, în opinia publicã, a sentimentului par-
ticipãrii la un carnaval. I-am auzit rar, aproape de loc, pe responsabilii
armatei, vorbind despre aceste lucruri ºi pregãtindu-i pe conaþionalii
noºtri pentru veºtile neplãcute ale rãzboiului. Ceea ce este, din capul
locului, o eroare de tacticã. ªi de strategie a relaþiilor publice.
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Principiul vaselor comunicante

Darea la ivealã a clasamentului celor mai bogaþi oameni din
România este o loviturã publicisticã. Vreme de mai bine de o sãptãmânã,
subiectul se instaleazã în top deturnând atenþia publicã de la alte teme,
cu adevãrat presante ºi arzãtoare, pe baza cãrora s-ar putea alcãtui un
top cu mult mai realist: cel al primelor trei milioane de sãraci ai þãrii, de
exemplu.

Dealtfel, în topul sãrãciei se pare cã stãm mult mai bine
decât în cel al bogãþiei, pentru cã lipsurile sunt cu mult mai evidente ºi
mai palpabile decât bunãstarea unui strat social subþire. La noi, sãrãcia
e tipicã, iar bogãþia atipicã. Cu doza de relativitate inerentã, sondajul
efectuat de revista cu profil economic care l-a dat publicitãþii, pune în
evidenþã un lucru îndeobºte cunoscut: cã un numãr mic de oameni deþin
un procent semnificativ din bogãþia naþionalã. În cazul de faþã, cei 300
de nominalizaþi cu sau fãrã voia lor, dispun cam de o treime din PIB!
Pentru o þarã cu o “economie de piaþã funcþionalã” lucrul n-ar fi ieºit din
comun. Pentru România, este. Iar motivul îl constituie faptul cã aceastã
cifrã este aproximativ egalã cu ceea ce lipseºte din bugetul statului, prin
neplata obligaþiilor financiare, prin evaziune fiscalã ºi vamalã, prin prac-
tici oneroase pe piaþa subteranã a economiei.

Nu vreau sã spun cã e vorba de aceiaºi bani, cã ce se aflã în
conturile ºi în patrimoniul bogaþilor este ceea ce lipseºte din buzunarul
statului. Existã, printre cei 300, ºi un numãr însemnat de oameni care
nu au recurs la metode incorecte pentru a-ºi realiza ºi spori averile. Sau
nu la mijloace ilegale. De regulã, aceºtia sunt cei care nu s-au înconjurat
la fiecare pas de surlele ºi trâmbiþele mediatice ºi ºi-au vãzut de treabã
cu mai multã modestie decât se obinuºieºte. Sare însã în ochii oricui fap-
tul cã la vârf se aflã tocmai oamenii despre care presa a tras cel mai ade-
sea semnalele de alarmã în legãturã cu metodele neortodoxe pe care
le-au folosit pentru a prospera. ªi la fel de sãritor în ochi este faptul cã
o bunã parte dintre ei au investit în media (deobicei, în produse care con-
sumã, nu fac bani) pentru a avea un instrument eficient de a-ºi proteja
interesele ºi de a rãspunde atacurilor.

Din pãcate, în aceastã fazã de tranziþie, bogãþia la români
rãmâne tributarã principiului vaselor comunicante... 
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Demisia lui Nicolau

În zbuciumata istorie postrevoluþionarã a postului public de
televiziune episoadele de genul celui consumat deunãzi au fost suficient
de rare ºi nesemnificative pentru a fi numãrate. Aºa încât existenþa, în
aceeaºi zi a douã solicitãri simultane de demitere a preºedintelui TVR,
una din partea Puterii ºi alta din partea Opoziþiei, ar putea fi considerat
un jalon important. Nu pentru cã televiziunea publicã ar fi sau nu ar fi
echidistantã. Aici, punctele de vedere vor fi împãrþite atâta timp cât existã
opþiuni politice diferite, iar postul naþional se va putea da ºi peste cap
de trei ori ºi nu va reuºi sã mulþumeascã pe toatã lumea. ªi asta, în primul
rând, pentru cã pãrerile despre ceea ce ar trebui sã însemne echidistanþã
sunt extrem de relative ºi de contradictorii ºi nimeni nu s-a obosit - nici
mãcar forul diriguitor din subordinea Parlamentului - sã redacteze un
“regulament de echidistanþã” prin care sã se judece o situaþie fãrã ine-
rentele - acum - aproximaþii.

Ceea ce este relevant în protestele celor douã aripi politice,
este cã stârnind nemulþumirea ºi a unora ºi a altora, TVR poate considera
cã se apropie simþitor de ceea ce îi cere publicul. Pentru cã acesta este
cel care poate sã aprecieze în cel mai exact mod posibil dacã drumul pe
care se merge este cel corect. Or, dupã ani lungi de decadenþã, în care
postul naþional, grevat de o ereditate incertã, a pierdut puncte importante
de audienþã în faþa unei concurenþe care ºi-a constituit structurile cu oa-
menii ºi pe baza experienþei sale, Televiziunea Românã dã semne certe
de revigorare. Întâmplãtor sau nu, revirimentul coincide cu venirea la
cârma sa a unui adevãrat manager, dupã suita de amatori care s-au
perindat prin birourile de la etajul XI. Valentin Nicolau nu a fost om de
televiziune. Este însã un om care ºtie sã facã culturã profitabilã.
Rentabilã. Un om care cunoaºte resorturile economice ale actului artistic
ºi de culturã. Schimbãrile pe care le-a fãcut, orientarea pe care a dat-o
programelor, echipa pe care ºi-a alcãtuit-o fac ca, în lupta pentru supre-
maþia audienþei dintre douã posturi rivale, acþionând “în oglindã”, sã se
prefigureze un posibil câºtigãtor neaºteptat - Televiziunea Naþionalã.
Baza materialã ºi umanã a TVR exploatatã corespunzãtor poate produce
mai mult decât a produs pânã acum, echilibrând sensibil piaþa ºi pro-
punând un model cultural propriu, viabil, într-un mediu excesiv comer-
cializat. Este cel puþin unul dintre motivele pentru care nu cred cã e
necesar ca Valentin Nicolau sã facã ceea ce-i cer politicienii, mai ales
cã nu ei sunt cei care plãtesc grosul fondurilor prin care-ºi asigurã insti-
tuþia existenþa.

15 noiembrie



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 269

Grecea ...

Revenirea în ţară, după doi ani de surghiun pe meleagurile
sambei, a lui Ovidiu Grecea are un prim obiectiv: acela de a-şi reface
imaginea de “buldozer” câştigată pe timpul cât a funcţionat pe locul pe
care-l ocupă acum junele Ponta, sub doi premieri: Radu Vasile şi Adrian
Năstase. Ambii au renunţat la serviciile sale datorită presiunilor făcute
de către acele persoane legate în varii moduri de Putere, cărora acţiunile
sale le-au afectat interesele. Pe unele chiar, atât de grav, încât a fost nece-
sară expedierea sa la o distanţă considerabilă de ţară pentru a linişti
apele.

Renumele pe care şi l-a câştigat în aceste împrejurări excede
sensibil calităţile reale ale personajului. Dl Grecea este un funcţionar
abil, pe care-l ajută fizicul şi tupeul, succesele sale putând fi cuantificate
cu regularitate şi din această perspectivă. Mai mult: el nu este un justiţiar.
Ca fost militar, ştie să respecte disciplina şi ierarhia şi să nu vorbească
în front. Răsplata acestei tăceri o constituie rechemarea sa în ţară pentru
a i se încredinţa noi misiuni.

Prima dintre acestea e cea de prefect al Capitalei. Funcţie
cu probleme. Primul titular - dl Lucian - a stat un an şi ceva într-un ano-
nimat total. N-a existat. A venit după el Gabriel Oprea. Dinamic. Poate
prea dinamic pentru funcţia asta, aşa că a fost promovat cu prima ocazie.
Noul titular, un alt general, dar de calibru mai mic, n-a prea reuşit să se
impună. Poate că de vină a fost şi statura. E o lipsă pe care cu siguranţă
că dl Grecea o va remedia. Prin el însuşi. Devenind ceva de genul unui
“mai mult ca prefectul”. La propriu şi la figurat. Pentru că mişcarea este,
de fapt, alta. Grecea a fost adus pentru a fi aruncat în lupta cu Băsescu.
Este un candidat mai pe măsura preşedintelui democrat decât alte nume
dintre cele vehiculate până acum. Sunt cam de aceeaşi extracţie şi cultură
şi vor încrucişa arme compatibile. Până la bătălie, însă, Grecea se va fa-
miliariza cu mediul şi cu problematica. Şi cu adversarul. 
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O campanie de compromitere 
a gazetarului Ungureanu

Dacă până la urmă n-ar fi vorba de situaţia de viaţă, de exis-
tenţă profesională a unui om, tot tapajul care se face în jurul licenţierii
ziaristului Traian Ungureanu nu e altceva decât o furtună într-un pahar
cu apă. O furtună care, în afară de opiniile pur personale a celor care o
acţionează, nu are nici un fel de suport!

Şi asta, pentru că, într-o economie de piaţă, comercială, ca
cea pe care ne-am dorit-o şi în care ne-ar place să funcţionăm, gu-
vernează o lege fundamentală: cea a raporturilor contractuale dintre an-
gajat şi angajator. E dreptul angajatorului ca la expirarea termenului
contractual, să decidă, fără a da explicaţii de natură morală sau emoţio-
nală, dacă mai doreşte sau nu să lucreze cu respectivul angajat, indiferent
cât de genial este acesta.

Traian Ungureanu este un gazetar talentat. Asta nu
înseamnă, însă, că, automat, are un loc rezervat la BBC până la sfârşitul
vieţii. După cum nici BBC nu este obligat să-şi selecteze jurnaliştii în
funcţie de gradul de apreciere al acestora din partea anumitor cercuri
jurnalistice sau politice. Judecând lucrurile în forma în care ni le propun
unii dintre colegii mai preocupaţi de acest caz decât ar fi normal,
înseamnă că orice licenţiere şi angajare ar trebui să se facă în urma unui
referendum. Mă îndoiesc că cei care pledează teoretic pentru aşa ceva
aplică în propria lor ogradă acest principiu. Apoi, toată chestiunea devine
comică în momentul în care licenţierea ziaristului e pusă pe seama
“servilismului” BBC-ului faţă de Putere! Postul britanic şi-a câştigat
prestigiul de obiectivitate şi de fair-play nu doar  prin condeiul lui Traian
Ungureanu, ci printr-o întreagă echipă care acum se vede pusă la zid din
raţiuni de conjunctură. Tot acest circ, consumat în editoriale şi talk-
show-uri, acţionează în ultimă instanţă în defavoarea celui în numele
căruia a fost declanşat, proiectându-i un profil de justiţiar şi o psihologie
de extremist de care gazetarul este cu siguranţă străin şi care nici nu-l
vor ajuta să-şi reia şi să-şi continue demersul profesional, fără a rămâne
cu eticheta omului pe care BBC-ul l-a aruncat afară din redacţie. 
Indiferent de motive... 
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Omagiu lui Caragiale

Viitoarea bancnotă de 1 milion de lei, care va fi aruncată pe
piaţă de către Banca Naţională la începutul anului viitor, va avea – se
spune – imprimată figura marelui dramaturg Ion Luca Caragiale.

Se non e vero, e ben trovato! – spune italianul în asemenea
situaţii, în timp ce românul le sintetizează cu un sugestiv: au nimerit-o!
Asocierea acidului critic al societăţii burgheze cu performanţa unei
economii care în doar 14 ani creşte de 10.000 de ori valoarea nominală
a monedei curente, în detrimentul valorii sale reale, este cât se poate de
potrivită. Dacă ar mai trăi, Nenea Iancu n-ar ezita, poate, să scrie o nouă
“Scrisoare pierdută”, un nou “D-ale Carnavalului” şi o “Noapte Fur-
tunoasă” alimentându-se copios dintr-o realitate ce nu mai are nevoie să
fie aranjată în nici un fel pentru a  răspunde exigenţelor geniului comic
şi a celui satiric.

“Leul greu”, care ar fi însemnat tăierea a 3-4 zero-uri şi re-
ducerea aferentă a masei monetare a fost amânat până după alegeri. Cu
un an adică. An în care românii vor avea privilegiul să vadă cu ochii lor
cum e să devii milionar dintr-un foc. Şi cum acest lucru nu-ţi poate
schimba condiţia de viaţă. În bine.

Decizia BNR este discutabilă cel puţin dintr-un punct de
vedere. Nu numai că apariţia noii bancnote va fi un semn că inflaţia nu
numai că nu dă înapoi, dar continuă să crească, dar ea anulează din start
şansele de a face acomodarea cu moneda europeană mai puţin acciden-
tată. Nimeni nu se îndoieşte de faptul că adoptarea euro, după ce vom
adera la Uniune, va genera un anumit stress psihologic, care nu a ocolit
ţări mult mai pregătite decât noi pentru această tranziţie. Or, întârzierea
adoptării leului greu, în favoarea bancnotei de 1 milion, reprezintă un
semnal negativ pe care BNR şi-l asumă, probabil din raţiuni electorale,
cu consecinţele de rigoare. Trădare să fie, dar s-o ştim şi noi, am putea
spune parafrazându-l pe cel al cărui chip ne va face, şugubăţ, cu ochiul,
de pe bancnota de milionari.

19 noiembrie



272 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Avem şi noi faliţii noştri!
Un fost disident sovietic în pană de subiecte care să-l readucă

în atenţie, lansează o bombă: la simpozionul “Mişcări şi acţiuni disidente
în perioada comunismului târziu”, desfăşurat la Braşov, el afirmă că
“Moscova a început operaţiunile din ‘89 pentru a schimba puterea şi în
România. Revoluţiile din Europa de Est au început ca o operaţiune sovietică
a KGB”. Adăugând: “Şi în România, liderii Revoluţiei au fost infiltraţi în
agenţia sovietică, care era dirijată să schimbe regimul comunist”.

Prima şi cea mai dură reacţie a fost aceea a preşedintelui
Iliescu, ultimul dar nu cel de pe urmă lider al Revoluţiei. Domnia sa crede
că “ideile nu-i aparţin dlui Bukovski. Cineva de la noi i le-a injectat”. Dl
Iliescu exprimă acest punct de vedere regretând faptul că acesta “repetă
nişte sloganuri care au dominat viaţa politică românească la începutul anului
‘90”.Probabil că nu întâmplător, revelaţiile lui Bukovski - cel care, dealtfel,
a părăsit Uniunea Sovietică înainte de evenimentele din ‘89, refugiindu-se
(cu permisiunea regimului comunist) în Israel, accesul său direct la infor-
maţii “clasificate” privind evenimentele fiind în mod evident mediate - curg
pe albia săpată de Guşă, recent, referitoare la ideea unei lovituri de stat în
loc de Revoluţie. Aceste teorii au darul să umbrească meritele revoluţiei
propriu-zise, şi de aici revolta preşedintelui şi replicile sale dure, ce nu prea-
i stau în obişnuinţă.

Subiectul a fost, de 14 ani încoace, întors pe toate feţele, iar
scenarita a lucrat din plin oferind fel de fel de variante, unele dintre ele
de-a dreptul abracadabrante. Teoria loviturii de stat nu ţine, pentru că, în
acest caz ea n-ar fi făcut altceva decât să evite implicare populară în cursul
evenimentelor, menţinând un statu-quo care, evident, nu a funcţionat. Mai
larg acceptată este ideea că peste mai multe scenarii, aparţinând serviciilor
de informaţii ale unor puteri interesate (sovietice, americane, maghiare, is-
raeliene) s-a suprapus revolta populară autentică, aceea care a şi tranşat, în
cele din urmă, formula. Acest lucru nu exclude preponderenţa acţiunilor
unor anumite servicii secrete, mai active decât altele, şi încercarea acestora
de a influenţa evenimentele în direcţia dorită. Ideea a fost, dealtfel, confir-
mată chiar de către primul raport al SRI, elaborat sub direcţia lui Virgil
Măgureanu, care în anexele sale, ce n-au fost date publicităţii, îi
menţionează, ca agenţi de influenţă ai sovieticilor, cel puţin pe doi dintre
protagoniştii evenimentelor: Sergiu Nicolaescu şi profesorul Mânzatu! Din
câte ştiu eu, ideea nu a fost retractată şi documentul există. Asta mă face să
accept, cel puţin parţial, opinia disidentului Bukovski, indiferent de cât a
fost de “injectat” sau de dezinformat. Avem, deci, şi am avut “faliţii noştri”.
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Unde (nu) ne sunt bogătaşii

Cu toate imperfecţiunile lui, clasamentul celor mai bogaţi
români are meritul de a atrage atenţia asupra unui proces complex de
ierarhizare socială, în zona sa superioară. 

Evident că evaluările publicaţiei nu trebuie şi nu pot să fie
luate de bune, pentru că există o importantă doză de relativitate, în spe-
cial în privinţa definirii noţiunii de bogăţie. Pentru cea mai mare parte a
spectatorilor acestui veritabil show monden, bogăţia este asimilată
sumelor de bani cash pe care aceştia îi deţin în bancă sau în safe-ul pro-
priu. Nimic mai eronat, iar această prejudecată ţine de lipsa noastră de
cultură în materie de proprietate, o lacună explicabilă prin prisma unei
jumătăţi de secol de încercări de discreditare şi de descurajare a dorinţei
naturale de înavuţire. Apoi marja de eroare: când vorbeşti despre o avere
între 100 şi 200 de milioane de dolari, spaţiul dintre minim şi maxim te
copleşeşte şi devine de dimensiunile unui continent neexplorat! Între
cele două repere pot exista o suită de milionari în dolari, care ar umple
un clasament adiacent! Apoi mai vine chestiunea psihologică: cu sigu-
ranţă că din acest “top 300” lipsesc pe puţin vreo sută de bogătaşi ade-
văraţi, care însă nu doresc din varii motive să fie popularizaţi. 

Aceştia sunt foarte mulţumiţi să-şi vadă de treabă fără să
intre în circuitul şicanelor şi hărţuielilor la care sunt supuşi, de obicei,
cei avuţi, atât de publicul aflat în nevoi, cât şi de unele autorităţi. Umplu,
în schimb, coloanele clasamentului o seamă întreagă de pseudo sau foşti
bogătaşi, pentru care condiţia mondenă este aceea care îi poate ajuta
să-şi mai mişte din afacerile muribunde, sau să aibă acces în anumite
zone ale deciziilor publice pe această bază. 

Din acest punct de vedere, investigatorii revistei au fost, cu
siguranţă, supuşi unui proces de dublă manipulare, căruia nu aveau cum
să-i facă faţă.

Şi nici nu vor avea, atâta timp cât unicul criteriu valabil -
taxele şi impozitele plătite la stat - nu funcţionează. Sau funcţionează
defectuos. 
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Mitul Hagi la răscruce

Hagi a plecat şi de la Bursaspor. A plecat ca un învins,
nereuşind să-şi dreagă nici aici cariera de antrenor. Cu fiecare nouă
încercare, Gică mai pierde ceva din strălucirea căpătată de-a lungul
anilor petrecuţi în teren, ca jucător de geniu. Hagi a fost de-a lungul în-
tregii perioade în care a jucat, principalul agent de influenţă al României
în lume. El a preluat această ştafetă de la Nadia Comăneci şi a dus-o
peste tot pe unde l-au purtat meciurile şi contractele.

Cât timp a jucat, Hagi şi-a menţinut şi îmbunătăţit imaginea
constant, răspunsul său la aşteptările marelui public fiind întotdeauna
pe măsură. Lucrurile au început să scârţâie în momentul în care oboseala
acumulată şi-a spus cuvântul. În teren, Hagi n-a mai fost cel cunoscut.
Nervii i-au cedat, a avut tot mai des ieşiri necontrolate şi lacunele din
educaţie au ieşit la iveală. Marele capitol de simpatie acumulat i-a permis
însă să depăşească aceste momente şi a putut să iasă din activitatea com-
petiţională cu fruntea sus.

Anumite nehotărâri, alimentate şi de presiunea publicului,
şi-au pus însă amprenta pe stilul său. Retragerile şi revenirile sale la
Naţională, fără ca acestea să se soldeze cu o contribuţie hotărâtoare,
aveau să prefaţeze numeroasele inconsecvenţe viitoare. Strălucitul fot-
balist nu a avut şi nu are calităţile care i se cer unui mare antrenor. Arun-
cat de ambiţiile celor din jur în “groapa” Naţionalei, Hagi a eşuat. A
eşuat şi profesional şi psihic, reuşind în timp record să-şi ridice în cap
presa, prin comportamentul său neadecvat faţă de aceasta. Neacordându-
şi răgazul necesar să înveţe, pe lângă oamenii care stăpânesc într-adevăr
meseria, Hagi s-a aruncat şi în aventua conducerii unei echipe străine.
Mai mult decât acasă, printre străini, insuccesele nu se iartă şi tocmai în
ţara în care a cunoscut cele mai mari triumfuri ale sale, Hagi s-a văzut
în situaţia de a deveni nepopular. 

Întoarcerea sa acasă este semnul unei supărări, neclarificate,
pe el însuşi. Din această psihologie există riscul ca Gică să-şi asume o
condiţie de nedreptăţit, ceea ce ar fi cel mai grav lucru care i se poate
întâmpla.

Hagi are nevoie de o perioadă în care să se înţeleagă cu sine
însuşi, fără tentaţia autodriblării. Dacă doreşte ca mitul să-i supra-
vieţuiască.
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Încredere şi alegere

Sondajul CURS comandat de Fundaţia pentru o Societate
Deschisă pune în evidenţă un element deosebit de interesant: acela al
decalajului dintre încredere şi opţiunea de vot.

Privind lucrurile mai relaxat ai avea impresia că între cele
două categorii se pune, de regulă, semnul egalităţii. Adică îl votez pe
cel în care am (multă) încredere! Dacă nu am încredere, nu are nici o
logică să-l votez!Din amintitul sondaj reiese că, deşi doar 30 la sută din-
tre potenţialii alegători au încredere în partidul aflat la putere, 43 la sută
l-ar vota! Deci, din trei inşi care-i oferă votul, doar doi au încredere în
el şi în liderii săi. Situaţia stă invers cu “opoziţia democratică”; deşi,
separat, cele două formaţiuni adună încrederea a 39 la sută dintre votanţi,
doar 30 la sută vor pune în urnă ştampila pe buletinele lor comune! PUR
se bucură de încrederea a 6 la sută din votanţi, dar de voturile a doar 3
la sută dintre aceştia. Cel mai echilibrat ca deobicei, este UDMR, cu o
diferenţă de doar un procent.

Care poate fi explicaţia acestor situaţii? Ea ar trebui căutată
ceva mai în urmă. De exemplu, la scrutinul din 2000. Atunci s-a întâm-
plat, pentru prima dată, un fenomen contradictoriu: deşi nu împărtăşeau
încrederea în modelul politic al domnului Iliescu, foarte numeroşi au
fost românii care l-au votat atunci, în turul 2. Ei se aflau în faţa unei
dileme: care este “răul” preferabil, între Iliescu şi Vadim? Probabil că
problema se pune cam în aceeaşi termeni: PSD-ul are problemele şi vici-
ile lui, îndeobşte cunoscute. Nu puţini sunt însă cei care nu mai găsesc
de cuviinţă să rişte şi să repete experienţa din ‘96, sau să cauţioneze un
partid imprevizibil.

O altă chestiune controversată din amintitul sondaj este
aceea a persoanei celei mai potrivite pentru a fi premier. Dacă în absenţa
lui Iliescu, rolul de preşedinte se consideră a i se potrivi cel mai bine lui
Adrian Năstase, cei intervievaţi nu sunt de aceeaşi părere când vine
vorba de funcţia de premier. Deşi, fără îndoială, Năstase este cel mai
bun premier dintre câţi s-au perindat pe la Palatul Victoria, doar 8 la sută
dintre subiecţi l-ar mai vrea acolo, considerându-l mai potrivit pe Stolo-
jan. În acest caz a funcţionat impecabil impactul mediatic al intransi-
genţei fostului prim-ministru în faţa tăvălugului sindicalist, în ciuda
erorilor - unele dintre ele extrem de grave (vezi “naţionalizarea valutei”)
- comise de acesta pe când s-a aflat în fruntea Guvernului. 
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Revoluţia de postav de la Tbilisi

Curios lucru: Şevardnadze nu părea să facă parte dintre foştii
prim-secretari, deveniţi preşedinţi-dictatori în fostele republici sovietice
din Asia. Contribuţia sa la perestroika lui Gorbaciov şi rolul jucat, ca mi-
nistru de Externe al Uniunii Sovietice, la realizarea, pentru prima dată în
istoria ultimului secol, a unei coaliţii mondiale împotriva agresorului (e
vorba despre primul război din Irak) îl calificau drept una dintre minţile
luminate ale sfârşitului de mileniu, şi ca pe unul dintre artizanii descătuşării
Estului European. În faţa acestei panoplii progresiste, amintirea sa ca fost
general KGB pălea şi rămânea de domeniul trecutului. 

Odată cu dezmembrarea Uniunii, Şevardnadze a fost chemat
imperativ acasă, în Georgia natală, şi, practic, purtat pe braţe spre preşe-
dinţie. Locuitorii micului - şi relativ prosperului, în perioada comunistă -
stat georgian vedeau în Şevardnadze şansa accederii rapide la o identitate
proprie, acesta fiind vedeta aptă să atragă simpatia lumii şi sprijinul nece-
sar.

Până la un punct, Şevardnadze a reuşit să capteze acest capital
de simpatie externă. N-a reuşit, însă, să îl facă să lucreze în folosul poporu-
lui său. Democratul perestroikist s-a reîntors, treptat, în propriul său trecut,
ajutat fiind şi de instabilitatea emoţională cronică a conaţionalilor săi. Scă-
pat ca prin minune din câteva atentate puse la cale de adversarii săi politici
(sau economici?) Şevardnadze şi-a întărit sistemele de securitate. De aici
până la o dominaţie autoritară asupra instituţiilor şi a cetăţenilor n-a mai
fost decât un pas. Poate că şi acest pas ar fi fost acceptat, în maniera în
care e acceptat în întreaga Asie fostă sovietică, unde actualii preşedinţi de-
veniţi dictatori au înlocuit marxism-leninismul cu islamismul dintr-o trăsă-
tură. Numai că deteriorarea situaţiei economice şi creşterea corupţiei
-fenomen specific unor astfel de conjuncturi - au făcut ca în ochii ma-
jorităţii georgienilor Şevardnadze să devină tot mai de nesuportat.
Aparenţele democratice pe care le-a mai păstrat i-au jucat festa, permiţând
Opoziţiei să denunţe fraudele grosolane din alegerile abia consumate şi să-
şi atragă de partea sa categoria activă de populaţie nemulţumită. De aici şi
până la ceea ce s-a întâmplat sâmbătă şi duminică, distanţa a fost scurtă.
La fel ca şi perestroika lui Gorbaciov, spoiala de democraţie a lui Şevard-
nadze s-a dovedit, în ultimă instanţă, ineficientă, el avându-i a suporta con-
secinţele. Rămâne o întrebare: de ce, în încrâncenarea sa de a rămâne la
Putere, nu a recurs la forţă? Probabil că răspunsul poate fi găsit în schim-
bările fundamentale care au avut loc în lume în ultimele două decenii. Forţa
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brutală, sângeroasă, nu mai poate reprezenta o soluţie. De aceea, cred că
între Revoluţia română, şi cea georgiană nu sunt decât vagi asemănări:
este, poate, ultimul episod din lumea civilizată al traversării unei situaţii
de criză pe o asemenea cale. La Tbilisi a avut loc o revoluţie de postav:
una de la care georgienii n-ar trebui să aştepte mare lucru. Cel puţin atâta
timp cât datele fundamentale ale problemelor lor nu vor putea fi schimbate. 

25 noiembrie 

Secretul lui Michael Jackson

Îmi amintesc faptul că, atunci când a concertat în România,
prin ‘92 dacă nu mă înşel, Michael Jackson a fost privit ca un zeu pogorât
printre muritori. Nimic nu a fost considerat excesiv pentru a i se îndeplini
capriciile. Unul dintre acestea, pe care organizatorii l-au explicat îndelung
presei, a fost acela al nevoii lui Michael de a avea în preajmă copii, de a se
întreţine cu ei, de a-i mângâia şi de a le oferi cadouri. Pornind de la această
cerinţă, un grup de copii români a fost cărat peste tot după el, iar în timpul
concertului au fost mângâiaţi şi răsfăţaţi cu regularitate de către cântăreţul
care-şi lua scurte pauze pentru a-şi reface forţele. Dragostea lui Michael
pentru copii era cuvântul de ordine al zilei, şi ea a fost înţeleasă de români
aşa cum este firesc să fie înţeleasă. Rumorile în legătură cu un aurolac pe
care l-ar fi luat de pe stradă şi l-ar fi dus cu el la Snagov, să-i ţină de urât
peste noapte au fost considerate colportări nedemne şi calomnii la adresa
îndrăgitului star.

Ceea ce se întâmplă acum cu Michael Jackson ne arată că în-
drăgitul star a fost, dintotdeauna, un pedofil înrăit, care şi-a folosit celebri-
tatea şi banii pentru a-şi satisface nevoi nefireşti. Celebritatea şi banii l-au
ajutat să scape de mai multe ori de braţul legii, conferindu-i un soi de imu-
nitate, nedreaptă şi periculoasă. Nu ştiu cât de mult l-au costat aceste dis-
tracţii (într-un singur caz, din urmă cu câţiva ani, se vorbea despre 15 sau
20 milioane de dolari plătite pentru retragerea unei plângeri) dar acum se
pare că i se înfundă. Lumea s-a cam săturat de năravurile lui şi de pretenţiile
de onorabilitate. Cine şi-a imaginat că se va cuminţi cu timpul, s-a înşelat.
Pentru că viciul acesta pare să nu aibe vindecare, iar practicanţii săi rămân
printre cei mai nocivi şi de neacceptat pentru societate.

Desigur, Michael a fost, poate că mai este încă, un mare talent.
Talentul său nu justifică însă, în nici un fel, o toleranţă care, practic, se în-
toarce de fiecare dată împotriva sa.
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Dormi liniştit! 
SRI veghează pentru tine!

“Demonstraţia de forţă” făcută pe străzile Bucureştiului, de
către efectivele Poliţiei, Jandarmilor şi ale Brigăzii Antitero a SRI, după
atentatele de la Istanbul a avut un aer mai mult comic decât liniştitor.

Efortul acesta mi-a amintit de “tropăitul” activiştilor pe cu-
loarele partidului unic, atunci când voiau să arate şefilor că sunt la datorie
în orice moment. Nu ştiu la ce ajută, la ce poate ajuta, această tropăială, cu
maşini de intervenţie, mascaţi şi cu toată tehnica din dotare. Pentru că orice
persoană, cât de cât informată asupra evoluţiilor din teoria şi practica tero-
rismului internaţional, ştie că lucrurile s-au schimbat. Dramatic.

11 septembrie 2001 a inaugurat o nouă fază în confruntarea
dintre civilizaţie şi fanatism. O fază în care principalul mijloc de control -
instinctul de supravieţuire - nu mai funcţionează. Împotriva unui om decis
să moară nu ai prea multe mijloace de contracarare la îndemână. O
dovedeşte, aproape în fiecare zi, ceea ce se întâmplă în Irak sau în Israel.
O societate pregătită pentru un asalt fără sfârşit, cu structuri bine puse la
punct, cum este Israelul, nu poate să stăvilească fenomenul nici măcar cu
zidul înălţat, ca la Berlin, între cele două comunităţi. Escalada acţiunilor
creşte numărul victimelor, iar acesta sporeşte cota de intoleranţă şi înde-
părtează şansa unei înţelegeri sau a stopării violenţei.

Şansa noastră de a nu avea evenimente de acest gen ţine ex-
clusiv de întâmplare. Şi de miză. Oricât ar veghea SRI-ul, oricât ar fi cu
ochii în patru, nu va putea împiedica o tentativă, pentru simplul motiv că
nu este posibil să protejezi permanent toate punctele vulnerabile ale soci-
etăţii. În momentul în care, după ‘89, a pierdut controlul asupra mişcării
potenţialelor ţinte teroriste, şansele de a reface sistemul de protecţie sunt
extrem de reduse. În locul tropăielii pe şosele, acolo unde eventualii tero-
rişti nu se vor da în stambă, instituţia condusă de dl Timofte, care a cam
reuşit să se descalifice sub precedentul mandat, prin deturnarea abilă a unor
evenimente incomode spre ordinea publică (pentru ca şefii antiterorismului
să se poată dedica activităţilor culturale) ar trebui să se concentreze asupra
recâştigării terenului în activitatea informativă. Pentru că aici e zona critică,
ce a făcut ca instituţia să comită gafele impardonabile din timpul pregăti-
rilor pentru intervenţia în Irak. Gafe care ne-ar fi putut expune deja unor
eventuale ameninţări teroriste.
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Va fi Geoană aruncat 
în groapa cu lei?

Mircea Geoană are ceva de copil răsfăţat. Soarta nu i-a fost
aproape niciodată ostilă. L-a răsfăţat Meleşcanu, al cărui purtător de cu-
vânt a fost. L-a răsfăţat Constantinescu, în mandatul căruia a devenit cel
mai important ambasador - la Washington. L-a răsfăţat şi Năstase, care
l-a preluat şi l-a promovat ca ministru de Externe.

Geoană a parcurs, într-un timp scurt, cam toate treptele ie-
rarhice din cariera unui diplomat. Devenind ministru, s-a desprins oarecum
de diplomaţie, apropiindu-se de politică. Cu paşi mici şi cu circumspecţie.
Până nu demult, era singurul membru al Guvernului, fără grad în ierarhia
de partid. L-a obţinut şi pe acesta...

Pe Geoană îl răsfaţă şi sondajele de opinie. În majoritatea
celor efectuate în ultimii doi ani apare pe locuri fruntaşe, la imagine şi în-
credere publică. Într-unele dintre acestea, chiar depăşindu-şi şefii pe linie
ierarhică. Un lucru plăcut orgoliului, dar delicat în acelaşi timp. Pentru
că, aşa cum pe bună dreptate observa, recent, premierul Năstase, “miniştrii
de externe au mereu o imagine excelentă”. Iar această imagine vine -
ne-o spune tot dl Năstase - din faptul că “fac declaraţii la aeroport atunci
când pleacă şi pe urmă când se întorc, spun ce se întâmplă în lume.” Pre-
mierul ştie bine acest lucru, pentru că a fost şi el ministru de Externe şi
avea o imagine foarte bună. De când e premier, lucrurile s-au mai schim-
bat, pentru că “atunci când cobori în arenă pentru a te ocupa de bătălii cu
PNL şi PNŢCD se mai schimbă lucrurile” - arată acelaşi Năstase, con-
cluzionând cu înţelepciune: “Nu se poate să te iubească toată lumea!”

Cât se poate de adevărat! Pentru Mircea Geoană deficitul de
dragoste publică poate constitui o piatră de încercare. Atâta timp cât el
figurează în planurile actualei Puteri ca fiind candidat pentru o funcţie în
care trebuie să întâmpine şi alte sentimente, cariera calmă, lineară, de mi-
nistru de Externe, nu-i mai este de folos. PSD-ul va trebui să-l arunce în
arenă pe o altă poziţie, mai pragmatică şi mai apropiată de realitatea in-
ternă, pe care Mircea Geoană n-o prea mai cunoaşte decât din faxurile pe
care i le trimite cabinetul său în colţurile de lume pe unde poposeşte cu
treburi globale. 

Observaţia premierului nu mi se pare nici pripită şi nici în-
tâmplătoare şi ea poate fi privită ca un semnal al viitoarelor strategii elec-
torale, în care răsfăţatului Mircea Geoană i se va pune în faţă un test de
adaptare pe care trebuie să-l treacă.
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Nevoia de steaguri

A venit vorba despre steaguri în “Revista presei” de la
România International, post demn de mai multã atenþie: dacã avem do-
rinþa, de ziua naþionalã, de sãrbãtori, sau pur ºi simplu când ne vine, sã
arborãm drapelul naþional în poarta casei sau în balconul blocului, ce
facem? De unde luãm tricolorul? O soluþie - periodicã - este sã-l furãm
de pe stâlpii pe care e arborat la sãrbãtori. Nu e frumos, dar scopul e
nobil. Alte mijloace nu prea existã. Nu-mi amintesc sã fi auzit de vreun
magazin de specialitate din care sã-l poþi cumpãra. Societatea care pro-
duce astfel de obiecte e ocupatã pânã peste cap cu comenzile guverna-
mentale, deoarece vizitele oficiale se succed cu o vitezã nebunã. Este o
situaþie de crizã, ºi ca orice crizã are niºte explicaþii.

Cea mai importantã este de ordin psihologic. Dupã decenii
de îndoctrinare, în care însemnele naþionale au fost confiscate de factorul
politic ºi au fost subordonate simbolurilor de partid, populaþia a ajuns
la o stare de lehamite explicabilã. Aceastã lehamite a operat în decuparea
stemei comuniste de pe tricolor. Odatã cu stema, a cãzut în dizgraþie ºi
tricolorul. Iar odatã cu tricolorul s-a pierdut ceva ºi din sentimentul
naþional. Revenirea a fost grea ºi plinã de hopurile generate de repoliti-
zarea naþionalului. Succesiunea de zile naþionale maculate de discursuri
partizane ºi de manifestãri antagoniste a fãcut ca însãºi ideea de la
naþionalism - ºi aici mã refer la naþionalismul sãnãtos, firesc - sã fie re-
fuzatã, ca opunându-se cursului de deschidere faþã de valorile civilizaþiei
occidentale. În ultimii ani, lucrurile au început sã reintre în normal. Din
ce în ce mai mulþi sunt cei care preþuiesc ºi respectã însemnele naþionale,
care ar dori sã-ºi afirme acest respect. Dar nu au cu ce...

Cine a cãlãtorit în strãinãtate ºtie ce densitate au, în zonele
turistice ºi în magazinele de suveniruri, steagurile, stemele ºi alte sim-
boluri naþionale. La noi ele lipsesc cu desãvârºire. Iar aceastã lipsã poate
fi remediatã prin recursul la principiile pieþei. Când întreprinzãtorii îºi
vor da seama cã producþia de steaguri ºi steme poate aduce beneficii,
atunci vom putea cumpãra ºi steaguri, ºi steme, ºi poate tricouri cu tri-
colorul - cu sau fãrã gaurã. Atunci vom putea socoti cã trãim, în sfârºit,
într-o þarã normalã, printre oameni normali. Cu simþ naþional ºi comer-
cial în acelaºi timp.  
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Despre plesnirea 
funcþionarilor publici

Dl preºedinte Iliescu are pãreri ferme în legãturã cu multe
lucruri ºi faptul cã nu ºi le schimbã dupã cum bate vântul este lãudabil.
Una dintre aceste pãreri þine de neacceptarea fenomenului de corupþie.
Dânsul zice - a fãcut-o recent - cã funcþionarii corupþi ar trebui luaþi de
guler ºi plesniþi de cãtre cetãþean, în felul acesta existând ºanse reale de
a se mai stârpi din fenomen ºi din reprezentanþii sãi.

Viziunea dlui preºedinte este, pare-mi-se, uºor idilicã. Ar în-
semna cã funcþionarul corupt ori este dotat cu niscai însemne dupã care
îþi dai seama ce hram poartã, ori dialogul se duce la modul: “îmi dai
atâta, îþi rezolv problema!” În realitate, lucrurile nu se întâmplã nici într-
un fel, nici în altul. De regulã, mita nu este cerutã, ci este sugeratã insi-
dios, prin diferite metode care au atins culmi ale rafinamentului. De
regulã, cetãþeanul ajunge la concluzia cã ar trebui sã dea mitã, dupã ce
este supus la tot felul de tracasãri ºi amânãri. În felul acesta reiese cã,
de fapt, funcþionarul este cel agresat, cel ademenit, cel fãcut vulnerabil
de cãtre potenþialul mituitor. Ajunge chiar el sã creadã cã cedeazã din
raþiuni umanitare, fãcându-i solicitantului un favor ºi fiind, de fapt, obli-
gat sã primeascã ceea ce-i dã acesta. Este, de fapt, un soi de dublã con-
spiraþie, în care se exercitã, pe de o parte, presiunea celui care doreºte
sã-ºi rezolve problemele (uneori chiar cu preþul ilegalitãþii) ºi rezistenþa
celui care rezolvã cu întârziere sau nu rezolvã lucruri ce intrã, de fapt,
în obligaþiile sale de serviciu.

Adnotându-l pe dl preºedinte, aº spune cã nu doar cetãþeanul
trebuie sã-l ia de guler ºi sã-l plesneascã pe funcþionarul corupt, dar cã
ºi funcþionarul cinstit trebuie sã-l ia de guler ºi sã-l plesneascã pe ce-
tãþeanul abuziv ºi persuasiv, care doreºte rezolvãri la care n-ar avea drep-
tul. Din aceste plesnituri reciproce ar putea rezulta un climat mai curat
ºi mai puþin nociv.
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Remanierea de toamnă-iarnă

Avem, din nou, Guvern complet! Odată cu numirea - înainte
de termen - a noilor miniştri, Executivul intră pe ultimii metri ai celui
de-al treilea an de guvernare cu formaţia standard rezultată din revizuirea
din vară. Noii miniştri nu sunt prea cunoscuţi. Ba dimpotrivă. Au însă o
calitate, comună: sunt tineri. Ei coboară substanţial media de vârstă şi
modifică structura socioprofesională a Guvernului. Dacă Ovidiu Brân-
zan, medicul din Timişoara este un neofit în ale guvernării, Alexandru
Fărcaş are deja o bună experienţă, acumulată la Interne în probleme de
integrare. Cu siguranţă, va face faţă noilor sale atribuţii. Cred că situaţia
se prezintă ceva mai complicat pentru dl Brânzan: el nu vine în noua
funcţie nici cu argumentul unei cariere profesionale deosebite, şi nici cu
acela al unui politician hârşit în chestiuni de acest gen. Blănculescu nu
a făcut decât să stârnească şerpăria de la Sănătate, fără să aibă timpul
necesar pentru a o eradica. Putea-va, oare, să se măsoare cu experţii în
manevrele de tot felul, învechiţi în rele, tânărul medic de pe Bega? Şi
Beuran a pornit la drum, încrezător şi hotărât (chiar împotriva avertis-
mentului pe care i l-a dat preşedintele) şi şi-a rupt gâtul într-un termen
record. Nu pentru nefericitul plagiat, ci pentru motive mult mai adânci
şi cu miză de milioane. De dolari, bineînţeles.

Tot în categoria acestei remanieri speciale (e prima dată, în
istoria guvernelor postdecembriste când se face o primenire în bloc pe
bază de demiteri) intră şi rearanjarea la vârf a Poliţiei Române, printr-o
serie de mişcări în cascadă: chestorul Sandu trece în locul lui Fărcaş, cu
o treaptă mai sus, în minister, în locul său vine adjunctul, iar în locul ad-
junctului e promovat un tânăr ofiţer de la Capitală. Sandu şi Sorescu au
împărtăşit o soartă comună în timpul “dictaturii ţărăniste”, fiind per-
cepuţi ca oameni ai vechiului “regim”. Pentru acest motiv au căzut în
dizgraţie, unul fiind aruncat la şcoala din Olteniţei, iar celălalt la secre-
tariatul Capitalei, unde au ispăşit până la schimbare. Au revenit în forţă,
iar acum îşi continuă marşul spre cele mai înalte trepte ale ierarhiei mili-
tare dintr-un minister tot mai civil. Această mişcare dă şi semnalul pro-
movării unui val de ofiţeri tineri, mai puţin dependenţi de vechile stări
de lucruri şi, poate, mai capabili să facă din Poliţie o instituţie cu ade-
vărat respectabilă.
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Datul cu părerea la români

Aflăm cu surprindere, dintr-un interviu publicat recent în
presa centrală, că dl Alin Burcea, patronul firmei de turism “Paralela
45” ştie cu exactitate de ce are nevoie turismul românesc pentru a ieşi
din marasmul în care se bălăceşte în prezent.

Surpriza vine din faptul că până nu demult - practic, cu vreo
două luni înainte ca ministerul să se desfiinţeze - domnul Burcea a fost
secretar de stat la Turism! Se afla într-o poziţie de maximă răspundere,
de unde putea să vadă foarte bine care sunt problemele. Şi, cu experienţa
pe care o avea, să poată găsi soluţiile. De altfel, această presupusă ex-
perienţă a fost motivul principal pentru care dl Burcea, până în acel mo-
ment membru al PD şi candidat la funcţia de consilier al sectorului 5, a
fost cooptat în echipa ministerială a PSD, intrată  “în pâine” la finele lui
2000. Condiţia de fin al fostului ministru a fost doar una colaterală şi ea
probabil că nu a cântărit la fel de greu. Cât timp a fost la Guvern, dl
Burcea şi-a pus competenţa mai ales în slujba promovării intereselor
proprii în domeniu, el rămânând, de facto, patron şi coordonator al pro-
priei firme, pe care o dirija de la sediul ministerului. Excesele comise în
această direcţie - ce au culminat şi cu achiziţionarea unor terenuri scoase
la licitaţie de minister în staţiunea Neptun - au sfârşit prin a-l irita pe
premier, care a dispus darea sa afară. Decizie pusă în aplicare, cu strân-
gerea de inimă firească, de către însuşi ministrul-naş!

După o perioadă de acomodare cu noua/vechea sa condiţie
de agent economic, dl Burcea a devenit brusc activ şi a început să aibă
păreri. Şi să le şi exprime cu aplombul celui care nici usturoi n-a mâncat
şi nici gura nu-i miroase a altceva decât apă de trandafiri. Dl Burcea se
dedă astfel cu voioşie unui sport popular la români: datul cu părerea în
materie de orice, dar mai ales în domeniile în care au activat, lăsând în
urmă dezastru. Este o caracteristică aproape generală a deţinătorilor de
varii funcţii publice care, atunci când sunt înlăturaţi de la accesul la caş-
cavalul public, devin brusc competenţi şi obiectivi.
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Modificarea lui Vadim

A devenit un truism faptul că Vadim Tudor este el însuşi un
partid şi că cei din jurul său nu prea fac altceva decât să-i confere su-
portul democratic şi constituţional necesar. Gazetarul Corneliu Vadim
Tudor devenit politicianul cu acelaşi nume, este un om-orchestră şi mă
îndoiesc că în absenţa sa formaţiunea ar putea rezista ca o prezenţă sem-
nificativă pe scena politică. Paradoxul sistemelor democratice constă
tocmai în lipsa de democraţie a formaţiunilor politice din spectru, domi-
nate până la un nivel totalitar de personalităţile puternice ale celor în
jurul cărora au fost construite. PRM este un astfel de caz de “one man
show”, de formaţiune care depinde până în cele mai mici amănunte de
personalitatea în jurul căreia s-a constituit. Pentru foarte mulţi dintre ob-
servatorii scenei politice este dificil de imaginat cum ar putea să arate
partidul fără Corneliu Vadim Tudor, dar cel puţin deocamdată o astfel
de problemă nu se pune.

În linii mari, succesul acestei formaţiuni, devenită surprinză-
tor, după alegerile din 2000, cea de-a doua forţă politică a ţării, se da-
toreşte în primul rând conjuncturii politice şi în al doilea rând
personalităţii puternice a liderului său. Conjunctura politică se caracteri-
zează prin eşecul spectaculos al aşa-zisei drepte CDR-iste, a cărei
prăbuşire ameninţa să dezechilibreze pentru mult timp balanţa politică.
Locul lăsat liber de aceasta tinde să fie ocupat de PRM-ul venit dinspre
oricare dintre extremele spectrului, cu un demers populist agresiv şi cu
o ereditate nemarcată încă de participarea la vreo guvernare. Practic,
PRM-ul lui Vadim, este singura formaţiune politică ce nu poartă povara
examenului dat în faţa naţiunii şi care, de aceea, mai poate aspira la un
vot de încredere din partea unui segment important al acesteia.

Cu un an înainte de viitorul scrutin, Vadim pare să marcheze
o schimbare la faţă. O schimbare legată de povara acuzelor de extremism
şi de dorinţa de a utiliza şansa rară care i se oferă, de a reprezenta credibil
cea de-a doua formaţiune politică a momentului.

O “cuminţire” s-ar putea spune şi o temperare a limbajului
politic ce a constituit, practic, principala armă de luptă (şi unicul argu-
ment în acuzele de extremism) care corespund, dacă nu unei schimbări
la faţă, unei strategii electorale abordate de data aceasta cu mult mai
multă circumspecţie. 
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Revenirea lui Ciorbea

Victor Ciorbea a anunţat o revenire spectaculoasă în arena
politică pe poarta alegerilor locale: partidul său îşi propune ca în iunie
anul viitor să obţină nici mai mult nici mai puţin decât 10 la sută din to-
talul voturilor care se vor exprima şi, pe această bază, să poată aborda
cu un alt aplomb legislativele din iarna lui 2004. Este un plan ambiţios,
de care se leagă, direct, strategia ce va fi adoptată pentru confruntarea
din iarnă, pentru legislative.

Cu aceste proiecte, dl Ciorbea speră în revirimentul său şi
al partidului cu care s-a aflat într-o relaţie de-a dreptul amoroasă - cu
momente de extaz şi de ură, cu despărţiri şi regăsiri încărcate de
emoţionalitate. În momentul de faţă, relaţia are aerul unei căsnicii
aşezate, în care partenerii s-au obişnuit cu defectele celuilalt, hotărâţi să
meargă mai departe în cunoştinţă de cauză, dar fără speranţa resuscitării
vechiului amor.

Din acest punct de vedere, intenţia declarată a ţărăniştilor
lui Ciorbea de a obţine la localele de anul viitor 10 la sută din voturi
seamănă cu un chef făcut cu apă rece. Nu ştiu care au fost calculele din
care a rezultat această cifră, dar ea denotă, pentru moment cel puţin, o
crasă lipsă de realism. Ca şi intenţia lui Victor Ciorbea de a se angrena
în disputa pentru Primăria Capitalei.

Bătălia pe care a câştigat-o în ‘96, a fost una specială, într-
un context cu totul special: CDR-ul, pe care-l reprezenta atunci Ciorbea,
nu primise încă botezul acţiunii. Era virgin, ca să spunem aşa, pentru că
nu avusese prilejul să se tăvălească prin glodul realităţii, din care nimeni
nu mai poate ieşi imaculat. Pe ce mizează dl Ciorbea într-o astfel de ten-
tativă? Pe lipsă de memorie a bucureştenilor, pe care i-a păstorit vreo 6
luni fără să facă nimic, şi pe care i-a abandonat apoi, lăsându-i pe mâna
lui Lis? Sau tocmai pe memoria acestora?

Victor Ciorbea are planuri ambiţioase. Să revină trăgând
după el şi ceea ce a mai rămas din partidul căruia accesul la putere i-a
fost fatal. Pentru a doua oară în istorie...
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Schimbarea la faţă a premierului

Sfârşitul de an aduce cu sine şi o serie de modificări în pro-
filul unor politicieni. Cea mai spectaculoasă pare a fi cea a primului-
ministru. În vreo două rânduri, domnia sa a renunţat să-şi mai rostească
discursurile pregătite, mulţumindu-se cu postura de simplu membru al
asistenţei. Este ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia, la manifestările prile-
juite de sărbătorirea Zilei Naţionale. Era un moment important, iar
abţinerea premierului - al cărui discurs fusese deja difuzat de agenţiile
de presă - pare cu atât mai stranie cu cât orgoliul constituie una dintre
trăsăturile sale de caracter recunoscute.

Adrian Năstase este un politician remarcabil, poate cel care
a progresat cel mai spectaculos după revoluţie. El s-a dovedit a fi un om
politic cumpătat, aşteptându-şi cu răbdare momentul şi reprimându-şi
orice propensiuni care i-ar fi putut periclita ascensiunea. Din ‘92 până
în 2000 el s-a mulţumit să crească, rămânând în umbra celui care a fost,
constant, “numărul 1” în partid, chiar şi din afara lui: Ion Iliescu. Din
2001, Năstase a părut decis să ia lucrurile pe cont propriu şi unele dintre
gesturile sale l-au adus până în pragul unei confruntări deschise cu
preşedintele. Bun organizator şi excelent dirijor al aparatului, premierul
şi-a reprimat, acum, cu mai multă dificultate, tentaţia spre o indepen-
denţă pentru care considera că plătise suficient. Realitatea s-a arătat în-
trucâtva diferită. Cu toate atribuţiile sale limitate constituţional, Iliescu
a continuat să domine scena politică, în special în zona sa electorală,
obligându-şi premierul să facă un strategic pas înapoi oridecâteori lu-
crurile păreau să meargă în sensul unei confruntări deschise. A fost meri-
tul amândurora că nu s-a ajuns la o astfel de fază şi cu toată nemul-
ţumirea unor părţi din anturaj, adepte deschise ale independenţei de acţi-
une sau ale controlului total, lucrurile par să reintre pe un făgaş normal.
Făgaşul pe care actualul preşedinte va păşi, după terminarea mandatului,
pentru a reveni la cârma partidului pe care l-a ctitorit, în deplin acord cu
cei pe care i-a lăsat, temporar, să-i vegheze destinele.

Schimbarea la faţă a lui Adrian Năstase la acest sfârşit de an
anunţă o nouă etapă politică ce vrea să pună interesul general mai presus
de orgoliile şi ambiţiile personale.
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Democraţia de la Kremlin

Ziariştii şi comentatorii se miră de mama focului în legătură
cu stilul autoritar de conducere al lui Putin. Unde e democraţia? - se în-
treabă ei, de parcă acest ingredient ar fi fost nelipsit din hrana spirituală
a ruşilor. Iar Putin este acuzat de a exercita o conducere vecină cu tota-
litarismul, victoria în alegeri a formaţiunii care îl susţine fiind conside-
rată în bună parte opera sa. Majoritatea acuzelor au ca numitor comun
controlul mass-media. Influenţa preşedintelui rus asupra mijloacelor de
comunicare în masă a făcut, se spune, ca partidele de opoziţie să nu aibă
acces la acest important instrument electoral şi, în consecinţă, să piardă
un număr mare de voturi. Nimeni n-o spune, dar se lasă să se înţeleagă
că, măcar in punct de vedere moral, scrutinul n-ar fi fost corect.

Judecarea realităţii ruseşti prin prisma preceptelor demo-
craţiei de tip occidental este, din capul locului, o mare greşeală. Pe
această bază se poate concluziona, de pildă, că Elţân a fost un mare de-
mocrat, din moment ce era cât pe ce să nu se realeagă, salvându-l, în ul-
timă instanţă, “mercenarii” americani. Realitatea este nu că Elţân ar fi
fost mai democrat, ci că a fost înzestrat cu posibilităţi mai reduse de a
exercita controlul asupra societăţii ruse. Buimac, alcoolic, pradă unor
instincte de circar, el a fost simpatic unui mari părţi din populaţia care a
optat între biciul tradiţional al dictaturilor seculare şi dezmăţul şi dezin-
tegrarea instituţională, pentru aceasta din urmă. Să nu uităm că  în Rusia
nu există nici o generaţie care să fi cunoscut ce înseamnă democraţie
pentru simplul motiv că aceasta nu a existat vreodată pe întinsul ţării.
Dezmembrarea Uniunii a fost însoţită de pierderea prestigiului de mare
putere, lucru care în ochii populaţiei a cântărit mai mult decât libertăţile
pe care, oricum nu le înţelegea. Cred că mai degrabă aşa trebuie expli-
cată reţeta electorală a lui Putin, mai degrabă, decât în opresarea unei
opoziţii care, oricum, abia-şi mai trăgea zilele. Iar reducerea foştilor co-
munişti la doar jumătate din scorul electoral al ultimelor alegeri spune
foarte bine care este mesajul pe care l-au recepţionat din partea celui pe
care ruşii şi-l doresc mai degrabă de ţar decât de preşedinte.
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De ce trebuie sã mai candideze
Iliescu?

Îngrijoraþi de soarta preºedintelui Iliescu dupã terminarea
mandatului, pesediºtii i-au fãcut o ofertã care, vorba “Naºului”, nu putea
fi refuzatã: aceea de a candida pentru un loc de senator!

Cu bunu-i simþ recunoscut, dl Iliescu nu a comentat, prefe-
rând, ca deobicei, sã-ºi lase interlocutorii în ceaþã. Nici prin alte pãrþi
oferta nu a stârnit apetitul comentatorilor, deºi ar fi o grãmadã de lucruri
de speculat pe marginea ei.

În primul rând, cred cã se poate vorbi despre o lipsã de bun
simþ în cazul acestei propuneri. Este ca ºi cum, unui profesor universitar
care iese din activitate, i-ai propune cã, dacã mai vrea sã fie bãgat în
seamã sã dea examen de admitere la facultatea al cãrei decan a fost. Sau
cam aºa ceva. Mi-e greu sã mi-l închipui pe dl Iliescu, de trei ori preºed-
inte, cerându-le compatrioþilor sãi sã-i ofere un scaun de senator. Chiar
dacã, generoºi, pesediºtii s-au oferit ºi sã-i facã campanie electoralã.
Este penibil. Dacã existã, cu adevãrat, dorinþa ca dl Iliescu sã rãmânã
activ ºi în zona parlamentarã - ºi acest lucru mi se pare de la sine înþeles
- nu ar fi nimic mai simplu decât sã se producã o iniþiativã legislativã
prin care foºtii preºedinþi sã aibe asigurat un loc de senator de drept. In-
stituþia a existat ºi nu vãd de ce nu ar putea fi reintrodusã. Evident cã de
acest drept ar trebui sã beneficieze ºi dl Constantinescu, ºi cred cã acest
lucru ar fi în beneficiul democraþiei ºi al instituþiei parlamentare. Proba-
bil cã aceastã prevedere ar fi trebuit inclusã din capul locului în legea
privind drepturile foºtilor demnitari, dupã expirarea mandatelor, faptul
cã a fost omisã putând fi pus pe seama interesului mult mai scãzut pe
care l-a prezentat ieºirea în civilie a fostului preºedinte Constantinescu. 

Mi se pare un act de justiþie cãruia trebuia sã i se dea curs
neîntârziat, prin care putem demonstra faptul cã ºtim sã ne respectãm
instituþiile ºi pe cei care le reprezintã cu bunã credinþã ºi corectitudine.
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Becalizarea fotbalului românesc

Odatã cu pãtrunderea lui Giovani Becali în conducerea
clubului Rapid, fotbalul românesc intrã în faza “becalizãrii” ºi, probabil,
este o simplã chestiune de timp pânã când ºi cel de-al treilea membru al
clanului de oieri din Tunari se va infiltra în conducerea celui de-al treilea
club, Dinamo. Cu cei trei Becali în frunte este posibil ca fotbalul sã
treacã într-o nouã fazã din zbuciumata sa existenþã postdecembristã, nu
neapãrat una mai rea decât cele de pânã acum. Un argument l-ar putea
constitui faptul cã, spre deosebire de mulþi alþi “investitori” din fotbal,
Becalii au bani. Bani adevãraþi. Fãcuþi din lânã, lapte, blugi, terenuri de
construcþie ºi jucãtori de fotbal. Bani care au fãcut alþi bani ºi care nu
s-au dus pe apa Sâmbetei, pe fel de fel de experimente fanteziste. Învãþaþi
din moºi-strãmoºi sã preþuiascã banul, machedonii au avut aceastã  slãbi-
ciune - fotbalul - pe care au ºtiut sã o transforme într-un element de tãrie.
S-ar putea sã ajungem în situaþia în care redresarea fotbalului sã înceapã
de la un proces administrativ mai riguros ºi mai eficient. Asta ar fi partea
bunã a lucrurilor.

Cea mai puþin bunã, þine de monopolul pe care fraþii ºi verii
machedoni îl vor institui asupra fotbalului românesc, ºi posibilitatea unei
manipulãri mult mai intense a rezultatelor, cu deosebirea cã, faþã de ceea
ce se întâmplã în prezent, vânzãrile-cumpãrãrile de meciuri vor rãmâne
în familie ºi nu vor mai face zarva pe care o fac acum. Nu cel mai lipsit
de interes este faptul care þine de mediatizare: feluritele procese ºi re-
cursuri ale etapei se vor afla în faþa unei probleme grave - cum sã-i îm-
partã în mod egal, pe cei trei (sau câþi vor mai apãrea) Becali? Cum sã-i
planifice ºi sã-i repartizeze pentru a asigura spectacole extrafotbalistice
de calitate pentru telespectatori. Dar, la urma-urmelor, asta e treaba tele-
viziunilor, nu a noastrã.
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A dispãrut ºi dosarul lui
Ceauºescu!

La câte dosare s-au pierdut în justiþia româneascã, din ‘89
încoace, absenþa încã unuia n-ar pãrea sã fie o mare pagubã. Dar este.
Pentru cã dosarul lipsã nu e unul oarecare. Este chiar primul fãcut dupã
Revoluþie: dosarul de trimitere în judecatã a lui Nicolae ºi Elena
Ceauºescu.

Cine ºi de ce a putut sã-l facã dispãrut? O primã explicaþie
s-ar putea referi tocmai la cei care l-au alcãtuit. Pentru cã nimeni n-ar
avea de ce sã se mândreascã cu aºa ceva. El a fost ºi va rãmâne o mostrã
de cum nu trebuie sã se mai facã justiþie vreodatã, dacã privim chestiunea
din punct de vedere tehnic. Dacã o privim însã, din punct de vedere is-
toric,  este o creaþie ad-hoc a conjuncturii, o conjuncturã în care probabil
cã nici n-ar fi avut cum sã arate altfel. O altã explicaþie a dispariþiei poate
fi pusã pe seama vreunui amator de raritãþi documentare care se pot
vinde pe bani buni colecþionarilor. Aºa cum s-a întâmplat ºi cu caseta
originalã a aceluiaºi proces, cineva s-a ales cu o sumã consistentã de pe
urma acestui furt. Cãci despre furt cred cã este vorba, nu despre negli-
jenþã, cum încearcã sã sugereze unii dintre cei care acum dau din colþ în
colþ. Mi-e greu sã-mi imaginez o persoanã atât de neglijentã încât sã uite
cã a luat dosarul (ca pe o carte oarecare din bibliotecã) ºi l-a lãsat pe un-
deva pe sub vreo canapea.

Cineva spune cã el va fi refãcut. ªi o spune cu o candoare
demnã de o cauzã mai bunã. E ca ºi cum ai reface cronicile lui Miron
Costin sau tãbliþele de la Marea Moartã. Ceva ce nu se poate, pentru cã
momentul istoric e irepetabil ºi ceea ce va lipsi vor fi tocmai nuanþele.
Mai bine s-ar lãsa baltã. În felul acesta poate vom uita mai uºor ºi rãul
ireparabil pe care ni l-a fãcut sistemul, ai cãrui exponenþi au fost cei doi,
ºi calea periculos de nedemocraticã pe care alesese sã facã primii paºi o
justiþie cu nimic mai bunã decât sistemul care o crease.
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De la anul, nu ne mai ascultã
Botoº telefoanele...

Dl Botoº, Ilie, ne face cunoscut un lucru pe care-l ºtiam
deja: cã telefoanele ne sunt ascultate. Poate nu atât de intens cât ne-a
fãcut sã credem paranoia suspiciunilor declanºate de fostul regim.
20.000 de oameni ascultaþi în ultimii zece ani reprezintã 0,1% din po-
pulaþie. Practic, un român dintr-o mie a avut “privilegiul” de a atrage
atenþia “organelor”. Cã din aceºti 20.000, mãsura punerii telefonului sub
ascultare s-a justificat doar în cazul unei treimi din cei monitorizaþi e o
altã problemã ºi ea poate fi acceptatã ca un procent de risc. Raportul din-
tre cauzele în care era vorba despre cazuri de corupþie sau crimã organi-
zatã ºi ascultãrile solicitate de serviciile speciale este, însã, net în
favoarea celei de-a doua categorii: aproape 15.000 de avize de ascultare
au vizat presupuse atingeri ale siguranþei naþionale, ceea ce face sã te
întrebi ce s-a întâmplat de-am ajuns sã ne temem de spioni mai rãu ca
pe vremea lui Ceauºescu? Nu vreau sã spun cã serviciile secrete ar fi
abuzat de acest procedeu, pentru cã nu am dovezi în acest sens. Cert este
cã numãrul interceptãrilor a crescut spectaculos în 2002 (când s-au în-
registrat 2.399 cereri de interceptare) faþã de 1992 (doar 61). Procurorul
general explicã aceastã escaladare prin prisma evenimentelor din 11 sep-
tembrie 2001 ºi prin temerea cã putem avea surprize din partea reþelelor
teroriste, temere nejustificatã, din fericire.

Principala calitate a acestor informaþii smulse cu forcepsul
de APADOR CH de la Parchetul General, ºi doar în urma unei sentinþe
judecãtoreºti, este cã pun în evidenþã perpetuarea unei anomalii: aceea
cã aceste avize continuã sã fie încã apanajul uneia dintre pãrþile implicate
în orice disputã juridicã de acest fel - procuratura. Procuratura centreazã
cauzele ºi tot ea sare la cap ºi marcheazã de pe urma ascultãrilor. Procu-
ratura - ca parte subiectivã - poate extinde oricând mãsura asupra a tot
ceea ce crede ea cã e suspect, de unde ºi numãrul mare al situaþiilor în
care ascultãrile s-au fãcut de amorul artei (sau poate nu tocmai).

De aceea, faptul cã de la 1 ianuarie 2004, avizarea intercep-
tãrilor se va face doar de cãtre instanþa de judecatã, dupã o metodologie
riguroasã, este semnul cã abuzurile ºi aproximaþiile vor fi mult mai puþin
prezente în viaþa noastrã, iar actul de justiþie mai eficient.
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Antisemitismul în România

“În România, antisemitismul nu mai are obiect” - spunea,
dupã 1990, rabinul Moses Rosen, un om în general echilibrat ºi cu simþul
realitãþii. Motivul pe seama cãruia punea el “criza” antisemitismului era
acela cã dupã masivele “vânzãri” de evrei din timpul lui Ceauºescu, co-
munitatea se redusese drastic. Cifrele vehiculate atunci variau între 10
ºi 20.000, între aceºtia nefiind sigur cã se numãrau ºi cei  care îºi asumau
deschis o astfel de descendenþã sau nu. Acest lucru depindea, de obicei,
de conjuncturã ºi de interese, dar nu era în mãsurã sã modifice spectac-
ulos procentul populaþiei de origine evreiascã. În astfel de condiþii, evreii
români nu mai constituiau o entitate pe seama cãreia sã poatã fi puse
unele dintre crizele curente din viaþa unei societãþi. Lucrurile nu s-au
schimbat fundamental în ultimii ani, populaþia evreiascã nici scãzând ºi
nici crescând semnificativ. Au crescut însã ca numãr sesizãrile referitoare
la o anumitã atitudine antisemitã - fie cã e vorba de rarele, dar cu atât
mai regretabilele profanãri de morminte din cimitirele evreieºti, fie cã
este vorba de unele declaraþii ce ar putea fi bãnuite de o anumitã tentã
antisemitã. Acestea din urmã au alimentat copios în ultimele luni presa
din Israel, în crizã de subiecte, care a fãcut din aceste neînþelegeri
subiecte de primã paginã în colectivitãþi extrem de sensibile. Au fost
rãstãlmãcite declaraþii ale preºedintelui, au fost acuzate conversaþii pri-
vate, lipsite de martori, au fost invocate gesturi care ar fi putut aduce
atingeri unor orgolii. Toate acestea au reuºit sã inducã ideea cã România
este locul unde populaþia majoritarã ar nutri resentimente, acum, faþã de
o etnie cu care de-a lungul timpului s-a avut într-o armonie care n-a
existat prin acele pãrþi de unde astãzi se ridicã voci acuzatoare. În con-
curenþa acerbã pentru varii oportunitãþi mai mulþi sau mai puþin eu-
ropene, orice “fault” poate  fi folositor, mai ales dacã arbitrul nu-l bagã
în seamã ºi nu fluierã regulamentar. Cum e cazul nostru...
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Straniile coincidenþe

Dacã depistarea ºi capturarea lui Saddam s-ar fi petrecut cu
doar vreo zece zile mai târziu, aceasta ar fi coincis într-un mod de-a
dreptul straniu cu ce i s-a întâmplat unul alt dictator, prieten dealtfel, cu
cel irakian. Oricum, sfârºitul de an apare a fi sezonul dispariþiei din scena
istoriei a acestei specii anacronice care mai populeazã încã unele colþuri
ale Terrei, rãmase imune la democraþie ºi la elementarele drepturi ale
omului.

Între Ceauºescu ºi Saddam au existat certe asemãnãri, dar ºi
deosebiri. Amândoi ºi-au cultivat egoul propriu pânã la dimensiuni mon-
struoase. Ambii s-au considerat trimiºii proniei cereºti pe pãmânt pentru
a-ºi ferici conaþionalii într-un mod extrem de propriu, ºi n-au precupeþit
nimic pentru a-ºi atinge scopurile - nici mãcar vieþile celor în numele
cãrora acþionau.

Naþionalismul-comunist al lui Ceauºescu a avut certe
asemãnãri cu naþionalismul-socialist al lui Saddam. Ambii au folosit
filonul religios al popoarelor lor doar pentru a-ºi susþine demersurile.
Ambii au pus mai presus de orice ambiþiile lor megalomanice, ambiþii
care i-au adus, la un moment dat, în situaþia de a se confrunta cu întreaga
lume.

Deosebirile þin de caracteristicile istorice ºi geopolitice în
general. Un dictator de tipul sanguinar al lui Saddam n-ar mai fi fost
posibil în Europa, ºi asta este, pe undeva, explicaþia faptului cã totali-
tarismul ceauºist a fost unul de ordin moral ºi social. În timp ce Saddam
îºi împuºca sau îºi spânzura oponenþii, Ceauºescu îl condamna la moarte
civilã. Efectul, pe fond, era cam acelaºi. Ieºirea din scena istoriei a am-
bilor a prefigurat un viitor incert ºi plin de cãutãri pentru naþiunile lor,
mai devreme pentru români ºi mai târziu pentru irakieni. Deosebirea de
fond subzistã în modul în care au ales, sau au fost nevoiþi sã iasã din
scenã: în timp ce Ceauºescu a murit - orice s-ar spune - cu demnitate,
convins cã era victima unei conspiraþii mondiale, Saddam se cufundã în
derizoriu printr-o predare umilã, ce nu mai are nimic din aroganþa celui
care i-a înfruntat - când avea gãrzile în jurul sãu - pe “invadatori”.

Dacã am fi în Evul Mediu, locul lui Saddam ar fi într-o cuºcã
pe care cei care l-au capturat ar trebui sã o plimbe peste tot, aºa cum a
fãcut Timur Lenk cu sultanul Baiazid. 

17 decembrie



294 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR

Răspunsurile imposibile 
ale lui 2004

Un lider liberal, recunoscut pentru francheţea sa, care nu
prea i-a întărit relaţiile cu colegii de partid, afirmă că prin recentul son-
daj, comandat la CURS-CSOP, partidul s-a condamnat, practic, cu un
an înainte de alegeri, la poziţia de out-sider, întărind perspectivele de
victorie ale Partidului Social Democrat. Cu alte cuvinte, propagandă
electorală pentru ei pe banii noştri! Reproşul ar fi valabil dacă am ac-
cepta premisa că cel care plăteşte un sondaj trebuie - automat - să iasă
cu un avantaj din asta.

Adevărul este că la un procent de 28,2% din intenţiile de vot,
alianţa este departe de a reprezenta o alternativă şi un pericol pentru un
PSD consolidat, în ciuda teoriei eroziunii, la un 42,1%, superior scorului
cu care a câştigat alegerile din 2000. Bineînţeles că lumea nu stă pe loc
şi în anul care a mai rămas până la alegeri, lucrurile se mai pot schimba.
Suficient de mult încât să echilibreze balanţa şi să facă din scutinul din
2004 unul de la care să te aştepţi la orice?

Aceasta este întrebarea! Cât de rezistent este liantul acestei
alianţe? Cât de puternic, pentru a face din Coaliţie o entitate recognosci-
bilă şi acceptată de ambele părţi? Este un lucru de-acum comun faptul
că această alianţă este, teoretic, cam împotriva naturii şi că liberalismul
poate face cu sforţări platformă comună cu social-democraţia. Dar, tre-
buie să fim conştienţi că nu aveam de-a face cu o alianţă politică, ci cu
una electorală. O alianţă de conjunctură, în care ambele formaţiuni îşi
păstrează individualitatea. Acest lucru este, însă, posibil în condiţiile în
care între parteneri există un relativ echilibru. Dezechilibrul a minat şi
Convenţia Democratică, destrămată de orgoliile şi de luptele interne din-
tre partenerii minoritari şi acţionarul majoritar, ţărăniştii. În „noua” Con-
venţie, liberalii se pot lăuda, deja, cu acte, cu un raport de 2-1 în faţa
democraţilor. Vor accepta aceştia mişcările care vor decurge inevitabil,
din acest raport? Deja, poziţia lui Băsescu nu mai apare chiar atât de
solidă nici măcar în competiţia pentru Primăria Capitalei, singura care
i-a mai rămas la dispoziţie, iar pentru Stolojan, candidatura la preşedinţie
ar trebui să coincidă cu devenirea sa ca autentic liberal, nicidecum ca
unul de „salvare naţională” cum este el de fapt. Toate aceste lucruri fac
din anul pe care-l avem în faţă unul de la care se aşteaptă răspunsuri
adesea imposibile.
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Masochismul economic

Dl Marian Sãniuþã, preºedintele ARIS (Agenþia Românã
pentru Instituþii Strãine) este un înalt funcþionar cu totul ºi cu totul atipic.
În sensul cã, spre deosebire de majoritatea celor din categoria sa, are
strania ambiþie de a face mai întâi, ºi abia apoi de a cere. Misia domniei
sale, pe care a preluat-o în urmã cu un ºi ceva, este de a-i “ademeni” pe
marii investitori ºi de a-i convinge sã-ºi aducã banii în România. Dupã
14 ani de demersuri ºtim cât de complicat este acest lucru, dat fiind car-
acteristica de bazã a capitalului de a fi laº, ºi de a nu merge decât acolo
unde se simte în siguranþã. Or, România n-a prea fãcut parte în majori-
tatea acestor ani, din categoria þãrilor sigure. Din varii motive, între care
instabilitatea fiscalã ºi sindicalã sunt cunoscute ca niºte cai breji. În
condiþiile astea, am suportat comparaþia sistematicã cu celelalte þãri fost-
comuniste unde capitalul strãin a pãrut a se simþi mai în largul sãu. Or,
comparaþia este sistematic incorectã. Nu poþi compara România cu
Cehia, de pildã, ca terminal investiþional, pentru cã diferenþele dintre ele
sunt majore, pornind de la situarea geograficã ºi pânã la zestrea de utili-
tãþi moºtenitã. România nu a fost pregãtitã, pânã prin ‘98-’99 sã fie atrac-
tivã pentru capitalul strãin, odatã pentru cã problemele legate de posesia
terenurilor nu fusese rezolvatã ºi apoi datoritã incapacitãþii administra-
tive de a se rezolva conectarea la facilitãþi, viteza cu care se înregistreazã
o societate fiind prea puþin importantã.

Dl Sãniuþã este, însã, optimist din fire ºi urmãreºte cu atenþie
statisticile. Din ele constatã cã dupã vreo trei ani de staþionare, când in-
vestiþiile strãine s-au situat în jurul unui miliard de dolari, 2003 e primul
în care se va înregistra un salt, de pânã pe la 1,3 miliarde. ªi asta într-un
an în care n-au mai venit bani din privatizãri spectaculoase. Dar un an
în care proiectele unor mari investitori au fost sprijinite ºi monitorizate
cu atenþie. Acest lucru îl confirmã ºi o analizã a unui înalt for inter-
naþional care plaseazã, surprinzãtor, România, pe un loc 20, în ierarhia
destinaþiilor investiþiilor strãine.

Lucrurile se miºcã - constatã preºedintele ARIS - ºi acest
lucru ar trebui sã-l vedem ºi noi. Cu condiþia sã nu mai fim atât de
copleºiþi de viziunile catastrofice ºi de plãcerea autoflagelãrii perma-
nente. 
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Scrutând ceaþa prezidenþialã

Faptul cã la ultima emisiune “Starea Naþiunii”, difuzatã de
TVR joi, preºedintele Iliescu a revenit asupra intenþiilor sale electorale
din 2004 este de naturã sã readucã în “ceaþã” - vorba sa - clasa politicã.
PSD îi fãcuse, prin Viorel Hrebengiuc, o ofertã “care nu putea fi re-
fuzatã”, promiþându-i un loc de independent, pe listele PSD, la Senat.
Generos, partidul urma sã suþinã financiar campania electoralã a viitoru-
lui candidat. Spre surprinderea iniþiatorilor, dl Iliescu a anunþat, de pe la
Geneva, unde se afla în acel moment, cã nu a solicitat nici un fel de spri-
jin. Apoi, la “Starea Naþiunii” ºi-a nuanþat opinia: este ºi va fi, pânã la
terminarea mandatului, preºedinte al tuturor românilor. Deci, nu se va
implica în nici o acþiune care sã afecteze acest statut. Asta ca sã fie Opo-
ziþia liniºtitã ºi sã-ºi poatã vedea de treabã.

Încercând sã risipim niþel ceaþa abãtutã asupra noastrã de
domnul preºedinte, ceaþã care se va menþine pânã chiar înaintea vi-
itoarelor alegeri - conform spuselor domniei sale - sã încercãm sã vedem
ce consecinþe are aceastã decizie.

În primul rând va lipsi partidul de guvernãmânt de suportul
electoral explicit al preºedintelui în timpul campaniei electorale.Aceastã
absenþã se va cuantifica, desigur, printr-un anumit procentaj de voturi,
nu atât de important, însã, atâta timp cât dl Iliescu nu-ºi va modifica
opþiunea de revenire în partidul pe care l-a fondat. Putem fi, însã, aproape
siguri cã viitoarea activitate, post electoralã a sa nu se va desfãºura în
poligonul parlamentar. Dl Iliescu va merge la partid, unde se va aºeza
în scaunul deþinut temporar de dl Cozmâncã ºi de unde va încerca, de-
sigur, sã configureze partidul dupã propriile  sale percepþii. Care per-
cepþii sunt îndeajuns de cunoscute pentru a determina ca eventualele
schimbãri de personal sã se producã pe parcurs. Sau ca o parte dintre
“nehotãrâþii” PSD sã decidã ce linie vor urma ºi pentru ce drum vor opta.
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Revoluţia

Au trecut, iată, 14 ani de la momentul care va rămâne cea
mai însemnată răscruce în viaţa României din ultima jumătate de secol.
Revoluţia din Decembrie a fost semnalul reîntoarcerii noastre într-o
lume normală şi al desprinderii de universul orwellian al dublei gândiri
şi al permanentei rescrieri a istoriei.

Dar, de 14 ani încoace, de fiecare dată, revin obsedant în-
trebări şi suspiciuni cărora, din păcate, nu li s-au oferit răspunsuri cât de
cât satisfăcătoare. Există câteva lucruri, însă, asupra cărora operează în
primul rând bunul simţ: unul dintre ele este acela că, oricâte scenarii
s-ar fi făcut şi s-ar fi suprapus, niciunul nu ar fi putut conduce la rezul-
tatul spectaculos al participării la evenimente a atâtor oameni, împotriva
cărora nici cel mai perfecţionat aparat de represiune nu ar fi putut face
faţă. Vor fi fost, poate, scântei aprinse prin felurite laboratoare, dar in-
cendiul , marele incendiu care ne-a purificat de sechelele unui trecut
odios, a fost autentic. Discuţiile dacă a fost sau nu o lovitură de stat
rămân fără obiect în faţa realităţii care arată clar că ceea ce s-a schimbat
s-a făcut de la fundamente. Că ceea ce a rezultat nu este perfect, e altă
problemă. O a doua chestiune în legătură cu care discuţiile mi se par de
prisos este aceea a libertăţii cuvântului şi a presei. Libertatea de expri-
mare a fost, probabil, prima dintre cele dobândite, şi cea mai temeinică.
Odată cu primul ziar apărut, la mai puţin de două ore de la fuga lui
Ceauşescu şi continuând cu cele care l-au urmat, noua condiţie dobândită
cu preţ de vieţi şi de sânge s-a cerut subliniată şi întărită. Libertatea a
fost atunci sentimentul dominant, de neînlocuit, care a făcut ca, dintr-o
dată, viitorul şi speranţa să arate altfel. Presa şi libertatea cuvântului sunt
elementele care au menţinut tonusul unei naţiuni covârşită nu o dată de
încetineala şi dificultatea cu care reuşeşte să îşi aproprie bunăstarea şi
lipsa de griji a traiului cotidian. Presa a fost, totodată, un veritabil pilot
al economiei de piaţă, ea anticipând şi devansând procese cărora le-au
trebuit ani în plus pentru a se regla ca mecanism.

Aceste două lucruri sunt, cred, suficiente, pentru a menţine
la locul de cinste pe care-l merită, ideea de Revoluţie şi tot ceea ce de-
curge din ea.

22 decembrie
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Blestemul lui Ceauºescu
Elena Stãnculescu, soþia generalului care, la Revoluþie, ºi-a

pus piciorul în gips pentru a nu participa la represiunea de la Timiºoara
ºi-a pus capãt zilelor. A fãcut-o doar cu o zi înainte de momentul în care,
în urmã cu 14 ani, ºeful soþului sãu, generalul Milea, comitea acelaºi
gest; pradã remuºcãrilor ºi formidabilei presiuni a momentului, ºi doar
cu patru zile înainte ca cel cãruia-i lãsaserã Ceauºeºtii în grijã familia
sã le organizeze procesul de la Târgoviºte, urmat de o execuþie precipi-
tatã. Generalul Stãnculescu a fost unul dintre martorii tãcuþi ai contro-
versatului proces care i-a dus la zid pe Elena ºi pe Nicolae, un proces
fãcut dupã reguli ad-hoc, într-un moment în care vechile legi nu mai
aveau valoare, iar cele noi nu apãruserã încã. Practic, dupã regulile
oricãrei Revoluþii. 

Elena Stãnculescu, fire sensibilã ºi retractilã, a suportat cu
dificultate presiunea mediaticã exercitatã asupra soþului sãu. A mai încer-
cat cel puþin odatã sã renunþe la viaþã, dar a fost salvatã în ultimul mo-
ment. Probabil cã ceea ce a determinat-o sã facã saltul fatal a fost tocmai
sentimentul declanºãrii unui nou val de comentarii ºi acuze la adresa
rolului jucat de soþul sãu în Revoluþie. Un rol complex, pentru care a
fost rãsplãtit ºi cu demnitatea conducerii armatei, vreme de doi ani, dar
ºi cu o condamnare de 15 ani, pentru aceleaºi merite.

Nenorocirea abãtutã asupra generalului pare sã fie urmarea
unui blestem. Blestem care-i urmãreºte pe cei care au participat la pro-
cesul din ziua de Crãciun a lui ‘89. Judecãtorul Gicã Popa a fost prima
victimã, împuºcându-se dupã doar câteva luni. Avocatul Niki Georgescu
a primit, în împrejurãri neclare, o loviturã de cuþit, fiind la un pas de
moarte. Dan Voinea, dupã o ascensiune spectaculoasã sub guvernul
CDR, este astãzi pus la index. Gelu Voican Voiculescu a dispãrut rapid
de pe scena politicã, autoexilându-se pe la ambasadele africane. Virgil
Mãgureanu, dupã o carierã plinã de controverse, nu ºi-a mai regãsit bu-
sola politicã, eºuând în aproape toate tentativele sale. Mugurel Florescu,
promovat rapid ºi spectaculos, a recãzut în uitare cu aproape aceeaºi
vitezã. Nu mai lungesc lista cu nenorocirile care li s-au întâmplat unora
dintre cadrele militare de la unitatea din Târgoviºte.

Este posibil ca aceastã concluzie sã fie una subiectivã. ªi sã
nu aibe nici o legãturã cu momentul evocat. Fiecare întâmplare poate sã
fie doar un element dintr-o statisticã rece ºi obiectivã. Tentaþia de a le
alãtura ºi a le evalua prin prisma unui eveniment istoric extrem rãmâne,
însã, mare...  

23 decembrie
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Legitimitatea revoluþionarã

O revoluþie este, pe undeva, ca o loterie: îi aduce în faþã nu
doar pe cei propulsaþi de forþa idealurilor, ci ºi de întâmplare. Printre
câºtigãtorii “potului cel mare” se aflã ºi o grãmadã de persoane al cãror
merit principal rãmâne acela cã, duºi de val ºi iuþi de picior, au reuºit sã
ajungã primii acolo unde se constituiau noile centre de putere. Rezultatul
a fost, la noi, cel cunoscut: o faunã cu multiple înfãþiºãri, de la vechi oa-
meni politici reconvertiþi peste noapte, la disidenþi mai vechi sau mai
noi, de la temerari autentici, la reprezentanþi avizaþi ai faunei sub-urbane.
Desigur cã pentru o lume obiºnuitã cu evoluþii lente, în timp, ºi cu criterii
bãtute în cuie, apariþia în primul plan al televiziunii a multora dintre cei
pe care-i cunoºtea din alte ipostaze a reuºit sã ºocheze ºi chiar sã ne-
dumereascã. 

Revoluþiile au însã regulile lor nescrise ºi aceastã bulversare
a unei anumite scãri a valorilor face parte din structura lor. În cadrul
acestor noi ierarhii s-a produs o nouã diviziune socialã ºi politicã având
ca bazã legitimitatea. Legitimitatea revoluþionarã, sau “emanaþia” cã se
folosesc un termen deja intrat în folclor. În câmpul politic s-au format
douã tabere: aceea a “emanaþilor”, a celor legitimaþi de revoluþie ºi a
celor care au lipsit, sau n-au ajuns la timp, sau n-au riscat. Aceastã a
doua categorie, minoritarã, a devenit elementul cel mai activ al disputei
politice, miza bãtãliei devenind “confiscarea” sau “furtul” revoluþiei. De
aici s-a tras, pe de o parte, “Piaþa Universitãþii” - un soi de replicã la
Revoluþie - ºi, ceva mai târziu, Convenþia Democraticã, ce a grupat, în
special acele forþe politice intrate în scenã mai târziu ºi pe fondul unei
frustrãri generale. Disputa a continuat ºi se manifestã ºi astãzi, între ari-
pile aceleiaºi puteri, ale cãror lideri au sau nu binecuvântarea momen-
tului “22 Decembrie” ºi a cãror atitudine politicã se diferenþiazã în
funcþie de importanþa pe care o acordã acestuia. 

24 decembrie
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ANDO
grafia zilei
- Selecţiuni 2003 -

Protecţia consumatorului
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Istoria se repetă

Alianţa Civică
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Divorţ Nord-Atlantic

Copiii de azi
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Opţiune fermă

Coaliţie
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Tratament ambulatoriu

La răscruce



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 305

Alianţă

Comunicat oficial
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Protest

D-ale minorilor
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Terapie de şoc

Recurs la istorie
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La poarta nouă

Studiu aprofundat
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Accident nautic

Cauză şi efect
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Metodă nouă

Sub drapelul Uniunii
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Adevăratul chip

Audienţă maximă
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Bancul cu flota

Epidemie tipică acută
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Taxa pe Valoarea Îndepărtată

Sensurile istoriei
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Tablou de epocă

Surpriză
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Globalizare

Tragere la sorţi
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Cornul şi laptele

Ironia anotimpului
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Alianţă

Viaţa bate TV-ul
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Structură

Scăpaţi de sub control
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Şansă ratată

Dicţionar
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De bună voie

Joc la două capete
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La oglindă

Mobilă şi durere
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Responsabilitate

Progres
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Tradiţie

Gastronomică
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Darul lui Moş Niculae

Dublu rol
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Tradiţii

Opţiuni
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Dublu eveniment la Casa Titulescu:

LANSARE DE CARTE

“Anul 2002 – Capitalismul de cumetrie” 
de Octavian Andronic

&
SIMPOZION

“Editorialul de presă,
instrument de lucru pentru istorici”

Şi-au dat concursul la acest eveniment cultural :

Ion Iliescu, Răzvan Theodorescu, George Potra,
Octavian Ştireanu, Adrian Cioroianu, Florin Rotaru,

Gilda Lazăr, Dan Mihalache, Neagu Udroiu şi
Octavian Andronic. 

Bucureşti - 6 februarie 2013
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Cu prilejul lansării celui de-al treilea volum din seria
“Cronologia comentată a mileniului 3: Anul 2002 – “Capi-
talismul de cumetrie”, Fundaţia AlegRO, în colaborare cu
Fundaţia Europeană Titulescu au organizat un dublu eveni-
ment, găzduit de Casa Titulescu. Zece personalităţi de prim
rang ale vieţii publice, politicieni şi intelectuali de calibru,
au glosat pe marginea unei teme de actualitate: în ce măsură
editorialul de presă poate constitui un instrument de lucru
pentru istorici, în reconstituirea cadrului în care evoluează
societatea românească în peisajul agitat al tranziţiei de la
totalitarism la democraţie?

G. Potra: Doamnelor şi domnilor, avem plăcerea de a asculta un emi-
nent coleg, un om care urmăreşte fenomenul politic, viaţa politică
românească şi nu doar, un om înzestrat pentru scris, un om care are
forţa de a analiza acest domeniu şi un om care face acest exerciţiu de
mai mult de 40 de ani. Cei care ţineţi un jurnal ştiţi cât de greu e să
faci aşa ceva zilnic. Făcând concurenţă cu tine însuţi, fiind nemulţu-
mit de tine însuţi, fiindu-ţi frică de primirea sau neprimirea acceptului
public, nemulţumit întotdeauna de ce ai făcut, odată ce ai câştigat un
loc simţi o presiune asupra ta, publicul te aşteaptă, angajamentele pe
care le ai faţă de un trust de presă, de un patron de presă. Sunteţi de
acord cu mine, cei care l-aţi urmărit că dl Andronic, că este un om
foarte echilibrat. ... De 20 şi ceva de ani îl citim ca pe un autor cu
puncte de vedere pertinente. Îmi permit să spun că domnul Andronic
este un cronicar modern. Nu sunteţi prima dată aici, domnule An-
dronic, aţi fost primit nu doar cu preţuire, nu doar cu cordialitate şi
ospitalitate, nu doar cu căldură, ci şi cu dorinţa de a vă revedea. Lu-
crările dvs. au trezit interes, inclusiv acea suită dedicată liderilor
politici ai României, Băsescu, Iliescu şi Năstase. Înainte de a-l ruga
pe dl Octavian Ştireanu să modereze acest simpozion, vreau să vă
asigur cu toată onestitatea că volumul pe care-l lansează autorul este
o lectură interesantă, vă permite să vă rememoraţi momente de satis-
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facţie şi de insatisfacţie, veţi vedea câte lucruri ar fi putut să fie altfel,
dacă observaţiile judicioase, de bun simţ ar fi fost citite fără reţinere.
Dl Andronic scrie frumos, scrie româneşte, într-o curată limbă
română. Şi în spiritul celor care au scris puţin, rămâne pentru mine o
invidie permanentă pentru că în puţine cuvinte reuşeşte să spună
multe. Nu întâmplător l-am rugat pe dl Ştireanu să modereze. Ştiu –
nu este potrivit să spun - sunt puţini cei care au cutezat acest exerciţiu
de  a scrie în fiecare zi. Mă plec în faţa domniilor voastre, cu sfiiciune,
mă bucur că sunteţi aici şi că toată această manifestare în prezenţa
dvs., dle Iliescu, este un respect pentru presă şi facem acest lucru într-
un moment în care văd că se pierde respectul pentru presă. Este mo-
mentul când parcugem nişte riscuri şi nu ştim ce ne rezervă viitorul.
Oricum, important e faptul că vorbim aici, la Casa lui Titulescu, un
om care a iubit presa şi care atunci când şi-a început mandatul a spus:
eu vă sunt dator şi aş vrea să pot să fac în fiecare săptămână o con-
ferinţă de presă pentru că dvs. duceţi întregul meu mesaj spre opinia
publică. Vă salutăm, dle preşedinte şi vă mulţumim că sunteţi aici şi
dau cuvântul colegului Ştireanu.

O. Ştireanu: Este o onoare pentru mine să fiu amfitrionul şi, cumva,
mediatorul ideilor dvs. Totodată, este o obligaţie de politeţe să vă
mulţumesc pentru disponibilitatea de timp şi disponibilitatea spiritu-
ală de a fi prezenţi aici şi mă aliniez dlui prof. Potra şi spun că
prezenţa dvs., a atâtor personalităţi, astăzi, la Fundaţia Titulescu, sem-
nifică şi un respect faţă de presă, faţă de cei care fac această profesie
cu multă responsabilitate şi devoţiune, şi e o perioadă în care se în-
registrează o nouă acută în privinţa statutului presei româneşti şi, tot-
odată,  subliniez şi flexibilitatea spirituală deosebită a Fundaţiei de a
aborda un portofoliu larg de teme, de la subtilităţile de ordin diplo-
matic ale politicii externe, observaţiile de filigran care se fac în acest
templu, până la abordări directe legate de presă, de realitatea aşa cum
este ea reflectată de presă. Această disponibilitate a Fundaţiei denotă
modernitatea ei şi permanenta ancorare a acestei instituţii non-guver-
namentale în realitatea care ne înconjoară. O să îl rog pe Octavian
Andronic să prezinte pe scurt acest al treilea volum din „Cronologia
comentată a mileniului 3” şi îl întreb când are de gând să se oprească.
Apoi, îl rog pe dl preşedinte Ion Iliescu să explice motivaţia pentru
care a consimţit să scrie prefaţa la acest volum, al treilea, şi o să fiu
foarte atent la observaţiile dânsului, mai ales că şi eu l-am rugat pe
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dl Iliescu să scrie prefaţa la un volum de-al meu – fiind invidios pozi-
tiv pe Ando – în care adun editorialele apărute în ziarul AZI, unde
am scris trei ani şi jumătate zi de zi, pentru că e un exerciţiu de
chirurg, de romancier, apoi o să-l rog pe dl acad. Răzvan Theodorescu
să facă trecerea de la faptul concret al apariţiei acestei cărţi la tema
care este asociată acestui eveniment publicistic, şi anume o deschidere
spre măsura în care editorialul de presă poate să reprezinte un instru-
ment de lucru pentru istorici. Aici sunt iluştri slujitori ai acestei dis-
cipline ştiinţifice, a istoriei şi cred că o privire  dinspre această
profesiune către presă ar fi de folos tuturor ziariştilor prezenţi în sală.
Ce înseamnă editorialul din presă astăzi, pentru că fiecare blog poate
să conţină un editorial?

O. Andronic: Mulţumesc, stimate şi distinse coleg pentru introduce-
rea făcută. Nedispunând de uşurinţa pe care o are Tavi Ştireanu de a
vorbi direct, eu mi-am notat cele câteva gînduri pe care vreau să vi le
împărtăşesc şi am să vă cer permisiunea să acceptaţi acest mod de
prezentare.

„În primul rând, aş vrea să explic de ce m-am apucat de această în-
treprindere, obositoare şi costisitoare în acelaşi timp: 10 – de fapt 11
volume – de scos pe cât de repede îmi permit resursele. Explicaţia
constă într-o oportunitate: angajamente profesionale au făcut ca, în-
cepând din 1999, să scriu zilnic câte un editorial inspirat de actuali-
tatea politică şi socială. Făcusem asta şi înainte, dar nu cu
regularitatea impusă de un contract ferm. Am constatat că în acest fel
am acoperit, practic, intervalul primului deceniu al noului mileniu.
Aceasta este prima explicaţie. Cea de-a doua: prin anii ‘96-‘97, pe
când încă mai conduceam ziarul Libertatea – seria de dinaintea tran-
zacţiei cu grupul Ringier – am avut intenţia de a face o retrospectivă
a primilor ani de presă liberă, independentă. Am luat colecţiile ziaru-
lui, le-am răsfoit şi am făcut o constatare dezamăgitoare: cel puţin
pentru anii ‘90 şi ‘91 nu se putea face o trecere în revistă a eveni-
mentelor propriu-zise. Pentru că ziarul Libertatea – la fel ca toate
celelalte – era copleşit de emoţionalitate. Se scria mult şi cu simţire
despre toată gama de trăiri pe care le generau nişte evenimente pe
care nimeni nu se mai obosea să le şi consemneze. Erau prea bine
cunoscute, prea de la sine înţelese. Importantă era atitudinea – nu doar
pentru jurnalişti, ci şi pentru cititori. Aceştia din urmă citeau ziarele
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din dorinţa de a-şi confrunta propriile opinii cu cele ale gazetarilor.
Acolo unde coincideau, se năşteau cele mai calde adeziuni şi
aprecieri. Cei doi poli ai jurnalisticii – informaţia şi comentariul –
s-au cristalizat relativ târziu în presa românească, nici până astăzi dis-
tincţia nefiind tranşată într-un mod prea clar.

Pornind de la această constatare am încercat, atunci când m-am an-
gajat în realizarea comentariului cotidian (probabil primul de tip
sindicalizat din presa românească - în unele perioade “punctul pe Y”
fiind preluat de câte 7-8 publicaţii din Bucureşti şi din ţară) să păstrez
o legătură cât mai clară între evenimentele pe care le evocam şi natura
comentariilor. Acest lucru mi-a permis să cred că din cele trei volume
de “Cronologie comentată a mileniului 3” apărute (cel de-al patrulea
este în acest moment sub tipar) cercetătorul sau “persoana fizică” pro-
priu-zisă care doreşte să rememoreze succesiunea evenimentelor
dintr-o anumită perioadă poate să se bazeze pe consemnările mele.
De aici a decurs şi ideea organizării acestui simpozion, la sugestia
domnului Ion Iliescu, care a avut amabilitatea şi disponibilitatea de a
prefaţa volumul pe care îl lansez astăzi. Se află, la această masă, per-
soane faţă de care nutresc o deosebită stimă, a căror competenţe şi
expertiză în domeniu sunt unanim recunoscute. Domniile lor pot pune
mai bine decât oricine altcineva în evidenţă modul şi condiţiile în care
comentariul de presă poate fi un instrument de lucru pentru istorici.
Pot spune cum şi în ce măsură se poate desprinde din noianul de pro-
ducţii gazetăreşti filonul de autenticitate şi credibilitate necesar re-
constituirii unei imagini cât mai veridice a timpului pe care-l par-
curgem. Sau, pur şi simplu, dacă se poate conta, din punct de vedere
istoric, pe izvorul, adeseori contradictoriu şi contestabil, al presei. 

N-aş încheia înainte să menţionez câteva lucruri: în primul rând, un
demers de o asemenea amploare, lipsit evident de scop lucrativ, n-ar
fi fost posibil fără o susţinere, pe cât de generoasă, pe atât de dezin-
teresată, din partea unuia dintre cei mai importanţi sponsori culturali
ai momentului: compania JTI. Deasemenea, datorez recunoştinţă edi-
torului Ştefan Dulu şi editurii SEMNE care au produs volumele la un
nivel de calitate superior costurilor. Fără sprijinul direct al colegilor
de la Fundaţie nu m-aş fi încadrat, poate, în răgazul de timp pe care
l-am estimat pentru definitivarea proiectului. Şi nu în ultimul rând,
le mulţumesc celor care m-au încurajat şi m-au sprijinit direct prin



Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR 331

prefeţele volumelor, dintre care trei – Adrian Cioroianu, Ion Iliescu
şi Dan Mihalache – sunt de faţă, în timp ce cel de-al patrulea – Adrian
Năstase – absentează în mod cu totul şi cu totul nejustificat. Ex-
primându-mi speranţa că vom putea fi împreună la fiecare dintre lan-
sările care urmează până la finele proiectului, vă dau, cu recunoştinţă,
cuvântul.”

O. Ştireanu: Mulţumim, am înţeles proiectele, motivaţiile acestor
proiecte ale lui Octavian Andronic. O să-l rog pe dl preşedinte să facă
o explicitare a acestei sintagme faimoase, „Capitalismul de cumetrie”,
care a făcut carieră publică de la momentul lansării ei şi până în zilele
noastre. Vă rog, dle preşedinte.

I. Iliescu: În primul rând, am salutat ideea pe care a avut-o Octavian
Andronic  de a aduna în volume cronicile sale, pentru că eu l-am apre-
ciat chiar de la început ca ziaristul care s-a ancorat imediat, de fapt el
este chiar cel care a fondat primul ziar liber „Libertatea” şi apoi a
continuat să fie, consecvent, unul dintre cronicarii care au urmărit cu
atenţie întregul eveniment românesc aşa încât scrierile sale, aceste
selecţii de presă, sunt realmente o cronică a vieţii noastre politice. De
aceea, am încercat şi acest modest cuvânt introductiv la volum, care
cred că este o reflectare fidelă a acestui timp care analizează anul
2002, inclusiv sintagma la care se referea Ştireanu, „capitalismul de
cumetrie”.Era o dispută atunci între noi şi am spus-o şi public, într-o
prezentare mai amplă în faţa Parlamentului României. Fenomen care
cred că continuă. O expresie a caracateristicilor acestei societăţi, deci
dacă vreţi să ne raportăm la un Caragiale al secolului 19, poate să
apară şi un Caragiale al secolului nostru, iar Andronic este unul dintre
cei care concură la această operaţiune, pentru a dezvălui aceste
năravuri pătrunse profund în mentalitatea membrilor societăţii noas-
tre. Deci, am salutat această apariţie şi cred că ea oferă o lectură in-
teresantă pentru cei care vor să cunoască îndeaproape fenomenele şi
viaţa societăţii româneşti în această perioadă. Şi eu sunt curios să văd
dezvoltându-se acest proiect în volumele următoare, care pot să con-
stituie în sine o cronică amplă a societăţii româneşti din prima decadă
a secolului nostru. 

O. Ştireanu: Vă mulţumesc, dle preşedinte pentru prezentarea făcută.
O să-l rog pe dl acad. Răzvan Theodorescu să facă trecerea de la
lansarea de carte la tema simpozionului. Aş fi curios să ştim în ce mă-
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sură crede domnia sa că istoricii de astăzi se pot baza pe presă, în ce
măsură aceasta poate să fie credibilă, astfel încât imaginea unei anu-
mite perioade să fie cât mai fidelă cu percepţiile generaţiilor urmă-
toare.

Acad. Răzvan Theodorescu: Mulţumesc pentru invitaţie. Într-ade-
văr, istoria românească foarte recentă are în permanenţele ei o reali-
tate a continuităţii pe care acest volum al dlui Andronic o subliniază
convingător. Editorialul de presă la dispoziţia istoricilor. Ai zice că
istoricii construiesc imagini ale trecutului pe baza acestor editoriale.
Cu respect atrag atenţia că, într-adevăr, istoria prezentă a României
poate fi refăcută şi pe baza editorialelor dlui Andronic. Atunci, din
2002, la 11 ani diferenţă, am găsit similitudini cutremurătoare şi in-
teresante. Acele reveniri istorice. Nu l-am bănuit pe preşedintele
Iliescu de capacitatea de a găsi sintagme care spun tot, până la „Capi-
talismul de cumetrie” şi „prostănac” – acele etichete lexicale ale dlui
Iliescu, în cazul unui om sau în cazul unui fenomen. Am urmărit cu
mare interes aceste editoriale pentru că am făcut parte din echipa gu-
vernamentală a omului căruia, pe drept cuvânt, Octavian Andronic îi
aduce un omagiu prin ceea ce a spus. Absentul de astăzi, Adrian Năs-
tase este, într-un fel, eroul acestei cărţi, alături de preşedintele Iliescu
şi nu întâmplător. A fost anul NATO, cu asta se termină editorialul
din 31 decembrie. A fost anul în care PDSR-ul era majoritar în faţa
unei Opoziţii în care singura voce era cea a primarului Traian Bă-
sescu. Mi-am notat câteva titluri: „Baroni transpartinici”, „Gazetarii
la bulău”, „Istorii liberale”, „Epoca Stoica- Stolojan”. Istorii care con-
tinuă... „Erorile sistemului electoral”, „Pescuitul în ape tulburi” cu dl
Voiculescu - o spun public şi am spus-o şi la televizor, eu cu acest
personaj exotic nu mă voi împăca. Ce frumos aţi scris, dle Andronic
despre George Becali când nici nu bănuiam că respectivul domn va
face o carieră, şi profilul lui Traian Băsescu, cu şcoala cea dură a por-
turilor şi a mării. Noi ne-am obişnuit cu marea, dar cu porturile mai
puţin. Greşelile – pentru că Armaghedonul nu a fost o poveste foarte
inteligentă – prefecţii şi consilierii destul de terni pe care îi aveam,
nu toţi, dar erau. Important este faptul că în 2002, ca şi 2003, 2004,
România avea doi lideri importanţi care rămân şi acum: Ion Iliescu
şi Adrian Năstase. Noi acum nu mai avem lideri, ne place sau nu –
ăsta-i punctul meu de vedere - avem conducători de partide, băieţi de
ispravă, avem băieţi de mingi, băieţi de serviciu (sau servicii), dar
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noi nu mai avem un lider politic. Acest moment e surprins foarte bine.
Dl Andronic nu ştia pe atunci tot ce se va întâmpla. Ştia însă că dl
Iliescu nu va mai continua să fie preşedinte şi mulţi dintre noi vorbeau
despre epoca post Iliescu. Nimeni nu-şi închipuia că lucrurile vor
arăta aşa. Nimeni nu se gândea că portul sau marea vor avea emanaţia
pe care au avut-o. Toţi ne gândeam la o normalitate – „o zodie a Delfi-
nului” - doi oameni politici de prim plan care se succed. N-a fost aşa
pentru că Romania are o marotă istorică, pentru că două partide im-
portante din România şi-au decapitat doi preşedinţi care au fost şi
prim-miniştri şi au adus în locul lor băieţi de ispravă sau băieţi de
mingi. „Elogiul normalităţii” – în cazul dlui Iliescu, căruia i s-au re-
proşat de atâtea ori temporizări. I s-a reproşat că a închis totul  şi a
acceptat uneori corupţia. N-am să uit niciodată, am participat la o în-
tâlnire la Snagov, cel care a găsit sintagma „capitalismul de cumetrie”
le-a vorbit baronilor PDSR-ului, le-a vorbit miniştrilor, celor care
erau în sală despre marile erori care se fac în materie de corupţie. Ştiţi
care a fost răspunsul? Murmur în sală. Nu era unul sau doi. Era un
murmur de dezaprobare a celui care a creat acest partid şi care era
preşeditnele României. Mai mult nu putea să facă. Deci, a fost un om
normal din acest punct de vedere, dar dacă partidul a intrat în aprilie
2005 în faimoasa lui decădere din care a ieşit câştigătoare echipa mai
tânără – atât cât a putut să iasă - s-a datorat acelei poziţii. Ion Iliescu
a încercat să le ţină piept. Se vorbeşte în carte, la un moment dat, de
politica externă. Ţin minte un drum de trei zile, alături de dl preşe-
dinte, la Strasbourg, Bruxelles şi la sfârşit o întâlnire cu cei care
reprezantau NATO şi acolo îţi puteai da seama ce înseamnă politica
externă a României şi aş putea spune că era o continuare faţă de po-
litica externă bună de pe vremea lui Ceauşescu pe care, acum, o
aruncăm prea uşor la gunoi. S-au făcut multe prostii de pe urma
cărora am suferit toţi. Exista un nivel la care Ion Iliescu personal crea
un respect pentru România, pe care acum nu-l mai avem. Are dl
Andronic un foarte frumos editorial al „Duminicii orbului”, la o
aniversare de 20 mai, când am avut şansa să conduc Televiziuna
Română . Noi n-am avut în România o întâlnire a candidaţilor la
preşedinţie ca aceea de la 17 mai, ţineţi minte? Ion Raţiu, Radu Câm-
peanu şi Ion Iliescu. Noi nu am mai avut aşa ceva de atunci. Şi tot
ceea ce spuneţi dvs. despre acel 20 mai, nu face parte din istoria care
se poate repeta. Nu ştiu când o să apară ceva similar şi închei cu per-
sonajul mereu prezent: Adrian Năstase. Nu obosesc să spun în toate
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intervenţiile mele că Adrian Năstase rămâne importantul om politic
al acestui ceas. Nu ştiu când va reveni între noi. Îndrăznesc să spun
că nici nu ştiu cât de bucuros este USL-ul de revenirea unui lider ca
Adrian Năstase. Octavian Andronic spune cu o savoare deosebită
despre tânărul Ponta: Adrian Năstase trimite o clasă politică fără liceu
direct la facultate. Şi la tot ce este pozitiv, este recunoscută întot-
deauna partea lui Adrian Năstase.

Şi de unde să ştiţi ce se va întâmpla cu acest admirabil om de stat,
Adrian Năstase?! Editorialele lui Octavian Andronic sunt un elogiu
adus acestui cel mai important prim-ministru postdecembrist al
României şi celui care, alături de Ion Iliescu – dincolo de neînţelegeri,
căci sunt generaţii diferite - a format o echipă. Adevăratul tandem
creat de dl Ion Iliescu nu a fost cu Petre Roman, ci cu Adrian Năstase.
Acela dă sensul unei întregi guvernări şi mă gândesc la ea cu nostal-
gie. M-aţi făcut nostalgic. Editorialul de presă din 2002 este valabil,
în mare parte, după 11 ani. Asta este concluzia mea. Şi oameni care
scriau precum dl Andronic sunt necesari în continuare. În concluzie,
istoria românească se repetă. Mai puţin liderii. Într-un deceniu nu e
uşor să se mai nască un lider politic – din ce vezi cu ochiul liber. Asta
e deosebirea faţă de 2002. Vă mulţumesc. 

Octavian Andronic: De altfel, evocarea pe care aţi făcut-o îmi dă
prilejul să menţionez faptul că am primit în urmă cu o jumătate de
oră, prin bunăvoinţa fiului său, Andrei, ultimul volum scris de Adrian
Năstase în intervalul cînd nu s-a aflat printre noi. Este vorba de
„Reprezentarea României la UE în contextul reglementărilor interne
şi europene”. Aştept cu nerăbdare să o citesc şi am ţinut să o
menţionez cu acest prilej. 

O. Ştireanu: Mulţumim, dle academician. Vă mulţumim pentru
referirea remarcabilă la personalitatea lui Adrian Năstase pe care aţi
făcut-o. Dl prof. Potra are de făcut un anunţ.

G. Potra: Dl Andronic mi- a adus o carte care arată că, de fapt, nu
trebuie să punem un scaun liber, pentru că Adrian Năstase este
prezent. Chiar dacă se confirmă că cei care fac afirmaţia că acest
spaţiu nu este frecventabil şi care dădeau buzna peste Adrian Năstase,
au declarat acum că acest spaţiu nu este frecventabil. Acum, unii care
îi datorează prea mult, mulţi oameni consideră că nu e bine să dis-
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cutăm despre Năstase. Şi că nu e bine că avem această fundaţie. Tot
în legătură cu prietenul şi colegul Adrian Năstase, pe data de 9 fe-
bruarie 2013 se lansează alte două volume. Această lansare va avea
loc la Muzeul Hărţilor Vechi. Intrarea liberă. Se doreşte să vină oa-
menii de bună credinţă şi de bun simţ. Vă aşteptăm acolo. Această
carte, evocată de colegul Andronic, la începutul săptămânii viitoare
va fi pusă în vânzare în librării. Mulţumesc cu precădere acad. Răzvan
Teodorescu, omului care arată că putem să depăşim momentele aces-
tea de decădere morală sau că mai avem putere să nu decădem toţi
moral. Vă mulţumesc.

O. Ştireanu: Continuăm. O invităm pe dna Gilda Lazăr, ziarist re-
dutabil să facă referire şi la carte, dumneaei poate avea o distanţă cri-
tică faţă de ceea ce se întâmplă acum în presă, în a vedea spectacolul
de astăzi al presei şi cred că această distanţă în timp, de două decenii,
îi oferă posibilitatea de a face recurs la obiectivitate.   

Gilda Lazăr: Mulţumesc Octavian Ştireanu, mulţumesc Octavian
Andronic. Mă bucur să fiu aici pentru că, într-o perspectivă „clasică”,
eu aş reprezenta „cealaltă parte” a presei, pe când Octavian Andronic
reprezintă o „anumită parte” a presei. Marea diferenţă între atunci şi
acum este că presa era a noastră, a jurnaliştilor. Existau convingeri
de stânga sau de dreapta, dar erau convingeri reale, asumate, exista
aciditate şi exista umor, ironie, satiră. Nu exista isterie şi nu exista
pagina „a-5-a” păcătoasă. Octavian Andronic aparţinea unui întreg,
venea din garda veche, iar eu aparţineam presei noi şi a existat posi-
bilitatea să ne abordăm şi să ne reîntîlnim într-un mod civilizat şi în
afara presei. Între noi mai există şi un exerciţiu de admiraţie pentru
faptul că a reuşit să continue, că face presă de plăcere, că o face cu
pasiune în continuare, în timp ce alţii s-au retras sau nu şi-au mai găsit
locul. El a avut puterea să-şi adune în volume texetele de atunci. Am
încercat, la un moment dat şi eu să fac acest exerciţiu şi am descoperit
că multe dintre articolele mele din urmă cu 15 ani sau 20 de ani sunt
încă valabile, teme publicabile pentru că sunt problemele rezultante
ale trecutului care trenează. Octavian Andronic este un cronicar al
timpului său şi poate să-i inspire şi pe alţii, aşa încât presa vremii, de
stânga , de dreapta, de centru să poată să devină un izvor istoric...
Octavian Andronic are un stil al său, personal, raportat la politic, la
realităţile vieţii – ceea ce nu este deloc uşor. În încheiere, mulţumesc
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pentru încredere, l-am sprijinit din tot sufletul pe dl Andronic aşa cum
am făcut-o şi cu alţi foşti colegi dintre care unii, nu mai sunt printre
noi. 

O. Ştireanu: Noi vă mulţumim. Prezenţa dvs. ne convinge cât de
mult a pierdut presa din ceea ce au câştigat transnaţionalele. Astfel
de idei şi aprecieri despre presa de astăzi sunt binevenite oricând.
Îngăduiţi-mi să salut prezenţa dlui profesor Cioroianu, prefaţatorul
primului volum care a deschis această serie şi pe care o să-l rog să
intervină, dar după ce dl profesor Rotaru va face o mediană între jur-
nalism şi istorie.

Prof. Florin Rotaru: Dacă ar fi în ordinea lucrurilor de aici, eu ar
trebui să vă contrariez, astfel încât dacă dl Cioroianu nu a reuşit încă
să se aclimatizeze, o să vorbesc eu. Aş vrea să vă spun că profesia
mea nu îmi permite să vorbesc decât în baza unor documente. Anul
trecut în februarie, la Paris, întreaga lume bibliotărească ne-am întâl-
nit şi a fost declarat - România participă cum participă, cu atitudine
din asta mai mult haiducească - Anul digitalităţii presei - pentru că
întreaga intelectualitate, mai ales istoricii, au spus că atunci când vom
avea digitalizată presa, se va rescrie istoria întregii Românii. Deci,
cu editorialul de azi care este efemerul de mâine ne aflăm în faţa unei
noi provocări, ceea ce de 200 de ani aruncăm la coşul de gunoi devine
pentru prima dată document fundamental al istoriei. Ar fi prima ati-
tudine a mea, prin care cred că vă contrazic; a doua - aş vrea să
vorbesc despre starea de lucruri din România. E o datorie de conşti-
inţă. Eu aveam pregătită o comunicare, dar îmi dau seama că sunt în
afara spiritului acestei reuniuni. În momentul de faţă în România nu
numai că nu se discută, dar nu există nici măcar intenţia de a realiza
această arhivă digitală, nu vorbesc de presa pe suport de hârtie...
Vreau să vă spun că situaţia noastră, de fapt istoria noastră în acest
domeniu, este catastrofală. Vreau să vă spun că suntem pe marginea
prăpastiei. Nu ştiu situaţia din Albania sau din Bulgaria, dar  60 la
sută din periodicele în limba română sunt într-un singur exemplar la
Biblioteca Academiei Române. Arată într-o stare jalnică, nu mai pot
fi reconstituite. Dacă aş publica acest document, vă spun că noi nu
am mai fi pe harta culturală a lumii. Prezint numai situaţia ziarului
Timpul. Dacă de poetul nostru naţional avem grijă cum avem, ce să
ne mai mirăm de restul? Există un singur om din această ţară – şi vă
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rog să mă scoateţi din România să pot să reconstitui 90 la sută din ce
este pierdut - este vorba de dl Vatamaniuc căruia nu i s-a permis să
mai stea în Bucureşti şi sper să reuşesc împreună cu domnia sa să
plec prin ţară şi să reconstituim măcar o parte din ziarul Timpul de
pe vremea lui Eminescu. Să vă spun ce se petrece în ultimii 5 ani. Au
apărut multe cotidiane care din cauza situaţiei financiare nu mai pot
să supravieţuiască pe suport hârtie, ci doar pe internet. Nu există în
România instituţie care să arhiveze presa, în format electronic, nici
emisiunile de radio nu le arhivează nimeni, la tv la fel. Dacă vreau
un articol din Gândul de acum cinci ani nimeni nu mi-l poate da. Dacă
vom merge aşa, în următorii 20 de ani, asta e tragedia din ţara asta.
Din ce discut cu specialiştii, vom fi socotiţi o naţiune legumă fără tre-
cut. Nu este cazul aici să vă spun ce trebuie făcut în ţara asta, ce legi
trebuie modificate. Eu îi sunt recunoscător aici dlui Octavian
Andronic pentru că aparţine nobilimii presei din România. Echilibrat,
responsabil de profesia sa, un om care se gândeşte la viitorul naţiunii.
Mi-a dat posibilitatea să iau acest cuvânt... Vă imaginaţi, nu pot să
scriu, în străinătate, în Franţa o să-mi apară un studiu, nu o să spun
ce se întâmplă în România, am speranţă că am putea să îndreptăm
acestă situaţie catastrofală în care ne aflăm. Nu pot să uit că, fiind
înţeles în 2001de ministrul Culturii de atunci, Răzvan Theodorescu,
de primul ministru Adrian Năstase, de preşedintele României de
atunci, Ion Iliescu am introdus în bugetul Ministerului Culturii expres
capitolul pentru biblioteca virtuală. Vă mulţumesc că v-aţi amintit de
personalitatea lui Adrian Năstase. Aş vrea să vă spun că pe data de
11 februarie va fi cea mai fericită zi din viaţa mea, când la Cinema
Studio, la 17.30, ambasadorul Rusiei va citi ordinul prin care preşe-
dintele Putin îmi acordă cel mai înalt ordin cultural al Rusiei –
medalia „Puşkin”. Aş fi vrut să fie acolo, lângă mine, prietenul Adrian
Năstase. Vă mulţumesc foarte mult. 

O. Ştireanu: Vă mulţumim, dle profesor. Intervenţia dvs. a avut ele-
mente tulburătoare. Efemerul devine un instrument... Este cel mai
frumos omagiu care poate fi adus jurnalistului. Vă prezint un volum
apărut în toamna anului trecut, „Istoria jurnalismului din România”,
enciclopedie cronologică coordonată de un pasionat al istoriei din
România, condusă de prof. Radu de la Cluj. Am lucrat împreună cu
vreo 150 de colegi. Este pentru prima dată când se realizează o imagi-
ne sintetică a ceea ce reprezintă presa românească  de la începuturile
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ei. Sunt citate aici peste 18.000 de publicaţii, agenţii de ştiri şi sunt
amintiţi 34.000 de jurnalişti. O mărturie a ceea ce înseamnă această
profesiune pentru România şi pentru spiritualitatea românească, iar
problema digitalizării va fi mai acută acum când explozia informa-
tizării este practic de nestăpânit. Eu cred că în sală se află oameni
care au sensibilitate faţă de domeniu. Am să-l rog pe Ionuţ Vulpescu,
prezent în sală, deputat, să susţină în Parlament un proiect legat de
digitalizarea presei. E păcat ca preocupările dvs. să nu fie valorificate.
Îl rog acum pe dl prof. Cioroianu să se înscrie în această dezbatere
care porneşte de la o serie al cărei prim volum a fost prefaţat de dom-
nia sa şi sfârşeşte cu problemele actuale ale presei noastre.

Adrian Cioroianu: Mulţumesc, dle Ştireanu. Îmi cer scuze pentru
întârziere, am avut un examen cu studenţii de la Facultatea de Istorie.
Şi am făcut o constatare. Ei nu mai ştiu să citeze. De citit citesc, nu
spun nu. Această poveste a internetului, a site-urilor de internet pe
care le inserează în lucrări - şi asta îmi dă ocazia să deschid un
subiect: mie nu mi-e deloc clar în ce măsură Internetul este o binecu-
vântare, dimpotrivă, este un blestem pentru informaţie. Uneori sunt
mai tentat să spun că e un blestem, pentru că uneori acutizează infor-
maţia, o depersonalizează. Primul paradox ţine de această civilizaţie
a internetului, al doilea nu ştiu cum se face că la noi presa – cea scrisă
– pentru că, permiteţi-mi să vă spun, presa scrisă poate să fie un in-
strument de lucru pentru istorici şi a fost întotdeauna, respectul faţă
de Timpul, de Albina, văd că deja sunt lucruri la care ne uităm ca la
icoane. Asta mă face, dle profesor Rotaru, să cred că noi niciodată nu
am fost foarte grijulii în a arhiva, chiar şi din primele noastre publi-
caţii. Niciodată nu am excelat la acest capitol. Spuneam într-un articol
că e o scădere şi calitativă şi cantitativă. Chiar şi în rândul celor care
supravieţuiesc a fost o scădere calitativă, nu vreau să îi acuz pe cei
care fac astăzi presă, în special cei tineri, nu vreau să-i critic, dar pe
de altă parte nu pot să nu-mi aduc aminte de talk-show-urile televizate
ale dlui Andronic. Mi-aduc aminte de o dezbatere moderată de dânsul
între Ion Iliescu şi Emil Constantinescu. A fost un model de discuţie,
în ciuda tensiunilor politice. Dar nivelul discuţiei, maniera în care a
fost condusă discuţia, cu eleganţă, aş vrea să-l căutaţi azi în dezba-
terile televizate, astăzi, când miza este mult mai mică decât a fost
atunci. Din acest motiv nu numai că am prefaţat primul volum, dar îl
admir pe dl Andronic pentru încăpăţânarea cu care îşi strânge opera
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în volume. Astea cu siguranţă vor fi documente istorice. A treia pro-
blemă pe care v-aş propune-o - stau şi mă întreb dacă nu cumva este
vorba de o boală a memoriei, eu nu vrea să zic că alte arhive din lume
s-au păstrat mai bine, dar în momentul în care un site ar depăşi New
York Times-ul, asta ar fi o schimbare de cadru, de model în toată
lumea occidentală. Presa scrisă îşi trage ultimele suflări, citeam că în
Marea Britanie în următorii zece ani nu va mai exista presă scrisă.
Marea Britanie, care adaugă titluri emblematice şi nu numai în lumea
de astăzi, nici un ziar nu mai are ambiţia aceasta. Aparent, internetul
oferă această şansă de a găsi acolo tot ce cauţi.Dar găsim totul într-o
disoluţie atât de avansată, ceea ce este esenţial în acest bombardament
de informaţie. Un filosof, profesor american, spune că internetul cate-
goric ne dă toate răspunsurile, dar până la urmă civilizaţia bibliote-
cilor este cea care te ajută să-ţi pui întrebările. Cea care te ajută
rămâne încă presa scrisă şi, ca şi dvs., nu pot decât să mă agăţ de
ideea că vom rămâne o minoritate care vom căuta o lume a revistelor
pe care le apreciem şi păstrăm nostalgia unei ţări cu presă scrisă şi a
unui om care, vă spun deschis, citeşte şi foarte puţină presă
românească, din cauza faptului că acel card pe care îl avem în
buzunare ne permite să facem abonamente la presă străină. Citesc cu
mare plăcere săptămânalul Economist, dar regret perioada în care
România avea o revistă de politică externă care se chema Lumea. In-
formaţia nu e totul. Poţi găsi informaţii în orice site străin, dar uneori
simt nevoia de a vedea o perspectivă românească a acestei informaţii
sau o perspectivă a unor oameni cu care pot să stau de vorbă, dincolo
de tradiţia pe care noi o avem în editoriale de presă, gândiţi-vă că
Tavi Ştireanu sau Tavi Andronic sau cei care mai sunt în activitate
astăzi sunt la capătul unei tradiţii care începe cu primele nume ale
presei româneşti. Ce se va întâmpla cu această tradiţie? N-aş putea
să garantez că va putea fi dusă mai departe. Altfel nu am nici o în-
credere în transpunerea pe internet, mă gândesc la digitalizarea unor
exemplare rarisime, dar altfel n-am încredere... Sunt ziare care au dis-
părut cu site cu tot. Munca de ani de zile dispare în neant. Poţi să
cauţi şi n-o vei găsi niciodată. Îl felicit pe Octavian Andronic pentru
încăpăţânare, n-am nici un fel de îndoială că în această toamnă sau la
anul va tipări şi „2003”. În amintirea perioadei din adolescenţa mea
politică, ca telespectator, n-am să uit eleganţa cu care a condus acele
memorabile dezbateri electorale din 1996. Daţi-mi voie să citez, la
întâmplare din volumul prezent: era în octombrie 2002 şi spunea au-
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torul: „Devine tot mai evident că orice va face Saddam – dacă-i va
primi nu doar pe inspectorii ONU, ci şi pe mamele şi nepoţii lor, nu
doar pe la obiectivele unde se presupune că se fabrică arme de dis-
trugere în masă, ci şi în propriul său dormitor – Bush tot va declanşa
atacul asupra Irakului”. S-a întâmplat, dar în martie 2003. Vreau să
spun că mi-aş dori să mai avem astfel de ziarişti care să sugereze un
lucru pe care numai un om educat, citit, cu simţul responsabilităţii ar
putea da încredere. Nu-i vorba numai de complimente la persoană, ci
de o generaţie excelentă de ziarişti. Mi-aş dori să avem astăzi astfel
de ziarişti care să facă lumină într-un hăţiş de informaţie care să arate
o logică, astfel încât şi eu să vin la întâlniri ale noastre în condiţiile
în care şi studenţilor le va fi uşor să citeze surse credibile, pentru că
altfel trăim într-o dictatură a informaţiei care nu spune nimic. 

O. Ştireanu: V-aţi apropiat foarte mult de lucrurile dureroase ale pre-
sei astăzi. Îmi place să cred că apariţia internetului nu va desfiinţa
presa scrisă. Pentru că a fost semnalat ziarul Azi, îmi permit să vă re-
latez un efort redacţional pornit din aceeaşi nostalgie. Noi am încercat
să sintetizăm 22 de ani ai acestui ziar în trei volume, dar am găsit de
cuviinţă să lăsăm într-o bibliotecă mărturia acelor momente şi le
supunem încă odată tuturor judecăţilor posibile celor care au curaj să
judece. Din această generaţie face parte şi colegul nostru Dan Miha-
lache, jurnalist redutabil, în prezent analist şi om politic...

Dan Mihalache: Este extrem de onorant pentru mine să-mi dea cu-
vântul omul care, acum 21 de ani, se uita lung la un tinerel care era
pe jumătate decât este acum şi a avut încredere să-l lase să scrie într-
o zonă în care era mai mult spaţiu de libertate, nu era atâta cenzură,
sau nu era deloc cenzură, nu era atâta dictatură a interesului economic
şi cred că acolo s-au format câteva generaţii de ziarişti talentaţi. După
cum e foarte onorant pentru mine să vorbesc după dl preşedinte Ion
Iliescu, de la care am avut de învăţat foarte multe lucruri de-a lungul
anilor în politică. Politică pe care am ales-o în detrimentul jurnalis-
ticii. Dl Adrian Cioroianu foarte interesant a vorbit despre tendinţe,
a deschis o perspectivă foarte interesantă, a vorbit despre lucruri pe
care le percepem cu toţii. Există tendinţe care se produc la nivel mon-
dial: internetul, dispariţia presei scrise, însă cred că peisajul trebuie
completat cumva cu un anumit tip de gradare specific românesc. Şi
care nu ţine doar de presă, ci ţine de un ansamblu de elemente ale so-
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cietăţii de la politică la lideri şi care, sigur, e însoţit şi de presă. La
începutul fiecărui an mă întreabă cei abilitaţi dacă vreau un teanc de
ziare, dacă vreau abonamente zilnice la ziare şi am început să spun
că nu mai vreau. Mi-amintesc cu nostalgie anii 90 când dimineaţa mă
interesau câteva semnături care mi se păreau că dau direcţie, opinie,
interpretare, inclusiv pentru un om care părăsind presa a devenit ana-
list politic, apoi politician. Pur şi simplu primesc câteva reviste ale
presei făcut de câteva instituţii, pe care nu prea ştiu cum să le citesc.
Cred că a scăzut şi calitata editorialului politic, indiferent dacă el e
publicat pe suport de hârtie sau pe net. Eu cred că România a creat
un spaţiu media foarte atipic în care am putea sesiza tendinţe generale,
şi asta poate să fie o barieră în calea exploatării editorialului de presă
ca instrument de lucru pentru istorici. În 2002, România părea să se
aşeze în normalitate. Instituţiile păreau mai solide, erau turbulenţele
de rigoare, dar era una din cauze. Când ne uităm la societatea
românească vedem efecte care nu mai sunt foarte încurajatoare.
România a mers din 2002 până acum spre normalitate. Am sentimen-
tul că democraţia s-a consolidat, am sentimentul că presa joacă un rol
critic. Dar, cât timp presă mai există, există şi sentimentul de manipu-
lare. Urmează şi cel de al patrulea volum al seriei - e o onoare pentru
mine să-l prefaţez - şi cred că acele eforturi din acea vreme merită,
pentru faptul că Octavian Andronic are un echilibru şi un sistem de
valori. Are un spirit critic şi un veritabil simţ intelectual şi asta face
ca radiografia sa zilnică asupra evenimentului politic să aibă valoarea
de instrument istoric.

O. Ştireanu: Mulţumesc, Dan pentru această abordare. Îl rog acum
pe dl Neagu Udroiu să intervină în această dezbatere asupra
subiectelor abordate aici şi nu numai.

Neagu Udroiu: Inevitabil, plasarea mea la sfârşitul alfabetului îmi
crează şi astăzi dificultăţi, dar am venit aici cu plăcere. Pe de o parte,
avem aici o carte, un autor şi avem acest simpozion care este pus în
ecuaţia „editorialul şi istoricul, ca posibil utilizator al acestuia”. Dle
Ştireanu, nu am primit cartea decât astăzi, nu am citit-o, aştept cu
încântare să o citesc, dar spre binele ambelor părţi nu am stat azi
noapte să o răsfoiesc, pe de altă parte cât îl priveşte pe autor îndrăz-
nesc să-i adresez nişte vorbe grele – pentru că se poartă – şi încep
prin a spune de ce mi se pare atât de bine plasat în lumea presei
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Octavian Andronic. El a avut o înclinaţie remarcabilă pentru munca
de manager de presă, e adevărat, dânsul nu a inventat „fata de la pagi-
na 5”. A trebuit să aşteptăm ca trustul Ringier să preia ziarul, ca să
facă aceste lucruri „fundamentale” pentru existenţa noastră. În al
doilea rând, Octavian Andronic este unul dintre condeiele remarcabile
ale gazetăriei româneşti. Punctul 3: este un creion cu totul remarcabil
şi asta o ştim de decenii încoace. Condeiul se îmbină atât de fericit
cu creionul, încât face din el o personalitate atipică, plină de interes
în presa noastră. Dar, i-aş mai spune dlui Andronic şi câteva chestiuni
pe care le observ eu în calitate de sociolog de ocazie. Pe de o parte,
este de o onorabilitate ieşită din comun. Dl Andronic dovedeşte o fi-
delitate aproape condamnabilă singularizându-se prea tare. Fidelitatea
în zilele noastre este un lucru rar. Marele câştig pentru definirea omu-
lui de ieşit în public. Dar ca şi cum acestea nu ar fi de ajuns, dl Octa-
vian Andronic este expresia unei loialităţi absolut entuziasmante.
Toate aceste calităţi fac din Octavian Andronic un CINEVA din presa
noastră. Eu nu ştiu unde vrea dânsul să ajungă, de la terminarea fa-
cultăţii până astăzi şi cu ce ne-a propus şi cu ce ne-a sprijinit. Cu edi-
torialul mai este şi altceva. Depinde cine scrie, ce cuprinde şi cu ce
se lasă. În tinereţea noastră gazetărească circulau tot felul de lucruri...
cineva întreba o masă de ascultători interesaţi ce este editorialul?
Răspunsul: bun sau prost, într-o caserolă sau în cealaltă. Dincolo de
faptul că poate să treneze într-atât pentru ideea de gen, pentru că edi-
torialul este un gen gazetăresc, ce zicem noi, ce zic cei de la Oxford,
Cambridge, sunt minime diferenţe, cei care se ocupă de aceste pre-
cizări au aceeaşi sursă or au convenit ce să vorbească între ei. Cei
care doresc să se explice poziţia autorului sau a publicaţiei într-o
problemă importantă a momentului. Cine scrie? Întotdeauna editori-
alul a aparţinut numelor sonore. Aici intervine şi altcineva. În presa
americană există două identităţi diferite pentru editorial. Semnat, de
regulă de redactorul şef şi este editorialul zilei. Pe interior sunt se-
lecţionate nişte coloane consacrate editorialului, dar reprezintă poziţia
ziarului în legătură cu acea problemă. Revenind: păi Eminescu tot ce
scria era editorial şi, la fel, Nicolae Iorga în Neamul Românesc, ce
putea să fie decât editorial? Oameni politici au fost celebri prin scrisul
lor, dar între războaie au fost nume care au pus editorialul la o statură
imbatabilă. Vreau să spun că erau acolo oameni care, prin semnătură,
imprimau  o colecţie de înţelesuri. Asta e suma de virtuţi care vrea să
intre în atenţia contemporanilor. După 90 s-a creat o formă foarte am-
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biţioasă a editorialelor, cu extrem de multă energie, eu cred că la ora
actuală a scăzut atât de mult preocuparea pentru editorial să fie o piesă
de şah încât ne întrebăm ce e de făcut. Andronic are şansa de a oferi,
de a prelungi această lecţie, pentru că sper să vadă şi alţii că totul e
nu numai să scrii ci şi să ştii să scrii, unde lucrurile se măsoară cu
foarte multă exigenţă. Eu îl rog ca următorul volum să mi-l dea mie
să-l prefaţez.

O. Ştireanu: Avem rare ocazii să ascultăm asemenea demonstraţii de
erudiţie. Şi de subtilitate. 

Ion Iliescu: Nu vreau să trag concluzii, nici nu e cazul. Câteva ele-
mente aş vrea să punctez: felicit această întreprindere a lui Octavian
Andronic, pentru interesul major generat de articolele sale, care
fiecare punctează o idee, un concept. Adunarea în volume a analizelor
prilejuite de evoluţiile de pe scena politică dintr-un anumit moment
istoric este un adevărat eveniment de presă, de literatură şi de cultură
şi cred că este un lucru bun că am avut prilejul să o facem. A doua
chestiune, în legătură cu reducerea calităţii presei, ea reflectă redu-
cerea calităţii dezbaterii politice din societate românească. Nu mai
avem aşa ceva. Asta e problema fundamentală care trebuie să-i pre-
ocupe pe toţi. Aceasta reflectă o stare de fapt. Dacă vrem să ieşim din
inerţie trebuie să gândim ceva de acest fel. În al treilea rând, noi vrem,
la Clubul de la Bucureşti, să evocăm un moment istoric, se împlinesc
anul acesta 120 de ani de social democraţie organizată, de la crearea
partidului, este un moment de istorie care arată că România s-a aflat
în consonanţă cu Europa în dezvoltarea sa politică. Va fi un moment
de istorie care vorbeşte despre evenimentele societăţii româneşti
într- un moment dat şi vrem acest lucru să-l dezbatem şi să facem un
eveniment din această chestiune. Altminteri, vreau să apreciez această
iniţiativă a Fundaţiei Titulescu de a aduce în atenţie astfel de apariţii
care marchează existenţa unei vieţi spirituale valoroase pe care tre-
buie să o întreţinem. 

Octavian Ştireanu: Îl felicit pe Octavian Andronic pentru faptul că
a creat ocazia de a ne reîntâlni. Îi urăm să recupereze decalajul, să
scrie despre preşedinţia lui Băsescu în perioada în care mai este
preşedinte Băsescu. 

(6 februarie 2013)
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