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Adev`ruri simple ...
munc` liber`. Dar munca liber`
nu creeaz` bog`]ie dec\t pe o
pia]` liber`, acolo unde abilit`]ile
de produc`tor de servicii sau
de bunuri s\nt supuse unui
proces natural de selec]ie [i
de perfec]ionare. Prosperitatea
este recompensa pe care
consumatorii bunurilor [i
serviciilor o ofer` fiec`rui
produc`tor \n mod diferen]iat,
\n func]ie de succesul cu care
acesta r`spunde nevoilor lor.
Întruc\t pe pia]` fiecare este
alternativ consumator [i
produc`tor, pia]a este locul
geometric \n care se creeaz`
o form` de putere dispersat`
[i echilibrat` \ntre indivizi.
Fiecare om de]ine \n mod
natural aceast` putere: puterea
de a produce [i, prin urmare,
puterea de a-[i genera propria
prosperitate servind prosperitatea
altora.
Dar aceast` putere orizontal`
nu are cum s` fie pe placul
na]ionali[tilor, c`ci ea nu
corespunde cu conceptul lor
de „stat puternic". Este adev`rat,
ea genereaz` o ]ar` puternic`
dar, cum am v`zut, nu aceasta
este problema de fond a
na]ionali[tilor. De aceea statul
acestora va fi \ntotdeauna un
stat regulativist, interferen]ial,
dac` nu pe fa]` ostil economiei
libere.
Dac` statul puternic al
na]ionali[tilor s-ar m`rgini doar
la a regula \n exces pia]a muncii
[i a produc]iei, el nu ar fi dec\t
un stat maximalist sau
interven]ionist, \n accep]iunea
curent` a termenului. În locul
unei pie]e fluide, flexibile,
unitare, statul interven]ionist
creeaz` prin constr\ngere enclave
izolate, un fel de sub-pie]e doar
par]ial permeabile una fa]` de
cealalt`. El divizeaz` astfel pia]a
[i, \n felul acesta, creeaz`
perturba]ii \n fluxurile de bani.

Gradientele de capital s\nt
naturale \n func]ionarea unei
economii de pia]` liber`: dar
gradientele create prin regula]ie
s\nt artificiale, a[adar arbitrare
[i discre]ionare. Adic` exact
a[a cum am v`zut c` se \nt\mpl`
lucrurile \n sfera puterii
administrative, ca efect al
centraliz`rii. În locul unei pie]e
auto-ajustabile,
economia
regularizat` de la centru va
produce carteluri, monopoluri,
grupuri speciale de interese.
Statul na]ionalist introduce
un element \n plus fa]` de
statul interven]ionist „simplu",
element care deriv` din \ns`[i
defini]ia
na]ionalismului.
Na]ionalistul „teoretic" este
gregarian-\n-general. Dar un
na]ionalist concret, corporeal,
\n-carne-[i-oase, este gregarian
tot a[a, adic` \n mod concret,
corporeal [i vizavi de persoane
la fel de \n-carne-[i-oase ca [i
el. Etatismul na]ionalist va
genera a[adar carteluri,
monopoluri [i privilegii \ntr-un
mod intens personalizat [i
Cartelurile
neformalizat.
personalizate se numesc clici;
monopolul personalizat este
descris corect drept clientelism;
iar grupurile speciale de interese
devin grupuri speciale de
privilegii. În esen]a lui, etatismul
\n versiune na]ionalist` este
mafiotic. Statul na]ionalist
folose[te p\rghiile de control
legislativ pentru crearea unui
surogat de economie, \n care
doar elita na]ionalist` are de
c\[tigat.
A[adar, statul „puternic"
na]ionalist nu este, cum afirmam
mai sus, „\mpotriva cet`]enilor"
tout court: el este \mpotriva
unora mai mult dec\t \mpotriva
altora. Na]ionalismul creeaz`
elite artificiale: dup` cum românii
ortodoc[i vor fi mai buni români
dec\t românii protestan]i, la fel,
\n r\ndul ortodoc[ilor unii vor

fi mai „patrio]i" dec\t al]ii.
Ace[tia vor avea privilegiul de
a deveni beneficiari fie ai
slujbelor create de stat \n
virtutea
centraliz`rii
administrative, fie ai ni[elor de
profit create pentru ei prin
regula]ii [i/sau centralizare
economic`. Dac` pe pia]a
liber` prosperitatea proprie se
creeaz` servind prosperitatea

altora, oligarhia na]ionalist` \[i
creeaz` propria prosperitate
sabot\nd prosperitatea altora.

Logica
na]ionalismului:
puterea de a face
lucruri versus
grimase fa]`
de fantome
Ar fi bine dac` problema
etatismului economic na]ionalist
s-ar pune doar \n termenii unei

inegalit`]i prin design a veniturilor.
În adev`r, lucrurile stau mult
mai grav, c`ci clientelismul
economic, generat \n versiunea
na]ionalist` a interven]ionismului,
este de tip pr`dalnic. Logica
puterii na]ionaliste nu redistribuie
veniturile dup` [ablonul statului
redistributiv clasic: bani lua]i
de la cei care produc mult
pentru cei care produc mai

pu]in. Ci: bani de la cei care
produc c\te ceva pentru cei care
nu produc deloc, \n spe]`
birocra]iile „statului puternic"
[i re]elele clientelare private
ale de]in`torilor puterii. Pus`
\n cuvinte simple, aceast` idee
ar suna astfel: nu „bani de la
boga]i pentru s`raci", ci „bani
de la s`raci [i relativ s`raci
pentru \mbog`]irea ap`r`torilor
na]iunii".
Asocierea dintre mizeria
economic` [i na]ionalism a fost
adeseori f`cut`. Dar rareori

aceast` observa]ie a fost corect
interpretat`: nu mizeria creaz`
furiile na]ionaliste; mizeria,
s`r`cia nu genereaz` dec\t un
singur lucru, [i anume dorin]a
de a sc`pa de ele. Asta dac`
e cu putin]`. Dar din \ntreg
ra]ionamentul de mai sus a
ap`rut c` tocmai acest lucru
devine imposibil \n contextul
unei ordini politice na]ionaliste.
Logica na]ionalismului: transferul
puterii de a face lucruri [i al
banilor de la indivizi la aparatul
statului „puternic" na]ionalist
este cel care \i priveaz` pe
indivizi de capacitatea de sc`pa
de mizerie. Ea r`pe[te indivizilor
toate mijloacele prin care ace[tia
s-ar putea sc`pa singuri de
mizerie. A[adar, prosperitatea
elitei na]ionaliste nu se ob]ine
doar prin sabotarea prosperit`]ii
altora, cum aflaser`m provizoriu
mai sus, ci prin interzicerea ei
de facto. În adev`r, etatismul
na]ionalist genereaz` \n mod
legic mizerie - [i aceasta este
ra]iunea de a fi a „du[manului
amenin]`tor", oricare va fi acesta.
„Pericolul" invocat de na]ionali[ti
este cauza a posteriori inventat`
pentru a masca adev`rul
na]ionalismului: c` acesta este
o ordine oligarhic` \n care omul
este privat de dreptul de a-[i
produce bun`starea [i \n care
singura libertate l`sat` individului
este cea de a se schimonosi
furios la fantasma unui „du[man"
\nchipuit.

Anti-patria
na]ionali[tilor
çn ultim` analiz` putem
conchide
urm`toarele.
Na]ionalismul este \ndreptat
\mpotriva individului pentru c`
\i r`pe[te acestuia instrumentele
prin care se reali-zeaz`, prin
care de]ine practic dreptul s`u
fundamental: cel de a fi
produc`torul propriei sale
bun`st`ri prin munc` liber`.
Silui]i libertatea de produc`tor
a unui individ reduc\nd-o la
jum`tate prin regula]ii menite
s` favorizeze pe un altul; lua]i

ca taxe jum`tate din ceea ce
r`m\ne [i, prin intermediul
bugetului de stat, transfera]i
banii crea]i de el \n buzunarele
unui func]ionar de „capital`"
sau ale unui client-profitor; mai
pune]i-l s` pl`teasc` [i salariul
deloc modest al unui primar
redus la nimic prin subordonare
birocratic` [i de partid; a, da
- s` nu uit`m, f`r\mele r`mase
pe fundul sacului pot contribui
la construirea unei catedrale a
„m\ntuirii neamului", care s`
dea consisten]` halucina]iei
na]ionale. Dup` toate acestea,
nu numai c` el nu va face un
gest ca s` repare puntea luat`
de viitur`; dac` e un om s`n`tos
la minte, va \nceta pur [i simplu
s` mai munceasc`.
Oamenii nu s\nt, din fericire,
fiin]e ideal-altruiste. Nefiind
astfel, nici unul nu va munci
pentru un altul cu voio[ie [i
cu elan, necum pentru abstrac]ii
demagogic numite „na]iune".
Oamenii dau numele de „patrie"
locului unde prop`[esc, unde
\[i pot atinge idealul propriu
de fericire, acolo unde ideea
lor de viitor cap`t` materialitate
- [i nu acelui loc de care \i
]ine lega]i fatalitatea unei na[teri
pe care ajung s` o vad` ca un
blestem. „Con[tiin]a na]ional`,
de limb`, neam sau teritoriu"
nu este „\nn`scut`" \n om, a[a
cum le place na]ionali[tilor de
toate persuasiunile s` o cread`.
Ea apare ca sentiment de
obliga]ie moral` fa]` de structura
politic` a unei comunit`]i \n
care fiecare e liber s`-[i
construiasc` activ identitatea
sa privat` [i viitorul s`u a[a
cum [tie el mai bine. „Patria"
e locul unde acest interes
fundamental al fiec`rui om este
recunoscut, clamat ca drept
inalienabil [i celebrat ca expresie
a libert`]ii. „Patria na]ionali[tilor"
este o „patrie vitreg`", o antipatrie - pentru c` ea exist`
prin negarea acestui interes,
prin interzicerea acestui drept
[i prin distrugerea acestei
libert`]i.

Sabina Fati

De la diferen]iere la con[tiin]a diferen]ierii
ntegrarea \n institu]iile
Ia r`mas
europene [i euro-atlantice
[i \n perioada actualei
guvern`ri, \n mare m`sur`,
un obiectiv de vitrin`. Cu
excep]ia solidariz`rii României
cu pozi]ia NATO \n conflictul
din Kosovo, exerci]iu care
nu s-a dovedit deloc simplu,
natural [i u[or pentru mul]i
dintre reprezentan]ii coali]iei
de guvern`m\nt, autorit`]ile
de la Bucure[ti nu au f`cut
alte dovezi de apropiere fa]`
de Occident. Partidele pe
care Gustáv Molnár le
consider` pro-occidentale [i
care se afl` la putere de
aproape patru ani nu au f`cut
progrese notabile \n ce prive[te
reforma economic` sau
institu]ional`, dar au c\[tigat
un plus de imagine pe plan
extern datorit` felului \n care
au abordat problematica
integr`rii la nivel declarativ.
Coali]ia de guvern`m\nt s-a
dovedit \ns` incapabil` s`
pun` \n practic` declara]iile
[i promisiunile, f`cute
altminteri cu bune inten]ii.

Dar dac` aceste partide care,
s` spunem, vor cu adev`rat
integrarea României \n UE
[i NATO, [i care au avut la
\ndem\n` toate p\rghiile
necesare progres`rii \n aceast`
direc]ie, n-au f`cut pa[i
remarcabili pe acest drum,
electoratul lor fidel va mai
avea \ncredere \n ele sau le
va sanc]iona la apropiatul
scrutin?
Ultimele sondaje arat` c`
popula]ia din Ardeal este mai
\ng`duitoare cu partidele care
sus]in puterea dec\t electoratul
din Vechiul Regat. Gustáv
Molnár consider` c` \n acest
fel ardelenii r`m\n fideli mai
degrab` obiectivului politic
de integrare \n Uniunea
European` [i \n Alian]a NordAtlantic` dec\t partidelor care
au ca obiectiv prioritar
apropierea de Occident.
Probabil
c`
aceast`
tranzitivitate este real`, fiindc`
transform`rile necesare
atingerii standardelor impuse
de UE [i NATO s\nt \n
concordan]` cu profilul

votan]ilor CDR (persoane cu
studii superioare, venit peste
mediu, patroni, oameni de
afaceri, care consider` c`
cel mai mult bine, \n ultimul
secol, l-au f`cut: Regele
Ferdinand, Iuliu Maniu, Emil
Consatantinescu; [i cel mai
mult r`u: Dr. Petru Groza,
Nicolae Ceau[escu, Ion Iliescu;
persoane care dezaprob`
existen]a unui singur partid
politic s\nt de acord \n foarte
mare m`sur` cu economia
de pia]` [i inten]ioneaz` s`[i deschid` o afacere) [i \ntrun oarecare dezacord cu
sus]in`torii PDSR (persoane
cu [coal` elementar` [i
gimnaziu, agricultori, muncitori
califica]i, liber-profesioni[ti,
\ntreprinz`tori pe cont propriu,
cu venit mediu, mai ales din
zona de sud - Oltenia,
Muntenia, reziden]i \n mediu
rural, care cred c` cel mai
mult bine \n ultimul secol lau f`cut: Dr. Petru Groza,
Nicolae Ceau[escu, Ion Iliescu
[i cel mai mult r`u: Regele
Mihai I, Iuliu Maniu,

Antonescu,
Emil
Constantinescu; persoane care
aprob` existen]a unui singur
partid politic, nu inten]ioneaz`
s`-[i deschid` o afacere [i
s\nt de acord \n mare m`sur`
cu economia de pia]`)1.
Studiile f`cute \n ultimii
ani arat` c` profilul aleg`torului
CDR este destul de asem`n`tor
cu cel al UDMR-ului, iar
profilurile electorale ale
partidelor se suprapun \n
mare m`sur` peste cele ale
liderilor pe care \i sus]in (de
aceea Constantinescu a fost
sus]inut de o mare majoritate
a celor care au votat UDMRul). Acesta este unul dintre
argumentele care sus]in teza
lui Molnár conform c`reia
deosebirea politic` a
aleg`torilor din Ardeal fa]`
de cei din Vechiul Regat nu
este de natur` etnic`.
Diferen]ierea politic` a
electoratului are, desigur,
leg`tur` cu nivelul de trai
mai ridicat \n jude]ele din
Ardeal dec\t \n restul ]`rii,
dup` cum arat` diverse

cercet`ri (de pild` Cartea
Verde a Dezvolt`rii Regionale);
are leg`tur` cu contactele economice, culturale sau de
alt` natur` - pe care locuitorii
de aici le au cu cei din
Ungaria, Austria, Germania;
[i poate nu \n ultimul r\nd
cu o mentalitate diferit` fa]`
de munc`, fa]` de rela]iile
cu cel`lalt, fa]` de via]` \n
genere, mentalitate greu de
cuantificat \n cifre, dar nu
imposibil de cercetat.
Aceast` diferen]iere a
electoratului nu a fost, \ns`,
valorizat` de nici unul dintre
partidele pro-occidentale. Nici
una dintre for]ele politice nu
a f`cut, de pild`, strategii de
dezvoltare diferen]iate pentru
Transilvania - partidele aflate
la putere, care au c\[tigat
\ntr-o oarecare m`sur` pe
m\na ardelenilor, nu s-au
temut doar s` fac` o
descentralizare administrativ`
real`, dar chiar au ezitat s`
modifice legea administra]iei
publice locale. Regionalizarea
a r`mas un tabu [i va r`m\ne

a[a p\n` \n momentul \n care
diversele comunit`]i locale
sau regionale vor con[tientiza
c` raporturile de subordonare
fa]` de centru s\nt \n defavoarea
dezvolt`rii lor economice.
Orientarea pro-occidental` a
electoratului transilv`nean va
putea fi convertit` \n folosul
comunit`]ii doar printr-o
mi[care politic` regional`
care s` militeze pentru
descentralizare administrativ`,
economic` [i poate chiar
politic`. Înt\rzierea apari]iei
unui partid care s` reprezinte
interesele electoratului din
Ardeal arat`, \ns`, c` acesta
nu are con[tiin]a unei identit`]i
diferite, chiar dac` majoritatea
votan]ilor de aici se diferen]iaz`
de cei din Vechiul Regat.
1 Aceste profiluri au fost
f`cute de sociologul Alexandru
L`z`roiu, pre[edintele Juriului
Barometrului de Opinie Public`,
Adev`rul, 23 noiembrie 1999.

