Hermann FABINI

Existã o aroganþã a
puterii
Într-unul din numerele din decembrie 2001 ale revistei 22
doamna Alina Mungiu-Pippidi, o specialistã în sociologie cu mare
reputaþie în cercurile intelectuale din Bucureºti, a publicat un articol care a reprobat, parþial în ton sarcastic ºi ironic, Memorandumul unor intelectuali români ºi maghiari din Ardeal cu tema:
regionalizarea României. Poziþia exprimatã în acest articol mi s-a
pãr ut cã nu este la nivelul temei abordate. Deoarece consider cã
tema regionalizãrii este esenþialã pentru dezvoltarea viitoare a
României, am conceput articolul de mai jos în limba românã ºi
l-am trimis redacþiei revistei 22 spre publicare. De la secretariatul revistei am aflat cã articolul a ajuns la redacþie, nu a fost însã
publicat ºi nu mi s-a comunicat nici un fel de luare de poziþie a
revistei. Am rãmas cu impresia cã la nivelul unor intelectuali cu
orientare liberalã din Bucureºti existã anumite tabuuri care nu se
doresc a fi discutate. Avînd impresia cã asanarea structuralã a societãþii româneºti este o condiþie esenþialã în drumul României
din zona distrugerilor produse de comunism cãtre o societate democraticã, m-am hotãrît sã ofer acest articol spre publicare revistei Provincia. Menþionez cã traducerea germanã a articolului a
apãrut în numãrul din 21 februarie a.c. al cotidianului
Allgemeine Deutschen Zeitung für Rumanien .
Am citit cu atenþie articolul doamnei Alina Mungiu-Pippidi intitulat Joaca de-a regiunea din revista Dvs. [este vorba despre revista 22 – n. red.], nr. 51, 18-24 decembrie 2001. Am ajuns la
concluzia cã atît abordarea temei, cît ºi vocabularul folosit nu corespund temei analizate. Se vorbeºte de „parlamente regionale
sau cine ºtie ce parascovenie”, de „ignoranþa ºi amatorismul” autorilor ºi de faptul cã „e deplorabil cã, în loc sã discutãm despre
realitate ºi lucruri concrete care se pot face, discutãm despre provocãri precum acest memorandum ºi e regretabil cã, din teribilism ºi dorinþã de publicitate, oameni poate bine intenþionaþi
semneazã asemenea documente”.
Chestiunea în cauzã nu este poate aºa de simplã cum o prezintã autoarea, ea nu poate fi redusã, dupã opinia mea, la dorinþa
unui gr up restrîns de intelectuali de a lansa o provocare, consider
cã aici este atinsã o problemã structuralã de importanþã majorã
pentr u þara noastrã. Cu alte cuvinte, problema funcþionãrii statului în sensul unui stat democratic este strîns legatã de existenþa
unor str ucturi la toate nivelurile – comunã, judeþ, stat (în Franþa
comunã, departament, regiune, stat; în Germania comunã, cerc,
land, federaþie) – care sã aibã elemente de autoreglare, respectiv
autorãspundere, celule care printr-un feedback sã-ºi optimizeze
în mare parte singure evoluþia.
Una din caracteristicile sistemelor politice autoritare, atît de
tip fascist, cît ºi a celor de tip comunist, este eliminiarea acestor
str ucturi autoreglate, în scopul manipulãrii mai uºoare a masei
populaþiei. În esenþã, multe din distrugerile produse de comunism în þara noastrã pot fi identificate ca distrugeri ale unor
str ucturi viabile de felul celor menþionate.
În perioada 1962-1968 am lucrat ca arhitect stagiar ºi apoi ca
arhitect ºef la primãria din Mediaº, care aparþinea atunci Regiunii
Stalin, ulterior Regiunea Braºov. Pe atunci transmiterea legilor de
la capitala regiunii în teritoriu se fãcea prin ºedinþe trimestriale
în diferite oraºe ale regiunii, existînd un schimb de experienþã
funcþional dintre centrul regiunii ºi teritoriu. Prin reforma administrativã din 1968 aceste structuri au fost desfiinþate, nefiind înlocuite cu structuri la fel de funcþionale dintre capitalã ºi judeþe.
Îmi aduc bine aminte cã am considerat atunci, la prima vedere,
reforma administrativã ca un mijloc de desfiinþare a Regiunii Autonome Maghiare, dar, mai important, pe de altã parte, ca un instr ument de dominare mai uºoarã a teritoriului þãrii de cãtre
conducerea de partid, respectiv de cãtre Nicolae Ceauºescu, în
sensul dictonului „divide et impera”.
Atîta timp cît asistãm la „Jocul de-a democraþia” din capitalã
– formulare fãcutã cu toatã rãspunderea ºi tristeþea proprie subiectului – nu trebuie sã ne mire foarte mult „Jocul de-a regiunea”. Ce înþeleg prin „jocul de-a democraþie”, vreau sã explic pe
scurt printr-un exemplu. Cotidiene de mare tiraj prezintã fapte de
cor upþie, furturi de sute de mii, poate milioane de dolari, escrocherii la o scarã inimaginabilã pentru simplul cetãþean, încãlcarea legii la proiecte ale guvernului; dar toate aceste dezvãluiri nu
duc nici la condamnarea fãptaºilor ºi nici la condamnarea ziarelor care publicã astfel de informaþii, sã nu mai vorbim de cãderea
unui guvern. Reacþia perceptibilã pentru cetãþeanul de rînd este:
latrã cîinii, iar caravana trece. Existã o aroganþã a puterii, manifestatã la toate guvernãrile dupã 1989, care sfideazã orice control

dinãuntru sistemului. În limbajul de mai sus, se constatã lipsa în
foarte mare mãsurã a unui feedback, care sã elimine fapte de cor upþie, imoralitate ºi încãlcarea legii. Avem de-a face cu o clasã
politicã fãrã mecanisme de autocontrol, structuri politice care nu
au capacitatea de autoreglare.
Mi se pare în aceastã situaþie normal ca sã aparã dorinþa în populaþie de a avea în provincie structuri care sã permitã o participare la luarea deciziilor, structuri care se pot opune fatalitãþii
unor decizii centraliste, care au caracterizat de altfel majoritatea
perioadei de dictaturã comunistã.
Gãsesc legitimã ºi necesarã iniþiativa intelectualilor autori ai
memorandumului pentru o discuþie pe aceastã temã fãrã iritare
ºi încãrcãturã emotivã, liberã de fricã, presiuni, insinuãri ºi jigniri, discuþie care nu trebuie sã se finalizeze foarte repede ºi care
are ca scop schimbarea în timp a conceptelor celor care în viitor
vor fi în poziþii de conducere.
Aceastã discuþie nu pune sub semnul întrebãrii statul suveran, unitar ºi indivizibil, ci, dimpotrivã, numai un stat cu structuri funcþionale va putea sã reziste presiunii de integrare în Comunitatea Europeanã în sfera economiei, societãþii ºi culturii. De
altfel, discuþia este necesarã ºi în vederea elaborãrii unui concept
pe termen lung pentru românii care trãiesc dincolo de Prut.
Ceea ce trebuie sã ne preocupe astãzi mai mult decît orice altceva este faptul cã societatea noastrã trebuie sã devinã din nou
funcþionalã ºi atractivã în sensul unor celule viabile, care sã permitã o existenþã participativã a individului în societate. Pentru
mine, simptomul cel mai evident al lipsei de funcþionalitate a
str ucturilor sociale actuale este emigrarea elitelor ºi a tinerilor cu
studii superioare din lipsa unei perspective de viitor ºi acceptanþei în societate. ªi problema demograficã a þãrii poate fi vãzutã în
acest context.
Din unghiul de vedere schiþat, aceastã discuþie nu este una
pur teoreticã, dimpotrivã, consider cã este o condiþie esenþialã legatã de pregãtirea þãrii noastre în vederea integrãrii în comunitatea þãrilor europene.
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Descentralizare prin
reducere la absurd
În România se vorbeºte foarte mult despre descentralizare. Toate
gu vernele o proclamã, dar pînã în acest moment ea nu apare decît ca o mistificare. Se întîmplã cu descentralizarea ceea ce s-a
întîmplat ºi cu privatizarea. De la a nu ne vinde þara, s-a dat pe
grabã, s-au falimentat fabrici cu bunã ºtiinþã de cãtre manageri
versaþi, au apãrut eºecuri parcã orchestrate pentru a ne arãta cã
mai bine era înainte, corupþie, mitinguri, greve, blocãri de drumu ri. Era normal ca muncitorii sã nu aibã cultura economicã la
zi, dar politicienii au indus ideea cã vindem lucruri foarte valoroase pe nimic ºi mãsurau cu privirea clãdirile, în timp ce cumpãrãtorii prezumtivi puneau preþ pe viabilitatea afacerii. Nu s-a
vîndu t la timp, iar cînd am vîndut am fãcut-o cu nostalgia pãguboasã cã am dat pe degeaba averea naþionalã. Tot aºa ºi cu descentralizarea. A nu ne vinde þara are corespondent în stafia federalizãrii, iar a lãsa din buget pentru instituþiile locale pare a provoca u n dezastru naþional. Asigurãrile de sãnãtate sînt un exemplu concludent. Deºi casele de asigurãri ar trebui sã funcþioneze
ca niºte bãnci, banii ajung tot în pãlãria guvernului, care distribu ie su mele, iar sistemul local de sãnãtate se organizeazã dupã
tot felul de idei „reformatoare” cu care vin miniºtrii. În învãþãmînt, pe lîngã faptul cã elevii suportã experimente bulversante ºi
fãrã nici o coerenþã (mai puþin reforma încercatã de Andrei Marga), banii îi dau primãriile, dar înfiinþarea sau desfiinþarea unei
clase sau catedre o hotãrãºte Ministerul. Fãrã descentralizarea financiarã ºi o reconstrucþie a instituþiilor, descentralizarea este
formalã, dupã principiul reducerii la absurd, urmãrindu-se mai
degrabã reflexele negative decît reuºitele. Ultimele exemple sînt
din domeniul teatrului.
Mu nicipiile din Transilvania ºi Banat au teatre (Timiºoara,
Ar ad, O r adea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Turda,
Tîr gu-Mureº, Gheorgheni, Braºov). Cele mai multe sînt finanþate
de comunitãþile locale (consiliile judeþene), cu excepþia teatrelor
naþionale de la Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Tîrgu Mureº. În general, instituþiile culturale din România sînt clasificate, li se acordã

u n anu mit rang, fiind considerate de interes local, judeþean ºi
naþional. De acest statut se þinea seama ºi în finanþare ºi salarizare, iar instituþiile „de interes naþional” aveau ºi mai au drept ordonator principal de credite Ministerul Culturii. Erau cu totul în
su bordinea acestuia, de fapt. În ultima vreme, Ministerul Culturii ºi Cultelor încearcã sã scape de instituþiile „naþionale” ºi sã le
distribuie consiliilor locale. Aceastã hotãrîre a fost luatã, însã,
du pã votarea bugetelor consiliilor judeþene ºi ale primãriilor ºi
fãrã a se preciza cine va fi viitorul patron. S-a ajuns, astfel, la proteste radicale ale actorilor, pînã la greva foamei împotriva „descentralizãrii”. Ministerul, în al cãrui buget figurau, prin legea bugetu lu i, banii pentru teatrele naþionale, se lepãda de acestea ºi le
ar u nca peste gard. A identifica protestele împotriva acestui fel
(de la a face felul) al descentralizãrii cu negarea descentralizãrii
înseºi e floare la ureche. Problema nu e legatã atît de opinia actorilor în legãturã cu descentralizarea, cît de curentul pe care-l genereazã mediatizarea protestelor acestora ºi manipularea lor. În
altã ordine de idei, se pare cã în România capitalismul a fost coborît din pod prima oarã în culturã. Guvernanþii apostrofeazã
mereu oamenii de culturã (ºi profesorii, ºi medicii) cã nu sînt
„direct productivi” ºi le reamintesc mereu cît li „se dã”, dar nu
se gîndesc o clipã cît dau aceºtia ºi cu cîtã gratuitate.
Acelaºi scenariu al „descentralizãrii” se întîmplã acum ºi cu
centralele termice. În plus, aici se protesteazã, mai mult împotriva anulãrii unor privilegii ale regiilor în situaþia trecerii la comunitãþile locale, unde poþi fi mai uºor tras de mînecã ºi unde drumul de la cauzã la efect este mai scurt. Oricum, aceastã „punere
în braþe” practicatã prin vocea domnului Cozmâncã este încã una
dintre farsele care ni se joacã.

Marginalizarea Transilvaniei
Nu au fost mediatizate cît s-ar fi cuvenit demersurile deputatului
liberal Cornel Popa privind autostrada care sã traverseze Transilvania. În iunie 2001, s-au întîlnit la Oradea parlamentari de la
toate formaþiunile politice din Bihor, Cluj, Maramureº, Satu Mare, Sãlaj, Mureº, care au semnat Declaraþia de la Oradea, o declaraþie politicã în termeni destul de categorici, care viza construcþia u nei autostrãzi Borº–Bucureºti care sã traverseze Transilvania. Efectul a fost includerea între prioritãþile rutiere, prin Legea
nr.1 din 2002, ºi a unui prim tronson Borº–Oradea–Cluj. Se pare, însã, cã Guvernul a uitat deja de aceastã lege, ceea ce l-a fãcut
pe depu tatul bihorean sã-i reaminteascã printr-o interpelare, din
care citez cîteva fragmente: „Guvernul, prin Ministerul de resort
(Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei) face
o aplicare trunchiatã a dispoziþiilor legale în vigoare în prezent,
prin demararea lucrãrilor de construcþie numai pe tronsoanele
Nãdlac–Deva–Sibiu ºi Bucureºti–Braºov. De altfel, pe pagina
electronicã a Ministerului, segmentul de autostradã Borº–Oradea–Cluj-Napoca nici nu figureazã în planul expus, deºi în Legea
nr.1 din 2002 este menþionat cu acelaºi grad de prioritate ca ºi
cele douã tronsoane arãtate mai sus. Avînd în vedere cã se vizeazã începerea lucrãrilor ºi pentru autostrada Bucureºti–Constanþa, percepþia cetãþenilor din Ardeal este aceea cã destinaþia autostrãzilor este pentru parcurile de vile de pe litoral ºi din zona
Sinaia-Braºov. Aceste zone beneficiazã deja de o infrastructurã
necesarã ºi suficientã actualului trafic, pe cînd Ardealul se confr u ntã cu drumuri de calitate necorespunzãtoare – acest lucru
fiind de notorietate. Nu contestãm valoarea Braºovului sau a
Constanþei ca zone cu ridicat potenþial turistic, dar Guvernul trebu ie sã ia în calcul atît activitatea economicã a judeþelor din vestu l þãrii (mai intensã în aceastã regiune – fapt demonstrat de
aportu l la PIB), cît ºi potenþialul turistic de aici ºi creºterea economicã generatã în cazul îmbunãtãþirii infrastructurii de transport rutier”. Mai departe: „Apreciem cã amînarea construcþiei de
dr u mu ri moderne în Transilvania reprezintã o gravã eroare de
strategie economicã ºi politicã ce va produce o suitã de efecte negative suportate în ultimã instanþã, evident, tot de întreaga populaþie”. Concluzia: „Strategia naþionalã de dezvoltare a reþelei de
transport conceputã pe ideea integrãrii europene nu poate fi viabilã decît prin includerea ºi a Transilvaniei pe poziþie de prioritate, aceastã zonã fiind placa turnantã a relaþiilor multifuncþionale
dintre România ºi statele membre sau candidate ale Uniunii Europene”.
Ironia sorþii este cã tocmai guvernele care strigã cel mai tare
sloganu rile unitãþii naþionale fac ce fac împotriva acestei unitãþi.
ªi o altã ironie a sorþii priveºte spre U.D.M.R.. PDAR-ul lui Victor
Su rdu le dãdea colegilor (aceiaºi) de guvernare mai multã bãtaie
de cap. Nu numai drumuri nu avem, dar nici trenuri directe între nord ºi sud, vest ºi est, iar cursa Tarom Oradea–Bucureºti este pe cale de a fi anulatã.
De aceea, este bunã regionalizarea. Nu mai trebuie sã decidã
dl. Mitrea dacã ne trebuie nouã autostradã, în Transilvania, cînd,
pe unde, cu cine (d-lui îi place cu italieni). Dacã tot se fac ºi celelalte cu banii noºtri, mãcar sã nu fim ultimii…
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