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P rin anii 1992-1993, am dat un chestionar stu-
den]ilor de la Facultatea de Istorie [i de la Po-
litehnic`, cerîndu-le, printre altele, s` scrie trei

atribute pozitive [i trei atribute negative, care s\nt ca-
racteristice, în cel mai înalt grad, pentru români, ger-
mani, maghiari [i ]igani. Scopul era de a vedea ce
reprezent`ri au ei despre principalele etnii de la noi. Din-
tre atributele negative ale românilor, cele mai frecvente
erau lenea [i ho]ia, spre deosebire de germani care erau
privi]i ca harnici [i disciplina]i. Cu alte cuvinte, noi
s\ntem lene[i, iar germanii s\nt harnici. Cauzele acestei
situa]ii s\nt complicate: lenea poate fi rezultatul unei
nevaloriz`ri pozitive a muncii, unei lipse de motiva]ie de
a munci, unei consecin]e a educa]iei în care atitudinea
fa]` de munc` nu duce la deprinderi de a munci. 

Mai tîrziu, într-o întîlnire european` de psihologi, o
coleg` din Polonia, a ]inut o comunicare – mult apreciat`
în comunitatea [tiin]elor sociale din ]ara ei –, în care
sus]inea [i argumenta cu date c` lipsa motiva]iei fa]` de
munc` – mai simplu, atunci cînd omul nu se trage la
munc` – este cea mai grav` consecin]` a regimului co-
munist de care tocmai sc`pasem. Explica]ia ei, tot simplu
spus, era urm`toarea: comunismul, care presa c`tre ega-
litarism, a anulat diferen]a între harnici [i lene[i [i prin
[tergerea acestei diferen]e a disp`rut motiva]ia pentru
munc` a celor harnici [i s-a înt`rit nemotiva]ia pentru
munc` a celor lene[i. În acest fel, to]i oamenii au devenit
lene[i sau în orice caz mai lene[i, pentru c` acela care
muncea era tratat la fel ca [i acela cel care nu muncea. De
altfel, expresia „munce[ti, nu munce[ti, timpul trece,
leafa merge“ circula mult. Contextul, deci, determin` per-
forman]a. O asemenea explica]ie neglija eventualele dife-
ren]e interculturale atît de folosite în conversa]iile cotidie-
ne – polonezii s\nt be]ivi, ca [i ru[ii, de altfel, italienii s\nt
vorb`re]i etc.–, care se alimenteaz` din stereotipuri. În
plus, se renun]a la ambi]ia demodat` [i chiar sanc]ionat`
ast`zi privind firea na]ional`, sufletul na]ional sau per-
sonalitatea de baz` a unui popor.

ºn‘untru [i nafar‘
C` românii au o proast` imagine de sine nu este un se-

cret. {i, acest lucru se exprim` foarte adesea în referiri la
munca lor: f`r` chef, f`r` rost, de mîntuial`, în zadar,
prost f`cut`, se d` rasol etc. Adic`, superficialitate [i
economie de sine, de efort.

Oricare dintre noi se poate plînge de acest lucru, poate
aduce exemple sau poate avea chiar un repertoriu de ex-
perien]e nefericite. Mai ales cînd este vorba despre mese-
ria[i. Mereu ai impresia c` e[ti p`c`lit, c` ob]ii un lucru
care nu ]ine în timp, care se stric` repede. Cine nu [i-a
reparat acela[i ceas sau telefonul sau nu mai [tiu ce de
mai multe ori, pîn` cînd s-a l`sat p`guba[?

{i totu[i, ceva pare s` sus]in` punctul de vedere al
colegei mele poloneze. Cînd pleac` în str`in`tate – alt con-
text, alte constrîngeri, alte preten]ii [i norme –, românul
este altfel, bineîn]eles dac` alege calea muncii [i nu a
cer[etoriei. Atunci romånul pune osul la b`taie, pune bine
faian]a, face treab` bun`, munce[te, „nu arde gazul“.
Atunci de ce cînd î]i pune faian]a aici, ea cade sau e prost
pus`? M` refer la aceia[i oameni, pentru c` a fi lucrat în
str`in`tate este o carte de vizit` onorabil` pentru un

meseria[. Deci, contextul nostru este de vin`; s\ntem per-
misivi, accept`m c` „merge [i a[a“, adic` prost f`cut, nu
s\ntem reactivi, revolta]i, nu facem scandal, nu ne in-
dign`m. Iar dac` chiar nu faci a[a, atunci e[ti cîrcota[,
e[ti privit cu o uimire ostil`, neîn]eles, venit de pe alt`
lume.

La noi se mai vînd scrinuri f`r` mînere la sertare,
haine f`r` nasturi – a c`zut la transport etc. –, f`r` ca
s`-]i scad` cineva ceva din pre], pentru c` ar ap`rea ciu-
dat s` ceri o sc`dere a pre]ului.

Experien]ele mele cu meseria[ii s\nt numeroase [i nu
cred c` s\nt singura care m` plîng de serviciile proaste de
la noi. Poate c` s\nt ghinionist` mai mult ca al]ii. Cînd m`
confrunt cu asemenea situa]ii, desigur c`-l înjur pe cel
care a muncit, dar cred cu t`rie în context. A[ putea s` v`
povestesc de muncitori de la telefoane care în v`zul tu-
turor beau bere pe treptele blocului, solidari în nemunc`,
de muncitori în parc care joac` c`r]i pe peluza a[teptînd,
de func]ionari care m`nînc` într-un cadru cu totul infor-
mal în ochii celor care stau [i-i privesc cu ur` [i fric` c`
nu-[i vor rezolva problemele – „nu-l enerva]i pe func]io-
nar!“ –, de lucruri reparate care se stric` cum ai ajuns
acas` [i le-ai încercat etc. 

Raporturile de munc‘ pervertite
Exist` la noi un consens al alergiei la reguli – cred c`

s\ntem una dintre rarele ]`ri în care oamenii coboar` din
autobuz, tramvai în capul celor care urc` –, o n`cl`ial` a
raporturilor de munc` – „cît m` cost`?“ [i frecventul
r`spuns „cît crede]i!“, dialog evitat cu obstina]ie la în-
ceput pentru a nu mai \nc`pea nici o negociere –, un
apetit al impreciziei, ambiguit`]ii, al situa]iilor nedefi-
nite, o toleran]` a lipsei de sanc]iuni, a anonimatului
erorii. Cînd func]ionarul, lucrînd adesea într-un ritm de o
lentoare exasperant` – ca [i cum în aceste servicii s\nt se-
lecta]i cu prec`dere flegmaticii –, gre[esc, în acte, docu-
mente etc., se spune „eroare material`“. Un asemenea
ghinion te poate purta pe drumuri mult [i bine, te poate
obliga la procese pentru repararea erorii materiale, te
poate costa timp, efort [i bani. Gre[i]ii no[tri nu s\nt
sanc]iona]i, de[i ar fi atît de u[or s` mergi pe firul
faptelor [i s` afli cine a gre[it. Lucrul prost f`cut este to-

lerat c` doar oameni s\ntem [i cu to]ii gre[im. Este greu
s` controlezi tot ce face altul, dar acest lucru trebuie s`-l
înve]i pentru c` mereu te treze[ti cu erori. Am întîlnit un
tîn`r care nu se putea c`s`tori – de[i nunta era aranjat`
– pentru c` în buletin era gre[it` data na[terii [i el, con-
form actului, avea doar 14 ani. Aceast` lips` de sanc]iune,
specific` mediului nostru, înt`re[te lucrul prost f`cut. De
cînd m` [tiu, în munc` nu am v`zut penaliz`ri pentru un
lucru prost f`cut, pentru întîrzieri [i nici desfaceri de con-
tracte de munc` pentru incompeten]`. Cînd nu exist` con-
strîngeri, nu se dezvolt` responsabilitatea fa]` de munca
f`cut`.

Date antropologice de teren arat` c` în mediul rural,
în perioada comunismului, raporturile de munc` erau per-
vertite în principal datorit` presiunii pentru supra-
vie]uire. Zile de munc` se treceau  în contul unei persoane
anagajate la CAP, dar persoana mai lucra pentru
brigadier, cel care f`cea fi[ele cu presta]ia muncii. Obi-
ceiul mai exist`. Se lucreaz` pentru [ef la ce are el acas`
de f`cut. E simplu, pentru c` managementul pe ierarhie
func]ioneaz`, este o practic` a societ`]ii noastre.

Preferin]a de sine [i neglijen]a fa]‘ de altul
Imaginea negativ` pe care o avem despre felul în care

muncim la noi se vede la tot pasul mai ales cînd este vorba
despre cauze colective. Chiar ieri se spunea la televizor c`
s-au pierdut 3 miliarde de lei pentru repararea dru-
murilor în Voluntari care s-a f`cut de mîntuial`. La ploile
recente, totul s-a dus de rîp` [i munca a fost în zadar.
Unii adaug` acestei atitudini fa]` de munc` un ingredient
metafizic, care ]ine de filosofia noastr`, de z`d`rnicie. Dar
de ce cînd oamenii muncesc pentru ei nu muncesc la fel de
prost?

Unii sus]in c` sistemul de remunerare este prost, c`
oamenii care s\nt bine pl`ti]i muncesc mult [i bine. Are [i
acest lucru partea lui de adev`r. Totu[i, la aceea[i
salarizare oamenii dau performan]e diferite.

Oricine poate recunoa[te c` între munca pentru sine [i
cea pentru binele comun sau pentru al]ii este o mare
diferen]`. Decalajul uria[ între interesul personal [i cel
public este vizibil la tot pasul. „Se d` rasol“ cînd se mun-
ce[te pentru altul sau pentru to]i, dar exist` h`rnicie cînd
se fac lucrurile pentru sine. De cîte ori nu v`d „picnicînd“
muncitori în parcuri, pe str`zi, la construc]ii, la orele cele
mai ciudate. În comunism, tot ce era produs romånesc era
dispre]uit. Se [tia c`-i prost. Era un noroc pentru noi s`
cump`r`m ceva refuzat la export. Oricînd se prefera o
marf` str`in` uneia române[ti, indiferent de unde era.
Existau chiar [i specializ`ri: electrice din Rusia, cosmetice
din Ungaria, textile din China ([i articole de sport, ter-
mos) etc. Erai fericit cînd aveai aspirator Buran, s`pun
Caola, termos [i maiouri chineze[ti, becuri ruse[ti, bom-
boane cubaneze, cristaluri cehe[ti etc.

Contextul este totu[i mai determinant. O cultur` a su-
perficialit`]ii [i toleran]ei lucrului prost f`cut ne face s`
func]ion`m de mîntuial`. Economia de sine – nu-]i face
nimeni statuie, loc c`ldu] de munc`, valorizarea statului,
a pasivit`]ii fa]` de ac]iune –, am putea spune, patologie
a ac]iunii (spun sociologii), mecanisme de control inexis-
tente sau ineficiente, necorelarea muncii bine f`cute cu
prestigiul social, impozitare nemotivant`, protec]ia so-
cial` prost în]eleas`, egalitarismul rezidual, toate acestea
se v`d. 

Pare-mi-se c` Tadeusz Kotarbinski a scris Tratat de-
spre lucrul bine f`cut. Poate c` ar trebui trecut în lecturi
de vacan]` la elevi.     

▲

Muncim \n zadar, dom-
nilor! Din ce scriu colabo-
ratorii no[tri mai jos re-
zult` c` s-au format deja
tradi]ii manageriale din
care nu poate ie[i dec\t
munc` mult` pl`tit` prost,
munc` de m\ntuial` pl`-
tit` prost sau munc` inu-
til` pl`tit` prost. Foarte
r a r  a p a r e  [ a n s a  u n e i
munci eficiente pl`tite bi-
ni[or, iar asemenea situa]ii
nu ]in prea mult, \mpie-
dic\ndu-se p\n` la urm` de
celelalte sisteme „tradi-
]ionale“ care s\nt men]inute

cu toat` invidia [i prin toate mijloacele concuren]ei
neloiale (adeseori sus]inute [i politic). Atunci chiar [i con-
struirea unui sistem corect apare ca zadarnic`. O lege a

lui Murphy spune c` dac` une experiment iese perfect,
sigur vei descoperi c` ai gre[it pe undeva. Dac` munce[ti
cu spor, cu pl`cere [i c\[tigi [i bani, ceva nu e \n regul`.
|n orice caz, s\nt toate [ansele s` apar` cineva care s`-]i
spun` c` nu faci bine ceea ce faci [i s` \ncerce s` strice
totul. Z`d`rnicia nu pare s` fie doar un simplu blestem
local. Ea e chiar bine \ncurajat` [i folosit` de foarte
pu]inii indivizi care prosper` de pe urma \n]elegerii pro-
funde a spiritului general. Se \nt\mpl` \n mai toate
domeniile, \n politic` [i \n economie, \n justi]ie [i \n
\nv`]`m\nt, \n construc]ii [i \n servicii, \n pres` [i mai
pu]in \n fotbal, \n via]a de zi cu zi [i \n via]a revistelor.
Tot ceea ce se construie[te ziua, se d`r\m` noaptea. Nimic
nu rezist`, nici m`car spiritele conservatoare. E totu[i o
[tiin]` s`-]i faci mereu de lucru. S` \nal]i [i apoi s` de-
molezi. Sau, mai bine zis, s` \nal]i [i s` te duci apoi s`

demolezi ce a f`cut vecinul, \n timp ce el demoleaz` ce-ai
f`cut tu. Stan [i Bran au secven]e bine [tiute de acest fel.
Numai c` dac` la ei toat` lumea r`m\nea p`gubit`, la
noi cineva totu[i c\[tig`. Ce-i drept, un c\[tig nemeritat
care, ca orice asemenea agoniseal` rapid` pe seama al-
tora, se poate duce pe apa s\mbetei la fel de repede cum a
venit. Fiindc` de multe ori nici furtul nu duce la nimic.
Unii \[i fur` singuri c`ciula, al]ii amaneteaz`, pentru in-
terese de moment, viitorul urma[ilor. {i nimic nu e sta-
bil, totul se mi[c`, p\n` la infrastructur`. Condi]ii \n care
e greu s` \nceap` cineva s` construiasc` ceva cu g\ndul
c` va dura. Mai simplu e s` fac` acolo, ceva de m\ntu-
ial`, tot nu conteaz`. Nimeni n-o s` vrea s` strice un
lucru de nimic [i, chiar dac` \l stric`, n-o s` fie prea
mare pagub`. De ce s` faci cet`]i [i catedrale care pot
c`dea \n m\n` du[manului, c\nd po]i face bordeie [i bis-
ericu]e de lemn care, la o adic`, pot fi [i demontate. {i de
ce s`-]i mai vopse[ti gardul dac` p\n` la urm` lemnul tot
putreze[te? Iar, de vreme ce to]i o s` murim la un moment
dat, la ce folose[te s` ne mai agit`m at\ta? (A. M.)

● Anul XI ● nr. 546 ● 19-25 septembrie 2003 ● 

MUNCA |N  ZADAR7

Argument

Aurora LIICEANU

Economie de sine
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„M -au nenorocit `[tia, dom’le. De ani de
zile nu mi-am mai luat o pereche de
pantofi ca lumea, din `ia din piele.

Uite, îmi miros picioarele, m` scuza]i, în pantofii `[tia
de vinilin. Mi-e jen` de clien]i!“ Stau pe bancheta din
spate, sincer, p\n` la mine, nu vine nici un miros, dar
preventiv cobor discret geamul [i îl ascult pe [oferul de
taxi. Continu`. „De zece ani de zile nu lucrez dec\t ca
s` m`n\nc. Nu mi-am mai luat nici o hain`, n-am mai
fost în concediu, la o cas` nou` nici nu m` g\ndesc“,
adaug` taximetristul. C\nd am cobor\t, [oferul era la
fel de nervos. A vrut s`-mi dea restul, avea îns` buzu-
narul plin de m`run]i[ pe care l-a aruncat nervos pe
scaunul din fa]`. Am ie[it mai repede [i i-am l`sat un
bac[i[ mai mare. 

Deforma]ie profesional`, m-am întrebat c\]i ro-
måni? [i de ce? lucreaz` pe mai nimic. Probabil c`, mai
înt\i de toate, trebuie f`cut` o departajare. Nu to]i
romånii au muncit în zadar în ultimii 13 ani. O p`tur`
de oameni de afaceri au reu[it s` fac` averi conside-
rabile, cel pu]in pentru Romånia [i care s\nt estimate
de la c\teva milioane la c\teva sute de milioane de
dolari. Exist` apoi c\teva sute de politicieni care s-au
perindat prin Parlament sau pe la guvernare care au
reu[it s` acumuleze o avere frumu[ic` (m`rturie stau
declara]iile de avere). În fine, mai exist` o serie de no-
tabilit`]i locale (vame[i, poli]i[ti, judec`tori, [efi ai
companiilor de stat [.a.) a c`ror prosperitate se poate
ghici în spatele vilelor pe care [i le-au construit în di-
verse zone din Romånia cu peisaje mirifice.

Marea majoritate a romånilor munce[te îns` în
zadar sau mai bine zis doar pentru a-[i achita facturile
curente. Statisticile, oric\t de fardate ar fi, dovedesc cu
prisosin]` acest lucru. Chiar dac` lu`m în calcul [i
economia subteran` (necontabilizat` oficial dec\t la
nivel global [i ca atare greu de calculat pe ramuri sau
meserii), tot nu putem estima o cre[tere semnificativ`
la nivelul c\[tigurilor individuale. 

Cine este de vin` pentru acest lucru? În mod sigur,
cei care tr`iesc în acest fel s\nt cei mai pu]in vinova]i.
Ei nu s\nt dec\t victimele unui sistem de management
politic [i economic defectuos. Mul]i ani dup` anul 1989
s-a tr`it cu un soi de prelungire mental` a socialismu-
lui. S-au v\nturat conceptele economiei de pia]`, dar de
cele mai multe ori s-a aplicat un amestec de m`suri so-
ciale cu cele cvasicapitaliste. Un soi de blocaj ideologic
le comanda managerilor din politic` [i economie s`
fac` produc]ie de dragul produc]iei, s` minimizeze din
instinct rata [omajului [i s` nu ia în serios risipirea de
resurse. Au existat [i discursuri [i ac]iuni specifice ca-
pitalismului, dar care, culmea!, au fost ineficiente din
punct de vedere economic. Ideea c` societ`]ile comer-
ciale trebuie s` se descurce singure pare a fi fost unul
dintre cele mai mari derapaje din ultimii 13 ani.

Grave erori! Statul a pierdut managerii din m\n`,
iar managerii au uitat c` logica produc]iei este
v\nzarea. Cele dou` erori au avut rezultate deplorabile.
Pe de o parte, din companiile de stat s-a furat pe rupte;
pe de alt` parte, companiile romåne[ti au pierdut
pie]ele externe [i cele interne. Pierz\nd pie]ele au pier-

dut leg`tura dintre produc]ie [i v\nz`ri. În acela[i
timp, din considerente politice [i sociale, managerii
politici [i economici au ezitat s` mic[oreze costurile, in-
clusiv cele cu for]a de munc`. În loc de [omaj [i re-
structurare, economia romåneasc` a avut parte de pro-
tec]ie social`. Salariile reale s-au redus [i s-au f`cut
primii pa[i pentru ca marea mas` a romånilor s`
munceasc` în zadar, dar s` munceasc`. O dat` pier-
dute pie]ele, cu greu au mai putut fi recuperate. Acest
lucru nu s-a mai putut înt\mpla într-o lume în plin`
schimbare. Într-o lume în care vechile blocuri econo-
mice s-au d`r\mat (l`s\nd locul altor construc]ii), în
care industriile c\[tig`toare s-au schimbat [i într-o
lume în care schimburile comerciale [i regulile pie]elor
interna]ionale s\nt f`cute de marile puteri economice.

Cum se poate ie[i din cercul vicios? Ast`zi, avem
primele semne. B`ncile, dup` ce ani de zile, au stat de-
parte de persoanele fizice în sensul c` le-au acordat
credite cu mare greutate, au spart acest blocaj. De
aproape un an s-au înmul]it creditele pentru locuin]e
sau cele pentru achizi]ionarea de produse electrocas-
nice. Chiar dac` romånii se chinuie la fel de mult, m`car
dispare acea amar` senza]ie c` lucreaz` degeaba.

{i desigur a mai intervenit ceva. Goana dup` g`sirea
unui loc de munc` în Uniunea European`, oficial sau la
negru. Un model aplicat cu succes [i de alte ]`ri care au
avut de parcurs drumul spre aderare. S\nt sigur c`, pen-
tru un proiect economic european a[a cum este
tranzi]ia, cel mai penibil rezultat este incapacitatea
managerilor de a asigura un salariu decent pentru ma-
joritatea popula]iei. Este jenant s` conduci oameni care
[tii c` practic` munca în zadar. {i este la fel de sigur c`
atunci c\nd managerii politici [i economici nu fac mare
lucru pentru cei pe care îi conduc, acestora nu le mai
r`m\ne dec\t s` se descurce pe cont propriu. 

▲
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Constantin RUDNI}CHI

Pe cont propriu

S tatisticile oficiale ne spun c` propor]ia s`racilor
este aproximativ dou` familii din cinci care
tr`iesc sub limita s`r`ciei. În sondaje, cam tot

acela[i este procentul corespunz`tor celor care declar`
c` banii nu le ajung nici pentru strictul necesar. În ace-
lea[i sondaje, cam un procent corespunde celor care
spun c` au tot ce le trebuie, ba le mai r`mîne s` pun`
ceva deoparte (asta ar însemna cam [apte mii de
familii fericite, [i constituie obiectul de studiu al celor
care întocmesc clasamentele marilor averi), iar al]i 5-
6% spun c` au tot ce le trebuie, ba chiar, dac` fac
economii, î[i mai pot cump`ra cîte un lucru din cele
mult-rîvnite (cas`, ma[in`); una peste alta, s` fie cam
10% din familiile cona]ionalilor no[tri care pot spune
c` o duc bine. 

A[adar, cam jum`tate din familiile din România î[i
duc traiul de pe-o zi pe alta. Cum [i de ce? Statistic, e

greu de argumentat c` în toate aceste trei milioane [i
jum`tate de familii se cî[tig` fix cît este necesar asi-
gur`rii co[ului zilnic, indiferent de dubiile legate de
modul de calcul al acestuia. Acest blestemat de co[ este
rezultatul unor calcule complicate ([i întotdeauna dis-
cutabile) care pornesc de la cîte pîini, cîte g`ini, cîte
perechi de ciorapi, cîte periu]e de din]i, cîte bilete de
cinematograf etc. îi trebuie unei familii ca s`-[i asigure
minimul necesar traiului pentru o lun`. Toate acestea,
transformate în pre]uri medii pe pia]` [i însumate,
dau o valoare, întotdeauna r`mas` în urma realit`]ii.
Evident, o abstrac]ie, c`ci nimeni nu va consuma exact
cantit`]ile din co[ul respectiv, indiferent cît de corect,
din punct de vedere [tiin]ific, este calculat acesta.

S` presupunem c` o familie cî[tig` cu 500.000 de lei
mai mult decît aceast` sum` ([i statistica ne va ar`ta
c` multe din familiile despre care discut`m dispun de

aceast` bancnot`). Va declara ea c` „banii pe care-i
avem ne ajung pentru strictul necesar, [i ne putem per-
mite unele economii“? Niciodat`. Pentru c` necesarul
obiectiv nu are nimic de-a face cu cel perceput de c`tre
fiecare dintre noi. Dup` achizi]ionarea obiectelor din
co[ul [tiin]ific, va r`mîne întotdeauna un întrerup`tor
de înlocuit, un manual de cump`rat, o pereche de
m`nu[i pierdute (nu discut aici despre r`zgîielile
odraslelor cine [tie c`rui îmbog`]it subit), toate, chel-
tuieli absolut necesare. Oamenii de [tiin]` îmi vor
spune c` se poate tr`i decent [i f`r` întrerup`torul `la,
c` manualul poate fi împrumutat de la bibliotec` etc.
Pe de alt` parte, omul cu bancnota se va considera tot
s`rac.

Pentru aceast` categorie de oameni, distan]a pîn`
la bun`stare nu este m`surabil` în teancuri de banc-
note g`lbui, ci în obiecte care nu vor putea fi niciodat`
ale lor, c`ci bancnotele vor fi fost demult cheltuite pe
lucruri absolut necesare. (În aceea[i ordine de idei,
putem g`si pe aici explica]ia dezvolt`rii spectaculoase
a vînz`rilor în rate [i a creditelor de consum: banc-
notele izolate se transform`, prin mecanismul respec-
tiv, în obiectul visat.) Aici, desigur, societatea de con-
sum în care tr`im, cu abunden]a de oferte, cu publici-
tatea agresiv`, cu vitrinele luminoase, are o contribu]ie
substan]ial`, dar deloc artificial`.

Am v`zut campanii de promovare a diverselor pro-
duse bazate pe principiul „cumperi dou`, prime[ti a
treia gratis“ (cu nenum`rate variante). În România,
acest tip de promovare nu produce de regul` succesele
a[teptate. Dimpotriv`, promovarea de tipul „cî[tig` un
automobil de lux, trimi]înd trei capace de…“ constitu-
ie o re]et` a succesului aproape garantat`. Ra]ional,
prima, pe principiul „ce-i în mîn` nu-i minciun`“ ar tre-
bui s` fie mai atractiv` decît cealalt`, care-]i ofer` o
[ans` dintr-un milion (asta fiind una din defini]iile im-
posibilit`]ii). {i, de fapt, în economiile mai a[ezate ([i
mai îndestulate), promovarea de succes e mai degrab`
de al doilea tip.

Un om îndestulat nu se deosebe[te de unul s`rac
prin faptul c` are trei, [i nu dou` perechi de [osete. Or,
problema majorit`]ii românilor const` în dep`[irea
statutului de s`rac (nu întîmpl`tor, denominarea
popular` a succesului se face prin formula „te-ai scos“).
Asta se poate întîmpla mai degrab` prin miracol decît
prin acumulare. De aici succesul [irului aparent ne-
sfîr[it de caritasuri, safiuri, feneiuri [i alte f`c`turi
similare – mai nou, igienizate în milonul de euroi de la
loteria na]ional` (cu probabilitate de cî[tig de unul la
cîteva zeci de milioane). Comer]ul cu iluzii e cu atît mai
rentabil cu cît publicul-]int`, alc`tuit din oamenii de-
penden]i de co[ul zilnic, este mai numeros.

▲

Mircea KIVU

Elasticitatea co[ului zilnic
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B una mea prieten` Aurora era, nu de mult, indig-
nat` de felul în care femeia ei de serviciu (pardon,
menajera) î[i risipe[te banii primi]i. „Îi dau azi

leafa [i m` trezesc c` peste dou` zile se plînge c` nu mai
are bani!“ Despre ce sum` e vorba?, am îndr`znit s` în-
treb. Despre 800.000 de lei. Nu [tiu de ce, un ceva m-a
oprit s` întreb ce face femeia de banii `[tia, de cîte ori pe
s`pt`mîn` vine [i dac` mai scoate bani [i din alt` parte.
Opt sute de mii cheltui]i în dou` zile! O fi pl`tit între-
]inerea pe o jum`tate de lun`?

Dar, m` rog, de ce-ar trebui s` vorbim despre mena-
jere, în loc s` ne arunc`m privirea în ograda noastr`, a
`lora care ne d`m jurnali[ti? Dr`gu]ul de public cititor
prime[te din cînd în cînd informa]ii n`ucitoare despre
vedetele TV care salt` cîteva mii de dolari pe lun`, se zice.
Sau despre directorii de trusturi, cu limuzin` la scara de
marmur`. În realitate, îns`, lucrurile stau mai pu]in spec-
taculos ([i revolt`tor, nu-i a[a?): cei men]iona]i mai sus
sînt cîteva zeci, iar covîr[itoarea majoritate a truditorilor
cu pixul, microfonul [i camera au venituri comparabile cu
ale profesorilor (e greu de g`sit o compara]ie mai trist` în
România mileniului trei).

Bine-bine, dar, vorba aia, nu muncesc în zadar! E, mai
întîi, satisfac]ia de a fi cunoscut, citit, v`zut, apreciat, pe
scurt – celebru. Apoi, pl`cerea de a lucra într-un domeniu
de maxim interes, racordat la actualitatea fierbinte. În
fine, bucuria de a vedea c` neajunsurile semnalate de tine
sînt luate în serios [i, mai devreme ori mai tîrziu, corec-
tate.

Sîntem la ora de umor… În afara acelora[i cîteva
vedete ale micului ecran (incluzînd aici [i cei [ase-[apte
„anali[ti“ abona]i ai talk-show-urilor), pute]i numi repede
zece ziari[ti? S` zicem, de pild`, doi reporteri speciali, trei
realizatori de anchete [i cinci semnatari de articole eco-
nomice?

La rîndul ei, racordarea la temperaturile înalte ale ac-
tualit`]ii pare o glum` proast` într-o ]ar` în care via]a
privat` a maneli[tilor [i fotbali[tilor atinge cotele maxime
de audien]`.

Cît despre eficien]a social` a muncii jurnalistice,
r`mîne cum am stabilit: cîinii latr`, caravana trece.

Ei!, dar de ce s` transmitem noi, frustra]ii, un mesaj
atît de pesimist? Slav` Domnului, în România contempo-
ran` exist` atîtea bresle care lucreaz` cu folos, asigurînd
prezentului [i l`sînd posterit`]ii noi [i noi împliniri.
Minerii, bun`oar`. Siderurgi[tii. În general, personalul
din industria grea. Apoi cel din turism. Cei din transpor-

turi [i din construc]ia de drumuri – de fapt, to]i construc-
torii. Personalul sanitar. Cadrele didactice. Bibliotecarii.
Micii întreprinz`tori din orice domeniu. Arti[tii de toate
felurile. Ca s` nu mai vorbim de politicieni! To]i ace[tia [i
mul]i al]ii s-ar putea enerva, pe bun` dreptate, doar
aflînd ce tem` a propus revista dvs., pentru c` au mari sa-
tisfac]ii personale (profesionale [i materiale) [i, în acela[i
timp, constat` zi de zi, ceas de ceas [i în propor]ie de
mas`, eficien]a incontestabil` a activit`]ii lor, a[a cum se
cade într-un stat european al secolului XXI.

Dac` România ar fi un sistem închis, cu greu am
putea evita s` credem c` sîntem un popor de lene[i, pe
deasupra preten]io[i. „Vrem s` muncim ca-n socialism [i
s` tr`im ca-n capitalism“ este un imblod doar par]ial
auto-ironic, care vine s` se adauge unui lung [ir de în-
demnuri mobilizatoare: „Munca face pe om [i omul face pe
munc`“, „Cheia marilor succese: pauzele lungi [i dese“,

„Munca e sfînt`, s` nu ne atingem de ea!“ etc. Ar reie[i
cumva c` de lucru se g`se[te, da’ nu ne-ndemn`m noi, res-
pectiv c` sîntem cam risipitori, precum menajera pri-
etenei mele. 

Dar grani]ele sînt deschise [i nu prea po]i g`si un
român plecat s` lucreze în str`in`tate care s` nu fi pus
osul la greu, în orice meserie (nu neap`rat cea pentru care
era preg`tit!), [i care s` nu fi pus de-o parte într-un an
mai mult decît cî[tiga aici într-un deceniu. Inclusiv dintre
cei care aici p`reau incapabili sau puturo[i. 

Concluzia e simpl`: cînd într-o fabric` un strung în
stare bun` de func]iune nu d` randament, e probabil vina
strungarului. Dar cînd toat` fabrica e în colaps, nu exist`
contracte [i lipsesc materiile prime, fra]ilor, nu v` lua]i de
muncitori! Schimba]i conducerea fabricii.

▲
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Tudor C`lin ZAROJANU

Menajere, ziari[ti [i al]ii

Re]eta ªca Nicu la facultate
Se d` A – obiectul dorin]ei: o hîrtie g`lbuie, de carton

f`cut din hîrtie reciclat`, cu onduleuri pe margine [i cu
poza aspirantului pe ea, cunoscut` [i ca Diplom` de
licen]`. Se d` B (cu pu]in noroc se [i ia) – examenul de ad-
mitere în facultate. Se pap`, cu cel pu]in o lun` înainte de
începerea [colii (notat cu T) iluzii cu linguri]a, de mai
multe ori pe zi, în fiecare zi. De la momentul T, lucrurile
încep s` se mi[te foarte repede, degenerînd în consumul
de nervi în cantit`]i semnificative sau într-o nep`sare
atotcuprinz`toare. Se pierd, dup` caz, 4 sau 5 ani din
via]`. Se ajunge în sfîr[it, în situa]iile fericite, la momen-
tul T’, la sus-numita hîrtie g`lbuie, din carton f`cut din
hîrtie reciclat`, cu poza licen]iatului pe ea, care se pune
într-o map`, într-un sertar sau pe vreun [ifonier. Un
„N-am înv`]at nimic în facultate. Nimic care s`-mi folo-
seasc`“, poate fi atunci ad`ugat, dup` gust. Diploma se
scoate apoi de la p`strare de mai multe ori în cursul vie]ii,
cu ocazia schimb`rii locului de munc`, [i se duce la
Resurse Umane. Nicu crede totu[i c` f`r` ea nu se poate. 

Facultatea de Jurnalism
„Facultatea asta nu-[i are rostul, pentru c` e f`cut` de

oameni care nu au nici o leg`tur` cu presa, de oportuni[ti
care au ajuns acolo printr-o anumit` conjunctur` [i care
stau la catedr` [i emit teorii care nu au nici o leg`tur` cu
ceea ce înseamn` presa în realitate.“, spune o absolvent`
promo]ia 2003 a Facult`]ii de Jurnalism [i {tiin]ele Co-
munic`rii. „Dintre toate cursurile pe care le-am f`cut nu
mi-au folosit decît Tehnicile de redactare ale lui Constan-
tin Stan [i înc` vreo dou`. Pe Constantin Stan l-au
m`tr`[it îns` ni[te dinozauri care au vrut s`-[i extind`
catedra, a[a încît anul trecut nu a mai predat la noi la fa-
cultate.“ Sc`zînd pe scurt scrisele lucruri de bine, cursu-
rile Facult`]ii de Jurnalism sînt ni[te mai pu]in nobile
inutilit`]i. Cele mai potrivite exemple sînt acelea ale lui

Vasile Traciuc, care pred` Tehnici radio [i ale Georgetei
Drul`, de la care po]i afla lucruri despre Internet de care
numai un informatician, necum un jurnalist are nevoie.
Studen]ii spun c` de la Vasile Traciuc orice aspirant la un
post de redactor în radio poate afla pe larg cum s` mon-
teze banda de magnetofon [i cum s` fac` inserturi audio
decupînd banda [i lipind-o cu scotch (chiar dac` metoda se
mai folose[te la posturile publice de radio, ea este de neac-
ceptat în radiourile private – cele mai multe [i, de altfel,
cele mai ascultate), s` deschid` bine gura cînd vorbe[te
pentru ca sunetul s` nu se opreasc` în spatele din]ilor [i
„s` inspire o cantitate suficient` de aer pentru a-[i oxige-
na pl`mînul.“ Totodat`, distinc]ia favorit` a domnului
profesor este între posturile publice, care manifest`
decen]` fa]` de ascult`torii lor [i posturile private, de la
care provin cele mai multe exemple negative. De cealalt`
parte, „Georgeta Drul` le cerea studen]ilor s` fac` lucruri
pe care doar un web designer le putea face. Ca s` pro-
movezi, trebuia s` [tii s` faci site-uri [i prezent`ri multi-
media. Au fost o gr`mad` de studen]i care au picat exa-
menul pentru c` nu au f`cut un site exact a[a cum a vrut
ea [i pe care i-a b`gat în licen]` doar dup` multe insis-
ten]e.“, afl`m de la un alt absolvent al sus-numitei fa-
cult`]i care mai spune c` „anul trecut, femeia asta arid`
[i matematic` a fost [efa Comisiei de creativitate [i ex-
presivitate la admiterea în facultate“. 

Nimic pentru programatori
Un fost student la Facultatea de Automatic` vorbe[te

despre un curs pentru anul I de la Massachusetts Insti-
tute of Technology, care te înva]` într-un semestru bazele
gîndirii de programare. În Facultatea de Automatic`
ajungi s` [tii toate lucrurile astea dup` 3 sau 4 ani pen-
tru c` este prea mult balast. „Sînt multe cursuri vechi,
inutile pentru c` s\nt prea mul]i profesori dep`[i]i pe care
nu au putut s`-i lase f`r` catedr` pentru c` sînt de mult

timp în facultate. Este o pierdere de vreme, trebuie s` te
]ii serios de [coal`, fiecare imbecil de profesor vrea caiet
de probleme [i 70-80% dintre lucrurile pe care le înve]i
nu-]i folosesc. În 5 ani de zile înve]i zeci de materii inutile
doar ca s` î]i apar` numele pe o diplom` de la Automatic`
pentru c` este foarte bine cotat`.“ De[i este o facultate
pentru automati[ti, cei mai mul]i dintre studen]ii de aici
vor s` devin` programatori. Multe materii îns` sînt inu-
tile [i pentru unii [i pentru ceilal]i: „Nu în]eleg de ce tre-
buie s` fac cursuri aprofundate de mecanic` înalt` [i tot
feluri de fizici, cînd o introducere ar fi suficient`. Unuia
care vrea s` se specializeze pe o linie de asamblare nu-i
folosesc oricum pentru c` are nevoie de mult mai mult [i
înva]` oricum mult mai mult de atît la specializare, iar
mie ca programator nici atît.“

Practic‘ pe frnturi
„Teoretic, nu-i nici un curs care s` nu-]i foloseasc`. Pe

cele mai multe le stric` profesorii.“ Cea care vorbe[te
acum este o domni[oar` care a terminat anul trecut ASE-
ul, Sec]ia Finan]e-B`nci. Are experien]a mai multor se-
minare de informatic` la care a înv`]at s` fac` aplica]ii
care nu se mai folosesc de ani buni, mai multe cursuri la
care profesorii veneau [i citeau pe un ton monoton din
carte, un examen pe care toat` lumea l-a trecut cu [pag`
[i profesorul a împ`r]it aleator note de 9 [i de 10. Una
peste alta, cînd s-a angajat, a v`zut c` nimic din ce a f`cut
în facultate nu-i folose[te [i c` trebuie s` ia lucrurile de la
zero. N-a tres`rit a uimire. „Problema este c` în facultate
nu te înva]` nimic practic. Din anul doi pîn` în anul patru
trebuie s` faci practic` la diferite firme. Asta teoretic,
pentru c` în realitate caietele de practic` le iei de la cei
din anii anteriori [i le dai mai departe. E foarte greu ca
student s` fii primit s` faci practic` într-o banc` pentru
c` facultatea nu are acorduri cu ele pe chestia asta [i de
cele mai multe ori trebuie s` intri acolo pe cont propriu.
{i cînd se întîmpl` asta, nimeni nu î]i d` toate datele de
care ai nevoie. Î]i spun c` sînt confiden]iale, a[a c` nicio-
dat` nu po]i s` î]i faci o imagine real` despre ceea ce
înseamn` s` lucrezi într-o banc`.“

▲

Raluca ION

Munca în zadar cu cartea
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F otbalul romånesc n-a fost niciodat` bolnav de
munc` \n zadar. Specialitatea noastr` e talentul
\n zadar, harul risipit, victimizarea pe fondul

roman]elor anilor ’30 sau a manelelor de ast`zi. 
De]inem o istorie plin` de e[ecuri nobile, pe care le

pomenim ca pe ni[te b`t`lii pierdute dintr-o voin]` ex-
terioar`. „R`t`cirea lui Baratki“, „Abandonul lui
Dobay“, „Netransferarea lui Dobrin“, „Accidentarea lui
Balaci“, „Golul lui Prunea“ sau, destin de ultim` or`,
„Furtul lui Urs Meier“, acestea s\nt reperele nostalgice
ale microbistului romån. Printre zeci de borne la-
crimogene se mai strecoar` c\nd [i c\nd c\te un episod
greu de \n]eles – „Sprintul lui Bölöni \n finala de la
Sevilla“ sau „Deposedarea lui Dorinel“.  

Ce pondere s` aib` munca \ntr-o lume populat` de
genii ne\mplinite [i de comploturi universale?! De
aceea, \n mijlocul rumorii care a \nconjurat meciul cu
Danemarca, printre revela]ii organoleptice, „s` le
boicot`m berea c` e mai bun vinul!“, [i iner]ii istorice
amuzante, „pentru noi, domnule elve]ian, e[ti U.R.S.S.
Meier“, a picat fraza rostit` de Mircea Lucescu: „Nu
cred \n genera]ii de excep]ie, nu cred \n miracole, cred
\n munc` [i \n organizarea unui fotbal s`n`tos. |n asta
cred“.

|ngrozitor! Insuportabil! Dureros peste golul da-
nezului Laursen. {i, culmea, de unde ne d` Mircea
Lucescu aceast` veste? De la Istanbul! Au ajuns turcii,
profesorii no[tri de sarmale [i lene, s` pre]uiasc` truda
mai mult dec\t noi? Chiar a \nnebunit lumea? Nu mai
are nimeni sentimentul vanului [i pl`cerea unui chiul
de la antrenament c\nd st` antrenorul cu spatele? 

Se vede treaba c` am r`mas ultimii mohicani ai
z`d`rniciei [i paznicii de far ai boemiei \n sport. C\nd
un preparator fizic romån cu experien]` \n Occident i-a
anun]at pe [efii Rapidului c` juc`torii no[tri alearg` de
trei ori mai pu]in dec\t cei din Vest, el a fost concediat
dup` dou` s`pt`m\ni; am crezut c` mai exist` o logic`
pe planet`. Dar uite c` acum vine Mircea Lucescu pen-

tru a ne zdruncina din temelii tactica vie]ii. 
Ar fi culmea ca, dup` at\ta timp \n care am evoluat

la temporizare, cu 5 funda[i declara]i [i restul
ap`r`tori de voca]ie, s` fim nevoi]i s` juc`m de
diminea]` [i p\n` seara, plus toate anotimpurile, la

privat [i la stat, \ntr-un 1-3-4-3 ofensiv, cu 45 de ore de
munc` pe s`pt`m\n` [i doar 30 de zile de concediu de
odihn`!

▲

C`t`lin TOLONTAN

Zadar avem, mai greu cu munca

|mi place starea de dezordine, uneori chiar [i cea de
haos [i n-a[ putea locui \ntr-un mediu \n care
fiecare obiect \[i are locul s`u precis, de dinainte

stabilit, nu se vede nici o d\r` de praf [i nici o scam` pe
covor, totul str`luce[te, e impecabil, nici o imperfec]iune
\n cutele husei de pe canapea, nici un strop de za] pe
masa din buc`t`rie, nici un muc de ]igar` uitat \n scru-
mier`, c`ci scrumiera din cristal e a[ezat` pe un raft, pe
post de decor: nu se fumeaz`! |ntr-o asemenea cas`,
chiar dac` este a ta, te po]i sim]i uneori ca un intrus.
Probabil c` disconfortul pe care mi-l creeaz` „ordinea [i
disciplina“ e o r`m`[i]` a adolescen]ei. Ca orice adoles-
cent, primeam zilnic observa]ii despre felul – sau mai de-
grab` halul! – \n care ar`ta camera mea, despre c`r]ile
\mpr`[tiate pe jos [i hainele azv\rlite prin diferite col]uri
[i despre pat... de ce nu-]i faci niciodat` patul?... pentru
c` e inutil s`-mi fac patul din moment ce seara o s` m`
culc la loc \n el!... logic` de adolescent!

Din aceste motive, poate ve]i \n]elege de ce totdeau-
na mi s-a p`rut pe jum`tate absurd`, pe jum`tatea
hilar` „marea cur`]enie general`“ de dinaintea unei
s`rb`tori cum ar fi, de pild`, Pa[tele sau Cr`ciunul – mo-
mentul \n care se mobilizeaz` \ntreaga familie, cu o
s`pt`m\n` \nainte, pentru a participa cu febrilitate la
eveniment. Se \mboln`vesc cu to]ii subit de un microb
extrem de contagios al cur`]eniei perfecte [i muncesc cu
at\ta r\vn` de parc` ar \ncerca s` recompenseze toate
chiulurile pe care le-au tras un an \ntreg. |[i \mpart
sarcinile: b`rba]ii mut` mobile ca s` scoat` de sub ele
covoarele pe care le urc` pe „b`t`tor“, apoi se aud ni[te
bubuituri \nfundate [i ritmice \n toate parc`rile din
spatele blocurilor (acel „b`t`tor“ e ve[nic \nvecinat cu o
parcare), urc` covoarele \napoi sus, \n apartamente,
mut` iar`[i mobilele ca s` le pun` la loc, dup` care
aspir` covoarele etc., o opera]iune interminabil` care
totdeauna dureaz` p\n`-n ultima clip`. Tot b`rba]ilor le
revine sarcina de a repara diverse chestii, de a c`ra alte
chestii dintr-o parte \n alta [i de a face scandal vecinu-
lui de sus pentru ultima inunda]ie care abia acum
devine extrem de vizibil` pe tavanul din baie. |n tot acest
timp, femeile, \narmate cu ustensile ca m`turi, g`le]i,
c\rpe, spal`, [terg [i lustruiesc tot, de la geamuri p\n` la
faian]`, p\n` c\nd se asigur` c` nu a mai r`mas nic`ieri
nici o umbr` de mizerie. La final, toat` lumea se
pr`bu[e[te epuizat` pe unde apuc`, to]i \[i privesc cu

satisfac]ie „opera“ [i se consider` ni[te \nving`tori.
Rezultatul „marii cur`]enii generale“ dureaz`, de regul`,
mai pu]in de dou` s`pt`m\ni.

Poate c` cele descrise mai sus, n-ar mai fi at\t de ab-
surde [i de hilare, dac` nu s-ar petrece uneori \n „gos-
pod`rii“ unde ve[nic exist` c\te cineva care face zilnic
„cur`]enie general`“. Doamna Mari, de exemplu, 47 de
ani, e gospodin` „din mam` \n fiic`“, mai pe \n]elesul tu-
turor, casnic`. Nu [i-a dorit niciodat` o slujb` [i declar`
cu m\na pe inim` c` nu se plictise[te acas`, c`ci „la c\t`
treab` fac, cum s` mai am timp s` m` plictisesc!“. De-
viza sa e at\rnat` deasupra aragazului sub forma unui
[tergar \nfipt cu pioneze pe perete, o „mo[tenire“ de la
bunica sa. {tergarul e „cusut de m\n`“ [i \nf`]i[eaz` o fe-
meie corpolent`, \mbr`cat` \ntr-un [or] de buc`t`rie
care mestec` z\mbind larg \n c\teva oale ce fierb pe
aragaz. Deasupra desenului, scrie cu litere azurii:
„Gospodina c\nd e bun`, rostul casei merge strun`!“.

Iat` cum arat` programul zilnic al doamnei Mari:
– ora 6,00 diminea]`: trezirea, „o cafelu]` rapid`, c`ci

nu-mi permit s` m` \ntind prea mult la cafea!“. Pre-
g`te[te un mic dejun consistent pentru so]ul care pleac`
la serviciu [i pentru copilul care pleac` la [coal`. Print-
re pic`turi, ascult` [tirile la radio [i fredoneaz` c\teva
melodii la mod`. De altfel, radioul este „colegul meu de
birou“, dup` cum \i place s` spun` r\z\nd. Nu poate s`

munceasc` dec\t \n compania p\r\iturilor dragi, mai ales
c` tot radioul este cel care „\i zice mereu c\t e ceasul [i
c\t timp mai are la dispozi]ie“. Doamna Mari [tie pe de
rost toate trupele din top, de la Ozon la Gaz pe Foc.

– ora 7,30 – Start cur`]enie! Mai \nt\i face paturile,
scoate a[ternuturile pe balcon la aerisit. Urmeaz` pra-
ful, aspiratul, geamurile [i toate celelalte. „Buc`t`ria \mi
ia cel mai mult timp!“, m`rturise[te ea. „Oric\t a[ freca
aragazul `la, tot mai g`sesc pe el urme de gr`sime!“

– ora 12,00 – Doamna Mari e la pia]` unde se t\r-
guie[te, apoi viziteaz` vreo patru magazine alimentare
din zon` ca s` constate „dac` au primit crenvur[ti
proaspe]i la madam Dinu“ sau „dac` au la Mega Image
ciuperci chineze[ti \n conserv`, la ofert` special`!“.

– ora 13,00 – opera]iunea g`titul. |n fiecare zi, doam-
na Mari g`te[te dou` feluri, c`ci „io nu ]in \n frigider o
m\ncare mai mult de dou` zile, mai bine o arunc dec\t s`
dau la copil m\ncare veche!“.

– ora 14,00 – vine „copilu’“ de la [coal` [i doamna
Mari pune masa, str\nge masa.

– ora 14,30 – cur`]enia din buc`t`rie „post g`tit“ [i
retu[urile „cur`]eniei generale“, adic` sp`larea [i igie-
nizarea b`ii, balconul [i c`mara.

– ora 16,30 – vine „so]u’“ de la serviciu [i iar pune
mas`, str\nge mas`. Doamna Mari se pl\nge c` are c\teva
kilograme \n plus [i de aceea nu prea m`n\nc`. De obi-
cei „ciugule[te“ c\te ceva \n timp ce g`te[te.

– ora 17,00 – un moment de respiro, punctat de
vizionarea serialului preferat la TV.

– ora 17,30 – Doamna Mari spal` rufe, „chilo]ii [i cio-
rapii cu m\na“, restul cu ma[ina. Apoi le car` pe r\nd \n
sp`l`toria blocului [i le \ntinde la uscat.

– ora 18,30 – Doamna Mari calc` rufe.
– ora 19,30 – Doamna Mari trage cu ochiul la [tiri \n

timp ce \[i mai g`se[te ea ceva de lucru prin cas`.
– ora 20,00 [i p\n` la culcare – cina, cur`]enia final`

din buc`t`rie, florile de pe balcon (udat, s`pat la r`d`-
cin` etc.), apoi c\teva secven]e dintr-un film oarecare, nu
are preferin]e, timp \n care i se \nchid ochii de oboseal`.

Astfel, via]a de zi cu zi a doamnei Mari devine o lupt`
contracronometru cu timpul, cu propria-i locuin]` [i une-
ori cu propria-i familie. Rareori se abate de la program,
poate duminica doar, c\nd se mai odihne[te [i ea, toam-
na c\nd e rost de mur`turi [i de zacu[ti [i de s`rb`torile
legale. 

Vecinii care o dau drept exemplu de h`rnicie [i per-
severen]` au propus-o pentru func]ia de administrator al
blocului, dar ea a refuzat demn` invoc\nd lipsa de timp.
Poate c\nd va ie[i la pensie! 

▲

Adina POPESCU

„Gospodina c\nd e bun`...“
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„[i vine [i ziua cînd lumea începe 
s` v` confunde cu o lad` de gunoi“

Matei Vi[niec, 
Teatru descompus sau Omul-lad`-de-gunoi

Legenda Bulevardului Constructorilor
A fost odat` un bulevard. Lung, umbrit de copaci [i de

normalitatea unei str`zi bucure[tene, acest bulevard era
populat, în egal` m`sur`, atît de oameni cît [i de cîini. 

În timp îns`, peste popula]ia b`[tina[` a zonei s-au
aciuit, la început timizi, cî]iva oameni în albastru. Ini]ial
lumea s-a bucurat la vederea lor. (Ap`ruser` pe bulevard
cîteva nel`muriri în carosabil, ici o groap`, colo un hop,
iar sunetul pickhammer-ului la cafeaua de diminea]`
mergea mîn`-n mîn` cu iluzia perfect` c` va fi un drum
la fel.) 

Lucr`rile au demarat în for]`. Într-o luni diminea]`
s-a spart jum`tate de strad`, mar]i, cealalt` jum`tate.
Miercuri [i joi lucrurile au cam stagnat, dar de-abia într-o
vineri s-au oprit de tot. Motivul: c`ldura mare din acea
var`, temperaturile aberante, era imposibil de muncit cu
soarele de patruzeci de grade în ceaf`. Simpatia fa]` de
oamenii în albastru veni]i s` pun` ordine în carosabil lao-
lalt` cu imaginea idilic` a unui viitor drum impecabil,
aproape european, f`cea s` merite, din plin, jertfa cauciu-
curilor [i a pantofilor. Cam a[a au gîndit b`[tina[ii zonei,
cu zîmbetul pe buze, luni de-a rîndul.

Orice a[teptare, dac` nu se refer` la Godot, are o fi-
nalitate: într-o bun` zi, circula]ia s-a reluat f`r` probleme
pe un drum ca-n palm`. Timp de trei s`pt`mîni bulevar-
dul a ]inut-o într-o veselie [i o s`rb`toare. Bucuria mare
nu a ]inut îns` prea mult. La sfîr[itul perioadei de gra]ie,
oamenii în albastru au reap`rut. De data asta mai nu-
mero[i, înso]i]i de o armat` de oameni în portocaliu, mai
echipa]i. Înlocuire de ]evi. Locuitorii au oftat, v`zînd fru-
mosul [i noul asfalt pierind sub greutatea pickhammer-
elor. Dar au în]eles. Deh, ]evile erau, ce e drept, vechi, de
prin ’70, [i nu aveai de unde s` [tii ce se putea întîmpla.
Au existat [i dintre cei care au ridicat u[or din sprîncea-
n`, gîndindu-se da’ de ce n-au f`cut-o înainte s` asfalteze?
Înlocuirea de ]evi a ]inut mai mult. Cerea timp [i spa]iu,
iar iarna nu oferea nici una nici alta. Prim`vara a adus
îns` cu sine un nou asfalt, aproape la fel de bun ca primul.
„Aproape“, pentru c` de data asta a fost turnat doar pe
jum`tate. Ceea ce trebuia luat ca un semn prevestitor. 

V-a]i dat seama, bine\n]eles, c`, în scurt timp, minus-
cula [i impecabila fî[ie de asfalt a pierit ca [i suratele ei
de pîn` atunci. Dup` înlocuirea ]evilor, reasfaltarea a fost
dez-asfaltat` pentru oamenii în verde. Re]eaua de gaze,
sau cam a[a ceva (b`[tina[ii încetaser` de mult s` mai
afle motivele absen]ei asfaltului pe bulevardul lor).

Dup` venirea acestora din urm`, lucrurile au sc`pat
cu totul de sub control. Cum disp`reau oamenii în verde,
cum ap`reau oamenii în portocaliu, urma]i de cei în al-
bastru, dup` care succesiunea lor de-a lungul [i de-a latul
a ceea ce fusese odinioar` bulevard se repeta, nelimitat [i
total aleatoriu. În timp, atît num`rul oamenilor în uni-
forme colorate, cît [i cel al argumentelor a crescut enorm.
{i, cum noii veni]i erau din ce în ce mai mul]i, ba cu
tîrn`coape, ba cu pickhammer-e, ba cu roabe pline de
moloz, ba cu smoal` furibund` sau alte asemenea usten-
sile folositoare constructorilor, bulevardului i s-a zis,
într-un final, Bulevardul Constructorilor. 

Urmele acestuia mai pot fi z`rite [i ast`zi.

Gr‘dinile suspendate 
La scurt timp dup` mutarea ei, într-un bloc de unde-

va de pe la jum`tatea Bulevardului Constructorilor,
doamna D. a [i încropit o gr`dini]`. C` „într-o lume de
beton, florile nu mai sînt un lux, ci o necesitate“ îi pl`cea
s` îmi repete de fiecare dat`, drept r`spuns la admira]ia
mea fa]` de munca ei. {i a[a, într-o prim`var` au ap`rut,
pe un spa]iu dat de Asocia]ie, de nici patru metri p`tra]i,
la început ghiocei, apoi zambile [i cîteva fire delicate de
frezii, apoi, pe m`sur` ce soarele se reinventa în termenii
caniculei de var`, micu]ul col] devenise gazda florilor de
tot felul, a trandafirilor, a iri[ilor [i a tuf`nelelor. Se mîn-
drea cu un trandafir ro[u pe care îl salvase ea din scara
unui bloc de atacul unor gînd`cei vicio[i. Dar asta nu
înseamn` c` îl iubea mai mult. P`i numai cît a stat cu
jum`t`]ile de sticl` de ap` mineral` s` înc`lzeasc` bulbii
de zambil`! Credea c` n-or s` mai ias`, mai ales dup` ul-
timul ger din februarie. Dar toat` grija ei a dat roade [i a
meritat… Pîn` în acea zi. 

La prima sp`rtur` s-a intrat [i pe trotuar cu un bul-
dozer, sau cu ce-o fi fost. I-au distrus jum`tate de gr`din`.
Cînd [i-a v`zut iri[ii, cei de str`juiau trandafirii [i
tuf`nelele, la p`mînt, c`lca]i în picioare sau sub ro]i de
parc` nu însemnau nimic, a luat-o razna. A urlat, a încer-
cat s` alunge mon[trii de fier, a f`cut scandal la Asocia]ie,

a plîns, s-a rugat… Oamenii în albastru au privit-o, pre]
de o clip`, au ridicat apoi din umeri [i au tras din ]igar`.
Dup` plecarea lor a oblojit, cît de cît, gr`dina. A reame-
najat, a s`pat, a s`dit, a pus-o, cum s-ar zice, din nou pe
picioare. 

Lovitura a venit pe nea[teptate, într-o alt` diminea]`,
cu soneria. Nici nu mai [tie ce argumente a primit… ba,
vag, parc` ceva cu schimbarea ]evilor (argumentele pro-
spargeri [i anti-carosabil au fost atît de multe, c` nici nu
le mai [tie). Gr`dina trebuia suspendat`, dar acum nu
doar un metru sau doi. Toat`. }evile erau sub ea. A avut
doar r`gazul unei dup`-amiezi s` le scoat` din p`mînt, s`
le replanteze în apartament, pe balcon. Unele au murit la
cîteva zile, altele au mai rezistat. 

Dup` care, profitînd de un moment de lini[te, a în-
dr`znit, din nou, s` spere. A luat-o de la zero, a s`pat, a
împrejmuit, a legat [i a sem`nat. Cîteva luni, cîteva
mul]umiri. Apoi, din nou vestea suspend`rii, purtat` de
pickhammer, a f`cut s`-i înghe]e sîngele-n vene. Nu se
poate, taman îi r`s`rise mu[cata! Dar s-a putut, [i într-o
jum`tate de or`, s`pt`mînile ei de munc` au disp`rut. 

A luat-o de la zero, din nou, cu îndîrjire… C` a[a e
românul, înghite da’ nu se las`, îmi spune cu s`p`liga în
mîn`, în genunchi, dintre straturile de tuf`nele.

Omul cu Groapa
„Am [i eu un indiciu s` dau la taxi cînd chem. Sau

cînd mai vine cineva pe la mine îi spun… Ai grij`, este
blocul cu Groapa în fa]`… Nu le spun num`rul, n-au
nevoie s` se zgîiasc` pe pere]i dup` numere [i litere… Ba
e chiar periculos, pe bulevardul nostru, s` î]i desprinzi, [i
pentru o secund`, ochii de pe drum. C` dispari de nu te
vezi într-o genune… A[a, e[ti atent [i la picioare, [i la
adres`. Dac` îi zici omului de Groap`, e imposibil s` nu te
g`seasc`. Pentru c` Groapa asta are, dom’le, o personali-
tate, ceva de speriat. P`i, Groapa este un reper al Bule-
vardului. Cînd e[ti invitat în Constructorilor prime[ti in-
variabil indica]ia: «blocul de lîng` blocul cu groapa», sau
«dac` ai ajuns la Groap` întoarce-te, ai trecut cu un bloc
de blocul meu». Mi-a lipsit prima oar` cînd au asfaltat…
O lun` întreag` m` bîlb\iam la taxi cînd d`deam in-
dica]ii… Nu mai era, ea, Groapa, disp`ruse Groapa luînd
dup` ea toat` coeren]a mea! Bine c` a revenit, c` z`u, nu
mai eram întreg f`r` ea…“ 

▲

Stela GIURGEANU

Cum vii, a doua groap` pe dreapta

Hmm, dureroas` tem`. S` scriu oare despre iubita
mea care, ca [i medic chirurg, dup` nou` ani de
[coal` ([ase de facultate [i trei de reziden]iat)

c\[tig` trei milioane de lei pe lun` [i se g\nde[te zilnic cu
team` c` nu va g`si post la terminarea reziden]iatului?
S` v` scriu despre p`rin]ii mei, tat`l pensionar [i bolnav,
cu dou` milioane pe lun`, iar mama lucr\nd pentru trei
milioane într-o fabric` unde munca alterneaz` cu [omajul
tehnic? Despre sora mea, care lucreaz` în sectorul privat
dar e pl`tit` cu salariul minim pe economie în timp ce pa-
tronul i se pl\nge tot timpul c` nu are bani s` pl`teasc`
personalul [i va face reduceri? S` v` scriu despre mine,
care lucrez la cea mai mare firm` auto de transport in-
terna]ional de c`l`tori, lucru care nu m` înc`lze[te cu
nimic deoarece salariul e de trei milioane, iar la depla-
s`rile în str`in`tate diurna de-abia ajunge pentru m\n-

care [i, ce e mai grav, muncim la negru, ascunz\ndu-ne
permanent de poli]ie? S` v` spun cum am fost arestat din
cauza asta în Italia, iar la telefon patronul m-a înjurat c`
n-am [tiut s` m` descurc [i am petrecut o zi în celul`,
p\n` m-au expulzat? 

S` v` scriu despre cea mai mare dorin]` a mea, aceea
de a putea avea la un moment dat o locuin]`, dar dup`
trei decenii de via]` înc` nu [tiu cum a[ putea aduna
banii pentru ea? 

S` v` scriu despre dezgustul de a vedea cum majori-
tatea celor care „se ajung“ cunosc persoanele care trebuie
sau î[i cump`r` locul pe care îl doresc? Despre neputin]a
de a r`zbi dac` nu e[ti „nepot“ sau nu te înscrii în partidul
care conduce? 

Urm`risem s` fac doar o introducere [i uite c` nu m`
mai pot opri. S` trec mai bine la subiect. Cred c` fiecare
om, pentru a nu munci [i a nu tr`i o via]` în zadar, tre-
buie s`-[i dezvolte con[tiin]a c` a îmbog`]it sau sporit cu
ceva lumea aceasta. În]elepciunea popular` spune c`
omul, de-a lungul vie]ii, trebuie s` ridice o cas`, s`
planteze un pom [i s` fac` un copil. Nu s\nt deloc vorbe în
v\nt. Po]i s` nu creezi nimic pe plan spiritual, dac` ai
f`cut aceste lucruri po]i muri împ`cat.

Casa reprezint` o continuare a tradi]iei, e dovada c` ai
cl`dit ceva pentru ai t`i [i pentru cei ce vor urma. Ar tre-
bui s` fie cel mai comun act de crea]ie în plan social. Casa
e teritoriul pe care îl st`p\ne[ti, locul care trebuie s` te
reprezinte.

Pomul? Cum ar fi o lume f`r` pomi? S`ditul unuia e
împ`carea cu natura, mul]umirea pe care i-o aduci.
Reprezint` perpetuarea mediului în care vrei s` creasc`
urma[ii t`i. O bre[` în cenu[iul modernit`]ii [i o gur` de
aer curat în plus.

Copilul? Poate tu nu te-ai realizat, dar o parte din
genele tale continu` s` tr`iasc` în fiin]a c`reia îi dai via]`
[i care poate va face ceva [i în numele t`u. Copilul e aspi-
ra]ia oric`rui adult spre infinit, e mitul vie]ii f`r` de
moarte. Da, eu mor, accept asta, dar o parte din mine va
r`m\ne s` tr`iasc`. 

S` nu ne mai pl\ngem c` muncim în zadar! Lacrimile
s\nt inutile, nu vor mi[ca nimic. S` încerc`m s` schimb`m
lucrurile care nu ne plac, s` înv`]`m s` spunem nu celor
care ne cred supu[ii lor pentru c\teva milioane pe lun`. S`
citim, s` ne inform`m cu privire la drepturile noastre. S`

cerem s` fim trata]i cu demnitate [i la fel s`-i trat`m [i
noi pe ceilal]i. {i s` nu uit`m, din c\nd în c\nd, s` ne în-
treb`m cu ce putem spori lumea aceasta? Nu v` gr`bi]i, e
o întrebare vital`, la care avem o via]` s` r`spundem. 

C`lin GRUIA
Timi[oara 

Lacrimile
s\nt inutile

Lavinia BOGDAN

Clipe pierdute
U n e[ec. O gre[eal`. Un destin potrivnic. Exist`

momente \n via]` cînd munca este în zadar?
C\teva r`spunsuri la aceast` întrebare am

primit de la cî]iva oameni pe care i-am rugat s` ne
spun` c\nd li s-a p`rut munca depus` în van.

„Într-un an, coinciden]a a fost c` am muncit foarte
mult [i în var` a dat mana, s-a stricat toat` poama [i
n-am mai putut s` culeg nimic. A fost un an foarte
prost. {i erau [anse foarte mari ca oricine cump`ra vin
din sat de pe la noi s` ia vin fals.“

„În ultima sesiune am înv`]at cinci zile pentru un
examen la Circuite Integrate Digitale [i am picat; [i
asta pentru c` proful e dement. Ce faci la curs [i la
seminar e mult mai u[or fa]` de ceea ce-]i d` la exa-
men.“

„O fîntîn` oarecare, în ora[ul Caracal; nu mai ie[ea
apa din ea; a fost adus un comitet de fîntînari experi-
menta]i care au rînit [i au instalat chestiile alea; a
durat ceva timp, o or`-dou`. Apoi am b`gat ciutura în
ap`; cînd am scos-o, n-am scos nimic pentru c` am rea-
lizat c` tuburile se pr`v`liser` la cutremurul care avu-
sese loc cu vreo zece ani \n urm` [i c` nu mai exista nici
o solu]ie.“

„Munca este în permanen]` în zadar pentru c` sa-
tisfac]ia ar trebui s` fie, în primul rînd, din punct de
vedere al retribuirii. Or, niciodat` nu e[ti satisf`cut de
banii pe care-i prime[ti pentru munca depus`.“

▲

aduse cu po[ta
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Cum vede]i situa]ia în care ne afl`m din punct de vedere
al legifer`rii, cu legi care se suprapun, cu ordonan]e care
modific` legi, cu legi care nu mai valideaz` ordonan]e…

{i care, [i unele, [i altele, încalc` în multe cazuri Con-
stitu]ia României, ceea ce de altfel se întîmpl` [i cu o serie
întreag` de alte reglement`ri.

De unde vine toat` aceast` z`p`ceal`, care este de fapt
sursa ei fundamental`? 

Cred c` sînt mai multe cauze. Eu, cel pu]in, a[ identi-
fica dou` majore. Una are r`d`cini în istoria noastr`.
România nu s-a caracterizat niciodat` printr-o cultur` a
legii. Respectul fa]` de o lege nu a existat neap`rat în cul-
tura noastr` (politic` mai ales). Asta se resimte [i ast`zi,
iar perioada de comunism nu a f`cut decît s` accentueze
acest aspect. Atunci legea nu era o reflectare a nevoilor
unei societ`]i, ci a unei ideologii [i a dorin]ei de a domina
într-un anume fel societatea. Deci nu a existat o acceptare
[i o respectare a legii de bun`voie. De cele mai multe ori
ea era v`zut` ca fiind ceva for]at, impus nou` tuturor. Din
p`cate, dup` 1990 lucrurile acestea nu s-au atenuat ci,
dimpotriv`, s-au accentuat, iar acestei tradi]ionale lipse
de cultur` legal` i s-au mai ad`ugat doi factori. Pe de-o
parte a fost un gen de nebunie a legifer`rii în tranzi]ie,
dar acesta n-a fost un factor singular, pentru c` dac` ar fi
fost a[a, haosul s-ar fi autoreglementat la un moment dat.
El s-a combinat [i cu corup]ia. O legiferare stufoas` [i
anapoda este cea mai bun` modalitate de a încuraja
corup]ia. Pentru c`, la un moment dat, nici nu se mai [tie
bine ce exist` pe pia]a legal`, nu mai e clar ce norme se
aplic`, iar într-o asemenea situa]ie se pot face foarte mari
afaceri (aici nu vorbim de mici nimicuri). Cred c` toate
aceste elemente au concurat [i am ajuns la trista realitate
în care ne afl`m ast`zi: un amalgam legislativ absolut
uluitor. Eu v` m`rturisesc c` dac` ar fi s` fiu judec`toare
acum, a[ avea mari probleme s` [tiu ce norme trebuie s`
se mai aplice în ]ara asta [i ce nu.

Deci acest amalgam de legi nu este contraproductiv [i
inutil, el este chiar foarte util unora.

Cu siguran]`, multe din actele acestea normative pe
care le vede]i c` intr` în contradic]ie cu altele, c` dispar,
c` dup` cîteva luni r`mîn valabile doar la nivelul unui
paragraf dintr-un articol dintr-o ordonan]`, acestea la un
moment dat au servit unor interese. Este absurd s` ne
gîndim c` sînt doar bîlbîieli. Au fost [i gre[eli, nu contest,
dar de cele mai multe ori au fost servite ni[te interese.

Pute]i s` da]i cîteva exemple concrete?  
S` ne uit`m, de exemplu, la felul în care a tot fost

legiferat` infrac]ionalitatea în domeniul economic. Au fost
legiferate infrac]iuni care apoi au fost dezincriminate [i
iar`[i au fost introduse, iar pîn` la urm` realmente avem
probleme în acest domeniu [i de substan]` [i de proce-
dur`. Astea au mers mîn` în mîn` cu tot felul de regle-
ment`ri legate de privatizare: de accelerare a privatiz`rii,
de accelerare a acceler`rii privatiz`rii [i a[a mai departe.
La fel [i cu reglement`rile privind achizi]iile publice, aces-
tea reprezentînd un factor major de corup]ie în România.

Aduce]i-v` aminte c` la un moment dat a existat acea
dezincriminare a bancrutei frauduloase. Dup` aceea, s-au
legiferat faptele de corup]ie [i de fapt erau reglement`ri
doar pentru micii pe[ti[ori. Se vorbea de ONG-uri [i de so-
ciet`]i comerciale care erau nimicuri, în vreme ce de fapt
altele erau sursele mari ale corup]iei. Uita]i-v` la regle-
ment`rile privind Parchetul Na]ional Anticorup]ie [i la
felul cum este utilizat acest PNA ast`zi. Eu cred c` dac`
cineva ar face un inventar al sesiz`rilor PNA, acesta ar
ap`rea ca un vîrf de lance al partidului de guvern`mînt.
Este clar o structur` cu o dimensiune politic`. Nu prea
are mai nimic în comun cu ceea ce înseamn` rigoarea
unui stat de drept, iar presa este plin` de astfel de
dezv`luiri. De dat` mai recent` s-au f`cut inclusiv referiri
la felul cum au fost smulse declara]ii. Lucruri care par
din anii ’50 cînd se înscenau procese politice. Uita]i-v` la
tot ce a însemnat modificarea de tip hei-rupist în pachetul
anticorup]ie a reglement`rilor privitoare la PNA [i conse-
cin]ele teribile pe care le-am avut legat de prelungirea
st`rii de arest. Interpret`rile juridice pot fi diferite, ceea
ce a dat ap` la moar` punerii în libertate a unor persoane
care n-ar fi trebuit eliberate pentru c` infrac]iunile de
care erau acuzate trebuiau cercetate în stare de arest.
Acela[i lucru s-a întîmplat [i cu modific`rile f`cute Codu-
lui de Procedur` Penal`. Poate nu întîmpl`tor lucrurile
s-au legat dup` aceea [i de cei care îi reprezentau pe
ace[ti infractori în instan]e. Dac` ar fi s` lu`m din
aproape în aproape, vom observa un fel de pînz` de p`ian-
jen ]esut` a[a, dar prin ale c`rei g`urele scap` exact cine
trebuie s` scape.

Deci se poate trage concluzia [i c` munca de prindere
sau de dovedire a faptelor acestor oameni e de multe ori
inutil`.

Sînt convins` c` exist` în poli]ie, în parchet [i chiar în
instan]ele de judecat` oameni care ar dori s`-[i fac` pro-
fesia [i care au un sentiment de frustrare foarte puternic.
Care constat` probabil c` sînt lua]i de fraieri sau sînt so-
coti]i incomozi [i înl`tura]i… A[a cum al]ii [tiu bine c` au
un job de f`cut, li s-a trasat ceva de f`cut, dar nu în sen-
sul acela de ap`rare a societ`]ii [i a drepturilor noastre de
oameni obi[nui]i. Ei folosesc îns` prevederile legale pen-
tru a-[i duce la cap`t acel mandat care este, de fapt, pro-
fund dezonorant. 

Putem încerca o compara]ie a fenomenului legifer`rii de
la noi cu ceea ce se întîmpl` în alte ]`ri foste comuniste?

Cred c` ]`rile din primul val de integrare european`
sînt ceva mai riguroase în felul în care [i-au reglementat
legisla]ia. Nu înseamn` c` au avut neap`rat o tradi]ie
mai bun` ca a noastr`. S` ne gîndim c` ]`rile baltice au
[i ele în urm` decenii întregi de comunism în Uniunea So-
vietic`. {i totu[i, dup` desprindere n-au mers în direc]ia
unui asemenea haos legislativ. De altfel, am constatat c`,
dintr-un anumit punct de vedere, sîntem cam unici în
zon`. Dac` v` aduce]i aminte, în special în timpul gu-
vern`rii Ciorbea, dar [i în perioada urm`toare, aproape
tot ce se trimitea de la guvern, ca proiect de lege, era

respins de parlament. De[i parlamentul era cel care
votase guvernul. Coali]ia exista [i în guvern [i în parla-
ment. Dar practic, aveam un parlament care-[i boicota
propriul guvern. A[a ceva este de-a dreptul incredibil. N-a
mai fost ]ar` în aceast` zon` în care s` se întîmple a[a
ceva. 

Deci nici m`car nu putem spune c` legislaturile succe-
sive au venit cu viziuni diferite [i c` fiecare a luat-o de la
cap`t stricînd ce s-a f`cut înainte. S-a tras în direc]ii diferite
chiar sub aceea[i legislatur`.

Evident. La data aceea s-a întîmplat acel boicot per-
manent care a „justificat“ procedura ordonan]elor de
urgen]`. A ap`rut atunci acest obicei absolut teribil, care
iat`, continu` [i ast`zi de[i acum avem un parlament ex-
trem de obedient [i cuminte, cu disciplin` de partid, în
care parlamentarii ridic` mîna ca la [coal` a[a cum li se
spune. În ciuda acestui fapt, sîntem sufoca]i în continuare
de ordonan]e de urgen]`. Au fost situa]ii în care cabine-
tul N`stase a dat cîte dou` în aceea[i zi, din care a doua
o anula pe cea dintîi, publicate în acela[i Monitor Oficial.
Din punctul `sta de vedere, tr`im într-o epoc` de-a drep-
tul kafkian`. {i în orice caz sînt foarte multe reglement`ri
care se modific` din dou` în dou` luni. Vine o ordonan]`
care modific` legea, apoi o alt` ordonan]` care modific`
ordonan]a [i asta se repet` de cîteva ori într-un an. Evi-
dent, în aceste condi]ii nu se poate vorbi de stabilitate le-
gislativ`. Iar o ]ar` în care nu exist` stabilitate legislativ`
se laud` degeaba cu stabilitatea ei politic`.

Crede]i c` dac` ar veni un parlament [i un guvern cu o
viziune mai unitar` ar putea schimba ceva? S-ar putea face
legi mai pu]ine [i mai clare? N-ar exista [i atunci pericolul
ca e[aloanele inferioare s` fac` norme de aplicare [i chiar s`
aplice tot a[a cum [tiu ele legile, ajungîndu-se la acela[i
haos? 

E adev`rat, la noi prin norme de aplicare se cam
în]elege „Las’ c` fac eu legea“. Nu-mi place, dau eu o
norm` ca s-o modific. De aceea avem [i a[a de multe acte
normative care sînt în mod clar nelegale. Ele adaug` cîte
ceva la lege [i prin asta devin neconstitu]ionale. Din
p`cate nu face nimeni cur`]enie în zona aceasta. Cît
prive[te un parlament cu o anumit` viziune, lucrurile sînt
[i a[a dificile. Cu cît înaint`m în timp în acest haos, cu
atît ne va fi mai greu s` modific`m ceva. Pentru c`, de
comun acord, [i guvernul [i parlamentul ar trebui s`
spun` „gata, nu se mai poate a[a, e o nebunie, îi în-
credin]`m Consiliului Legislativ (de exemplu) sarcina s`
fac` ordine în toat` aceast` brambureal` [i dup` aceea
limit`m num`rul de legi de care avem nevoie [i lucr`m
doar cu acestea“. Nu v`d îns`, în acest moment, nici
m`car voin]a politic`, de viziune s` nu mai vorbim, de a
se face a[a ceva pentru c`, repet, aceast` nebunie legisla-
tiv` convine foarte mult unora [i altora. S` recunoa[tem,
România nu este de fapt condus` politic, ci de diverse
grupuri de interese economice care folosesc politicul [i le-
gislativul în interes propriu. 

a consemnat Andrei MANOLESCU
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Mania legifer`rii
— interviu cu Renate WEBER, expert juridic, pre[edinta Funda]iei pentru o Societate Deschis‘ —

C ooperativa „Munca \n zadar“ func]ioneaz` cu s\rg
de mult, \nc` de pe vremea lui Burebista, Traian [i
Decebal. Istoria ne ]ine seama lucr`rilor f`cute

degeaba. Cineva, undeva, decidea c` trebuie f`cut ceva,
c\ndva anume; apoi altcineva decidea c` nu (cei care au
efectuat stagiul militar romånesc [i obligatoriu, \nc`, [tiu
de ce). {i ce dac` noi – vechi membri ai cooperativei cu
pricina – s\ntem obi[nui]i. Dependen]a / de cale? Probabil
c` exist` mul]i concet`]eni care lucreaz` \n acest stil. Nu
avem lideri, coordonatori, manageri (pe stil nou), con-
duc`tori; nu puncteaz` nimeni aceast` absen]`. Nu-[i face
nimeni de sus griji pentru viitor; ne vom descurca la fel ca
[i p\n` acum, chiar dac` se va munci mult [i degeaba.
Mostr` de lucru \n zadar din istoria recent` a oamenilor
[i mai recen]i: s-a muncit mult \n 1996 pentru a ar`ta

tineretului studios c` un nou mandat pentru mo[teni-
torii/continuatorii FSN \nsemna un dezastru pentru
Romånia. Astfel c` amfiteatrele s-au umplut p\n` la refuz,
iar tinerii studen]i au ascultat p`trun[i de importan]a ex-
punerii, [i-au f`cut datoria ca lideri de opinie [i au f`cut
astfel \nc\t s` ias` ceilal]i din urne. Iar rezultatul gu-
vern`rii – edi]ia ’96 – se [tie. Oricum, nu d`m semne c`
am vrea s` ne cunoa[tem istoria, nici chiar recent`, a[a c`
mi se pare chiar normal \n aceste circumstan]e ca aceas-
ta s` se tot repete la nesf\r[it. |n fond, cine-mi poate da
asigur`ri c` tot ce-am spus eu aici nu este tot o activitate
a aceleia[i cooperative? Poate istoria? Aceea[i, mai mult
sau mai pu]in recent`. Speran]a moare ultima.

Saureign MULLER 

Repeti]ia, mama istoriei
aduse cu po[ta
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