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Așa se întâmplă că o mare parte din viață mi-o petrec pe lângă 
guverne. Anume așa. Nu în guverne, nu pentru guverne. Nici în față, 
nici în culise. Și acolo scriu altfel de texte. Iar ceea ce nu încape în 
documente de politici răbufnește pe blog. Căci, bineînțeles, există 
viață dincolo de guverne. Frumoasă și neliniștită. De exemplu, pe 
drum. De exemplu, la balcon. Zen e peste tot. Am adunat aceste 
scrieri și le-am aranjat pe rafturi. Sper să vă placă ce-a ieșit.



Lângă Guvern
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Cele două Moldove

Până nu demult, impresia că în granițele teritoriale ale Republicii 
Moldova există două state nu era mai mult decât o bănuială vagă. 
Astăzi ea este o certitudine care se cască asemenea unui hău. Firește, 
nu mă refer la autoproclamata republică nistreană, deși a fost și ea un 
„ingredient” puternic al rupturii. Mă refer la următoarele: pe același 
teritoriu – 2 culturi, 2 viziuni asupra viitorului, 2 versiuni ale trecu-
tului, 2 denumiri ale limbii materne, 2 pomi de Crăciun…

Când stai să numeri, zece din zece sunt „de-ai noștri” – avem 
aceleași valori și votăm pe cineva din 3D*. Când te trezești în dimi-
neaţa de după alegeri, ai impresia că încă visezi – majoritatea sunt 
ceilalţi!!! Mai numeri o dată… zece din zece. În acest moment îţi 
dai seama că, de fapt, nu mai e vis, ci e trezirea la realitatea amară, 
iar visul din care tocmai te-ai trezit a durat opt ani.

În 2001 am visat că întoarcerea comunismului a fost o farsă, un 
debilism trecător, explicabil prin nefasta criză regională din 1998 și 
prin tabăra de nostalgici care ne așteptam să descrească pe măsură 
ce o generaţie se schimbă cu una mai nouă. În scurt timp am realizat 
că sunt singur în capitală: din tot ce se găsea în RM, patrie îmi erau 
doar revista „Contrafort” și Teatrul „Eugene Ionesco”. Restul era 
peste mări și ţări. Îmi aduc aminte duminica în care am decis să-i 
dau o șansă bibliotecii naționale (poate acolo?) – am trecut cu suc-
ces de procedura eliberării unui abonament, dar de mojicia ușierei 
(Șarikova!) n-am putut trece. Am plecat pur și simplu. Am înţeles că 
e natural să conducă comuniștii într-o ţară unde o Șarikova decide 
accesul la carte. N-am folosit niciodată acel abonament. Am prins 
rând la Ambasada Spaniei la București (care pe atunci încă mai 
putea fi vizitat fără viză) și am plecat. Pur și simplu.

În 2005 am visat că Partidul se poate reforma. Firește, nu l-am 
votat direct (căci cum aș putea vota epigonii celor care mi-au dus 
rudele în Siberia și mi-au decimat familia fără să le pese?), dar – prin 

* Cele trei partide de opoziție: Partidul Liberal, Partidul Liberal-Democrat și 
Alianța „Moldova Noastră”.
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băiatul cu care „se poate înţelege”* – i-am votat. Mea culpa! Toată 
zarva privind vectorul european, reforma administrației publice, 
apariţia GUAM-ului, promisiunea ce ținea de schimbarea denumirii 
partidului respectiv și renunţarea Președintelui la funcţia de condu-
cere a partidului salvau aparenţele unei democraţii, chiar dacă nu era 
una. Ca să folosesc citatul meu favorit din Benita Ferrero-Waldner 
folosit cu o altă ocazie, „ușa nu era nici deschisă, nici închisă”. În 
contextul de faţă: ușa din spate.

Apoi am visat că poţi lucra pentru binele ţării într-un guvern 
tehnocrat ignorând dimensiunea politică. Un olar nu-i olar dacă nu 
face oale, nici eu n-aș fi putut să stau deoparte fără să practic meseria 
de economist la care mă pricep mai bine. Nu mi-am luat masteratul 
ca să fiu un sabotor: m-am gândit că dacă viaţa în RM devine un pic 
mai bună, sărăcia – un pic mai mică, mediul de afaceri – ceva mai 
liber, merită să pun umărul la o așa operă…

În 2009 visul s-a risipit. Ceilalţi există!
Să nu ne facem iluzii: ceilalţi sunt clienţii sistemului, cei care într-

un fel sau altul beneficiază de faptul că Partidul se află cu intermitențe 
la putere. Ceilalţi sunt naivii care cred în sinceritatea unora care au 
centralizat puterea, au subminat justiţia, mass-media. Ceilalţi sunt 
neștiutorii care au mâncat gogoșile coapte la televiziunea publică: a 
spune jumătate de adevăr e minciună. Ceilalţi sunt ceilalţi, dar, din 
păcate, sunt mulţi.

Îmi pare rău că între noi și ceilalţi s-a iscat această prăpastie. 
Nu noi suntem autorii ei, ci procesul de falsificare a realităţii care 
i-a zombificat pe cei mulţi.

Apel către ceilalţi: RENUNŢAŢI!
Deja aţi mers prea departe: am văzut vânătăile, am văzut prima jert-

fă. Violenţa naște violenţă, și nu e bine ce faceţi. Din fericire, Republica 
Moldova nu a trecut prin război civil, dar sunt alte naţiuni care pot să 
confirme: dincolo de această limită nu există loc decât pentru ură.

Și e păcat, mai ales cu o săptămână înainte ca să ne spunem: 
Cristos a înviat! Prin urmare, vă rog creștinește: RENUNŢAŢI.

* Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, la alegerile din 2005 s-a aliat cu 
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova pentru susținerea vectorului european.
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Memoria scurtă a moldovenilor

În ziua pe care ex-președintele ţării, Vladimir Voronin, o numește 
„marţea cea neagră”, în cealaltă emisferă a planetei s-a produs un 
eveniment epocal pe care noi, moldovenii, fiind ocupaţi de propriile 
instituţii democratice, l-am trecut cu vederea. Cu toate acestea, eve-
nimentul a fost remarcabil și oarecum simbolic: pe 7 aprilie 2009 
peruanul Alberto Fujimori a devenit primul ex-președinte al Americii 
Latine care, venit la putere prin sufragiu, a fost tras la răspundere 
pentru abuz asupra drepturilor omului. Justiţia peruană l-a condam-
nat la 25 de ani de detenţie ca urmare a unui proces televizat care a 
durat 16 luni, demonstrând elocvent că Temis nu face distincţie între 
ex-președinţi și simpli cetăţeni. Cel puţin, nu în Perú.

Tot în Perú a apărut iniţiativa controversată de creare a Muzeului 
Memoriei. Ideea nu aparține peruanilor – crearea unui muzeu care ar 
comemora victimele războiului de gherilă, produs între forțele armate 
de securitate și gruparea Sendero Luminoso (cca 70 de mii), majoritatea 
fiind indieni andini –, este oferta guvernului german. Autoritățile pe-
ruane consideră că mijloacele destinate creării muzeului – 2 milioane 
de dolari SUA – ar fi putut fi folosite altfel: pentru hrană, școli, spitale. 
Pe de altă parte, avocatul înființării unui asemenea muzeu este celebrul 
scriitor Mario Vargas Llosa. Autorul menține necesitatea unui muzeu 
al memoriei pentru a „lupta cu atitudinile intolerante, oarbe și obtuze 
care s-au făcut vinovate de declanșarea violenței politice”.

La Milan Kundera, scriitorul ceh, găsim următoarea teză:

Lupta omului împotriva puterii este lupta memoriei împotriva uitării*.

Să ne imaginăm ce se va întâmpla dacă evenimentele din 7 aprilie 
2009 vor fi date uitării. Poate că peste nu mai puţin de 10 ani, o altă 
Lorena Bogza, la o altă emisiune, care poate că nu se va numi „În 
PROfunzime”, îi va invita în studio pe câţiva dintre politicienii care 
vor fi în vogă în acele timpuri, ca să se clarifice ce s-a întâmplat de fapt. 
Vor apărea ipoteze precum că zvonurile privind existenţa victimelor 

* Milan Kundera, „Cartea râsului și a uitării” (1978).
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au fost exagerate, criza economică i-a scos în stradă pe protestatari, 
președintele era în necunoștință de cauză etc. Poate că da, poate că 
nu. Tot ce vreau să spun este că chiar dacă din perspectiva zilei de 
astăzi nu avem răspunsuri la întrebările: s-au fraudat ori nu alegerile? 
au fost protestele spontane sau (fie și parţial) regizate? cum se explică 
reacţia lentă a Occidentului? – apoi peste 10 ani răspunsurile vor fi 
pur și simplu imposibile. Respectiv, peste 10 ani sau poate că mai 
târziu, vom ieși din nou în PMAN, vom revendica din nou drepturi, 
vom avea în continuare o societate divizată… și așa la nesfârșit. Acest 
lucru se va întâmpla din cauză că avem o incapacitate cronică de a 
ţine minte evenimentele produse, a le analiza și a găsi un consens 
social asupra faptului ce este drept și ce este strâmb.

O dovadă a acestei concluzii aparent jignitoare pentru rasa 
moldovenească este și faptul că revoluţiile anticomuniste au avut 
loc în Europa de Est la finele anilor ’80. Din moment ce, la 20 de 
ani de la producerea lor, noi încă ieșim în stradă cu revendicarea 
acelorași drepturi, se confirmă că suntem un anacronism.

Nu avem memorie socială. Într-o emisiune la ProTV, prilejuită 
de împlinirea a 17 ani de la începutul conflictului transnistrian,  
s-au pus întrebări vitale pentru înţelegerea statalităţii moldovene. De 
exemplu, de ce a fost eliberat Igor Smirnov după ce fusese reţinut de 
către forţele de ordine; din ordinul cui, în ce bază? Spre rușinea mea, 
mi-am dat seama că acest incident mi s-a șters cu desăvârșire din me-
morie. Efectiv, am uitat că a existat un moment istoric când Smirnov 
fusese arestat. Îmi dau perfect seama că este imposibil să judecăm 
evenimentele din trecut prin prisma prezentului, însă atunci, la mai 
puţin de un an de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, 
exista posibilitatea reală ca situaţia să se schimbe cu 180 de grade și 
cel reţinut să fi fost tocmai președintele Snegur. În fine, aduc acest 
exemplu doar pentru a ilustra faptul că punctele de reper în istoria 
Republicii Moldova se uită și nu devin memorie socială.

Odată cu proclamarea suveranităţii nu am beneficiat de un 
proces al comunismului și nu am contabilizat numărul victimelor 
regimului stalinist. Respectiv, avem brandul „comunist”, care este 
popular chiar și după 20 de ani de la căderea URSS. Poate că s-au 
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scris articole, dar era important ca astfel de momente să fie preluate 
și de manualele de istorie. Cel mai vigilent basarabean, scriitorul 
Paul Goma, nu a devenit mentorul tinerei societăţi moldovenești, 
iar cel mai profund poet al nostru, Grigore Vieru, a beneficiat de 
atenţia autorităţilor doar odată cu trecerea sa în nefiinţă.

Ce-a fost, a fost. Revenind la prezent, ţin să menţionez că abia 
acum moldovenii au șansa să înveţe ce este o democraţie. Suntem 
exact la pagina care spune de ce justiţia trebuie separată de puterea 
politică; cât de important este să avem mass-media independentă 
pe întreg teritoriul ţării și nu doar în orașele mari; de ce puterea 
politică se împarte între executiv și legislativ. Se vede că lecţiiile 
teoretice privind rostul democraţiei predate de profesori europeni 
și americani au fost ratate lamentabil.

Vom rata oare și lecţiile practice?

Confesiunile unui fost liberal

Nu vreau zăpăcesc pe nimeni și, cu atât mai mult, nu vreau 
să mă fac confuz eu însumi. Dar așa se face că în urmă cu vreun 
an, poate mai puţin, mă consideram liberal get-beget. Deschid o 
paranteză necesară – dilema mea nu are nimic în comun cu poli-
tica moldovenească, sau dacă are, nu în modul în care pare să fie. 
Să recapitulez: mă consideram liberal; prin urmare, nu mă mai 
consider. Ce mă consider, încă nu știu. Poate kibbutznic, doar că 
(1) nu-mi ajunge curaj și (2) nu suntem în Israel.

Acum un an discutam cu un amic de-al meu despre liberalism 
în următorii termeni:

— Iată, tu, de exemplu, te consideri liberal? – eram întrebat.
— Liberal.
— Dar ce ai în vedere prin liberal? Căci eu am întâlnit mai mulţi 

liberali și toţi mi-au dat răspunsuri diferite.
Am început de departe cu aspectul economic, adică cu „mâna 

invizibilă” a lui Adam Smith, am continuat cu drepturile individului 
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ș.a.m.d. Am sfârșit prin a spune că, în contextul actual, liberalii, deși 
nu-s cine spun că sunt, reprezintă unica opţiune democratică. Sub-
scriu în continuare la cele declarate atunci cu diferenţa că acum nu 
mă mai consider liberal. Dar nu-mi schimb votul. Asta fiindcă există 
un context local, unde, chiar nefiind liberal, nu prea ai din ce alege.

Ce s-a schimbat între timp?
Atenţie maximă la „mâna invizibilă”! Adam Smith afirma că nu 

există o chestie mai faină decât aceea că fiecare individ își urmărește 
propriile interese egoiste, astfel încât, în final, toată lumea iese în 
câștig. Descompun: (1) dacă un te-miri-ce este vrut de toată lumea – el 
e scump; (2) dacă e scump – producătorul lui te-miri-ce iese în câștig; 
(3) dacă producerea lui te-miri-ce este atât de avantajoasă – toată 
lumea începe să producă te-miri-ce; și (4) dacă toată lumea produce 
te-miri-ce – te-miri-ce se ieftinește și este accesibil pentru toată lumea. 
Astfel, în aparenţă toată planeta juisează de fericire: cei care au vrut 
cu tot dinadinsul sunt cei care și-au permis să procure printre primii 
te-miri-ce; ceilalţi au procurat la reduceri și, de asemenea, juisează. 
„Mâna invizibilă” a egoismului i-a făcut fericiţi pe toţi.

Numai că în realitate nu se întâmplă întocmai. (1) Cel care a 
produs primul un bun pe care îl vrea toată lumea obține un supra-
profit, din care (2) îl bagă pe politician la buzunar, care (3) împinge 
o lege avantajoasă în Parlament, prin care (4) îi întărește acestuia 
statutul de monopolist din care acesta, la rândul său, obține și mai 
mult supraprofit. (Din care îl unge în continuare pe politician, care 
devine sluga lui și care adoarme poporul cu fabrici de staruri numai 
ca acesta să dăinuiască în continuare în prostie și să achite docil 
preţuri umflate.) Asta e! „Mâna invizibilă” este în realitate o mână 
păroasă care mulge pe întuneric, unge la lumina zilei și face un gest 
necunviincios populaţiei. Este legea prin care cei bogaţi devin și mai 
bogaţi, iar cei săraci urmăresc fabrica de staruri.

Cum se întâmplă această „minunăţie” în societăţile în care 
transparenţa, guvernarea corporatistă, concurenţa liberă au statut 
de lege? Simplu. Citește la Subcomandante Marcos*: în timp ce poli-
ticienii îţi arată o jucărie frumoasă, „mâna invizibilă” ți se bagă în 

* Subcomandante Marcos și Paco Ignacio Taibo II „Morții incomozi”(2004).
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buzunar și stoarce din el ceea ce nici nu știai că îţi aparţine: păduri, 
lacuri, zăcăminte. Sau, în lipsa acestora, pur și simplu îţi prezintă o 
notă de plată umflată pe care, desigur, o achiţi, căci între timp ești 
cu ochii pe jucăria cu pricina…

Nu te-ai întrebat de ce nu poţi pricepe nimic atunci când tele-
viziunile transmit protestele antiglobaliștilor? Se prea poate că au 
și ei ce să spună. În schimb, obţii tot felul de detalii contradictorii 
(și egal de inutile) despre Michael Jackson și gripa porcină. Îţi dai 
seama că privești în altă parte? Din acest motiv deschid din ce în 
ce mai rar televizorul.

Așa că nu mă mai consider liberal. Însă, aici în RM, nu am de 
unde alege: liberalii sunt cei care, deocamdată, încearcă să lupte cu 
Păroasa Mână Invizibilă.

Consultanţii, salvatorii planetei

Consultanţii sunt cei mai credincioși oameni ai planetei. Adică 
noi chiar credem că soluţiile pe care le oferim sunt cele mai bune. 
Fondăm această credinţă pe convingerea că dacă pui câteva între-
bări isteţe în stânga și în dreapta, culegi și împachetezi gândurile 
beneficiarului într-o formă sexy și i le livrezi în calitate de produs 
finit, lumea se schimbă în bine. În realitate, lumea stă pe loc.

Ca să fie clar: sunt departe de a afirma că meseria de consultant 
este inutilă. Dar trebuie să fim conștienţi că ceea ce vindem este nu 
atât soluţia perfectă, cât eficienţa. Un funcţionar public, un politician 
sau chiar și un afacerist nu are la dispoziţie timpul necesar pentru a se 
ocupa de chiţibușuri plictisitoare. În gândul lui soluţia deja plutește în 
aer precum Olandezul Zburător fără să se atingă de realitate. Fiindcă 
este destul de smart ca să realizeze acest lucru, el angajează un consul-
tant, care cică a mai văzut și alte vase și care îi va pune la dispoziţie o 
ancoră pe care să o fixeze în realitate. Însă, în optzeci la sută din cazuri 
consultantul o să-i sufle în pânze și numai în douăzeci o să-i dea o 
părere competentă despre ceea ce se întâmplă. S-ar putea să greșesc 
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cu estimările, dar mi-ar plăcea să văd mai mulţi consultanţi dispuși 
să afirme: știi, soluţia ta este una neobișnuită, s-ar putea să o dai în 
bară, căci nimeni nu a încercat așa ceva și sunt șanse enorme să nu 
funcţioneze. Eu n-am de unde să știu acest lucru. În schimb, dacă va 
funcţiona, tu vei fi cel mai bogat om de pe planetă.

Și să refuze comisionul.
Asta se cheamă etică profesională și cred că 20 % din consultanţi 

sunt croiţi anume așa. Dar în masa lor, consultanţii sunt oameni în 
carne și oase cărora le place să meargă în vacanţă, să aibă bere rece 
la frigider și mașină parcată în garaj. Așa că n-ai ce face – te gândești 
să angajezi un consultant care să-ţi selecteze alţi consultanţi, dar 
în realitate baţi apa în piuă. Cum te asiguri că respectivul va face o 
treabă onestă? De regulă, n-ai cum. Prin urmare, dacă vezi unul bun, 
fă-l angajatul tău. Nu contează cât costă sau care sunt metodele lui 
de lucru, important e că îl scoţi de pe piaţă și-l pui în serviciul tău. 
Dacă ești în stare. Altminteri trimite oamenii proprii la instruire și 
cere ancora de la ei. În tot cazul: nu cere unui consultant că-ţi aducă 
Olandezul Zburător, căci el nu are nici idee, nici chef să facă acest 
lucru. Dacă ar ști unde se află, nu ar mai fi consultant.

Să nu fie cu supărare între noi, consultanţii. Cred că, în pofida 
acestor argumente imbatabile, piaţa noastră e în creștere. Atâta timp 
cât optzeci la sută din funcţionarii publici sunt leneși (cei din Grecia, 
firește, căci ai noștri sunt doar gospodari), politicienii înfumuraţi (cei 
din UE, desigur, căci ai noștri știu cum e viaţa), iar businessmenii 
zgârciţi (la salarii, nu și la datul mitei), de lucru pentru consultanţi 
va fi cu prisosinţă. În special pentru cei optzeci la sută.

Mărturisesc că nu sunt pe deplin convins că am dreptate (doar 
optzeci la sută:) și sper din tot sufletul să mă convingi că, în realitate, 
am încurcat-o rău de tot și că, dacă e să rămânem fără consultanţi, e 
belea!


