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ARGUMENT

Atunci când este practicat cu francheþe, onestitate ºi
har, jurnalismul este o artã. Fac parte dintre cei care îl citesc
pe Dan Tãpãlagã cu mare atenþie, cu admiraþie ºi mai ales
plin de respect. Pentru cã avem de-a face cu un jurnalist
total, cu un om care refuzã aprioric condiþia ancilarã.
Cartea pe care o propune acum, o selecþie din scrierile
sale pentru HotNews.ro (comentarii ºi eseuri) este deo-
potrivã caleidoscopicã ºi de o impresionantã coerenþã
lãuntricã. Organizatã tematic, subiectele ei centrale sunt
suferinþele unei tranziþii ce refuzã sã se încheie, abdicãrile
clasei politice, compromisurile ignobile ale unor jurnaliºti
înfeudaþi intereselor mogulocraþiei, situaþia geopoliticã
a României ºi pariurile politicii ei externe. Mai mult,
cartea reprezintã o premierã prin includerea unor comen-
tarii ale cititorilor. Nu acele reacþii viscerale cu care, din
pãcate, ne-am cam obiºnuit, ci atitudini întemeiate pe
reflecþie serioasã ºi respect pentru dialog.

Verbul lui Tãpãlagã este incisiv ºi lucid, pasionat ºi
realist. Scrisul sãu este alert, imprevizibil, polifon ºi totuºi
de o consecvenþã unicã. Nu vreau sã minimalizez contri-
buþiile altor ziariºti independenþi (nu sunt atât de mulþi,
din nefericire), dar pentru mine comentariile lui Dan Tãpã-
lagã sunt exemplare ca luminozitate moralã. I-am auzit



pe unii reproºându-i tocmai acest lucru. În fapt, el spune
ceea ce gândeºte, nu în mod frivol, narcisist ori capricios,
ci pe baza a ceea ce se cheamã l’esprit de sérieux. Nu are
timp de comicãrii burleºti. Nu pactizeazã cu Rãul ºi
repudiazã raþionalizãrile specioase ale celor care o fac.
Reacþiile sale în raport cu înfrângerile morale ale presei
româneºti anexate intereselor oligarhice se nasc dintr-o
imensã tristeþe. Diagnosticheazã sindromul (pe care eu
îl numesc „voluptatea ticãloºiei“) ºi cautã soluþii. Uneori
le gãseºte, alteori nu. Nu disperã, merge înainte, convins
cã, dacã noi tãcem acum, nu va avea cine ºi cum sã
vorbeascã mâine. Graþie lui Dan Tãpãlagã descoperim
lucruri ascunse sub înveliºul duplicitãþilor culpabile. Este
un revelator al adevãratelor stãri de lucruri, un adversar
al mirajelor propagandistice, al dantelãriilor sofiste ºi al
evazionismelor bine remunerate. Detestã dublul discurs,
capcanele dublelor standarde, psihologia contorsiunilor
justificatoare pentru servilisme abjecte. Citiþi ce are de scris
despre vedetele mediatice ale acestui „timp al dispreþului“
(spre a relua termenul lui Malraux), analizele fãrã cusur
ale ramificaþiilor tentaculare ale mafiilor financiare dintr-o
Românie debusolatã. Dan Tãpãlagã este cronicarul întris-
tat ºi demn al patologiilor etice ale tranziþiei româneºti.
Ceea ce ne oferã aici (inclusiv prin includerea unor reacþii
simptomatice din partea cititorilor) este radiografia incle-
mentã a culturii politice din România de dupã comunism.
Scrie cu vibrantã compasiune despre angoasele acestor
timpuri. Le simte, le cunoaºte, le explicã.

Dan Tãpãlagã exploreazã cu un ochi pãtrunzãtor eºe-
curile atâtor promisiuni politice. Susþine statul de drept
ºi identificã originile aversiunii în raport cu acesta. Nu
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ºtiu un alt comentator român care sã fi scris mai pertinent,
mai indignat ºi mai îndurerat despre atacurile împotriva
demersului de condamnare a dictaturii comuniste din
România drept ilegitimã ºi criminalã. Dar Tãpãlagã ºtie
cã suntem prinºi în ceea ce putem numi o bãtãlie culturalã
(Kulturkampf ), cã sufletul omului în post-comunism este
asaltat din varii direcþii, de la populismul etnocentric la
demagogiile unei apocrife „Noi Stângi“. De aici ºi invi-
taþia sa cãtre o elitã fatalmente minoritarã „de a se bate
mai departe – individual sau asociaþi în proiecte noi ºi
credibile – pentru principii democratice, pentru o eco-
nomie de piaþã realã ºi pentru un stat funcþional, chiar
dacã activiºtii progresului cocheteazã cu abandonul.
Ceilalþi nu obosesc niciodatã“. 

Aici gãsesc eu cheia intervenþiilor lui Dan Tãpãlagã,
în acest liberalism ultragiat, în revolta neostenitã împo-
triva obscurantismului de orice fel, a tribalismelor colec-
tiviste ºi a imposturii agresive. Când scrie despre SOV,
CTP, Nistorescu ori despre mineriadele din presa din
ultimii ani, cuvântul lui Dan Tãpãlagã este tranºant precum
un bisturiu chirurgical. Tãpãlagã nu este un apriorist, nu
opereazã cu cliºee, nu plaseazã realitatea pe un procustian
pat ideologic. Într-un timp al unor aiuritoare schimbãri
la faþã, al unor dezvãluiri ºocante despre trecutul colabo-
raþionist al unor personalitãþi culturale respectate, al
mercenarizãrii unor intelectuali influenþi de cãtre diverºi
falºi Mecena, Dan Tãpãlagã este un partizan al claritãþii
morale. Este un moralist în lupta cu teratologia amo-
ralã ºi cu politicianismul umoral. Intensitatea emoþionalã
a scrisului sãu este întotdeauna balansatã de o raþionali-
tate consecvent asumatã. Eseul despre Adrian Pãunescu
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(„Mortul învingãtor. Bulversarea valorilor“) sintetizeazã
exemplar convingerile democratice ale acestui îndrãgostit
de adevãr, legalitate ºi transparenþã. La un ceas în care
atâþia au capotat penibil, acceptând sã devinã lacheii
noilor magnaþi, Dan Tãpãlagã ºtie sã apere, cu nobil orgo-
liu, dreptul sãu ºi al nostru la verticalitate. 

VLADIMIR TISMÃNEANU
Washington, D.C.
16 noiembrie 2010
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Tema I
CHINURILE REFACERII

România: Modernizare forþatã sau stat nefuncþional? 

La trei ani de la integrarea în UE, România se îndepãr-
teazã de modernizarea promisã de PDL ºi Traian Bãsescu,
paºii înainte în reformarea statului ºi societãþii fiind
anulaþi de numeroºi alþi paºi înapoi. România se întoarce
la imaginea de stat nefuncþional, blocat în dispute politice,
de tip Moldova sau Ucraina, puternic marcate de influenþa
feudalã a Moscovei. Votul trucat din Parlament la legea
pensiilor ºi presupusul ºantaj reflectã, plenar, un mod
comun de acþiune – duplicitar, corupt ºi impredictibil –
larg rãspândit în politicã, justiþie ºi presã, dar ºi printre
oamenii de rând. Arestarea ºi eliberarea omului de afa-
ceri Sorin Ovidiu Vântu au fost teste majore, ratate de
procurori, judecãtori ºi jurnaliºti, actori importanþi într-o
democraþie funcþionalã.

Imaginea de stat nefuncþional a desãvârºit-o în aceste
zile Parlamentul României, prin votul fraudat la legea
pensiilor. Altfel spus, locul unde se naºte regula – Parla-
mentul – nu respectã el însuºi nicio regulã. O realitate
cunoscutã de ani de zile, toleratã ºi exploatatã azi într-un
rãzboi politic gãlãgios ºi sterp între putere ºi opoziþie.
Scenele din Parlament se multiplicã în aproape toate



celelalte instituþii cheie: administraþie, justiþie, presã. Cuvin-
tele zilei sunt troc, ºantaj, corupþie ºi incompetenþã. În
vremuri de crizã economicã, reþeta garanteazã un blocaj
pe termen lung.

O populaþie debusolatã 

Clasa politicã e în pragul unui faliment, pe un fond
de confuzie generalã, de isterie mediaticã ºi populism
feroce. Avem mãsurãtori destul de exacte cã raportarea
societãþii la valori este deficitarã. De exemplu, 61% din
cetãþeni considerã comunismul drept o idee bunã, faþã de
53% în urmã cu 4 ani, potrivit unui sondaj CSOP. Cer-
cetarea, realizatã la comanda IICCMER, este plinã de
paradoxuri ºi contradicþii.

Oamenii regretã ºi condamnã comunismul cu acelaºi
patos. Pentru mulþi, drepturile fundamentale au contat –
ºi atunci, ºi acum – mai puþin decât bunãstarea personalã.
Un procent nesemnificativ (doar 1%) pune corupþia ºi
favoritismul pe lista motivelor de evaluare în rãu a Româ-
niei de dinainte de ’89. Procent suspect de mic, deoarece
compromisul era, sub comunism, un mod de viaþã. Totul
se rezolva „pe sub mânã“ sau „cu mici atenþii“. Or, teama
de a recunoaºte deschis culpa unei vieþi marcate de gesturi
neetice, executate benevol sau de nevoie, are o mare rele-
vanþã astãzi: dublul discurs ºi dublul standard au pãtruns
adânc în toate sferele societãþii. S-au generalizat. De fapt,
au supravieþuit ºi s-au adaptat. 

În cei 20 de ani de capitalism primitiv, cetãþenii Româ-
niei n-au internalizat valorile occidentale, astfel încât sã
atingã o masã criticã reformistã. Nici în straturile de jos
ale societãþii, nici printre elite. Cei puþini, o minoritate tot
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mai restrânsã atrasã în mod real de spiritul occidental auten-
tic, îºi imagineazã astãzi viitorul în afara þãrii. Un recent
studiu Oxford Analytica descrie excelent fenomenul.

Umbra marelui urs

Cu toate acestea, viitorul, pe termen lung, nu pare chiar
atât de sumbru, cum aratã la prima vedere. FMI ºi Comisia
Europeanã deþin încã pârghii puternice, financiare sau
politice, sã tracteze România spre Vest. Apoi, România
are ºansa istoricã de a fi aºezatã, geostrategic, pe harta
intereselor americane la Marea Neagrã, o poziþie care-i
securizeazã temporar orientarea proatlanticã. Instalarea
scutului antirachetã ºi prezenþa bazelor americane þin
Bucureºtiul mai departe pe axã, dar sporesc anxietatea
Rusiei. Vezi spirala expulzãrilor de spioni deschisã în
2009 ºi rãzboiul diplomatic fãrã mãnuºi dintre Bucureºti
ºi Moscova.

Agresivitatea Rusiei sporeºte pe mãsurã ce România
se implicã tot mai puternic în sprijinirea Alianþei pentru
Integrare Europeanã de la Chiºinãu. O recentã analizã
Stratfor descrie Republica Moldova ca fiind câmpul de
bãtãlie dintre Rusia ºi Occident, iar eºecul referendumului
pentru modificarea Constituþiei apare ca un semn al influen-
þei crescânde a Rusiei în regiune. 

Cu toatã presiunea externã ºi voinþa Occidentului de
a menþine România pe direcþia bunã, atmosfera internã
este dominatã de haos ºi confuzie, speculatã din plin de
adversarii occidentalizãrii. Pânã ºi intelectuali de forþã,
din rândul puþinilor prooccidentali convinºi din România,
par astãzi dezorientaþi. 
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Abandon, lehamite ºi emigrare

Scriitorul ºi publicistul Mircea Cãrtãrescu a declarat,
într-un interviu pentru revista Observator cultural, cã
„epoca Bãsescu mi se pare terminatã“ ºi descrie portretul
unui preºedinte învins: „Ca ºi Emil Constantinescu, actua-
lul preºedinte e azi un prizonier neputincios al sistemului
politic românesc, corupt ºi nenorocit. De când nu mai cred
cã Bãsescu poate schimba ceva în România, n-am mai
putut sã scriu cu siguranþa cu care-o fãceam înainte. Cãci
azi nu mai cred în nicio direcþie ºi în nicio persoanã de
pe eºichierul politic. În momentul ãsta, cauza pierdutã în
politica româneascã mi se pare cã este chiar România.“
Intuiþia pare doar pe jumãtate exprimatã. Nu doar o epocã,
ci o mare iluzie pare acum spulberatã. Iluzia cã statul
român poate fi modernizat în mod ireversibil ºi sincro-
nizat, dupã teoria lovinescianã, cu Occidentul.

Defetismul ºi disperarea prezente în discursul unor
intelectuali de primã mãrime reprezintã, de fapt, verba-
lizarea unei stãri de spirit generalizate. Activi ºi vocali
într-o vreme, figuri importante, ca Gabriel Liiceanu de
pildã, s-au retras complet din spaþiul public. Cei mai mulþi
evitã astãzi sã mai adopte poziþii publice, pentru a nu mai
fi asociaþi cu un Guvern, un partid ºi un preºedinte prã-
buºiþi în sondaje.

Un studiu Oxford Analytica, publicat în 16 septembrie,
evalueazã pesimist ºansele redresãrii României: „Profesio-
niºti talentaþi ºi bine calificaþi emigreazã, dezamãgiþi de
salariile mici ºi, deseori, de corupþie ºi nepotism. Mulþi
dintre ei au ajuns la concluzia cã România va rãmâne la
nesfârºit o þarã prost guvernatã, bazatã pe reþelele infor-
male de putere ºi influenþã, în care profesionalismul con-
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teazã prea puþin pentru a avansa… România pare capa-
bilã sã ofere unei mici pãrþi din cetãþenii sãi condiþiile
pentru a duce o viaþã normalã, fãrã probleme de stres inac-
ceptabile ºi privaþiuni severe ocazionale. Circa o zecime
din populaþia de 21.5 milioane a emigrat în ultimii 20 de
ani, iar aceastã ratã pare sã sporeascã.“

Diagnosticul lui Marino

Europa ne trage cu forþã dupã ea, dar societatea, cu
rare excepþii în poziþii-cheie din politicã, justiþie sau presã,
funcþioneazã mai departe în afara valorilor occidentale.
Puþini trãiesc natural cu ele, le cultivã organic ºi devin
apostolii lor. Observaþia a împlinit mai bine de un veac
ºi reprezintã, de la teoria formelor fãrã fond încoace, firul
roºu în evoluþia societãþii româneºti. Modernizarea s-a
petrecut mereu la impuls extern, fãrã mare susþinere în
spaþiul levantin. 

Mai în vremurile noastre, Adrian Marino adãuga, în
Viaþa unui om singur, explicaþii suplimentare la întreba-
rea de ce comunizarea n-a întâmpinat, la noi, o mare rezis-
tenþã: „În sfârºit, colaboraþionismul în masã se explicã,
în primul rând, prin lipsa totalã de tradiþie ºi de conºtiinþã
civicã, de tip liberal democratic occidental. A te bate pen-
tru principii, democraþie, drepturile omului ºi altele nu
intrã – în niciun fel – în mentalitatea subdezvoltatã, minorã,
a acelei categorii. Ea era, în mod structural, organic ºi
tradiþional, conformistã ºi obedientã cu guvernul. Oricare
ar fi fost acesta. În sfârºit, detaliu deloc neglijabil, ea
depindea economic integral de Stat. De salarii, sinecuri
ºi alte avantaje. Noþiunea liberului profesionist intelectual
lipsea cu desãvârºire. Pe scurt, un vid ideologic antiliberal
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ºi antitotalitar total, cvasigeneral etc. Plus ravagiile mitu-
lui situaþiei ireversibile. Intelectualii, scriitorii ºi publi-
ciºtii de tip democratic-liberal, de o oarecare suprafaþã,
puteau fi numãraþi pe degetele de la o mânã. Iar audienþa
lor era mai mult decât redusã.“

Observaþiile lui Marino rãmân perfect valabile aplicate
contemporanilor noºtri. De ce intelectualii, jurnaliºtii sau
societatea civilã manifestã ºi astãzi, în pseudo-democra-
þie ºi pseudo-libertate, o rezistenþã feroce la orice tip de
reformã? Nimic nou sub soare. Aceastã categorie depinde
mai departe de cineva: de stat, de oligarhi sau moguli.
Nefiind suficient de liberi economic ca sã-ºi asigure
libertatea spiritualã, „a te bate pentru principii, democraþie
sau drepturile omului“ nu intrã nici astãzi în sfera lor de
preocupãri imediate. ªi astãzi, antipopuliºtii, antidema-
gogii ºi europeniºtii autentici din presã sau politicã pot
fi numãraþi pe degetele de la o mânã. 

Un popor din Estul sãlbatic

Românii, nãscuþi cu un handicap istoric ºi geografic,
au învãþat, ca ºi moldovenii, bulgarii sau grecii, sã mimeze
la perfecþie valorile Occidentului ºi regulile capitalismului.
O fac dintr-un fel de fudulie balcanicã, din mândria spe-
cificã þãrilor periferice. Sunt naþiile de barbari moderni
camuflaþi într-un decor capitalist, cu multinaþionale ºi alte
ecosisteme care întreþin iluzia progresului. 

Românii, bulgarii sau grecii conduc Mercedes, BMW
sau Audi, îºi fac cumpãrãturile la Carrefour, Metro ºi
malluri, dar tot barbari au rãmas în raport cu civilizaþia
apuseanã. În jurul acestor aparente insule de capitalism
occidental, altfel adaptat rapid la spaþiul levantin, înoatã

14 BULVERSAREA VALORILOR



rechinii capitalismului autohton. Ion Iliescu l-a numit „de
cumetrie“, Traian Bãsescu i-a spus „clientelar“. E un ames-
tec complicat de bani nefiscalizaþi, politicã subteranã,
securism, kaghebism ºi, eventual, asasinate sau rãzboaie
medievale cu sãbii ºi cuþite. Depinde de þarã. Newsweek
a publicat, pe 14 august 2010, „Generation Exile“, un
excelent articol pe tema modelului de business rusesc,
adaptat la specificul local în România sau Bulgaria sau
în alte þãri de la graniþa cu UE, Moldova sau Ucraina.

Din aceste motive, statul român nu este reformabil în
sens occidental, iar cetãþenii lui – masa criticã – preferã
sã trãiascã, în intimitate, dupã alte coduri politice ºi sociale,
în care mita, corupþia, promovarea socialã pe criterii de
clan, nepotismul etc. nu sunt în realitate rele chiar atât
de mari. În mod public, cu toþii declamã coduri etice ºi
morale pe care le încalcã primii atunci când sunt chemaþi
sã le aplice. 

Dublul discurs practicat pe scarã largã în România i-ar
putea determina pe naivi sã creadã cã, de fapt, majoritatea
cetãþenilor ºi grosul clasei politice ar fi devotaþi unor prin-
cipii mai înalte. Adevãrul este cã nu sunt. Dovadã stã
frenezia cu care voteazã, când i se oferã ºansa sã-ºi aleagã
conducãtorii, cercetaþi penal, incompetenþi, caricaturi sau
ºi mai grav: personaje care le au pe toate astea la un loc. 

Euroscepticismul ºi criza

Lipsa de orizont resimþitã acum a mai dezarmat Româ-
nia, la o scarã mult mai mare, imediat dupã mineriadele
din ’90. Atunci, speranþele au murit pe termen lung, iar
disperarea i-a împins pe mulþi sã emigreze. ªi acum, mine-
riadele televizate, cu cercetaþi penal agresând continuu
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