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Votul tãu conteazã, dar… nu pentru tine
Demo media ºi
Masacraþia

În româneºte, este mai puþin izbi-
toare intersecþia de înþeles a noþiuni-
lor de “democraþie” ºi “mass-me-
dia”, deºi, etimologic, amândouã
conþin ideea de “popor”:

1. în englezã, una dintre semnifica-
þiile cuvântului “mass” este aceea de
“mulþime”, care, ca “mulþime de oa-
meni”, trimite la ideea de popor;
împerecherea lingvisticã “mass-me-
dia” se pare cã este operatã începând
din 1923, (drept termen tehnic în ad-
vertising, care s-a folosit de pluralul
latinescului “medium”, în uzul engle-
zei secolului al XVII-lea, cu semnifi-
caþia de “agenþie de intermediere”);

2. desigur, “demos” era folosit de
grecii antici pentru noþiunea de “po-
por” (cuvânt care, iniþial, semnificã o
conturatã regiune geograficã popula-
tã, un district), intrând în numeroase
combinaþii, care, în condiþii de deri-
vare anumite, îºi coloreazã reciproc
înþelesurile, aºa cum se întâmplã cu
“democraþie” ºi “demiurg”:

- “ergos” înseamnã “muncã” –

“demiourgos” s-a referit, iniþial, la
lucrãtorul în folosul public, pentru
ca, ulterior, Platon sã-i pecetluiascã
sensul de “creator al lumii”;

- prin alipirea de “kratos” (putere,
dominaþie, regim), rezultanta lingvis-
ticã - “democraþie” (conducere exer-
satã de popor) – absoarbe ºi nuanþa
coordonatã, aceea de “în folosul pu-
blic” al cuvântului “demiurg”, dar ºi
platonicianul “creator de lume” (o
capcanã semanticã neprevãzutã de
Platon ºi în complet dezacord cu op-
þiunile sale politice).

Într-un imaginar joc de “scrabble”,
cu unitãþi lingvistice ºi semnificaþii,
construim cuvântul “masacraþie”,
drept sinonim al “democraþiei” ºi pe
cel de “demo media”, drept sinonim
al “mass-media”.

Astãzi, însã, cuvântul “masacra-
þie” ar sugera puternic ideea de “ma-
sacru”, iar “demo media”, ar sugera
ideea de “comunicare demonstrati-
vã” (“de faþadã, înºelãtoare”).

Sunt înþelesuri valide pentru viaþa
publicã româneascã contemporanã,
care ºi-a rostogolit democraþia
comunistã în societatea postdecem-

bristã ºi ºi-a edificat instrumentele
de manipulare mediaticã în acei ani
de început capitalist.

Puritatea suptã în
“vidul de putere”

A. PURITATEA

La rigoare, este îndeajuns de con-
trariantã opinia cã presa ar fi orientat
opinia publicã înspre democraþie, în

primii ani postdecembriºti.
Alungarea lui Ceauºescu fusese

sãvârºitã în mod spontan de mulþimi-
le îmbãtate de oportunitate ºi indife-
rent cã, ulterior, vor fi fost atestate
grupuscule acþionând coordonat,
este incontestabilã starea de exaspe-
rare popularã: actul Revoluþiei noas-
tre este, fãrã îndoialã, exerciþiu al pu-
terii poporului.

Corespunde definiþiei etimologice
a democraþiei.

În modul cel mai limpede, poporul
este cel care a orientat presa înspre
democraþie, nicidecum invers.

Titlurile de substituire – “Liber-
tatea” (pentru “Informaþia Bucu-
reºtiului”), “Adevãrul” (pentru
“Scânteia”) ºi “Tineretul liber”
(pentru “Scânteia tineretului”) –
nu au fost adoptate înainte de Re-
voluþie, ci dupã ce a devenit clar cã
jurnaliºtii comuniºti ºi atent verifi-
catele conduceri comuniste ale edi-

tur i lor nu mai r iscã nimic
schimbând baricada cu cea a învin-
gãtorilor; înlocuirea titlurilor a
vrut sã semnaleze publicului cã
mass-media þine pasul cu orienta-
rea politicã a maselor (“a þine pasul
cu…”, nu înseamnã deloc “deschi-
zãtor de drumuri”).
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Primarii
patibulari
Mi-a trebuit dicþionarul ca

sã înþeleg ce a vrut sã-mi
spunã un amic din Paris,

în mesajul primit înainte de alegerile
de ieri: “Mica schimbare am vãzut-o
când eram la Bucureºti, afiºatã mai
peste tot: erau niºte mutre cam pati-
bulare... Faimosul Prigoanã ºi troti-
neta lui vor aspira tot oraºul ºi dede-
subturile lui...”

Surprinzãtor, cuvântul
“patibular” nu este vreun
franþuzism fãrã echiva-

lent românesc, ci îl avem în limbã ca
atare: “PATIBULÁR, -Ã adj. (Liv.)
Vrednic de spânzurat; demn de
spânzurãtoare. [< fr. patibulaire, cf. lat.
patibulum – spânzurãtoare].”

E drept cã mutrele “echipei” de
primari antrenate de Puiu Iordãnes-
cu, cu care apare pe banner-ele elec-
torale, sugereazã cã i-a cules nu de
pe stadion, ci de pe maidan, dar, mã
rog, poate fi o problemã cu talentul
fotografului.

Un alt amic, vineri ar fi pus pariu
cu oricine, cu oricâþi ºi pe orice, cã
75% dintre primari vor fi realeºi.

De ce?
Pentru cã - raþiona el - marea

majoritate a edililor a apucat sã facã
destul de mult (chiar dacã pe fond
pare puþin) cât sã conteze pentru co-
munitatea care îl voteazã.

Îi reproduc argumentul:
“Odatã cu intrarea în UE, dupã o

perioadã de relativã inerþie (pânã am
învãþat sã scriem proiecte ºi sã apli-
cãm), cam toþi edilii din þara noastrã
au deprins «ºtiinþa» de a accesa fon-
duri comunitare.

În ultimii opt ani, am avut mai
multe tipuri de guvernãri.

Nu existã partid parlamentar care
sã nu fi fost la putere.

Asta s-a tradus, evident, în alocaþii
bugetare generoase, pe anumite pe-
rioade de timp, pentru edilii afiliaþi
politic.

Statistic vorbind, toþi edilii, indi-
ferent de coloraturã politicã, au putut
capitaliza electoral aceste alocaþii.

Nu mai votãm promisiuni, ci reali-
zãri.

Fântânã cu cuc sau salã de sport în
loc de islaz, nu conteazã.

Conteazã sã fi fãcut ceva.
Sistemul de vot uninominal –

care a decuplat candidatul la alege-
ri de partid, însã l-a legat indisolu-
bil de comunitatea localã (înþeleasã
ca sumã de circumscripþii electora-
le) – a definitivat acest proces de
«pragmatizare» a votantului
român”.

Esteunargument realist, admirabil.
A doua zi, însã, amicul ºi-a retras

propunerea de pariu ºi a renunþat la
întreaga teorie.

De ce?
Pentru cã aflase de miile de acuza-

þii de fraudare a alegerilor.
Frauda învinge argumentul.
Amicul meu se dovedeºte realist.
Se pare cã furtul electoral este

conceput la scarã naþionalã ºi cã nici
vorbã sã fie doar 2000 de semnalãri
de fraudã, cum a vehiculat presa, ci,
la acceleraþia cu care au loc, astãzi se
vor fi cumulat în jurul a 5000 de ca-
zuri semnalate.

Asta înseamnã, mult mai multe,
nesemnalate.

Rezultã cã, da, parizianul a intuit
dintr-o ochire: ne vom alege (cu) pri-
mari patibulari. n

FRAUDÃ ELECTORALÃ NAÞIONALÃ, DAR CU METODE LOCALE

Urna ca hazna
F

urtul voturilor este genera-
lizat, traversând toate for-
maþiunile politice ºi cu-
prinzând întreg teritoriul

þãrii, astfel cã rezultatul alegerilor
de ieri nu ilustreazã nicidecum pre-
ferinþele electoratului, ci eficienþa
metodelor, într-o competiþie a ho-
þiei.

Metodele, însã, nu sunt generale,
ci locale ºi particulare.

Deºi schimbarea prefecþilor, ope-
ratã rapid de Guvernul Ponta, con-
ferã un aer sistematic al ciordelii
electorale (înlocuirea prefecþilor a
fost conceputã ca sã previnã coþcã-
ria PDL, indicând explicit, totodatã,
la ce serveºte funcþia de prefect ºi
pentru USL, de asemenea), totuºi,
candidaþii la primãrie ºi-au adaptat
metodele condiþiilor locale specifi-
cului alegãtorilor la care pot ajunge
ºi propriilor posibilitãþi sã ofere
avantaje financiare, materiale sau în
servicii.

Prezint, în articolul alãturat (vezi

“Mangleala electoralã sistematicã

- monografie generalã”) o tipolo-
gie a metodelor - dintre care plata cu
bani (50 –100 de lei, dar s-a atins ºi
cotaþia de 300 de lei pentru un vot ºi
chiar mai mult) la prezentarea foto-
grafiei buletinului de vot este cea mai
rãspânditã metodã, precum ºi apelul
la finanþare din partea lumii interlope
(existã implicãri ºi ale lojilor masoni-
ce, alãturi de cea a þiganilor) – însã
acum au apãrut ºi originalitãþi absolu-
te, mergând pânã la obþinerea de vo-
turi de la bolnavii internaþi în ospiciu
(autoritãþile nu dispun de o evidenþã
riguroasã a nebunilor þãrii).

Am ales sã prezint aici (fãrã ca,

nici pe departe sã le epuizez diversi-
tatea), acþiuni care mi s-au pãrut cã
pun bazele unui dezvoltãri strãluci-
te, în viitor.

1. Paradisul fiscal

Trei primari prieteni vor sã
rãmânã primari ºi au promis ale-
gãtorilor sã le ºteargã datoriile
din taxe ºi impozite, constituind,
în centrul þãrii, un fel de Luxem-
burg.

2. Rãpirea din sere (nu din
“serai”)

Unul din judeþul Constanþa a
construit sere unor cetãþeni (a
predat, deja, ºase) care i-au ga-
rantat cã, fiecare, îi livreazã câte
douãzeci de votanþi (de, familii
mari!).

3. Poliþiºti electorali

Un primar care candideazã la reîn-
noirea mandatului, a distribuit
mâncare în cartiere, prin poliþiºti.

4. Elevi convingãtori

Directorul unei ºcoli le-a dat ele-
vilor mâncare ºi haine inscripþionate
politic, ca sã-ºi convingã pãrinþii sã-l
voteze la Consiliul judeþean.

5. Þiganiada

A. Transportaþi domneºte la resta-
urant, cu autobuzul, 50 de romi au
chefuit, în contul unui candidat la
Primãrie, pe 7 iunie (deºi nu era ziua
de naºtere a niciunuia).

B. În altã localitate, vreo o mie de
romi beneficiazã de o linie de credi-
tare (între 100 ºi 500 de lei) deschisã
de candidatul la Primãrie.

C. Discriminarea romilor este realã,
pentru cã, prin comparaþie cu benefi-
ciile acordate celor de mai înainte, al-
tundeva, romii sunt ºantajaþi de un
achizitor de fier vechi sã voteze un
anumit candidat, ameninþându-i cã nu
le mai cumpãrã fierul vechi (cazul
cred cã trebuie raportat Comisiei Eu-
ropene, pentru asigurarea tratamentu-
luiegalal romilor,pe tot întinsul þãrii).

D. Tot aºa, un lider al romilor din
Harghita, îºi discrimineazã coetnicii
pe motive rasiale (el le zice “þigani”),
ºantajându-i cã, dacã nu–l voteazã
pe candidatul sãu ungur, atunci le
taie fondurile din Ungaria, oferite
elevilor care urmeazã cursuri în lim-
ba maghiarã, la care au dreptul ºi ele-
vii romi.

E. Pentru romii unei localitãþi, ale-
gerile reprezintã ocazia sã-ºi recupe-
reze actele de identitate reþinute, în
contul datoriilor, la un magazin ali-
mentar aparþinându-i consilierului
local care vrea sã devinã primar (pãi,
aºa mai zic ºi eu!).

F. În Rahova, a avut loc sâmbãtã
convocarea romilor ºi instruirea în
tehnica votului cu cartonaºe ºi ºtam-
pile, pe câte o sutã de lei, într-un mod
organizat ºi disciplinat politic.
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Mangleala electoralã sistematicã - monografie generalã
Metodele de fraudare a alegerilor se împart în

douã categorii mari:
1) cele în care acþioneazã atât membrii ai co-

misiilor secþiilor de vot sau militanþi ai forþelor
politice, cât ºi cetãþenii, care primesc un benefi-
ciu material;

2) cele în care frauda este comisã doar de re-
prezentanþii partidelor.

Cele mai cunoscute metode de fraudare a votu-

lui sunt “turismul electoral”, “suveica” sau “foto”.
“Turismul electoral” reprezintã transporta-

rea ºi plata unor cetãþeni pentru a vota în alte lo-
calitãþi decât cele de reºedinþã (pe listele supli-
mentare). Metoda este folositã cu predominanþã
la alegeri europarlamentare, prezidenþiale, unde
circumscripþia este naþionalã, iar votul într-o
anumitã secþie nu este condiþionat de domiciliul
pe raza secþiei de vot.

Unele transporturi se organizeazã chiar în mai
multe localitãþi. Într-o anumitã proporþie, turis-
mul electoral este folosit ºi la locale ºi la parla-
mentare, uneori în combinaþie cu o procedurã de-
maratã anterior, cu complicitatea autoritãþilor, de
realizare a cãrþilor de identitate pentru o anumitã
localitate cu câteva zile înainte.
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