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DE CE NU NE ÎNÞELEGEM

ªapte pãcate, o învãþãturã
proastã ºi o bunã explicaþie

Din preºedinþia lui Traian Bãsescu

ne-am ales cu o învãþãturã proastã:

“Nu impu-

ne mãsuri ne-

populare!”

Bãsescu in-

trã în istorie,

oricum - erou

pentru unii,

puþini la nu-

mãr, sau cari-

caturã, cum

cei mai mulþi o reclamã, dar cred cã,

în orice caz, prilejuieºte o învãþãturã

de minte pentru oricare preºedinte

l-ar înlocui ºi pentru toate guvernele

care vor veni, zeci de ani de acum

încolo.

ªirul de evenimente care a culmi-

nat cu ziua Referendumului poate fi,

ºi el, sintetizat într-o singurã frazã:

1. Forþele politice populiste au
exploatat oportunitatea insatis-
facþiei publice faþã de starea eco-
nomicã, ca sã preia puterea,
printr-o succesiune de operaþiuni
politice ºi normative, alterând re-
gulile democraþiei ºi intimidând
instituþiile constituþionale.

Desigur, istoria o scriu învingãtorii,

astfel cã fraza aceasta ar putea fi înlo-

cuitã, în manualele ºcolare, cu o cu to-

tul alta, acum sau oricând mai târziu:

2. În fruntea maselor populare
nemulþumite de dictaturã, forþele
politice progresiste au iniþiat alun-
gareatiranului ºiaclicii sale ticãloa-
se, folosind mijloace democratice ºi
urmând cãile constituþionale.

Cele douã fraze alternative rezu-

mã fractura populaþiei într-o minori-

tate de o treime, adeptã a primei

interpretãri ºi o majoritate de douã

treimi care o susþine pe a doua.

Mãrturisesc cã eu însumi cred cã

prima este cea corectã (vorba lui Boris

Vian, “S-a dovedit cã masele greºesc ºi

indivizii au întotdeauna dreptate”),

pentru cã a doua este incoerentã: înde-

pãrtarea unei dictaturi ºi alungarea tira-

nului nu pot fi planificate sã foloseascã

mijloace democratice, pe cãi constitu-

þionale – ori nu era o dictaturã, ori cãile

nu au fost democratice, ori iniþiatorii

miºcãriideeliberaresuntniºtevisãtori.

NOTÃ

Cui îi trece prin cap exemplul istoric al lui

Savador Allende – comunistul care a câºti-

gat preºedinþia statului Chile “prin mijloace

democratice ºi urmând cãile constituþiona-

le”, în 1970, îi atrag atenþia cã, pe de o parte,

el nu a succedat unei dictaturi, iar pe de altã

parte, cã succesul sãu a fost determinat, fi-

nalmente, de o greºealã grosolanã atribuitã

serviciilor CIA, greºealã corectatã doar prin

sinuciderea lui Allende, trei ani mai târziu.

CELE ªAPTE PÃCATE ALE
LUI BÃSESCU (FÃRÃ A LE
MAI SOCOTI ªI PE CELE
MICI)

Scofâlcirea popularitãþii guver-

nanþilor de-a lungul mandatului nu

este nici vreo misticã lege socio-po-

liticã, nici nu este cauzatã de superfi-

cialitatea electoratului, care sã se fi

plictisit de partidele care deþin pute-

rea ºi/sau de figurile politicienilor

lor, ci este generatã de diferenþa din-

tre nevoile populare ºi agenda par-

cursã de puterea politicã.

(continuare în pagina 14)

Graficul parcurge rezultatul son-

dajelor întreprinse, de-a lungul ani-

lor, de institute diferite: Agenþia

de Rating Politic, BCS, CCSB,

CIVIS, CSOP, CURS, Data Media,

Gallup, GSS 2000, GSSC Avan-

garde, IMAS, INSOMAR.

Despre fiecare institut au circulat ru-

mori ale subiectivitãþii, generate de

aºa-zise legãturi cupartidepolitice ori

grupuri de afaceri conexate politic.

Culegerea datelor luate în conside-

rare la realizarea graficului s-a strã-

duit sã fie exhaustivã, fãrã sã

putem garanta cã ºi-a atins þinta

(existã posibilitatea ca unele son-

daje sã nu fi fost luate în calcul).

Seria de date include, pe lângã

rãspunsurile la întrebarea “Câtã

încredere aveþi în urmãtoarele per-

sonalitãþi politice?”, rãspunsurile

la întrebarea “Dacã duminica

viitoare ar avea loc alegeri prezi-

denþiale, cu cine aþi vota?”, dar ºi

rezultatele procentuale obþinute la

alegerile prezidenþiale din 2004

(primul ºi al doilea tur), la referen-

dumul din 2007 ºi la alegerile pre-

zidenþiale din 2009 (primul ºi al

doilea tur). (R.M.)

(continuare în pagina 14)
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