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Istoria oralǎ, un demers
sociologic necesar

O

datǎ cu
“Bișniţari,
descurcǎreţi,
supravieţuitori”
(Editura
Curtea Veche, 2013), sociologul
Zoltan Rostás a ajuns, pe nesimţite, la al zecelea volum de istorie
oralǎ realizat împreunǎ cu mai
tinerii sǎi colaboratori, studenţi
și cadre didactice de la Facultatea
de Jurnalism. Interviuri extinse
cu sute de oameni obișnuiţi, care-și povestesc viaţa lor obișnuitǎ
din ultimii cincizeci de ani.De ce
ar fi importante aceste istorisiri,
programatic banale? Ce au fǎcut
oamenii respectivi pentru a merita imortalizarea între coperţile
unor cǎrţi? Nimic deosebit,și tocmai aici stǎ valoarea demersului.

Ei bine, o epocǎ nu poate fi
înţeleasǎ exclusiv prin raportare la evenimentele sale, cele
consemnate în istoria factualǎ.
Regimul comunist, despre care
cei din generaţia mea s-au temut
multǎ vreme cǎ e veșnic,e pe cale
sǎ devinǎ istorie. Generaţia care
conteazǎ tinde sǎ fie alcǎtuitǎ,
tot mai mult, din oameni care
n-au avut deloc de-a face cu “binefacerile Epocii de Aur”. Ei se
raporteazǎ la acei ani ca la orice
epocǎ istoricǎ, cunoscutǎ din
manuale schematice și din clișeele transmise din generaţie în
generaţie. Rostul demersului de
istorie oralǎ întreprins cu obstinaţie de echipa lui Rostás este
de a produce conserve de viaţǎ
cotidianǎ, partea istoriei aparent cea mai ușor de cunoscut
și simultan anevoios de recon-

stituit. În absenţa materialelor
care sǎ permitǎ reconstituirea,
percepţia asupra comunismului nu poate fi decât excesiv de
schematicǎ, propice raportǎrilor
nostalgice de tot felul.
Ar fi o greșealǎ sǎ luǎm tale e
quale istorisirile din acest volum.
Realitatea, înainte de a ajunge
transcrisǎ în paginile cǎrţii, este
trecutǎ prin multiple și subiective filtre. Mai întâi, avem de-a
face cu un student-intervievator nǎscut puţin înainte de 1990,
deţinǎtor al unei imagini despre
epoca respectivǎ construite din
aglutinǎri de clișee. El întreabǎ
candid cum de mergeau oamenii la bisericǎ, acest lucru fiind
cu desǎvârșire interzis, sau ce se
întâmpla dacǎ se afla cǎ deţii un
video – îţi era doar confiscat, sau
erai și arestat?

De cealaltǎ parte, relatǎrile intervievatului sunt mai întâi supuse selecţiei deformatoare a
propriei memorii (uneori, sunt
povestite întâmplǎri vechi de
jumǎtate de secol). Apoi, narato-

rul se dedǎ unei inevitabile doze de narcisism: el va folosi mai
mult sau mai puţin conștient
luminile și umbrele ca sǎ se justifice, sǎ accentueze (sau sǎ inventeze) o laturǎ altruistǎ a propri-

ilor acţiuni, sǎ le prezinte drept
o frondǎ (ei da, rezistenţa prin
bișniţǎ).Textul pe care-l avem în
faţǎ este rezultatul interacţiunii
dintre cel puţni douǎ seturi de filtre (al intervievatului și al inter-
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vievatorului), de aceea istoricul
de mâine va trebui sǎ-l decripteze cu mijloace specifice.
Cel mai recent volum, coordonat împreunǎ cu Antonio
Momoc, are drept subiect lumea
bișniţarilor și a celor din preajma
lor – “descurcǎreţii”, cei care furnizau de fapt materia primǎ pentru bișniţǎ, și “supravieţuitorii,
cei care, de voie,de nevoie,apelau
la mecanismele economiei subterane. S-a remarcat deja (Moise
Guran) cǎ bișniţarii sunt “protoburghezii sistemului de azi”. E
drept, dar partea ciudatǎ e cǎ cei
mai mulţi dintre ei sunt azi mai
degrabǎ în afara sistemului.
Aprofundarea realitǎţii descrise în volum ne-ar putea ajuta sǎ
înţelegem pseudo-capitalismul
zilelor noastre, felul în care este viciatǎ relaţia dintre cerere și
ofertǎ în economia de penurie.
Bișniţa n-ar fi fost posibilǎ fǎrǎ
penuria bunurilor de primǎ necesitate,dar nici fǎrǎ “descurcǎreţi”
– șefii de magazine și de depozite,
miliţienii corupţi – care accentuau starea de penurie prin distribuirea preferenţialǎ a resurselor.
Doar cǎ economia de penurie
funcţiona mai degrabǎ ca un
cancer: celulele sale active, în loc
sǎ acţioneze întru reglarea sistemului, îi accentuau disfuncţiile,
cǎci penuria se extindea fǎrǎ limite. La urma urmelor, cam asta
face statul de azi.
Mircea Kivu este sociolog
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Pierde sau câştigă România
din integrarea în UE?

C
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ategoric câștigă.
Chiar dacă va pierde, la un moment
dat, din suveranitate.
Progresele făcute de România
după epoca Năstase se datorează perioadei de preaderare și
apoi primilor pași pentru integrarea în UE.
Uniunea Europeană s-a născut dintr-o idee generoasă.
Ne punem la un loc resursele
umane și materiale, ne ajutăm unii pe alţii, în zonele în
care est-europenii sunt rămași în urmă, facem transfer
de bune practici în domeniile
sensibile, pentru ca în final să
ne bucurăm cu toţii de un nivel de trai decent, avantajele
statului de drept, mobilitatea
forței de muncă și a ideilor,
comerț liber între state, securitate comună, respectarea
principiilor democraţiei.
Unele ţări sunt contributoare
nete la bugetul UE, altele beneficiare nete, dacă acceptă
tratatele și principiile de funcţionare ale UE.
Iată ce a avut de câștigat România, fără aderarea la UE n-ar fi
avut aceste avantaje:
1. Criteriile politice stabilite la
Copenhaga, privind respectarea
statului de drept și a principiilor

democraţiei, prevăzute în tratatele
de aderare.
2. Uriașele sume de bani nerambursabile, din exerciţiul financiar
anterior și din cele care urmează.
Fără aceste sume, România ar fi în
continuare cu infrastructura de ev
Mediu, mai ales în rural. Faptul că
a trecut o perioadă până când beneficiarii români s-au obișnuit cu
exigenţele europene este de înţeles,
iar transferul de bune practici este
și el benefic pentru România.
3. Salvarea democraţiei românești
în momente de cumpănă, cum au
fost cele din vara anului 2012.
4. Supravegherea independenţei
Justiţiei, prin mecanismul MCV,
fapt ce a garantat până în prezent
funcţionarea fără ingerinţa politică a Procuraturii și decizii corecte
și legale la majoritatea judecătorilor.
5. Un flux de investiţii și o piaţă
de desfacere pentru economia autohtonă, care cu greu ar putea avea
alternativă.
6. Mobilitatea forţei de muncă, a
studenţilor, intelectualilor, care
conectează România la piaţa
muncii europene, la marile centre
academice, universitare și de cercetare. Se întreabă cineva care ar fi
fost nivelul șomajului în România,
fără această liberă circulaţie a forţei de muncă în UE?
7. Tratatul fiscal care impune un
comportament economic, financiar și bancar raţional, pentru a

atenua criza datoriilor suverane
ale statelor (45.000 miliarde euro),
și a volumului imens al instrumentelor derivative financiare (de
11 PIB-ul mondial).
Dincolo de birocraţia existentă peste tot, balcanismul și
proastele tradiţii românești,
în privinţa disciplinei muncii,
a cultului lucrului bine făcut,
reprezintă un handicap de care
singuri am fi scăpat foarte greu,
dacă am fi scăpat vreodată.
Rămâne discuţia referitoare la
cât de liberă să fie piaţa liberă.
Din păcate, se înregistrează
și conivenţe nepermise între
politicieni și bancheri, care perturbă, pervertesc, blochează, inhibă mecanismele pieţei libere,
mai ales în domeniul financiar
bancar, cum ne demonstrează
situaţia economică a Greciei.
Acestea au fost posibile în absenţa unui cod strict de comportament financiar-bancar,
respectat cu stricteţe de către
toţi partenerii europeni, cu mecanisme de pedepsire a acelora
care nu-l respectă.
Este bine, este rău, să existe
această cedare de suveranitate
a statelor către „jandarmi” din
afara ţării?
Pentru România, Grecia, Spania, Portugalia, Italia, ţări cu
un comportament economic
iraţional, în care pomenile
electorale sunt principalul mod
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de a câștiga alegerile, nu calitatea oamenilor, programelor și
proiectelor, este categoric util
un jandarm european, care să
evite ca ţări din UE să intre în
capcana în care a intrat Grecia,
ca urmare a acţiunilor unor
conducători iresponsabili sau
criminali de-a dreptul.
Și evitarea riscului ca dictatori
precum Stalin, Ceaușescu, Honecker, Brejnev să-și bată joc
de popoarele lor sau să omoare
20 milioane de cetăţeni, cum a
făcut Stalin.
Chiar evoluţia spre SUE, Statele
Unite ale Europei, cu cedări de
suveranitate, este benefică pentru România. Lăsată de capul
ei, cu un popor pasiv, care nu
știe să-și apere democraţia și
statul de drept, se pot întâmpla
oricând evenimente precum
cele din vara 2012, când justiţia,
statul de drept, democraţia, au
fost puse într-un imens pericol
și doar intervenţiile UE și SUA
ne-au salvat de la derapajul
spre o nouă dictatură, machiată
și fardată ca fiind „democraţie
originală”.
În concluzie, România are de
câștigat din integrarea în UE
și chiar și puţinii ani scurși de
la momentul aderării arată un
imens progres în zona justiţiei,
a statului de drept, a întăririi
societăţii civile, și chiar și a economiei.

