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„În ţara noastră, spălarea creierului este gratuită şi
obligatorie. Fiecare cetăţean trebuie să şi-l spele
măcar o dată pe an. Cei care încearcă să se sustragă
vor fi declaraţi inamicii armoniei sociale.”
Matei Vişniec

Extras din volumul: Creţu, G. (2012). Politică alternativă.
Reinventarea stângii. Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

Extras din volumul: Creţu, G. (2012). Politică alternativă.
Reinventarea stângii. Iaşi, România: Lumen.

CUPRINS
Cuvânt înainte de... cuvinte ................................ 9

PARTIDUL ................................................. 15
Să spunem lucrurilor pe nume! ......................... 17
Trei greşeli fatale .............................................. 23
Reinventarea stângii ......................................... 29
Ipohondrie și confort sporit .............................. 33
Ardem cu flacără gri ......................................... 41
Soluţii bune la probleme greşite… ................... 45
Lege şi ordine! .................................................. 49
Teze despre stânga, dreapta, stat și corupătorii lor ..... 53

CAPITALISMUL ....................................... 59
Capitalism gol-goluț ......................................... 61
Democraţia gol-goluţă ...................................... 65
După douăzeci de ani... ..................................... 69
Pactul cu Diavolul ............................................ 73
Cronica evenimentelor trecute cu vederea ........ 77
Cuvinte interzise ............................................... 83
Cazul DSK nu este despre DSK ....................... 93
Nou eseu despre orbire ..................................... 97
Ziua noastră de mâine ..................................... 103
Iluzia creșterii. Certitudinea profitului! .......... 109
Concepte de-a gata.......................................... 113

SOCIETATEA .......................................... 121
Spre un model de dezvoltare mai echitabil ..... 123
Dezvățarea ca soluție la criză ......................... 135
Liberi de țară ................................................... 139
Capra la negru ................................................. 143
7
Extras din volumul: Creţu, G. (2012). Politică alternativă.
Reinventarea stângii. Iaşi, România: Lumen.

Cronica unei ştiri cunoscute ........................... 147
Cine ne fură suveranitatea!? ........................... 151
Stop cadru cu femei ........................................ 155
În contratimp sau pe contra sens!?.................. 163
Odihnească-se în pace! ................................... 167
Luaţi mâna de pe actori! ................................. 171
Democraţia avortată ........................................ 175
Poporul ca masă de manevră .......................... 179
Oligarhie adevărată! Acum! ........................... 187
Un singur tur! O singură voință!..................... 193
Bancolandia nu recunoaște naționalitățile! ..... 197
Spectacol global, capital global, reacție privată ..... 203
Datornicii vinovați. Sărmanele victime .......... 207
Manipulare, da! Dar să o ştim şi noi… ........... 211
Despre romi, fără probleme ............................ 215
Sănătatea românilor, o fata Morgana!? ........... 219
Politica imatură la proba maturității ............... 225
România care nu se indignează....................... 231
Dreapta cu mânecuţe de contabil?! ................. 235
Nu vrem guvern tehnocrat! ............................. 239
Impozitele private și interesul comun ............. 243
Omorâți-i pe săraci! ........................................ 247
Sărmanele femei bătrâne ................................ 251
Dublul standard european. Jumătatea de măsură
românească ..................................................... 255

INTELECTUALII .................................... 267
Reacţia clasei proletare ................................... 269
Provocarea de a fi român ................................ 281
Nasul intelectualului autohton ........................ 287

8
Extras din volumul: Creţu, G. (2012). Politică alternativă.
Reinventarea stângii. Iaşi, România: Lumen.

Cuvânt înainte de... cuvinte
La început a fost cuvântul! La sfârșit, doar
revolta. Acesta poate fi, în sinteză, drumul unui
intelectual de stânga onest în societatea
românească de astăzi. L-am parcurs, așa încât știu
ce spun. Stau mărturie pozițiile publice, cărțile,
blogul și toți cei care mă cunosc.
Numesc intelectual onest pe cel care
folosește armele critice din dotare pentru a
diagnostica bolile societății și a avertiza asupra
abuzului de putere, abuzului de încredere,
abuzului de minciună sau, la celalalt pol, asupra
deficitului de cetățenie, de responsabilitate, de
speranță. El face asta mergând împotriva
curentului dominant. La noi, par dominante
interesul privat, neoliberalismul economic și
individualismul sălbatic. Naționalismul gol de
conținut și un patriarhat cu aură medievală,
prezente și ele, sunt doar însoțitoare paradoxale
ale primelor tendințe.
Stilul generalizat este un populism greu de
catalogat. Nu știm dacă denotă nevoia de a-i
convinge pe alții cu orice preț sau arată doar lipsa
de caracter al celor care-l practică. Caracter
înseamnă aici credința în niște valori și voința de a
le apăra cu toată puterea și întreg riscul. Riscul
există și e dublu; poți să eșuezi în proiect și să fii
9
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exclus sau marginalizat ca persoană. Gândind
altfel, provoci un adversar puternic. Normele și
valorile organizării actuale a societății nu au ajuns
dominante din întâmplare; au fost și sunt susținute
concertat de toți factorii care formează și
informează cetățeanul, atât cât există cetățeanul.
În România, se spune sau scrie și altceva
decât doresc formatorii oficiali de conștiințe și
opinii. Uneori, vocile sunt singulare; alteori, ele
sunt mai numeroase, chiar dacă nu sunt
concertate. În practică, efectul lor este aproape
nul, indiferent dacă ele se aud în partidele din care
intelectualii fac parte, în presă, pe bloguri sau în
mediul academic.
Acesta este motivul pentru care mă
hotărâsem să declar o grevă a cuvântului, în semn
de protest pentru felul în care sunt luate în
considerare - mai corect spus, sunt ignorate argumentele raționale sau realitățile care nu
convin celor care domină spațiul public; voiam să
nu mai vorbesc și să nu mai scriu. Când spun
domină nu mă gândesc la un anume guvern sau la
o anume majoritate. Este vorba de interese mult
mai generale și un discurs public care le menține
pe acestea drept legitime chiar și atunci când
puterea politică se schimbă.
În societatea noastră, cuvântul diferit e
mort; nu mai sensibilizează pe nimeni, nici măcar
atunci când descrie adevărul unei largi majorități.
Denunțarea pericolelor care însoțeau modificarea
Codului Muncii nu a mișcat mare lucru. Analiza
critică a acordului cu Fondul Monetar
Internațional sau, mai recent, a Pactului euro plus
sau a Compactului fiscal propuse de dreapta
corporatistă, nu a schimbat ceva în atitudinile
guvernanților sau ale opoziției. Nu ceea ce ar fi
10
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trebuit. Propunerea de legiferare a parteneriatului
public-privat dovedește că decidenții ignoră, deși
lucrul este cunoscut, că acesta este doar o formă
de spoliere a banului public și de reducere a
răspunderii celor care prestează servicii sau
desfășoară activități; bineînțeles, pe seama
cetățeanului care plătește. Unii repetă că românii
învață prea puțin, nu prea mult, dar o fac în zadar.
Lista exemplelor poate continua; o parte se găsesc
în paginile acestei cărți.
M-am răzgândit repede. Nu tăcerea este
soluția ci, dimpotrivă, curajul de a spune lucrurile
încă și încă odată, până vor fi auzite. Mi-am
schimbat decizia văzând cum, dacă la noi este rău,
nici la alții nu este bine. Politica fricii
înregistrează succese în Europa; pe fondul spaimei
de celălalt sau de viitor, oamenii devin iraționali.
Acest pericol ne paște într-o măsură mult mai
mare decât pe alții. Sărăcia, lipsa de încredere în
politicienii de astăzi și frica de ziua de mâine
hrănesc dictatura și extremismul de dreapta.
Trebuie revăzute urgent lecțiile uitate pentru a nu
lăsa istoria să se repete; este recomandat și să ne
înțelegem mai bine prezentul pentru a păstra
speranța unui viitor mai bun.
*

La înțelegerea prezentului trăit și la
reconstruirea speranței unui viitor diferit vrea să
contribuie și această carte. Nu veți găsi nimic
inedit în cuprinsul ei. Volumul reunește articole și
eseuri publicate în ziare, reviste sau cărți
colective, discursuri rostite, conferințe ținute sau
studii elaborate pe parcursul a aproape trei ani;
două sau trei texte au fost publicate doar pe blogul
personal www.gabrielacreu.ro.
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Dacă ați mai citit unele dintre articole în
Cronica română, Dilema veche, Garbo etc., erau
ale mele; nu căutați vreun plagiat. Dacă vă par
cunoscute unele idei din conferințele, seminariile
sau dezbaterile la care ați participat, nu pot decât
să mă bucur; înseamnă că nu am vorbit în zadar.
Câteva articole, cele care au la bază lucrări
publicate în străinătate, apar acum pentru prima
oară în românește; nu sunt traduceri integrale, ci
scurte fragmente adaptate pentru lectură
autonomă. Niciunul nu a fost publicat cu pretenții
teoretice și nu se adresează specialiștilor. Toate au
fost scrise însă în încercarea de a descrie realitatea
în alți termeni decât cei care au devenit în ultimii
douăzeci de ani literă de lege.
Acest volum este al patrulea dintr-o serie
lansată în 2008 sub titlul Politică alternativă.
Atunci chiar făceam politică, dincolo de cuvinte...
Volumele nu sunt culegeri, nu cuprind tot
ce am scris sau spus. Fiecare în parte reunește
doar texte care servesc drept argument sau
ilustrare pentru o anume idee integratoare. Urăsc
„realismul” politic s-a vrut o denunțare a
cinismului dominant în multe decizii. Textele din
Femeile sunt de vină oferă instrumente utile în
lupta cu prejudecățile sociale care însoțesc femeia.
Democrație virtuală vorbește despre fragilitatea
democrației noastre și-i caută explicațiile.
Volumul de față este un strigăt de alarmă.
Dacă se întâmplă ceea ce nu ar trebui să se
întâmple și prea puțini se opun, e pentru că
lipsește o forță de stânga puternică, vie, reactivă.
O gândire politică alternativă, diferită, există deja;
sper că ceea ce veți citi în continuare este o
dovadă. Nu este însă suficientă pentru a schimba
ceea ce ar trebui să se schimbe. Reinventarea
12
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stângii, în sensul ei originar, de mișcare socială
pentru progresul celor mulți, este absolut
necesară. Altfel, cuvintele rostite vor fi doar alte
vorbe în vânt.
Răspunsuri urgente trebuie găsite la
întrebări rar formulate public. Cum vrem să arate
societatea de mâine? Acest capitalism sălbatic
care s-a instaurat este drumul visat în 1989? De ce
nu-l chestionează aproape nimeni? Trebuie să-i
dăm șanse de supraviețuire, chiar dacă produce
criză după criză? Cum facem să revenim la
normalitatea democratică în care deciziile se iau în
funcție de oameni și interesele lor, nu de piețe și
interesele capitalului?
Multe alegeri fundamentale sunt încă de
făcut. Vrem guvernare democratică sau
guvernanță corporatistă? Vrem să fim cu adevărat
reprezentați sau doar conduși? Avem interesul de
a participa la deciziile care ne schimbă viața sau
ținem doar să ne iubească stăpânii? Continuăm
după modelul fiecare împotriva tuturor sau
încercăm să reconstruim țesutul social distrus,
cooperarea, solidaritatea?
Valori și activități fundamentale pentru o
societate în care să putem trăi împreună au fost
devalorizate sau compromise. Trebuie reumplute
de conținut egalitatea, dreptatea, echitatea. Mai
presus de toate, politica trebuie să-și recapete
sensul ei originar, de activitate responsabilă și
respectabilă prin care interesele diferite ale
oamenilor sunt armonizate și viața noastră în
comun capătă sens. Politica nu este răul necesar.
Poate fi binele așteptat dacă se îndeplinește o
condiție - să fie făcută de cetățeni, pentru cetățeni.
Ca să se întâmple asta, reinventarea stângii este
condiția sine qua non.
13
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