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Statul şi ţăranul român
UN STUDIU DE CAZ

În România contemporană se vorbeşte mult despre cum trebuie să arate statul în urma
„tranziţiei“, oferindu-se multe şi variate modele. Ceea ce se pierde adesea din vedere este măsura în
care aceste modele concordă cu realităţile socio-economice existente.
Eseul de faţă se centrează pe studiul unei comunităţi rurale (reprezentative pentru zona
Bărăganului), urmărind în principal percepţia membrilor ei asupra rolului pe care statul şi instituţiile
sale trebuie să-l joace pentru bunăstarea individului. Totodată căutăm să punem în relaţie
comportamentul şi atitudinile locuitorilor acestei localităţi rurale cu cele ale întregii ţărănimi
române.
Utilizând conceptul de individualism-colectivism (INDCOL) aşa cum este el propus de
Schwartz (1992, 1993) abordarea noastră pune în lumină ambivalenţa atitudinii ţăranului, constând
într-o oscilaţie continuă între recursul la statul invocat ca un tată protector şi adoptarea unor strategii
de evitare a acestuia. Statul este, în acelaşi timp, un prieten şi un duşman. El trebuie să se implice
activ în viaţa economică şi socială a comunităţii săteşti, totodată trebuind să fie mai mult decât
liberal, lăsându-i pe oameni să trăiască aşa cum vor ei.
Lucrarea este structurată în trei părţi: în primul rând încercăm să schiţăm contextul istoric şi
social în care are loc analiza, accentuând caracteristicile comunităţii în cauză. Prezentăm apoi
conceptul INDCOL, aplicându-l la realitatea satului românesc studiat. În final sintetizăm modul de
raportare al ţăranului la stat prin prisma dimensiunilor individualism-colectivismului.
1. Modelul agrar şi modelul agricol
În România modernă, populaţia rurală a deţinut întotdeauna ponderi însemnate. Datele
recensământului din 1930 arată că majoritatea covârşitoare a românilor (79,8%) trăia la sate.
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După război şi 50 de ani de comunism, în 1992 „numai“ 45,2% din populaţie locuia în mediul rural.
Legăturile cu lumea satului persistă însă şi sunt deosebit de puternice şi pentru cea mai mare parte a
orăşenilor ai căror părinţi şi rude au rămas la ţară.
Pentru toţi aceşti oameni, tranziţia de la comunism la postcomunism a adus în centrul
atenţiei problema pământului, generatoare de dispute şi pasiuni.
România a cunoscut de-a lungul timpului mai multe valuri de împroprietărire. Cele mai
importante au fost cea din 1864 (reforma agrară a lui Cuza) şi cea imediat următoare primului
război mondial. Toate aceste reforme au avut drept consecinţă punerea în posesie a unui număr
impresionant de ţărani cu proprietăţi a căror dimensiune medie s-a situat în jurul a cinci hectare. În
decursul anilor însă, această proprietate s-a micsorat treptat, ca urmare a împărţirilor generate de
mosteniri succesive, asociate cu o erodare rezultată din datoriile contractate de proprietari1.
Reformele agrare au oferit ţăranului doar pămantul, nu şi utilajele necesare exploatării sale
eficiente. Consecinţa a fost că lotul de cinci hectare nu putea asigura existenţa proprietarului. Legile
şi reglementările agrare ce au urmat „s-au rezumat, în mare măsură, la convertirea periodică a
datoriilor ţăranilor sărăciţi şi reinjectarea în doze mici a unei proprietăţi necesare supravieţuirii
forţei de muncă rurale“ (V. Mihăilescu, 1995).
Mai mult, s-a creat şi întreţinut artificial un adevărat „mit al proprietăţii pământului“,
existenţa acesteia reprezentând principalul simbol al independenţei şi supravieţuirii gospodăriei
ţărăneşti. Pământul s-a transformat astfel în capital politic, guvernele de orice orientare grăbindu-se
să garanteze existenţa proprietăţii ţărăneşti. Astfel, atât statul, cât şi ţăranii au pus în centrul
preocupărilor lor mai degrabă proprietatea şi mai puţin productivitatea.
După 1990, atât guvernanţii, cât şi opoziţia au căutat să exploateze acest capital. Consecinţa
a fost apariţia, în 1991, a Legii Fondului Funciar ce prevedea retrocedarea parcelelor de pământ de
maximum zece hectare vechilor proprietari de înainte de colectivizare. De asemenea au fost
împroprietăriţi cu loturi de 0,5 sau 1 ha şi cei ce lucraseră ca angajaţi în cooperative.
Numai că „între ţăranii de altădată şi muncitorii salariaţi ai cooperativelor agricole se
produsese o ruptură majoră [...]. Prin caracterul său impersonal, anonim (bunul colectiv aparţine
tuturor şi, prin urmare, nimănui), «proprietatea socialistă» a modificat raporturile cu pământul şi cu
munca, i-a făcut pe muncitori să-şi piardă sentimentul responsabilităţii“ (Mauriel, 1994).
Ţăranii au devenit astfel dintr-odată proprietarii unor terenuri pe care nu ştiau şi nici nu
puteau să le exploateze eficient pentru a supravieţui. Privatizarea marca desfiinţarea C.A.P.-urilor,
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Reforma agrarã din 1946 pusese în miºcare acelaºi mecanism, prevãzând doar o împropietãrire cu pãmânt, fãrã a
asigura o infrastructurã care sã garanteze exploatarea eficientã a acestuia. Procesul nu a fost însã încheiat datã fiind
colectivizarea ce a urmat ºi apariþia „proprietãþii colectiviste“.
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ea însă nu punea nimic în loc, deoarece România „avea o lege agrară, dar îi lipsea o lege agricolă“
(B. von Hirschhausen-Leclerc, 1994).
Legea Fondului Funciar urma să aibă o importanţă deosebită în realizarea „tranziţiei
funcţionale“, de la plan la economia de piaţă. Ea însă nu însemna practic nimic în planul „tranziţiei
structurale“, a schimbării intreprinderilor2. România primea un model agrar, dar nu şi unul agricol3.
Prin desfiinţarea cooperativelor, ţăranii erau forţaţi să trăiască în principal din munca
terenurilor ce le-au fost înapoiate. Constrângerile materiale şi umane apăreau ca obstacole greu de
depăşit, făcându-i adesea să invoce ajutorul Statului, cel care le permisese supravieţuirea pe vremea
C.A.P.-urilor.
2. Crăsani - un sat din Bărăgan
Situat în Câmpia Bărăganului, Crăsani este o comunitate rurală tipică pentru satele din zonă.
Fostă zonă de mari latifundii, Bărăganul a fost cooperativizat în anii ‘50. Locuitorii săi sunt foşti
ţărani clăcaşi, care au devenit apoi membri ai C.A.P.

Analiza noastră asupra Crăsaniului valorifică rezultatele cercetărilor realizate în perioada
iunie 1994 - noiembrie 1995 de către Observatorului Social. Datele au fost furnizate cu ajutorul
anchetei pe bază de chestionar şi interviu, a interviurilor nedirecţionate şi a observaţiei
participative4. Comparaţiile cu situaţia naţională sunt realizate pe baza rezultatelor anchetei
COMALP5 (septembrie 1995), conţinând itemi identici cu cei la care au răspuns subiecţii din
Cămpia Bărăganului.
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vezi M.C. Mauriel, 1994, pag. 132-133
vezi Sivignon, 1992-1993
4
mulþumim Observatorui Social pentru permisiunea de a utiliza datele
5
a Catedrei de Sociologie a Universitãþii Bucureºti, cãreia îi mulþumim, de asemenea pentru permisiunea de a utiliza
datele
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Crăsaniul este aşezat pe malul Râului Ialomiţa care îl desparte de Şoseaua
Bucureşti-Slobozia şi de calea ferată. Din această cauză, satul a fost şi mai este izolat, fapt ce face
aproape imposibilă naveta.
Populaţia satului este îmbătrânită, media de vârstă fiind de 50 de ani. Populaţia sub 10 ani şi
cea între 30 şi 40 de ani este aproape inexistentă. Toti locuitorii sunt ţărani, iar studiile lor se
limitează la şcoala primară şi gimnaziu. Specialiştii cu studii superioare sunt aproape absenţi (există
un singur absolvent de facultate), iar cadrele cu studii medii în domeniul agriculturii sunt foarte
puţine.
Această îmbătrânire a populaţiei şi lipsa personalului calificat are mai multe cauze. Unul din
motive îl constituie migraţia masivă de populaţie tânără în anii ‘70-’80 spre zonele urbane şi
industrializate („Dacă mergi la Bucureşti, în cartierul 23 August, găseşti tot Crăsaniul!“, spunea un
subiect). La acestea se adaugă izolarea localităţii, contactele cu comunele vecine fiind relativ
dificile.
Veniturile crăsănenilor provin în special din munca pământului propriu. În puţine cazuri ele
sunt completate cu mici salarii pentru munca prestată îndeosebi în ferme agricole de stat.
Dimensiunile reduse ale proprietăţilor ţărăneşti, precum şi lipsa de utilaje agricole au dus la
crearea asociaţiilor, „un fel de cooperative mai mici“ după cum ne preciza un sătean. Asociaţiile
sunt alcătuite de obicei pe baza relaţiilor de rudenie sau de vecinătate şi presupun exploatarea în
comun a pământului membrilor. Munca este prestată de însăşi proprietarii pământului. Deciziile
sunt luate de şefii de asociaţie, în cele mai multe cazuri foşti potentaţi locali (contabila C.A.P.,
inginerul agronom, fostul primar etc.).
Profitul obţinut de către membrii asociaţiei poate fi în bani sau în cereale. Banii sunt
destinaţi îndeosebi consumului (cu precădere alimentar) sau economisirii6. Comportamentele de tip
investitional sunt o excepţie. Gospodăriile au un pregnant caracter autarhic, scopul lor principal
părând a fi supravieţuirea. De aceea produsele sunt consumate în cadrul familial sau sunt schimbate
pe alte produse destinate tot consumului. Aceste schimburi îmbracă o formă absolut naturală,
evaluarile monetare fiind excluse.
3.Gospodăria mixtă difuză
Aşa cum arăta H.H. Stahl, “unitatea ultimă a satului românesc tradiţional este gospodăria şi
nu individul”(Stahl, 1973). Agentul social în sate precum Crăsani îl reprezintă gospodăria care
cuprinde familia extinsă. Aceasta se compune din nucleul de la sat şi rudele răspândite prin ţară (cu
precădere copii plecaţi la oraş). Membrii gospodăriei au drepturi egale asupra pământului.
6

vezi B. Voicu, 1995
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Exploatarea resurselor şi luarea deciziilor se face în comun de către membrii familiei. În fiecare
week-end şi în concedii, membrii orăşeni ai familiei vin în Crăsani pentru a ajuta la muncile
agricole şi a realiza un schimb de produse. Produsele se distribuie în reţeaua difuză a familiei. Acest
tip de organizare este numit de V. Mihăilescu7 gospodărie mixtă difuză (GMD).
GMD este o unitate ce funcţionează autonom. Ea pune în mişcare o serie de mecanisme
funcţionale ce se bazează pe anumite reţele economice şi sociale paralele cu cele ale statului.
Datorită acestor mecanisme, distincţia la nivelul mentalităţilor între membrii GMD din mediul rural
şi cei din mediul urban este greu de făcut. „Orăşenii“ care trei zile pe săptămână vin în sat şi
muncesc pământul sunt influenţaţi de opiniile şi atitudinile locuitorilor permanenţi ai satului şi
invers. Astfel se poate vorbi nu numai despre o difuziune a bunurilor materiale în cadrul GMD ci şi
despre una a mentalităţilor.
4.Tranziţia
Tranziţia la Crăsani este legată în primul rând de desfiinţarea CAP-ului, cel care reprezenta
principala sursă de venit a sătenilor. Pe de o parte era venitul din salariu: „de dat trebuia să ne dea
ceva“ (sublinierea ne aparţine). Însă „de la colectiv nu veneai cu mâna goală“, declară un subiect, ci
mai şi furai: „Luam şi eu ca toate celelalte. Când veneam [...], seara, aşa făceam: îmi desfăceam
cordonul şi curgea [...] porumb. Aveam tot ce pofteam.“
După 1989 cooperativa a fost desfiinţată şi ţăranii reîmproprietăriţi. Prin efectul legii, sătenii
au primit pământ, nu însă şi mijloace pentru a-l lucra („Pământul la noi, utilajele la ei!“). Totodată,
ţăranul a început să aibă şi un sentiment de responsabilitate faţă de asigurarea supravieţuirii propriei
familii şi - implicit - faţă de exploatarea pământului („Ne-a dat pământ, ne-a pus la muncă“. Înainte
„munceam, dar eram liberi: dacă voiam mă duceam, dacă puteam mă duceam. [...] Dar acum mă
duc obligată“).
În aceste condiţii dispar două din sursele de venit: salariul („Acum n-avem salariu, n-avem
nimic.“) şi furtul (pentru că „furai, dar furai de la colectiv, la grămadă. Acu’ îţi dai cât de cât
socoteală“). Astfel ţăranii sunt nevoiţi să dezvolte strategii autonome pentru a face faţă noilor
realităţi. Contextul în care se petrece acest fapt este marcat de faptul că, în decursul unei lungi
perioade de timp, locuitorii Crăsanilor nu fuseseră puşi în faţa unor alegeri de tip social. Totodată ei
nu posedă cunoştiinţe despre funcţionarea noii societăţi.
Consecinţa firească a acestei situaţii o constituie apelul la structuri organizatorice
asemănătoare celor ce-şi dovediseră viabilitatea în perioadele anterioare. Astfel au luat naştere
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V. Mihailescu, 1995
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asociaţiile („un fel de CAP-uri, dar munceşti“) alcătuite mai degrabă pe criteriul rudeniei decât pe
cel al eficienţei. La asociaţie „ne-am tras şi noi după neamuri, cam grupaţi aşa, cam în familie“.
5. Dimensiuni ale INDCOL în Crăsani
Existenţa asociaţiilor, cu caracteristicile lor deja amintite, ridică problema poziţiei
crăsănenilor pe axa individualism-colectivismului.
Este foarte dificil să găseşti un consens în ceea ce priveşte semnificaţia acordată conceptului
de individualism-colectivism. În cel mai general sens, după Triandis8, conceptul INDCOL se referă
la opoziţia fundamentală dintre interesele individuale şi cele colective în societate: individualismul
(IND) acordă prioritate drepturilor individuale şi revendicărilor personale în faţa obligaţiilor sociale
şi scopurilor colective, în timp ce colectivismul (COL) este în primul rând orientat spre grup9.
Factorul INDCOL a fost folosit pentru a explica numeroase dimensiuni ale socialului cum ar
fi: opiniile democratice, religiozitatea, conservatorismul, naţionalismul, atitudinile socio-politice10.
În studiul de faţă utilizăm conceptul pentru a explica cum este perceput rolul statului într-o
comunitate rurală de tipul Crăsanilor.
Folosim în analiză abordarea lui Schwartz asupra factorilor INDCOL. Studiile lui Schwartz
pun în lumină o concepţie bidimensională a valorilor legate de INDCOL. Cele două dimensiuni
principale sunt deschiderea la schimbare vs. conservarea ordinii şi creşterea personală vs. depăşirea
sinelui11.
Pentru prima dimensiune (deschiderea la schimbare/conservatorism) tipurile de valori
individualiste sunt autodirecţionarea, hedonismul şi stimularea. Aceste valori implică autonomie
individuală şi deschidere la schimbare. Valorile-tip pentru colectivism sunt securitatea, tradiţia şi
conformismul ele accentuează apartenenţa12 la grup şi conservarea ordinii tradiţionale (Schwartz,
1992; Schwartz & Sagive, 1993).
Pentru a doua dimensiune, valorile creşterii personale sunt acumularea şi puterea. Ele
accentuează competiţia pentru succesul personal şi dominaţia asupra celorlalţi. Valorile-tip pentru
depăşirea sinelui sunt universalismul şi bunăvoinţa. Ele exprimă cooperarea cu alţii şi interesul
pentru bunăstarea lor (Schwartz, 1992; Schwartz & Sagive, 1993). Această dimensiune valorică
discriminează între culturi egalitare şi culturi ierarhice.
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Triandis, 1990
„group-oriented”
10
K. Phalet - „Individualism-colectivism: concept and measurement”
11
„self enhancing” & „self transcending” values
12
”the embeddness”
9
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Deci, culturile individuliste promovează drepturile şi revendicările individuale, în timp ce
cele colectiviste valorizează loialitatea şi ataşamentul faţă de grupul de apartenenţă (Schwartz,
1994). În culturile colectiviste se poate vorbi despre justiţie distributivă.

Conservarea ordinii
Împroprietărirea cu pământ a fost un act dictat de raţiuni politice, căutându-se a se specula
dorinţa de proprietate. Însă prin aceasta, Statul a furnizat doar un model agrar nu şi unul agricol.
Confruntat cu dificultăţile generate de acest fapt, ţăranul a început să valorizeze mai puţin dorinţa de
proprietate, pe primul loc trecând nevoia de securitate: „Păi ce, eu înainte nu eram stăpân?! Adică
nu ştiam de pământ, dar ştiam că trebuie să-mi vină cereale“.
Necesitatea unui venit sigur este susţinută şi de opţiunea a 90% dintre săteni pentru „un
salariu mic dar sigur“ în defavoarea unui „venit mare, dar nesigur“13.
Totodată, crăsănenilor le este teamă de nou, 72% declarând că preferă „ceea ce este
obişnuit“. Aşa cum am menţionat, adoptarea unei decizii privind adaptarea la noua realitate este
realizată, de regulă, pe baza unui precedent, prin recursul la structurile organizaţionale preexistente
(ca în cazul înfiinţării asociaţiilor).
Satul este caracterizat de o puternică notă de conformism. Aceasta se manifestă atât în
domeniul practicii religioase („se duc la biserică de ochii lumii“), cât şi în opţiunile cotidiene („Fac
şi eu ce face lumea. Se duc la colectiv, mă duc şi eu; se duc la asociaţie, mă duc şi eu.“).
Totusi, cel puţin la modul declarativ, 86% dintre săteni susţin că se călăuzesc „după propria
voinţă“. Doar 30% dintre ei acceptă că sunt influenţaţi în hotărârile pe care le iau şi de ceea ce fac
ceilalţi14.
Autonomia individuală este tolerată fără a fi însă asumată: “Care vrea să se tragă pe margine
şi are putere deplină (are cal, are cărută), lasă-l acolo. Ăştilalţi, bătrânii treceţi la asociaţie aici, tot
pământul aici!”. Cu toate acestea tinerii resimt constrângerile impuse de tradiţie: “Tinerii vor să facă
lucruri pe cont propriu şi asta nu se poate”.
Depăşirea sinelui
Comunitatea Crăsanilor exclude la modul declarativ ierarhiile atât la nivelul economic, cât şi
la cel al autorităţii personale („Aici toţi suntem o apă şi-un pământ“). În percepţia majorităţii, cei
13

la nivelul întregii Romãnii, doar 59% din locuitorii rurali împãrtãºesc aceastã opinie (vezi Tabelul 1, aflat la sfãrºitul
lucrãrii)
14
la nivel naþional, opþiunile þaranilor români sunt apropiate (ca medie) de cele ale crãsãnenilor, aºa cum reiese ºi din
comentariile ce însoþesc tabelul 1din anexa lucrãrii
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câţiva mai avuţi ar trebui să împartă cu ceilalţi ceea ce au („Lale are mai multe tractoare, dar le ţine
în curte. Păi un tractor trebe să-l munceşti dom’le. Dacă nu produce de ce-l ţii în curte?!“). Ideea
competiţiei, a eficienţei pare a fi respinsă („De ce ţi se cuvine ţie tot şi mie nimic? Numai pentru
faptul că eşti competitiv?“). Se conturează astfel o mentalitate egalitaristă („Dacă eu am o sută de
milioane şi tu trebuie să ai o sută de milioane [...]. Dacă tu ai ce mânca, să am şi eu. Pentru că eu
fără tine şi tu fără mine nu putem trăi.“), mentalitate ce este dublată de o justiţie colectivă,
proclamând egalitatea în drepturi („Ar trebui să se ia măsuri: pensiile să fie egalizate.“).
Acest sistem egalitar functionează mai ales la nivelul familiei. Întrebaţi despre întrajutorare,
sătenii au răspuns ca ei se ajută „între neamuri“. Noii veniţi în sat nu pot fi respectaţi pentru că ei
„nu s-au facut un neam de oameni“. În relaţiile interfamiliale apare egoismul de clan: „De ce să mă
gândesc la tine, mă gândesc la mine. Ce am eu e al meu. Ce-i al tău - bună ziua! Dacă ai, ai: dacă
n-ai, n-ai.[...] Nu discutăm: ce-i al meu, e-al meu; ce-i al tău e şi al meu!“ (sublinierea ne aparţine).
Apar astfel primele semne ale unei mentalităţi individualiste, originate în egoismul de clan.
La rândul său acesta derivă din existenţa GMD.
Expresia tendinţei spre individualism se regăseşte în dorinţa de acumulare a pământului:
„Cât pot plătesc lucrările, dar nu vând. Cred că nici un om de aici nu l-ar vinde“. Astfel
individualismul îşi găseşte rădăcinile chiar în mentalitatea colectivistă. Începe a fi valorizată pozitiv
şi acumularea de capital uman, fiindcă „omul cu carte se descurcă mai repede“.
Începutul schimbării este sesizat şi de membrii comunităţii: „Înainte ne mai ajutam, dar
acum fiecare trage pentru el“.
Ierarhia socială
În concepţia lui Dumont15 societăţile colectiviste sunt caracterizate printr-o ierarhie socială
strictă, în timp ce cele individualiste promovează egalitatea între indivizi.
Crăsaniul nu se abate de la această regulă. Ierarhiile există chiar dacă ele nu sunt explicite.
Criteriul de investire cu autoritate este acela al deţinerii resurselor16. Este vorba în primul rând de
resursele materiale şi de capitalul uman. Autoritatea maximă este deţinută de şefii de asociaţie,
dintre care se disting fosta contabilă a CAP (actualmente cea mai bogată din sat) şi directorul şcolii
(despre care lumea ştie că are două facultăţi, fiind şi şef de asociaţie). Puterea pe care acesta din
urmă o are asupra sătenilor poate fi pusă în evidenţă prin faptul că unii dintre crăsăneni au refuzat la
un moment dat să colaboreze cu echipa de cercetare. Motivul invocat pe şoptite a fost interdicţia
impusă de către directorul şcolii, care nu fusese consultat în prealabil.

15

Dumont, 1983
in sensul acordat acestora de Dumitru Sandu, 1996

16
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6.Rolul paternalist al Statului
Înclinaţia pronunţată spre colectivism îi face pe crăsăneni să invoce statul ca pe un tată şi
adesea să-i atribuie o autoritate supremă. 82% dintre săteni sunt convinşi că bunastarea lor depinde
în primul rând de stat.
Această atitudine îşi găseşte rădăcinile în trecutul colectivist, când întreaga viată socială era
reglementată printr-o serie de norme precise, impuse de statul comunist. Statul era cel ce hotăra
când şi care să fie produsele cultivate, el împărtea sancţiuni şi recompense, el oferea fiecăruia un
salariu, indiferent de calitatea şi cantitatea muncii depuse („timpul trece, leafa merge“). Statul, prin
cei ce-l reprezentau, ştia că oamenii fură de la CAP, dar închidea ochii. Unul dintre subiecţi face
chiar o paralelă cu soldaţii cehi din Aventurile bravului soldat Svejk, a căror lene şi hoţie erau
tolerate de general deoarece „la luptă erau viteji“.
În comunism, omul nu avea nici o responsabilitate. Statul făcea totul. Odată cu desfiinţarea
CAP-urilor şi împroprietărirea, au început şi grijile: pământul trebuie lucrat („altfel te face de
ruşine“), iar acest lucru trebuie făcut în mod eficient. Omul însă nu este obişnuit cu acest tip de
responsabilitate, iar autonomia individuală pare a-l înspăimânta. Dispariţia ierarhiilor tradiţionale şi
haosul tranziţiei complică lucrurile. Ordinea a fost ruptă şi cel mai la îndemână mod de a controla
evenimentele pare a fi apelul la tradiţie, conservarea vechilor structuri.
92% din săteni se pronunţă pentru existenţa unui singur partid, iar 89% pentru ca în fruntea
ţării să fie mai bine „un singur om hotărât, decât mai mulţi cu idei diferite“. Este explicită nevoia
unui lider unic, ocrotitor, dar totodată hotărât şi autoritar17.
Extrem de mediatizata sintagmă a ţăranului văzut ca stâlp al naţiunii române, a satului ca
leagăn ocrotitor al întregului popor a rămas întipărită în memoria ţăranului. El îşi cunoaşte bine
propria importanţă şi ştie că menirea sa este de a asigura viata întregului popor: „Ce-am mânca dacă
n-ar exista agricultura?!“.
Necazurile izvorăsc tocmai de aici. Ţăranii dispun de pământ, cel ce ar trebui să producă
bogăţie, însă nu posedă mijloacele necesare pentru a-l face să rodească. Pe de altă parte nici nu au
deprinderile necesare pentru a se descurca în asemenea împrejurări, iar mentalitatea lor,
predominant colectivistă nu le permite adoptarea de strategii autonome.
În aceste condiţii recursul lor la stat este firesc şi vine ca o consecinţă a inexistenţei unei
politici agrare. Deoarece statul, prin organul său legiuitor, a oferit un model agrar dar nu şi unul
agricol. Aceasta lipsă este reclamată cu claritate de săteni: „Dă-mi posibilitatea şi mie, ca ţăran,

17

situaþia în rândul þãrãnimii, la nivel naþional, prezintã asemãnãri în ceea ce priveºte opþiunea pentru un singur lider,
dar ºi deseosebiri în rapoprt cu acceptarea pluripartitismului (vezi tabelul 2 din anexã)
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să-mi cumpăr şi eu o masină agricolă, să muncesc pământul meu şi să-ţi dau şi ţie ca stat“. Chiar
mai mult: „Grâul nu-l treier singură. Cu ce? Să mă duc la Iliescu să iau o Gloria să treier grâul cu
ea?!“
Statul este cel ce ar trebui să-şi asume responsabilitatea bunului mers al lucrurilor. Înainte
era mai bine „că nu mai era grija la mine, era la ei... Tot mai trăiam [...]. Mai cu furatul..., mai cu
altele... Acum grija e la mine [...]. Nu iese beneficiu, bani nu iese“.
În plus, deşi piaţa este liberă, statul este perceput ca fiind cel responsabil de formarea
preţurilor: „Vezi, d-aci pleacă nemulţumirea: îmi dai într-un fel, da’-mi iei de zece ori pe partea
cealaltă. Ce rost mai are?“.
Mai mult, prin extrapolare, statul trebuie să asigure şi alte aspecte legate de securitate şi
bunăstare. Referindu-se la fiul său care a terminat liceul, un subiect spunea: „Înainte mi-l lua [...].
N-ai de ce să fii mulţumit că ai cheltuit atâta şi acum mi l-a trimis acasă. C-am cheltuit trei ani de
zile şi acu’ de ce nu mi-l angajează?“.
Statul ar trebui să fie un fel de zeu, o divinitate care să ocrotească şi să se îngrijească de toţi
supuşii săi: „Era bine dacă avea cine să ne conducă cum trebuie. Să vină cineva, să ne ia pămantul
ăsta de pe suflet, să nu ne mai supere cu el. Să-l ducă, să-l muncească, să ne dea să mâncăm, să ne
lase în pace!“.
Cu alte cuvinte statul ar trebui să fie încărcat cu responsabilităţi, cu obligaţii, însă nu ar avea
dreptul să se amestece în treburile „interne“ ale ţăranului („să ne lase în pace!“).
Datele chestionarului confirmă toate aceste afirmaţii. 90% din locuitorii Crăsaniului susţin
că statul trebuie să cheltuiască foarte mult sau mult pentru sprijinirea celor cu venituri mici,
96% - pentru sănătate, 90% - pentru reducerea somajului, 89% - cu învăţământul ş.a.m.d. Cele mai
mici scoruri le înregistrează sprijinirea marilor intreprinderi de stat (80%) şi a micilor producători
particulari (45%), în timp ce pentru subvenţionarea agriculturii se pronunţă cvasimajoritatea
subiecţilor (95%)18. Diferenţa între ajutorul pentru intreprinderile de stat şi cel pentru producătorii
particulari se poate argumenta ţinând cont de situaţia crăsănenilor plecaţi la oraş: cei plecaţi în anii
`80 lucrează în general în intreprinderi de stat, depinzând astfel de politica guvernului în privinţa
acestora, un protecţionism accentuat oferindu-le siguranţa unui loc de muncă, a unui salariu decent,
precum şi a unei eventuale surse de venit suplimentar („împrumutul“ de materiale de la fabrică).
Tinerii plecaţi după 1989 şi-au găsit de lucru, în general, la firme particulare, unde sunt plătiţi la fel
de prost, dar trebuie să şi muncească.

18

este interesant de remarcat cã nici în ceea ce priveºte opþiunea pentru statul minimal/maximal, crãsãnenii nu prezintã
diferenþe semnificative din punct de vedere statistic în raport cu opþiunile celorlalþi þãrani români (vezi tabelul 3 din
anexã)
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7. Ocultarea Statului
O altă dimensiune importantă o reprezintă încrederea în instituţiile statului. Doar 26% din
săteni au încredere în Guvern, 19% - în Parlament, 38% - în Justiţie, 49% - în Primărie19.
Expresia neîncrederii în stat şi în instituţiile sale o constituie perpetuarea unei economii
subterane, continuatoare a economiei paralele din comunism. Este vorba de întregul sistem de
schimburi din cadrul GMD care se constituie într-o veritabilă reţea economică ce ocultează statul.
La acestea se adaugă egoismul de clan, opţiunea pentru autarhie familială, sătenii preferând
să-şi rezolve problemele în propria lor ogradă şi respingând amestecul oricui.
Avem de-a face cu o atitudine ambivalentă faţă de stat. Prin mecanismele de funcţionare ale
GMD, ţăranul dezvoltă nişte reţele de relaţii socio-economice paralele cu cele ale statului: „La ai
mei le dau eu, iar la ăia care n-are rude la ţară să le dea statul!“. Înainte „aveam şi eu, avea şi statul“.
Doar când aceste reţele se dovedesc a fi ineficiente săteanul face apel la instituţiile statului care sunt
„obligate“ să îi rezolve problemele.
Concluzii
Ţăranul din Bărăgan pendulează permanent între funcţionarea autonomă a gospodăriei şi
apelul la sprijinul statului, între independenţa şi dependenţa familiei faţă de stat.
Mecanismul este un fel de perpetuum mobile, ieşirea din acest cerc vicios putându-se realiza
doar în momentul depăşirii metalităţii colectiviste prin opţiunea pentru autodirecţionarea
individului.
În acest context, menirea statului este de a oferi patternuri economice şi sociale pentru
ieşirea din criză. Ţăranul asteaptă o soluţie, o strategie pe care să o urmeze.
Desigur, se ridică problema în ce măsură această revendicare este justificată sau nu. Dorinţa
noastră nu este de a oferi aici o soluţie acestei chestiuni. Nu putem însă să nu observăm câteva
fapte:
Pe de o parte, ţăranul din Crăsani pare a fi un exemplu reprezentativ pentru întreaga
ţărănime română, împărtăşind practic toate opţiunile acesteia în legătură cu încrederea în instituţii,
cu preferinţa pentru statul maximal, precum şi în ceea ce priveşte strategiile de reuşită urmate.
În al doilea rând, revendicarea ţăranului se adresează unui guvern al cărui electorat este
majoritar în mediul rural şi care depinde aprope vital de acest electorat20.

19

în ceea ce priveºte opþiunile tuturor locuitorilor rurali din România, încrederea în instituþiile statului, deºi este mai
ridicatã, se menþine la un nivel scãzut (tabelul 4)
20
mai mult, o altã parte imortantã a electoratului PDSR este alcãtuitã din þãrani care au migrat la oraºe în cãutarea unui
loc de muncã sau a unor condiþii mai bune de viaþã, fãrã a renunþa la legãturile cu rudele ºi prietenii rãmaºi la sate
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În plus, crăsăneanul nu are încredere, dintre instituţiile statului, decât în Preşedenţie şi
Armată, Justiţia, Primăria şi, mai ales, Guvernul şi Parlamentul situându-se la polul opus.
Prin urmare, sătenii vin şi-şi revendică drepturile, în faţa unui Guvern în care nu au încredere
şi care, de destui ani, ezită în a-i sprijini. Cu toate acestea, ei, ţăranii, continuă să voteze constant
pentru Guvern21.
În opinia noastră, gradul ridicat de încredere a ţăranilor în preşedintele Iliescu, asociat cu
imaginea acestuia ca suporter al Guvernului P.D.S.R. nu constituie o explicaţie suficientă al
comportamentului electoral al crăsănenilor. Un factor explicativ cel puţin la fel de important îl
constituie conservatorismul acestor ţărani. Probabil aceeşi explicaţie este valabilă şi în ceea ce
priveşte încrederea în Ion Iliescu.

21

în Crãsani 28% din opþiunile electorale se îndreptau spre PDSR, faþã de 11%-CDR ºi 6%-PD (33%-nehotãrâþi ºi
12% declarau cã nu vor vota). La nivel naþional, în mediul rural, cifrele erau asemãnãtoare: 24%-PDSR, 5%-CDR,
6%-PD, 33%-nehotãrâþi, 8%-nu voteazã. În ambele cazuri numãrul non-rãspunsurilor a fost de aproximativ 2%.
Alegerile din noiembrie 1996 au confirmat aceste tendinþe: voturile þãrãnimii, în special ale celei din Vechiul Regat,
s-au îndreptat preponderent spre Ion Iliescu ºi PDSR.
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Anexă
Prezentăm în continuare câteva tabele ce sintetizează datele ce ne permit comparaţiile între
opţiunile ţăranului din Crăsani şi cele ale ţăranului român în general. Informaţiile în acest sens ne-au
fost furnizate de chestionarele aplicate în cadrul temei COMALP în septembrie 1995, pe 1174
subiecţi (dintre care 519 locuitori în mediul rural) - eşantionul fiind reprezentativ la nivel naţional şi în noiembrie 1995 pe 61 de locuitori ai Crăsanilor.
Pentru a uşura citirea datelor, am rotunjit cifrele, renunţând la a menţiona zecimalele.
TABELUL 1. Strategii acţionale
Itemul

Crăsani

Naţional

90*

89

(72)

(61)

În viaţă, omul trebuie să se călăuzească după propria voinţă

86

87

În viaţă, omul trebuie să se călăuzească după ceea ce fac ceilalţi

30

43

E mai bine să ai un salariu mic, dar sigur
decât un câştig mare, dar nesigur
În general, în viaţa de zi cu zi preferaţi ceea ce este obişnuit

*

cifrele reprezintă ponderea opţiunilor „în mare măsură“ şi „în foarte mare măsură“ în total răspunsuri utile, cu excepţia
celor puse între paranteze, la itemul respectiv, toate răspunsurile fiind afirmative (difernţele până la 100% fiind asigurate
de non răspunsuri)

Testele statistice nu relevă diferenţe între răspunsurile celor două grupuri.(Valori foarte mici
ale χ la nivele de semnificaţie mari, sau, în cazul în care χ2 este semnificativ, valoarea lui lambda
este egala cu 0)
2

TABELUL 2. Opţiunea pentru autotarism
Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…
Este bine să existe un singur partid politic

Crăsani
Naţional
Non răspunsuri1
Total1 Valide2 Total1 Valide2 Crăsani Naţional
(58)
73
(56)
65
21
14

În fruntea ţării, mai bine un singur om hotărât
(79)
decât mai mulţi dar cu idei diferite
1
2

89

(79)

85
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cifrele reprezintă ponderi ale opţiunilor „acord total“ şi „acord parţial“ în total răspunsuri
cifrele puse între paranteze reprezintă ponderi în total răspunsuri valide

Pentru cel de-al doilea item, nu există diferenţe semnificative statistic între răspunsuri, ceea
ce reflectă similarităţile existente în rândul ţăranilor români în ceea ce priveşte necesitatea unui lider
unic, autoritar.
Diferenţe nu apar nici în ceea ce priveşte acceptarea pluripartitismului (χ2 foarte mic).
Practic, locuitorii Crăsaniului nu se abat de la tendinţa ţărănimii române de a se îndoi de viabilitatea
unui sistem multipartinic. Crăsănenii se exprimă cu fermitate pentru un singur partid politic care „să
facă ordine“. Totuşi hotărârea în susţinerea acestei idei este mai scăzută faţă de adoptarea punctului
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conform căruia este mai bine „un singur om în fruntea ţării…“, după cum o arată şi numărul de nonrăspunsuri.
Explicaţia diferenţei de non-răspunsuri este aparent dificil de descifrat. La nivel naţional
indecizia este de două ori mai scăzută, iar la primul item sunt de doua ori mai multe non-răspunsuri
faţă de al doilea. Probabil, izolarea localităţii şi raritatea resurselor în Crăsani îşi pun amprenta şi
asupra acestei opţiuni, explicând parţial primul aspect. În plus se ridică problema abstractizării
presupuse de ideea de partid. Pe de altă parte, o astfel de formaţiune presupune existenţa mai multor
membri ceea ce ar contrasta imaginea unui lider unic, creând confuzii în înţelegerea şi acceptarea
unei lumi extrem de complexe. O explicaţie de acest tip rămâne însă foarte aproape de pura
speculaţie şi, în orice caz, este departe de a releva în întregime ceea ce se află în spatele realităţii
discutate.

TABELUL 3. Stat minimal/maximal
Guvernul ar trebui să cheltuiască mult cu…
• sănătatea populaţiei
• ajutorul agiculturii
• reducerea şomajului
• ajutorarea celor cu venituri mici
• şcoli şi profesori
• ajutorul marilor întreprinderi de stat
• ajutorul micilor producători particulari
1

Crăsani

Naţional

961
95
90
90
89
80
45

98
97
98
94
94
81
60

Non răspunsuri
Crăsani Naţional
15
2
13
3
20
3
18
4
13
4
20
10
34
10

cifrele reprezintă ponderea opţiunilor „foarte multă“ şi „mult“ în total răspunsuri valide

Nivelul scăzut al coeficienţilor de asociere (λ≈(în toate cazurile în care χ2 este semnificativ)
relevă faptul că nu există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic nici în ce priveşte
răspunsurile la itemii în discuţie.
Prin urmare devine extrem de interesant faptul că, la nivelul întregii Românii, ţăranii sunt
interesaţi în primul rând de situaţia în care se află ei înşişi şi abia apoi, într-o mai mică măsură, de
lucruri care nu îi influenţează în mod direct.
Interesantă este şi ponderea non-răspunsurilor, privită sub două aspecte. Pe de o parte o
analiză longitudinală, realizată în interiorul grupurilor, relevă o creştere a indecişilor pe măsură ce
subiecţii cu opinii „pozitive“ descresc. Cu alte cuvinte, pe măsură ce interacţiunea cu obiectul scade
creşte indiferenţa faţă de el, opinia subiecţilor devenind inexistentă. Analiza transversală pune în
evidenţă faptul că această creştere este mai pronunţată pentru eşantionul naţional (o diferenţă între
extreme de 80%, faţă de 44,11% pentru Crăsani). Motivul acestei diferenţe poate fi regăsit în cel
de-al doilea rezultat al analizei transversale: ponderea non-răspunsurilor este de trei, patru şi chiar
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cinci ori mai ridicată în Crăsani. Explicaţia celor două ultime constatări rezidă în îndepărtarea mai
mare a locuitorilor Crăsanilor de problemele în cauză.
TABELUL 4. Încrederea în instituţiile statului
Câtă încredere aveţi în…

Crăsani

Naţional

• Parlament

191

35

• Guvern

26

39

• Justiţie

38

57

• Preşedinte

44

38

• Primărie

49

46

1

cifrele reprezintă ponderi ale opţiunilor „foarte multă“ şi „multă“ în total răspunsuri valide

Nu există diferenţe statistic semnificative în ceea ce priveşte răspunsurile la aceşti itemi.
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