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Abstract. This article tries to shed lights of the role of the philanthropic
foundation in the process of moral legitimization of the business class in
Romania. In this aim, I analyse two contrasted examples of entrepreneur:
on the one hand, a businessman from the establishment and on the other
hand, an outsider.

Keywords: Romania, businessmen, philanthropy, moral legitimization.

„Voler en grand et restituer en petit, c’est la philanthropie.“

LAFARGUE P., 1887

În cadrul dezvoltãrii postcomuniste, România joacã rolul terþului exclus, în
ciuda recentei integrãri în Uniunea Europeanã. Încã din anii ’80, ea va suporta
un proces de declasare care debuteazã cu descoperirea planului de sistematizare
a satelor româneºti2. Între tiranicul cuplu dictatorial, faimosul carnagiu de la Ti-
miºoara, „mineriada“ din Piaþa Universitãþii, copiii abandonaþi din Gara de Nord
ai anilor ’90, corupþia structuralã a elitelor, a justiþiei etc. ºi refuzul de a se plia
imediat dupã cãderea regimului naþionalist-comunist pe exigenþele statelor din
Vest, România pare a fi elevul neascultãtor printre þãrile Estului postcomunist,
suferind un proces de respingere, destul de identificabil pe plan internaþional ºi
foarte viu resimþitã în plan intern.
Dacã ne aplecãm asupra situaþiei interne, putem sã degajãm rapid un profil

sociologic foarte inegalitar, chiar baroc. Dreptul muncii este cvasifictiv, afacerile
de corupþie ritmeazã viaþa mijloacelor de comunicare de masã orientate spre piaþã
— ele însele aparþinând unor afaceriºti-filantropi veroºi.
Economia ºi societatea trebuiau sã fie supuse în perioada comunistã puterii

politice, încât integrarea structurilor capitaliste a introdus schimbãri extrem de
violente la toate nivelurile societãþii. Privatizarea Statului ºi a bunurilor publice
care a dat naºtere jafului sistematic al resurselor statale ºi private (restituirea pro-
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prietãþilor naþionalizate a fost ºi este mereu obiectul unui furt pe scarã mare) a
creat oportunitãþi care au favorizat emergenþa unei clase sociale dominante for-
mate din afaceriºti-politicieni. Unii dintre ei au ieºit din vechea nomenclaturã
comunistã, alþii au ieºit din partidele politice ce s-au opus primilor, la care tre-
buie sã-i adãugãm pe adevãraþii oportuniºti. Este un fenomen mediatic rãspândit
în toate þãrile din Est, chiar dacã din punctul de vedere al imaginii oligarhii ruºi
par sã ocupe primul loc pe scenã. Aceastã categorie sociologicã nouã a apãrut pe
scena publicã îmbogãþindu-se extrem de mult în ultimii cincisprezece ani, exhi-
bându-ºi uneori acest statut cu un cinism perfect asumat, în vreme ce largi seg-
mente ale populaþiei au rãmas într-o stare de precaritate extremã.
Am putea sã ne întrebãm cum de o asemenea situaþie a putut sã aparã dupã

dispariþia lagãrului comunist ºi cum s-a putut stabiliza atât de rapid aceastã clasã,
mai ales cã, în România, în anii 1980, populaþia era în pragul foametei. Problema
este, aºadar, aceea a legitimitãþii politice a capitalismului ºi a capitaliºtilor, în
versiune româneascã. Or, dupã anii 2000, alte instituþii — ºi ele plasate sub auto-
ritatea acestor afaceriºti — au vãzut lumina zilei: fundaþiile filantropice. Aceste
forme instituþionale înscrise în ceea ce se numeºte „albirea moralã“ (Guilhot, N.,
2004) a capitalismului sunt strâns legate de obligaþia de a legitima poziþia de do-
minaþie a acestor noi elite pe o cale perifericã.
În cadrul acestui articol ne propunem sã investigãm rolul acestor organizaþii

în legitimarea proiectelor marilor filantropi, resursele sociale, politice, culturale,
economice ºi simbolice pe care ele le mobilizeazã. În aceastã opticã, vom în-
cerca sã punem în luminã specificitatea acestei categorii de afaceriºti deveniþi fi-
lantropi. Vom începe prin a evoca biografia lor, apoi vom evoca diferitele sec-
toare de investiþii ale acestor actori pentru a arãta cum anume poþi sã devii un fi-
lantrop. În sfârºit, ne vom apleca mai direct asupra fundaþiilor, adevãrate biro-
craþii ale virtuþii, ºi programului lor, deloc contradictoriu cu proiectul de socie-
tate reprezentat de aceºti actori. Vom identifica aceste modele la capãtul acestui
parcurs rapid.
Subiectul este vast. El presupune operarea unor limitãri. În consecinþã, nu

vom lua aici decât douã exemple, ce þin de douã extreme ale lumii afacerilor, cel
al unui capitalist ce aparþine de establishmentul postcomunist ºi cel al unui outsider.
Aceste douã exemple sunt reprezentative pentru douã grupuri sociale aflate în
concurenþã. Aceastã comparaþie, care va rãmâne schematicã, ar trebui sã ne per-
mitã sã extragem câteva analize care vor face ca aceste douã cazuri sã conveargã.

Dan Voiculescu ºi Gheorghe Becali, doi afaceriºti filantropi

Dan Voiculescu este nãscut la Bucureºti în 1946. Familia sa având o origine
socialã modestã, el ºi-a petrecut copilãria într-o periferie a Bucureºtiului, Bariera
Vergului. Suntem în epoca de dupã rãzboi ºi condiþiile de viaþã sunt extrem de
precare în aceste zone, care seamãnã cu ceea ce azi se numeºte bidonvilles, slums
sau favellas.
Gheorghe Becali este cu un deceniu mai tânãr decât D. Voiculescu. El este

nãscut în 1958 la Zagna, într-o familie de aromâni. El aparþine unei familii de
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ciobani înlesniþi ºi unei minoritãþi etnice (ca produs social ºi nu ca substanþã realã)
care a reuºit, într-o oarecare mãsurã, sã actualizeze forme de solidaritate comuni-
tarã de-a lungul întregii sale istorii. Aceste forme sunt astãzi ierarhizate ºi aco-
perã stratificãrile de clase, cel puþin în ce priveºte personajul de care ne ocupãm.
Aceste biografii fac în întregime parte dintre miturile fondatoare pe care le

întreþin aceste personaje sau care sunt întreþinute de actori mediatici: pe de o par-
te pe planul autorealizãrii de sine, ca self-made man, ºi pe de altã parte pe planul
comunitãþii de destin sau mai degrabã de origine, pe care aceasta o proiecteazã
în imaginar, la modul urmãtor: „Toþi am fost sãraci, deci avem toþi ceva în co-
mun“. O astfel de abordare este, de altfel, mai exploatatã de cãtre George Becali.
Aceste date nu sunt ascunse, dimpotrivã, ele sunt exploatate de cele douã perso-
naje sau de cãtre instituþiile pe care le conduc.
Relaþiile lui Dan Voiculescu cu serviciile secrete ale vechiului regim sunt de

notorietate publicã. Actualul preºedinte Traian Bãsescu, ce aparþine unui partid
concurent, îl apeleazã sistematic cu numele sãu de agent al Securitãþii: Felix mo-
tanul. Aceste relaþii sunt de importanþã majorã. Acest om a posedat capitalul so-
cial ºi ºtiinþa reþelelor necesare realizãrii eficiente a tranziþiei la capitalism. El
era de asemenea la curent cu modul de funcþionare al economiei pentru cã a stu-
diat la facultatea de comerþ exterior ºi a obþinut mai târziu titlul de doctor în eco-
nomie. În regimul comunist, el a lucrat într-o întreprindere de comerþ exterior,
iar apoi a devenit profesor de economie. Putem remarca aici cã D. Voiculescu se
prezintã a posteriori ca un concurent exterior al capitaliºtilor actuali. Provenit
dintr-un mediu modest, el este personajul principal al unei istorii de luptã bazatã
pe perseverenþã, muncã ºi inovaþie. Desigur, partea fictivã a acestei puneri în
scenã, care se potriveºte cam prea evident unei biografii ca cea a lui Henry Ford
— ea însãºi foarte serios mascatã — trebuie subliniatã. Acest reper biografic nu
este mai puþin relevator în legãturã cu exigenþele normative ale mediului sãu so-
cial de referinþã ºi cu reprezentãrile publice, pentru cã astfel de personaje sunt
supramediatizate.
George Becali este mai degrabã un oportunist care a trãit cãderea comunis-

mului, calitate esenþialã în 1990, atunci când te gãseºti, ca el, fãrã un bagaj solid
de relaþii politice ºi cunoºtinþe economice. Cu toate acestea, în cursul perioadei
comuniste, el vindea la negru produse lactate. Putem face deci ipoteza cã el în-
suºi a acumulat, la acea vreme, o anume competenþã în raporturile cu serviciile
statale. Dupã momentul în care a acumulat destul capital cu diverse mici afaceri,
s-a lansat în marile proiecte imobiliare. Domeniul imobiliarelor este, ca peste tot,
cel în care speculaþia este printre cele mai bine reprezentate ºi unde, prin urmare,
pot fi întâlnite cele mai acerbe forme ale capitalismului financiar. Bucureºtiul
este locul unui adevãrat jaf de când instituþiile locale sunt însãrcinate sã restituie
proprietãþile acaparate în perioada comunistã.
Gigi Becali nu are rafinamentul lui Dan Voiculescu ºi al vechii gãrzi a perso-

najelor bine educate din regimul comunist. El îºi aratã pe ºleau, fãrã reþineri, ca-
litatea de outsider. El face parte dintre lumpenii capitaliºti. Fiecare vulgaritate,
eroare gramaticalã, de pronunþie, ieºire din fire este în acelaºi timp un act de sfi-
dare la adresa elitei stabile a sectorului politico-economic al României ºi un apel
la solidaritate cu clasele populare.
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Fundaþia Voiculescu a fost creatã încã din primii ani ai cãderii comunismului,
în vreme ce a lui Becali a fost fondatã foarte recent. Este încã o diferenþã nota-
bilã, ce aratã cã Becali a parcurs un drum periferic, deviant chiar, pentru a deveni
unul dintre împãraþii capitalismului românesc. Becali a participat la numeroase
emisiuni televizate „dãruind“ unerori bancnote de 500 euro diferitelor persoane
aflate în nevoie.

Investiþia în mass-media

Fundaþia Voiculescu, graþie fondatorului sãu, dispune de toate instrumentele
unui imperiu economic necesar unei bune publicitãþi. Dan Voiculescu posedã un
vast imperiu mediatic3. Se adaugã la acesta un ansamblu de parteneri ce dau seama
de un portofoliu de relaþii exhaustive ºi variate. Senatul studenþesc, online stu-
denti, StudentCV, studentie.ro, Job.ro students, Centrul de pregãtire în informa-
ticã, Universitatea din Bucureºti, Escoala.ro, Myjob.ro, gradinite.com, baby am-
biant. Acest portofoliu este cu atât mai binevenit cu cât el permite funcþionarea
sponsorizãrii pentru finanþãri directe sau relative (adicã nematerializate direct):
pentru logisticã sau publicitate. Sã ne gândim, de exemplu, la o expoziþie de
obiecte de artã þãrãneascã: un parteneriat cu un muzeu devine indispensabil. De
altfel, Muzeul Satului Dimitrie Gusti ºi Muzeul Þãranului Român, ambele din
Bucureºti, sunt printre partenerii sãi. Sã nu omitem parteneri la fel de importanþi,
cum ar fi Carrefour sau Universitatea din Bucureºti.
Toate exemplele evocate aici aratã cã ne aflãm în prezenþa unei strategii de

integrare în medii sociale a priori foarte îndepãrtate, cum sunt întreprinderile
multinaþionale ºi universitãþile româneºti. Fundaþia Voiculescu pentru Dezvolta-
rea României este o întreprindere filantropicã ce funcþioneazã în sensul raþiona-
litãþii în domeniul moralei.
Mass-media au un rol mai aparte ºi nu sunt cu adevãrat în postura de a reven-

dica autonomia faþã de fundaþie pentru un simplu motiv: preºedintele fundaþiei
este proprietarul acestui holding. Acþiunile lor sunt concertate. De exemplu, ce-
remoniile organizate de fundaþie pot beneficia de popularitatea prezentatorilor
de emisiuni foarte populare ºi de publicitate într-o mare parte a televiziunilor.
Aceste medii reprezintã o adevãratã forþã de ºoc în rãzboiul pentru câºtigarea pu-
blicitãþii ºi a legitimitãþii populare. Spoturile publicitare difuzate nu sunt deloc
probã de amatorism, ci mai degrabã de profesionalism perfecþionat. Ele þin deci,
ca orice publicitate, de logica pieþei.
Gigi Becali, încã o datã, a trecut printr-un circuit secundar pentru a se face

cunoscut în mass-media ºi a câºtiga publicitate. Mai întâi el a trebuit sã se facã
cunoscut ºi abia apoi sã-ºi fondeze instituþia sa filantropicã. El a cumpãrat presti-
giosul ºi foarte popularul club de fotbal Steaua Bucureºti, un bun extrem de rar
pe piaþa prestigiului între capitaliºti, chiar dacã, spre deosebire de marea majori-
tate a þãrilor occidentale4, doar capitaliºtii outsideri investesc în cluburile de fot-
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bal. Alþii i-au urmat exemplul, dar au trebuit sã se mulþumeascã cu cluburi care
sunt cu o clasã mai jos decât Steaua din punctul de vedere al expunerii ºi al locu-
lui în imaginarul naþional5. Desigur, nu este vorba aici despre un fenomen specific
românesc. Dar este clar cã devenind patronul Stelei, Becali ºi-a asigurat mijloa-
cele unei supramediatizãri. El este mediatizat masei suporterilor clubului, care
nu se limiteazã la tribunele stadionului, ceea ce îi dã o primã recunoaºtere popularã
importantã. Dar el a devenit de asemenea un interlocutor privilegiat al mass-me-
dia. Posturile de televiziune specializate pe sport îl invitã regulat, dacã nu zilnic,
sã-ºi spunã pãrerea despre tot ce se întâmplã. Mass-media de piaþã sunt foarte
dornice de scandaluri care le cresc audienþa ºi deci încasãrile, iar Becali, din
acest punct de vedere, nu rãmâne dator6. Este chiar o trãsãturã de caracter dis-
tinctivã, o marcã a acestui om, sã îºi afirme dominaþia asupra subalternilor ºi
concurenþilor. Imediat ce este vorba despre concurenþii sãi, el repetã: „Sunt mai
bogat ca el!“. Lucrul acesta îi poate distruge uneori reputaþia. De pildã, ca atunci
când îl trateazã cu dispreþ pe antrenorul echipei sale, ruda sa, cel mai popular ju-
cãtor român de fotbal, Gheorghe Hagi. Dar, dupã câteva sãptãmâni în care tribu-
nele clubului au fost goale, popularitatea a revenit.
Ceea ce este vizibil în acest comportament este o formã de expresie a puterii

elitei economice, excesivã în formã dar nu prea diferitã, în fond, de grupurile so-
ciale din care s-a ridicat. Aceste explozii de caracter uºor cinice iau, de aseme-
nea, forma unei revanºe asupra adversarilor sãi ºi acesta este, poate, lucrul care
le face mai acceptabile. Gigi Becali are o alurã de patron lichea. Spre deosebire
de Dan Voiculescu, el nu are studii ºi nu a cunoscut bucuriile vieþii elitei de stat
comuniste ºi postcomuniste. Este arhetipul outsider-ului, în una din cele mai
pure forme ale sale, mai mult decât Dan Voiculescu, în ciuda eforturilor celui din
urmã de a evidenþia anumite aspecte ale vieþii sale care îl diferenþiazã de grupul
social de apartenenþã. Aceastã revanºã asupra oligarhiei partidelor politice româ-
neºti este un motiv de prim rang pentru a înþelege legitimitatea pe care o induce
exercitarea acestei dominaþii specifice.
Acest personaj poate pretinde cã modelele sale sunt Mihai Viteazul sau Na-

poleon Bonaparte pentru a-ºi evidenþia caracterul cuceritor, însã el seamãnã mai
mult cu un profil tipic de capitalist parvenit dintr-un orizont social situat dincolo
de establishment. Cu toate acestea, referinþa la Mihai Viteazul are, în acelaºi
timp, o funcþie instrumentalã pentru a-i da, pe de o parte, imaginea de adminis-
trator al unei justiþii divine pentru popor ºi contra oligarhiei ºi, pe de altã parte,
un rol în unificarea maselor populare în jurul lui, în aceastã luptã divinã. El este,
de asemenea, în acest ordin de manipulare simbolicã, o Nemesis reîncarnatã. El
se înscrie ºi în comunitatea imaginarã a societãþii, fãcând apel la referinþe tra-
diþionale. Aceste referinþe religioasã se referã, dupã cum vom vedea, la toate ni-
velurile activitãþii lui George Becali, dar reflectã, de asemenea, ponderea religiei
ca legãturã socialã în societatea româneascã de astãzi. Sã notãm de pe acum: el
nu inventeazã aceastã referinþã popularã, el ºi-o apropriazã.
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Integrarea în partidele politice

Dan Voiculescu este fondatorul Partidului Umanist Român (PUR). Acest par-
tid a fost refãcut în urmã cu câþiva ani, ca Partidul Conservator (PC). PC este un
partid politic minoritar, care ºi-a dus existenþa postcomunistã alãturi de Partidul
Social-Democrat (PSD), cu câteva rare perioade de infidelitate. Stranie situaþie,
deci, dictatã de o structurã de conjuncturi care spune multe despre starea politicii
în România, în sensul de a vedea un partid ce se situeazã pe linia unei specii de
reacþionarism de dreapta asociindu-se cu un partid de stânga. „Ierarhia valorilor,
concurenþã liberã, economie liberã, patriotism, tradiþie creºtinã, familie, individ,
ordine ºi legalitate“, iatã câteva dintre valorile pormovate de acest partid micros-
copic. Am putea sã le traducem altfel, subliniind, de pildã, cã acest soclu ideo-
logic este constituit din naþionalism ºi ideea de piaþã. Avem de-a face cu un par-
tid politic conservator. În ceea ce priveºte ideea de ordine legalã, ea ar putea, în
condiþii mai puþin serioase, sã ne facã sã zâmbim, deoarece constituirea ºi acu-
mularea unui capital de milioane sau miliarde de euro în România nu se face nu-
mai pe cãi legale, ci prin cu totul în alte mijloace.
George Becali, la rândul lui, aproape cã ºi-a cumpãrat un partid politic. Este

Partidul Noua Genraþie (PNG), care s-a aliat, dupã puþin timp, cu Partidul Creº-
tin Democrat. În 2008, PNG „militeazã pentru reconstrucþia moralã a României,
pe baza principiilor credinþei în Dumnezeu, iubirea aproapelui, decalogul biblic
ºi valorile creºtin-democrate“. „PNG va promova consecvent politica în intere-
sul public, bazatã pe morala creºtinã, educaþia în spiritul lui Iisus ºi iubirea
aproapelui“7. Alãturi de aceasta, programul partidului evocã aproape tot ceea ce
poate fi evocat în termeni de agendã politicã, de la concurenþa loialã la ajutorarea
persoanelor în vârstã, trecând prin promovarea tinerilor, fãrã a uita dezvoltarea
infrastructurii publice. Toate acestea, evident, militând „pentru limitarea rolului
statului în economie“ ºi o „transparenþã“ a sistemului fiscal românesc ºi o redu-
cere a cotei de impozitare ºi a TVA-ului. În pofida antinomiilor propriilor idei
politice foarte confuze sau, mai degrabã, nefundamentate, programul se diferen-
þiazã mult fãcând cu ochiul unui electorat de stânga, evocând ajutorul social ºi
apropiindu-se ºi de electoratul de dreapta, introducând tema scãderii impozitelor,
ce aparþine, tradiþional, partidelor de dreapta, totul pus, bineînþeles, sub egida lui
Iisus, a lui Dumnezeu ºi a celor zece porunci.
Cumpãrarea sau fondarea partidelor politice reprezintã un al doilea punct de

intrare ºi de întãrire pentru aceºti actori a practicilor lor economice ºi filantro-
pice. Ea poate, de asemenea, sã le permitã câºtigarea imunitãþii, graþie alegerii
parlamentare, ceea ce nu e puþin lucru, datã fiind maniera dubioasã care le-a per-
mis îmbogãþirea. Partidul este o maºinã necesarã stabilizãrii capitaliºtilor post-
comuniºti. În plus, a intra în politicã este în strictã continuitate cu ambiþia acestor
personaje de a-ºi impune voinþa asupra celorlalþi sau, altfel spus, de a-ºi întãri
poziþia de dominaþie. Publicitatea pe care o oferã posturile de televiziune ºi
partidele politice în timpul campaniilor electorale, care este la scarã naþionalã,
fac parte din acelaºi ansamblu de practici ºi de idei polarizate de lupta pentru pu-
tere. În aceastã manierã, ei pot influenþa direct legile, cum este cazul cu politicile
fiscale. Sã ne referim, mai precis, la fundaþiile acestor doi oameni de afaceri.
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Fundaþia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Fundaþia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este situatã la Casa
Academiei, lângã Palatul Poporului. Obþinerea unui sediu într-un loc atât de
prestigios îi face pe unii oameni de ºtiinþã sã scrâºneascã din dinþi, cãci vãd, în
aceastã prezenþã, pe bunã dreptate, o imixtiune a partidelor politice în domeniul
ºtiinþei. La fel de ciudat, de altfel, adresa indicatã a fundaþiei nu este cea a Casei
Academiei, ci a unui club de picturã pentru tineri situat în apropiere. Sã ne
aplecãm asupra activitãþilor acestei fundaþii.
Fundaþia dezvoltã un program de asistenþã socialã la domiciliu pentru 450 de

persoane în vârstã cu situaþii dificile sau invalide. Pentru aceasta, ea a pus la
punct parteneriate cu direcþiile de asistenþã socialã din Bucureºti sau un parte-
neriat la nivel local cu statul. Ea asigurã formarea persoanelor (în termenii fun-
daþiei, candidaþi) însãrcinate cu asistenþa la domiciliu, care pot, pe aceastã cale,
sã devinã calificaþi în asistenþa socialã. Pentru aceastã categorie de vârstã, funda-
þia susþine o asociaþie de pensionari într-un sector (4) al Bucureºtiului, al cãrui
primar, Cristian Popescu (Piedone), aparþine Partidului Conservator. Împreunã,
ei au organizat o sãrbãtoare pentru acest club, oferind cadouri celor mai buni
dansatori. În acelaºi sector, aceiaºi actori au organizat sãrbãtori pentru nunþile de
diamant ale mai multor cupluri.
Principiul subiacent acestui tip de operaþie este de a-ºi construi un statut poli-

tic de mediator al legãturii sociale ºi al reconstruirii acesteia. Legãturile dintre
partidul politic condus de Dan Voiculescu ºi fundaþie aratã cã suntem în cadrul
aceleiaºi întreprinderi.
Fundaþia oferã de asemenea recompense foarte copioase (la nivelul a trei sute

de mii de lei8), numite „premiul Voiculescu“, în fiecare an. El „este acordat unui
cetãþean al cãrui efort a contribuit vizibil ºi semnificativ la dezvoltarea materialã
ºi spiritualã a societãþii româneºti“, dupã cum spune fundaþia. Suntem aici în
atingere cu ideea de excelenþã ºi de performanþã. Or, acest fir ideologic este pre-
lungit de asemenea în programele ce-i vizeazã pe cei mai tineri, cãci fundaþia po-
sedã de asemenea un club de excelenþã pentru aceastã categorie de vârstã. Misiu-
nea sa constã în selecþionarea copiilor superdotaþi, peste media celorlalþi, în do-
menii ca desenul, pictura, matematica etc. Obiectivul este de a forma o elitã ca-
pabilã sã ajute România sã se aºeze pe un drum corect al modernitãþii politice ºi
capitaliste. Un sociolog, psiholog, academician a fost recrutat cu aceastã ocazie
pentru a justifica cu o etichetã ºtiinþificã programele politice ale fundaþiei. Vom
reaminti aici cã o astfel de idee, de inteligenþã naturalã, este de o absurditate
evidentã. Minimum de cunoaºtere sociologicã implicã cunoaºterea efectului
pygmalion, numit ºi efect Rozenthal, ºi a lucrãrilor de sociologia educaþiei în ce
priveºte reproducerea inegalitãþilor. Fundaþia organizeazã, de asemenea, în acest
sens forumuri de ocupare a forþei de muncã, pentru a-i recruta pe „cei mai buni“.
Dar aceste garanþii ºtiinþifice sunt exemple în ce priveºte modificãrile induse

de penetrarea filantropiei în mai multe domenii. În aceste zone ºtiinþifice, culturale,
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universitare, anumiþi actori vor înfige un steag pentru a-ºi modifica poziþia în
ierarhia câmpului ºtiinþific în avantaj propriu ºi pentru a adãuga prin acest tertip
un sistem suplimentar de legitimare statutarã. Regãsim acest tip de actori în toate
zonele în care este implicatã fundaþia: muzee, universitãþi, primãrii...
În fapt, unul dintre pilonii ideologici ai Fundaþiei Voiculescu este bazat pe o

transpoziþie a ideii de performanþã de piaþã la nivelul ansamblului societãþii. Ea
realizeazã o lãrgire a acestei grile ideologice. ªi ea dubleazã grila unui conser-
vatorism social clar asumat: dacã fiecare este acolo unde îl plaseazã inteligenþa
sa, atunci contestaþia nu mai are motiv de existenþã, corpul social este rigidizat
în mod legitim. Ceea ce implicã de asemenea cã patronul acestei fundaþii este el
însuºi la locul sãu ºi cã a meritat exerciþiul dominaþiei, acesta neputând sã-i fie
retras pentru alte motive. Exit ºtiinþele sociale, exit politicul.
Cu toate acestea, eforturile filantropice ale acestor oameni de afaceri aratã

clar ºi altã faþetã a fenomenului: o conjuraþie a soartei care vrea ca dominaþia lor
sã fie mereu incertã. De unde o cãutare de ispãºire. Cãci tocmai asta demonstrea-
zã aceste investiþii în bani ºi timp.
O altã sferã în care opereazã cãutarea legitimitãþii va fi investitã: sfera tradiþi-

ilor culturale ºi a folclorului extins, în sensul lui Hobsbawm. În acest sens funda-
þia organizeazã în fiecare an sãrbãtori sau evenimente culturale în parteneriat cu
unele muzee. Aceasta nu este decât o activitate perifericã, dar indispensabilã
unor fundaþii filantropice. Într-adevãr, ea permite intrarea în spaþiul „cultural“
naþional ºi revendicarea activitãþii proprii în numele binelui naþional, într-un spi-
rit patriotic, fãrã a avea pentru aºa ceva vreun mandat politic. Aºa ceva va per-
mite fundaþiei sã-ºi încadreze activitatea în timp (istoria vechii Românii) ºi în
spaþiu (spaþiul românesc). În domeniul organizãrii acestor sãrbãtori tradiþionale,
am putea cita „Expoziþia de tradiþii — Cãsãtoria la români“ organizatã în 27 oc-
tombrie 2007 la Muzeul Satului Dimitrie Gusti. Proiectul are ca scop sã „promo-
veze tradiþiile ºi cutumele româneºti ce indicã particularitatea poporului român
în spaþiul Uniunii Europene“. Aceastã acþiune se înscrie de asemenea în cãutarea
depãºirii poziþiei secundare a României în spaþiul occidental ºi în acelaºi timp în
cel al revendicãrii identitare. În anul 2000 deja, între 22 ºi 24 octombrie, fundaþia
organizase un eveniment artistic — Colindãtorii — cu scopul de a „conserva ºi
continua obiceiurile româneºti populare“. Anul acesta, fundaþia a derulat mai
multe programe împreunã cu Muzeul Þãranului Român. Ea beneficiazã de aju-
torul conducãtorilor acestor instituþii publice.

Fundaþia creºtinã G. Becali

Fundaþia creºtinã G. Becali este încã la nivel de experimentare, chiar dacã —
bazându-ne pe observaþii la faþa locului — ea a atins deja un grad de profe-
sionalism avansat. Legãturile instituþionale pe care le-a pus în practicã sunt mai
slabe, poate din cauza timpului scurt, dar ºi a reputaþiei dubioase a patronului
sãu. La fel, a atinge un grad de profesionalism aºa de rapid þine de o practicã or-
ganizaþionalã importatã din lumea întreprinderilor economice. Latura burlescã ºi
ubuescã a personajului Becali îl face adesea sã uite: el a devenit unul dintre per-
sonajele cheie ale scenei mediatice, politice ºi economice din România ºi da-
toritã unei inteligenþe de prãdãtor.
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Fundaþia este situatã pe o stradã paralelã cu strada Lipscani în centrul
Bucureºtiului, dar are numeroase filiale pe teritoriul întregii þãri care se confundã
cu partidul politic PNG. Decorul în aceastã fundaþie este foarte diferit de cel al
veselei ºi profesionalei fundaþii a lui D. Voiculescu: oameni vârstnici, vizibil su-
ferinzi, alãturi de persoane sãrace sau mici antreprenori. Aici ambianþa nu este
deci grozavã.
G. Becali a început sã activeze în domeniul filantropiei într-un mod vizibil

pentru mass-media, cu câþiva ani în urmã, cu ocazia inundaþiilor ciclice din Ro-
mânia. De altfel, ideea a prins de atunci, pentru cã un numãr impresionant de po-
liticieni au defilat în zonele sinistrate în cursul ultimelor inundaþii din nordul
Moldovei în 2008.
G. Becali a dat bani persoanelor rãmase fãrã adãpost, atrãgându-ºi astfel o

imagine mediaticã importantã. El a finanþat de asemenea individual diverse acti-
vitãþi: studii în strãinãtate, operaþii medicale în strãinãtate. Activitãþile fundaþiei
sunt în mod natural orientate cãtre aceste sectoare de intervenþie. Sectorul cel
mai important este fãrã îndoialã cel al sãnãtãþii. Mulþi oameni în pragul morþii
cer bani pentru a fi operaþi în afara României. Preºedintele fundaþiei este un me-
dic. Aceastã orientare este însoþitã de o credinþã în ºtiinþã în ce priveºte domeniul
medical: se vorbeºte de exemplu despre tehnologia celulelor surse ºi stem ºi au
fost dezvoltate legãturi importante cu instituþii specializate din China în acest
domeniu. Este vorba despre un astfel de sector de activitate încât se evocã serios
în cadrul fundaþiei construcþia unei clinici G. Becali la Bucureºti. Dacã din în-
tâmplare un astfel de proiect, ce seamãnã cu cazul Rockefeller în epoca sa, s-ar
realiza, lucrul acesta ar face din G. Becali filantropul veritabil al României.
Punctual, sunt organizate la televiziune ceremonii, unde anumite persoane

primesc din mâna lui G. Becali sumele de bani necesare tratamentelor medicale,
cam ca la o tombolã. La ultima ediþie, în cadrul emisiunii televizate Naºul, Becali
îi critica pe „oamenii care nu sunt omenoºi“, subliniind prin asta propria lui virtute.
Un întreg ansamblu de microfinanþãri sunt de asemenea realizate de fundaþie,

pentru un mormânt sau un cavou, ceea ce este foarte important în România, dacã
ºtim ce importantã este aici relaþia cu morþii; multe persoane cer bani pentru a-ºi
termina casele. Aceste acþiuni nu sunt trecute în rapoartele de activitate.
Aceastã întreprindere a virtuþii investeºte la fel de mult în ajutorul social ºi

alimentar în cartierele cele mai sãrace din Bucureºti ºi, în general, în zonele de-
zagregate social ºi economic. Multe bunuri sunt distribuite cu ajutorul filialelor
locale ale partidului, care sunt, de asemenea, ºi filiale ale fundaþiei. Aceasta aratã
clar cã fundaþia este o anexã a partidului. De altfel, beneficiile acestor acþiuni fi-
lantropice nu s-au lãsat aºteptate: o atestã rezultatele Partidului Noua Generaþie
la Bucureºti la ultimele alegeri locale. Totuºi, filialele PNG-ului pot servi ºi ca
reþea logisticã pentru fundaþie. De exemplu, dacã într-o zonã îndepãrtatã de se-
diile fundaþiei apare o cerere, un membru al PNG poate sã ia legãtura cu persoa-
nele aflate în dificultate. Legãturile dintre fundaþie ºi partid sunt atât de puternice
încât, în fapt, ele par sã fie cele douã faþete ale aceleiaºi monede. Preºedintele
fundaþiei, Becali, s-a prezentat (deºi fãrã succes), în 2009 la alegerile parla-
mentare în Bucureºti, ceea ce aratã cã fundaþia poate fi o excelentã trambulinã
pentru a construi o imagine solidã în rândul populaþiei ºi, în final, pentru a fi ales
într-un post public.
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Din punctul de vedere al exploatãrii capitalului cultural, Fundaþia Becali ºi G.
Becali personal investesc sume de bani considerabile în construirea de biserici
ortodoxe9. Lucrul acesta se întâmplã pe un teritoriu foarte întins. Fundaþia Be-
cali este, din acest punct de vedere, excepþionalã: ea intervine ºi în afara Româ-
niei, în Europa. Ea se deosebeºte de fundaþia Voiculescu, care activeazã în inte-
riorul frontierelor României. De exemplu, renovarea monumentelor ortodoxe de
la muntele Athos, în Grecia, a fost finanþatã de acest personaj. Pe de altã parte,
Gigi Becali a promis cã va finanþa renovarea bisericii ortodoxe Sf. Nicolae din
Bruxelles, care a fost cumpãratã de statul român. Lucrul acesta aratã, printre
altele, cã statul ºi filantropia conlucreazã bine. Aceastã orientare religioasã este,
cu siguranþã, legãtura socialã predominantã pe care înþeleg sã se sprijine George
Becali ºi fundaþia sa ºi pe care, în acelaºi timp, o promoveazã. În biroul preºedintelui,
pe perete, e vizibilã o fotografie mare a lui Becali alãturi de o cruce impozantã
de lemn. În „palatul“ sãu rezidenþial se poate vedea o reprezentare, în mãrime
naturalã, a lui Iisus Hristos crucificat, ce pare de aur. Ceea ce este realizat cu
aceastã punere în evidenþã a religiosului este unificarea unei comunitãþi de cre-
dincioºi pe deasupra frontierelor, o legãturã socialã, culturalã ºi politicã, cãci Be-
cali câºtigã sufragii populare ºi în zona diasporei româneºti. Este deci o modali-
tate de a reintroduce legãtura naþionalã ºi tradiþionalã în mijlocul practicilor politice
ºi economice, legãturã a cãrei vocaþie capãtã sens în mediul afacerilor. Este o
cãutare a unui alibi moral ºi în acelaºi timp a unei unanimitãþi în cadrul populaþiei.
Iatã de ce G. Becali îºi imagineazã poate cã este Mihai Viteazul. În aceastã arie
vrea el sã se apropie de populaþie, sã creeze o comunitate pe care s-o ajute sã se
întãreascã, iar apoi sã-ºi conserve o poziþie dominantã ºi sã culeagã sufragiile
acesteia. Este de asemenea o modalitate de a face ca o comunitate de credincioºi
sã accepte un tip de societate în care averile colosale se fac prin acapararea pozi-
þiilor cheie asupra celor care împãrtãºesc acelaºi destin, aducându-i pe aceºtia pe
calea propriilor lor interese. Aceasta impune într-adevãr bisericilor sã accepte o
astfel de pomanã ºi tot ceea ce personajul aduce cu sine, ceea ce nu este
paradoxul cel mai nesemnificativ al acestor întreprinderi morale. Cãci rare sunt
într-adevãr întreprinderile care acceptã sã scuze automat personajele care au capi-
taluri individuale dubioase ºi imorale la fel ca cele ale filantropilor postcomuniºti.

Concluzie

Am putea în loc de concluzie sã revenim la Lafargue ºi la maxima sa, luatã
ca motto la începutul acestui text: „Voler en grand et restituer en petit, c’est la
philanthropie“. Este adevãrat cã un bun filantrop de afaceri este cu necesitate un
bun capitalist. Fundaþiile filantropice au nevoie de capitaluri ºi de investiþii pen-
tru a funcþiona. De unde o dependenþã ºi o amprentã puternice lãsate de fondator
asupra practicilor fundaþiei. Din acest punct de vedere, România nu este încã la
nivelul SUA, unde se poate vorbi de întãrirea investiþiilor filantropice celor mai
eficiente ºi drept urmare de abandonarea celor mai puþin rentabile. Cu toate aces-
tea, logica economicã ºi socialã este pregnantã.
Filantropia de afaceri se bazeazã pe inegalitãþi ºi raporturi de dominaþie pe

care le va reproduce, dar prin extinderea spre alte domenii (sarcini „sociale“,
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educaþie, culturã, religie, ºtiinþã). Aceste domenii conexe sunt ele însele produse
ale socializãrii fondatorului lor ºi un reflex al propriei lor societãþi. De unde ºi
aspectul lor „natural“ pentru actorii locali. Aceastã trecere nu se va face pe cãi
explicite, chiar dacã sunt convenþionale. Ea se impune pe calea ocolitã a condu-
cerii prin apelul la emoþii ºi inconºtient. Cine poate, într-adevãr, sã se opunã unui
bãrbat sau unei femei milionare sau miliardare care dã bani celor sãrmani? Sen-
timentul împãrtãºit de empatie pe care o astfel de practicã mediatizatã îl gene-
reazã ºterge condiþia obiectivã a inegalitãþilor majore care stau la originea sa.
Acest sentiment dezarmeazã critica prin folosirea emoþiilor ºi a inconºtientului.
Primul nivel umanitar (Hours, B., 1998) va fi dublat de un nivel de exploatare a
capitalului cultural pentru a populariza filantropul ºi a se înscrie în patrimoniul
cultural, înt-un nivel de consens cât mai general cu putinþã.
Dar filantropia realizeazã mai mult decât o neutralizare în imaginar. Ea im-

plicã, mai întâi, recunoaºterea celui care dominã, în calitate de dominant, pentru
faptele sale bune. Apoi, acest dar va naºte o datorie difuzã, imposibil de ram-
bursat, o întoarcere a investiþiei de la care se aºteaptã dobândã. Cu excepþia, poate,
a cazului în care considerãm cã votul electoral ºi iertarea care li se acordã ma-
rilor filantropi pentru comportamentul lor, depãrtate, de altfel, de orice morali-
tate, pot servi ca monedã de schimb. În acest sens, filantropia afaceriºtilor este,
în acelaºi timp, o cãutare a mântuirii, a legitimitãþii ºi a afirmãrii ideologice, care
antreneazã cu ea întreaga dinamicã a unui sistem care rezistã, totuºi, cu greu unei
morale chiar reziduale. Cãutarea formalã a iertãrii se transformã într-o extindere
realã a zonelor de influenþã a capitaliºtilor.
Sã încheiem aceastã scurtã incursiune în filantropia mediului de afaceri ro-

mânesc printr-o anecdotã. În 2009, G. Becali a fost arestat la domiciliu în zorii
zilei, de cãtre o brigadã antiteroristã. Becali recuperase, prin bodyguarzii sãi,
maºina care îi fusese furatã. El a fost acuzat de „justiþie privatã“ ºi i-a fost inter-
zisã pãrãsirea teritoriului þãrii pentru mai multe luni. Lucrul acesta era problema-
tic, pentru cã, între timp, el a devenit parlamentar al UE. Acest episod ilustreazã,
parþial, un model de societate în care afaceriºtii-politicieni-filantropi se vãd ocu-
pând scena politicã fãrã mandat, ca într-un feudalism capitalist. De altfel, ne putem
întreba dacã nu cumva existã o analogie sau chiar o continuitate între competenþa
de care dau dovadã aceºti actori pentru a fructifica un capital graþie privatizãrilor
de stat ºi practica lor în plan filantropic care se aseamãnã unei privatizãri politice.

Traducere de Cristi Pantelimon
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