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Rezultatul la vârf al mâinii invizibile organizate la mai multe scări
sociale, al cuplajului dintre procese micro-sociale și macro-sociale este
unul nu tocmai rău, fără să fi fost planificat de nimeni în persoană ca
atare. Orice picătură civică a fost de folos, indiferent dinspre ce
perspectivă și sistem de valori a venit.
Nu a existat nici o instituție care să ia decizii altfel decât prin persoane
cu roluri de conducere și reprezentare. Exprimarea că “partidul a decis”,
“instituția a comunicat” reflectă separări între roluri legitime
organizațional, formalizate, prin prisma cărora se vorbește astfel, și agende
personale și grupale în rețele sociale parțial suprapuse cu cele
organizaționale. Soluție “optimă” nu înseamnă vreun progres, ci că structura
agreată este cel mai bine adaptată realităților sociale și politice actuale.
„Optimă” nu înseamnă nici o minimizare sau o maximizare a unei funcții
obiectiv, ci numai cât s-a putut merge către o astfel de optimizare
matematică în condițiile resurselor de timp și de cunoaștere existente acum.
Cu toate aceste limite observăm că rezultatul la vârf al mâinii invizibile
organizate la mai multe scări sociale, al cuplajului dintre procese microsociale și macro-sociale este unul nu tocmai rău, fără să fi fost planificat
de nimeni în persoană ca atare. Semnalele civice împotriva legitimării
autoritarismului politic au eliminat din ecuație varianta cu PM militar.
Semnalele civice împotriva legitimării demagogiei și extremismului au dus la
un discurs rezonabil după inițiala umflare a mușchilor, oprind continuarea ei
dincolo de fireasca tehnică de negociere. Fără să fie spusă explicit, coresponsabilitatea epidemiologilor pentru neparticiparea la vot semnalată de
oamenii de știință a reieșit indirect prin faptulă că fostul PM nu a mai fost
țapul ispășitor politic, așa cum s-a dorit.
Criticarea faptului că nu va exista un PM cu puteri foarte mari e un
compliment adus democrației și distribuirii puterii între oameni care au
puterea să se verifică reciproc. Nu avem nevoie ca totul să se joace pe o

singură carte. Reprezentanții din parlament ai celor 3% filetiști dintre
români vor pondera orice tendință spre excese ale UDMR și USR-PLUS. Cei 70%
neparticipanți la vot vor observa cu coada ochiului reprezentanții
minorității active civic și politic și vor constata că merg fără bilet întrun mijloc de transport istoric spre o situație mai bună social și economic.
E remarcabil că piața civică și politică poate acomoda și astfel de situații
“free-rider” masiv atunci când țara e integrată unor structuri supranaționale stabile și există o injecție de stabilitate și bani din exterior.
NATO și UE plătesc o parte din biletul călătoriei celor indiferenți, cealaltă
o plătim cei care am mers la vot. Rusia și China încearcă să înțepe
cauciucurile sau să demonteze ceva la motor la opriri, să demobilizeze și să
dezbine. Rezultatul net ne este deocamdată favorabil.
Orice picătură civică va fi de folos, indiferent dinspre ce perspectivă și
sistem de valori va veni.

