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PREFAŢĂ

MERITOCRAŢIA, O REVOLUŢIE PAŞNICĂ A DEMOCRAŢIEI

de Radu Moraru

După 21 de ani de presă postdecembristă încă mai am naivi ‐
tatea să cred că oamenii liberi, fie ei şi ziarişti, pot schimba lumea
pe cale paşnică. I‐am avertizat deseori pe politicienii de astăzi, cam
aceiaşi care au devalizat România şi care au prăbuşit nivelul de trai
al propriilor cetăţeni, că Ceauşescu a avut nevoie de un singur eli ‐
copter ca să fugă, iar noi am plătit cu prea mult sânge schimbarea
de regim.

La halul în care a ajuns ţara mea, cu zecile de mii de politici eni
trădători, nu vor fi suficiente elicoptere să‐i încapă, dar presimt că
vom plăti extrem de scump, cu mult mai mult sânge, o nouă schim ‐
bare de regim ticăloşit.

Guvernatorul Lumii, şeful Federal Reserve al Statelor Unite, sus ‐
ţine că americanii trăiesc deja în meritocraţie, de foarte mulţi ani,
şi admite că încă nu e perfectă, dar rămâne cea mai bună variantă.
Islanda a dat faliment în urmă cu nişte ani, a trecut la Meritocraţie
şi iată că astăzi este cea mai relaxată ţară din lume, spune ultimul
studiu din 2013.

Mărturisesc că dacă nu ar fi fost Laurenţiu Primo şi NAŞUL TV,
în România s‐ar fi vorbit despre Meritocraţie mult prea târziu sau ar
fi ajuns să se vorbească doar în măsura în care ar fi fost confiscată
de către nişte tovarăşi.

Dar mintea românului, cea de pe urmă, a făcut ca iată, în cea ‐
sul al doisprezecelea, să vorbim deschis despre o nouă orânduire
socială, poate ultima speranţă pentru copiii noştri.
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Am urmărit în ultimii ani perversitatea politicienilor români de
a ne transforma în sclavii lor, spre MAREA LOR ÎMBOGĂŢIRE, folosind
cu maximă „măiestrie“ paravanele democratice. Rezultatele sunt de ‐
zastruoase pentru români! Pentru ei NU ‐ priviţi declaraţiile lor de
avere sau averile pe care le fac copiii şi nepoţii lor.

Vina e a noastră, nu a lor. Ei doar s‐au perfecţionat în a ne pă ‐
căli de fiecare dată, în a ne face să luptăm pentru ei cu propriii noş tri
fraţi, părinţi sau prieteni. Românii au devenit duşmanii românilor,
ne‐am împărţit în tabere, ÎN TIMP CE EI AU PROSPERAT ÎN MODUL
CEL MAI NESIMŢIT!

Îmi pare rău, dar cred, cu experienţa mea de ziarist liber din
ultimii 21 de ani, că trebuie să ne desprindem de EI şi să gândim
pentru NOI ŞI COPIII NOŞTRI. Nu vedeţi că ei s‐au gândit mereu la
copiii lor?!

Cred că ULTIMA REVOLUŢIE PAŞNICĂ pe care o poate da Ro ‐
mânia este instaurarea de urgenţă a Meritocraţiei. E imposibil să re ‐
formăm democraţia originală instaurată de Iliescu şi apoi, de parcă
nu era de ajuns, mult prea mult pervertită de către clasa politică
actuală.

E prima şi ultima şansă istorică a României să fie pragmatică.
Îţi mulţumesc Laurenţiu Primo că ai avut „nebunia“ să îi tragi pe ro ‐
mâni de mânecă, inclusiv pe mine! Dacă eu ştiu bine ce a pătimit
NAŞUL TV fiindcă a avut curajul să găzduiască MERITOCRAŢIA, fiind
singura televiziune naţională din Europa, poate chiar din lume, cu
o asemenea emisiune, îmi închipui şi chiar ştiu prin ce ai trecut! E
nedrept câte atacuri ai suportat, dar mă bucur că ai rămas în pi ‐
cioare! Sunt convins că nimeni nu e profet în ţara lui, dar TU vei
avea un loc şi un rol în Meritocraţiile Lumii. Lupta şi munca ta nu
sunt în zadar!

În încheiere, vă strig, poate sunt auzit, să puneţi mâna pe carte,
pe cărţi! Citiţi, comentaţi, contribuiţi, arătaţi că sunteţi mai buni!
Tăiaţi şi cenzuraţi acolo unde greşim! Dar gândiţi mereu la ziua de
mâine, când noi toţi nu vom mai fi.

Laurenţiu Primo şi NAŞUL TV atât au putut, nici mai mult,
nici mai puţin!

Să fiţi iubiţi!



CUVÂNT ÎNAINTE

DRUMUL ANEVOIOS SPRE MERITOCRAŢIE

de Grigore Cartianu

Sunt un vechi cititor de Laurenţiu Primo. Nu ştiu dacă el m‐a
găsit sau eu l‐am descoperit, cert este că ne‐am găsit. Entu zias mul,
hotărârea şi pasiunea tânărului braşovean m‐au cucerit. Omul vrea
să schimbe lumea, iar asta nu e la îndemâna oricui. Mai ales când
lumea nu prea doreşte să fie schimbată.

Mai întâi i‐am citit „Meritocraţia“, apoi „Constituţia merito ‐
crată“. Am găsit idei fascinante, dar am avut şi obiecţii, unele ma ‐
jore. Senzaţia era că Primo ştie unde vrea să ajungă, dar nu prea ştie
să‐şi aleagă calea şi mijloacele de a ajunge la destinaţie. Un fel de
vânător care‐şi sperie vânatul.

Acum ne propune „Meritocratismul“. Bună treabă! Per se ve ‐
renţa sa în a deschide ochii românilor asupra unui sistem ultracorupt,
care trebuie schimbat cu altceva, merită aplauzele unei naţiuni amor ‐
ţite. Mai ales când altceva se numeşte meritocraţie.

Dar... Şi vă avertizez, la fel ca pe distinsul autor al acestei cărţi,
că nu e ultimul „dar“ din textul de faţă. Îi stau alături lui Laurenţiu
Primo, soldat credincios în slujba unei cauze nobile, atunci când mi ‐
litează pentru meritocraţie. Dar mă despart energic de el când vor ‐
beşte despre „moartea democraţiei“.

Citez: „Lumea autointitulată democratică, în care trăim şi din
care mare parte dintre voi v‐aţi făcut icoană, nu are prea multe în
comun cu ceea ce însemnă, din punct de vedere teoretic, democraţia.
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Foarte multe principii democratice ale actualului sistem sunt simple
cuvinte goale, fără acoperire în fapte. Oameni buni, ei, «stăpânii»,
v‐au băgat în cap că vi se serveşte democraţie, dar în realitate sun ‐
teţi manipulaţi – această «democraţie» este în realitate o pluto ‐
craţie, o cleptocraţie, o mare mârşăvie!“

Sunt de acord cu Laurenţiu Primo: în loc să evolueze spre me ‐
ritocraţie, democraţia a alunecat spre cleptocraţie – domnia hoţilor.
România este, fără îndoială, unul dintre raiurile hoţilor‐conducători.
Tabloul nu arată însă la fel în toată lumea, iar democraţiile conso ‐
lidate sunt afectate mult mai puţin de virusul administraţiei co rupte.
Asta explică, în bună măsură, şi imensa diferenţă de nivel de trai
dintre România şi majoritatea democraţiilor occidentale.

Autorul acestei cărţi merge mai departe, înfigând ţăruşul în
inima vampirului numit democraţie: „Dreptul de a alege este doar
o şmecherie. În realitate, nu există acest drept. Când ai de ales între
cinci candidaţi, toţi cinci fiind propuşi de către un preşedinte de par ‐
tid, asta nu înseamnă că «ai dreptul» de a alege! Dacă eu vă dau
să alegeţi între fratele meu, cumnatul, socrul, secretara şi securistul
care mă şantajează, iar dumneavoastră mergeţi la vot convins fiind
că alegeţi pe cine vreţi, nu sunteţi decât un naiv de care se foloseşte
şmecherul de politician ca să ajungă la ciolan! Atunci când vă în toar ‐
ceţi acasă de la vot, dacă v‐aţi uita în oglindă, aţi rămâne surpins să
vedeţi doar un măgar mare şi prost. Prin votul dumneavoastră, nu
aţi făcut decât să îmbogăţiţi un nou gangster sau mafiot. Sigur că
da, în prostia domniei voastre, credeţi că aţi votat pe unul care n‐o
să fure şi care o să fie un mafiot mai mic... Sigur că da, aşa vă amă ‐
giţi de zeci de ani fără să învăţaţi nimic“.

Laurenţiu Primo face apel la virtuţile omeniei atunci când, ci ‐
tându‐l pe Confucius, visează la „un stat guvernat de lege şi o so ‐
cietate care poate să‐şi asigure o minimă dreptate şi o împărţire
onestă a resurselor“. Exasperarea sa vine din portretul pe care‐l face
sistemului politic actual: „Politicienii, aceşti rechini ai lumii moderne,
lucrează, în marea lor majoritate, în folos propriu şi în folosul gru ‐
purilor mafiote denumite partide, în cadrul cărora sunt organizaţi
pe criterii de familie, prietenie şi interese economico‐financiare co ‐
mune“.

Convingerile domnului Primo sunt înfiorător de ferme: demo ‐
craţia occidentală e un cataclism. „În cazul politicienilor din societatea
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capitalisto‐democratică occidentală, corupţia nici nu trebuie dove ‐
dită – ea este principiu de funcţionare al statului democrat occidental!
Trebuie să înlăturăm sistemul democrat şi să instaurăm Merito cra ‐
ţia în cel mai scurt timp posibil!“

Dl. Primo ne arată şi calea de urmat: „Ieşirea din actuala criză
nu se poate face decât printr‐o triplă revoluţie: socială, economică
şi spirituală“. Brrr… altă revoluţie, altă vărsare de sânge? Nici măcar
n‐am apucat să‐i pedepsim pe ucigaşii din decembrie 1989 şi o luăm
de la capăt? Dar mai la vale ne liniştim: „Trecerea de la demo ‐
craţie la meritocraţie nu se poate face decât prin revoluţie paşnică.
O revoluţie violentă nu va putea instaura Meritocraţia, pentru că
violenţa şi Meritocraţia sunt antagonice. Nu poţi promova toleranţa,
nonviolenţa prin violenţă!“ Concret, cum se va face asta? „Prin vot
democratic“. Aha, deci tot la nesuferita asta de democraţie ne în ‐
toarcem…

I‐aş sugera domnului Primo, pe care‐l ştiu înarmat cu cea mai
profundă bună‐credinţă, să nu asorteze promisa revoluţie nonviolentă
cu epitete violente. Nu e cuşer să‐i faci „cozi de topor“ pe cei care
nu‐ţi împărtăşesc convingerile ori, şi mai grav, îndrăznesc să te cri ‐
tice. Nu de alta, dar meritocraţia, aşa cum o înţeleg eu, nu suprimă
libertăţile cetăţeneşti, ci le întăreşte şi le diversifică. De altfel, chiar
promotorul meritocraţiei ne aminteşte virtuţile admirate cândva de
Confucius: „înţelepciunea, curajul, iubirea şi loialitatea“. „Însă vir ‐
tutea cea mai importantă este considerată bunăvoinţa, omenia; sau,
dacă doriţi, umanismul creat pe bazele principiului iubirii umane“,
punctează Primo.

Deşi realizat pe toate planurile, Laurenţiu Primo este sincer
exasperat de starea naţiunii române şi a planetei. Pledoaria sa este
convingătoare: „Cum să laşi un copil de 6 ani să moară de leucemie
pentru că societatea nu găseşte 50.000 de euro pentru salvarea lui,
în timp ce sunt cheltuite sume enorme pe fel de fel de bazaconii şi
furtişaguri? Ce societate e asta care tolerează popi pedofili care ne
batjocoresc copiii în numele lui Dumnezeu? Ce societate e asta în
care homosexualii au dreptul de a se căsători şi de a înfia copii?“

Şirul întrebărilor retorice atinge şi partidele politice, în care
Primo vede răul absolut: „Ce sunt partidele? Organizaţii care vor
binele poporului sau găşti de oameni mânaţi de aceleaşi interese
de grup, puşi pe căpătuială fără muncă?“ Din demonstraţia auto ‐
 rului nu lipsesc afirmaţiile tranşante: „Peste 90% (eu zic că merge
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spre 99%) dintre cei ce aleg să intre în politică o fac pentru a se
căpătui, nu pentru a se jertfi pe altarul dragostei de ţară!“

Chiar dacă multe urechi subţiri se vor simţi agresate, îi dau
dreptate lui Laurenţiu Primo când spune: „Drepturi pentru infrac ‐
tori? Da. Muncă în mine, căi ferate, şosele, 10 ore pe zi pentru o
farfurie de mâncare şi un pat. Pentru cei ce nu vor să muncească –
un colţ de pâine, o sticlă de apă şi o rogojină“. Mă simt reprezentat
şi de o altă formulare frustă: „Să fie pedepsită cu închisoarea pe
viaţă corupţia judecătorilor“. Corupţia în justiţie înseamnă neno ro ‐
cirea unor oameni, de aceea trebuie descurajată prin măsuri ex treme.

M‐aş bucura ca Laurenţiu Primo să înţeleagă prin meritocraţie
o perfecţionare a democraţiei, nu înmormântarea ei. Până una‐alta,
câteva milenii de civilizaţie nu ne‐au oferit un sistem mai bun decât
cel democratic. Experimente aberante ne‐a dat cu duiumul.

Pentru a izbândi în greaua încercare pe care şi‐a asumat‐o,
Laurenţiu Primo nu trebuie să se autoizoleze, ci să strângă în jurul
său cât mai multe valori. Dar pentru asta ar face bine să renunţe la
subiectivism, resentimente şi la riscul de a cădea în teoria conspi ‐
raţiei. Dacă va reuşi acest salt meritocratic, generozitatea şi pasiunea
îl vor propulsa departe. Atât de departe, încât orice schimbare –
în bine! – poate deveni realizabilă.



INTRODUCERE

Meritocraţia nu este un termen inventat de mine...
Meritocraţia este un termen vechi de 2500 de ani pe care‐l

datorăm unuia dintre cei mai înţelepţi oameni pe care i‐a dat
omenirea vreodată – Confucius.

Confucius este primul om care a pus bazele unei concepţii
filozofice, sistemice.

Gândirea sa este mai mult o doctrină etico‐politică decât un
sistem filozofic propriu‐zis. Confucius consideră că natura ar fi pă ‐
trunsă de o esenţă divină, „celestă“ pe care oamenii sunt obligaţi
să o respecte.

Ipoteza de la care a plecat Confucius a fost modalitatea de
guvernare care să asigure stabilitatea şi ordinea într‐un stat guver ‐
nat de lege şi o societate care poate să‐şi asigure o minimă drep ‐
tate şi o împărţire onestă a resurselor. Buna înţelegere între oameni
şi ordinea în societate se obţin numai printr‐un înalt nivel de edu ‐
caţie şi conştiinţă a individului. Atingerea acestui ideal al cunoaşterii
şi autocunoaşterii se face prin cunoaşterea trecutului istoric, prin
respectarea tradiţiilor şi a obiceiurilor populare.

Virtuţile admirate de Confucius erau înţelepciunea, curajul, iu ‐
birea şi loialitatea, dar virtuţile cele mai importante în viziunea lui
Confucius sunt bunăvoinţa, omenia, umanismul.

Din învăţătura lui Confucius s‐au dezvoltat mai multe şcoli
filozofice, politice şi religioase. În timpul celor două dinastii Han
(206 î.Hr. – 220 d.Hr.), confucianismul a devenit ideologia oficială
a monarhiei chineze răspândindu‐se din Antichitate până în Evul
Mediu în toată Asia.

Am fost impresionat vizitând China şi cunoscând familii sim ‐
ple de chinezi, cât de prezent este Confucius în viaţa de zi cu zi a
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chinezului de rând. Îl citisem pe Confucius în urmă cu 10‐15 ani şi
mă impresionase... mă pusese pe gânduri... dar China modernă
m‐a determinat să studiez posibilitatea aplicării confucianismului
în societatea occidentală de azi. Pe măsură ce studiam mai mult,
eram şi mai impresionat de cât de actuală este filozofia lui, cât de
benefică ar putea fi adaptarea ei la societatea de azi.

Societatea de azi nu este fundamental diferită de cea din urmă
cu 2 500 de ani. Omul este acelaşi, chiar dacă tehnologia a evoluat
în mod incredibil. Omul este azi precum omul din urmă cu 2 500 de
ani – rău, violent, egoist, laş, dar în acelaşi timp, bun, raţional, ge ‐
neros.

Confucius a înţeles primul că SISTEMUL poate scoate din om
una sau cealaltă dintre laturi... Problema e ca acest sistem să fie
unul care să poată canaliza aceste calităţi astfel încât să poţi obţine
o societate evoluată, umanistă. M‐am întrebat: dacă a putut să o
facă un om, Confucius, în urmă cu 2 500 de ani, fără laptop, fără in ‐
ternet, fără facebook, de ce nu aş putea să o fac şi eu acum, în se ‐
colul XXI, adaptând principiile fundamentale ale confucianismului?

Astfel am început să scriu MERITOCRAŢIA, iar acum, MERI ‐
TOCRATISMUL – fiind „sfătuit“ de Confucius şi vegheat de Kant
care spunea: „Acţionează numai astfel încât principiul care stă la
baza acţiunii tale să poată fi impus ca lege universală.“ Sper că de
acolo, de unde sunt ei acum, să se uite cu mândrie la ceea ce face
ucenicul lor.

Societatea de azi se află la o răscruce. Un drum duce spre
ură, răutate, violenţă, haos şi sfârşitul civilizaţiei, iar celălalt duce
spre confucianism, umanism, ordine şi bunăstare. Credeam că răz ‐
boiul va fi uşor de câştigat de către forţele binelui, dar iată, au tre cut
patru ani de la „MERITOCRAŢIA“ şi chiar dacă lucrurile s‐au mişcat,
forţele răului se dovedesc a fi foarte puternice, laptopul, interne ‐
tul, tehnologia, dovedindu‐se a fi neputincioase în lupta cu firea
umană. Societatea de azi este o societate bolnavă în profunzime.
O boală gravă atât din punct de vedere spiritual cât şi economico‐
social. Trei crize profunde îşi dau mâna pentru a construi o furtună
perfectă din care nu se mai poate ieşi decât printr‐un şoc, o REVO ‐
LUŢIE GLOBALĂ de mare amploare care să cureţe putregaiul şi să
pună bazele unei noi lumi construite pe cu totul alte baze decât
cele actuale.



13Meritocraţia şi Meritocratismul

Această carte, MERITOCRATISMUL, vine în mod firesc să com ‐
pleteze prima mea carte, MERITOCRAŢIA, scrisă în urmă cu 4 ani.
Această a doua carte are rolul de a oferi soluţii pentru ieşirea din
profunda criză în care se găseşte societatea, atât din punct de ve ‐
dere social cât şi economic. Dacă în urmă cu 4 ani ofeream cu ME RI ‐
TOCRAŢIA o soluţie la criza socială, MERITOCRATISMUL vine şi oferă
o soluţie la criza economică din care este tot mai evident pentru
majoritatea specialiştilor că nu se mai poate ieşi fără o schimbare
de paradigmă.

VREAU SĂ VĂ SPUN CLAR ŞI FĂRĂ NICIO EZITARE CĂ IEŞI REA
DIN ACTUALA CRIZĂ NU SE POATE FACE DECÂT PRINTR‐O TRIPLĂ
REVOLUŢIE: SOCIALĂ, ECONOMICĂ ŞI SPIRITUALĂ (în această
ordine)!

Şi vreau să mai ştiţi că... NU MAI E TIMP! 




