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CE NE-A ÎNVĂȚAT COVID-19 
Pandemia Covid-19 este, fără drept de apel, cel mai mare și mai vast 
experiment social din istoria omenirii. În niciun punct din istroria noastră 
multi-milenară nu ne-am confruntat, ca specie, cu o provocarea de o 
asemenea amploare – cu impact asupra fiecărui colțișor locuit al lumii. 7,7 
miliarde oameni ne-am retras în cutiile noastre de ciment, fier-beton, 
cărămidă, pământ sau lemn, parte a unui efort global de a lupta cu cel mai 
periculos inamic al nostru – inamicul mic dinăuntru, nu cel mare din afară. 
 
Bineînțeles, vom ieși schimbați din această experiență. Noi toți sperăm ca 
această schimbare să fie una în bine. Este însă la fel de important să avem 
în vedere că lucrurile vor reveni, cel mai probabil, la normal – și relativ 
rapid. În figura de mai jos vedeți ce s-a întâmplat în orașele Hiroshima și 
Nagasaki, după ce au fost rase de pe fața Pământului. După cum se vede, 
ambele orașe și-au revenit după bombardamentul nuclear, rezumând 
trendul de creștere al populației – Nagasaki mai repede decât Hiroshima. 
 
Dinamica populației în Hiroshima și Nagasaki, între 1925 și 1975 

 
 
La fel, Europa și-a revenit, demografic și economic, relativ rapid după 
dezastrul lăsat în urma de către cel de-al doilea Război Mondial. Cartea 
“Postwar”, premiată cu Premul Pulitzer, discută într-un mai mare detaliu 
modul în care continentul s-a repus pe roți – cu bune și rele. Mai jos vedeți 
modul în care a evoluat populația Germaniei. Se vede că Războiul a avut 
un efect mai devastator asupra Germaniei și a mutat dinamica 
demografică cu câteva trepte mai jos (mai exact, fără Cel de al Doilea 
Război Mondial, Germania ar fi fost probabil astăzi mai mare), dar atât 
populația cât și economia au trecut pe un trend ascendent relativ rapid. 
Este interesant de observat că economia și-a revenit foarte rapid și chiar a 
intrat într-un ritm de creștere mai accelerat decât înainte de Război – ceea 
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ce în lumea economică este cunoscut ca “Miracolul Economic German”. 
Mai toate țările europene au trecut printr-o dinamică similară, deși 
impactul Războiului asupra lor a fost mai redus, cu excepția Rusiei. 
 
Dinamica populației în Germania, între 1919 și 1969 

 
Sursa: Angus Maddison. 2003. The World Economy: Historical Statistics. OECD 

 
Dinamica PIB-ului în Germania, între 1919 și 1969 

 
Sursa: Angus Maddison. 2003. The World Economy: Historical Statistics. OECD 

 
Dar, acest document nu își propune să discute pandemia, ci mai degrabă 
unul din efectele pandemiei. Mai exact, modul în care noi toți am realizat 
cât de importantă este COMUNITATEA pentru noi. La începutul pandemiei 
ne-am retras toți, ca iepurii de stepă, în ce vizuină am găsit mai aproape. 
Unii s-au grăbit în acel moment să declare sfârșitul orașelor. Între timp, 
însă, după mai multe luni petrecute în vizuină, ne-am dat seama că nu ne 
prea place izolarea. Avem nevoie de alți oameni pentru a fi cu adevărat 
fericiți – avem nevoie de COMUNITATE. 
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FERICIREA E ALȚI OAMENI 
Există puzderie de cărți despre fericire și mai toate ajung la aceiași 
concluzie: fericirea e alți oameni. Motivul este relativ simplu. Relațiile 
noastre sunt practic lucrurile ce dau vieții noastre însemnătate. Fiecare 
moment pe care îl petrecem cu alții reprezintă o experiență unică, pe care 
nimeni altcineva nu o poate avea. Alții pot cumpăra o mașină ca a noastră, 
alții pot să cumpere un apartament ca al nostru, alții pot trăi în același oraș 
în care trăim, dar nimeni altcineva de pe planetă nu va trăi exact aceleași 
simțiri și momente pe care le trăim noi. Un dialog la o bere cu un prieten 
drag, este un moment unic, care va fi mereu numai al nostru. O seara 
pierdută in fața televizorului e o experiență pe care o împărtășim cu 
milioane de alți oameni. În mod evident, momentele unice, ce sunt numai 
ale noastre, sunt cele pe care le apreciem cel mai mult, și ca atare 
interacțiunile cu alți oameni sunt momentele ce le căutăm, conștient sau 
inconștient, cel mai mult. 
 
Culmea este că orașele, chiar dacă adună la un  loc mulți oameni, duc de 
multe ori lipsă de comunitate. Chiar dacă în orașe găsim mai mulți oameni 
cu interese similare cu ale noastre, orășenii tind să fie mai singuri decât cei 
ce trăiesc la țară. Și de aici putem extrage și principala lecție pentru a clădi 
comunitate, și anume: comunitate = diversitate. 
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1. COMUNITATE = DIVERSITATE 
Cine a locuit în comunități mai mici, la sat sau în oraș mic, știe că aceste 
comunități tind să fie mai puternice, chiar dacă sunt mai puțin oameni cu 
interese asemănătoare în aceste comunități mici. Lipsa de opțiuni în ceea 
ce pivește prietenii pe care îi putem face, dă naștere însă la comunități mai 
puternice. Cum nu putem sta de vorbă numai cu oameni ce văd lumea prin 
aceleași filtre ca și noi, suntem nevoiți să ne ajustăm propria viziune asupra 
lumii și să facem compromisuri pentru a putea coabita.  
 
Reversul medaliei ține de modul în care aceste comunități mici se 
raportează la restul lumii. În general, relațiile de încredere sunt puternice 
în interiorul acestor comunități, dar cu comunitățile exterioare relațiile 
sunt mai degrabă de neîncredere. Ca atare, membrii acestor comunități 
sunt mai refractari față de cei ce sunt din afară, și, de obicei, mai refractari 
față de cei ce sunt din afară și mai diferiți decât ei. 
 
Comunitățile mari și eclectice tind să fie mai deschise față de cei din afară, 
dar comunitățile dinăuntru sunt mai slab legate. Și de aici dihotomia 
inerentă orașelor mari – sunt mai prietenoase cu cei din afară, dar mai reci 
față de cei dinăuntru. Legăturile fiind mai slabe în orașele mari, permit mai 
ușor includerea altora în grup. 
 
Este însă posibil să avem orașe ce sunt și mai deschise pentru cei din afară, 
și care să cultive în același timp legături mai puternice între membrii 
comunității. Este un echilibru relativ greu de atins, dar orașele ce reușesc 
să atingă acest echilibru vor fi cele mai căutate de oameni. Și este logic să 
fie căutate. Pe de o parte, aceste orașe primesc noii veniți cu brațele 
deschise, pe de altă parte îi includ automat în comunități bine închegate. 
 
Și, pentru a avea comunități bine închegate, mebri individuali trebuie să fie 
dispuși să-și frece coatele cu oameni diferiți de ei. Comunitate = 
Diversitate! Dacă vom căuta mereu să socializăm cu cei ce ne împărtășesc 
părerile, vom sfârși, inevitabil, în comunități tot mai omogene și vom risca 
să devenim tot habotnici și mai convinși de validitatea propriilor păreri – 
vom evita pe cei ce nu văd cu aceiași ochi adevărul nostru absolut.  
 
Acum, nu vă recomandăm să mergeți să bateți la ușa vecinilor de bloc (din 
fericire, bună parte a blocurilor din România încă găzduiesc comunități 
eclectice) și să-i invitați la o bere, dar fiți în fiecare zi mai deschiși la a sta 
de vorbă cu oameni diferiți de voi; fiți mai deschiși la a accepta păreri 
diferite; fiți mai mai relaxat cu propriile păreri și viziunea proprie asupra 
lumii. Fiți mai relaxați în general. Vedeți pe YouTube adresa lui Tim Minchin 
la Universitatea Western Australia – o să vă dea perspectivă pentru restul 
vieții în 6:42 minute. 
 
Și ăsta este cel mai important sfat: comunitatea ține de efortul depus de 
către fiecare membru al comunității – ea este suma indivizilor din care este 
alcătuită. Fiți floarea ce dă tonul primăverii. Fiți schimbarea ce doriți să o 
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vedeți în comunitatea voastră. Incepeți cu voi înșivă. Nu vă plângeți că cei 
din jurul vostru sunt reci și ignoranți – fiți voi așa cum ați dori să fie ei. 
 
Iar pentru cei ce consideră că sunt OK fără alții în jur, nu uitați: fericirea e 
alți oameni! Gândiți-vă la cele mai plăcute momente din viață și inerent vă 
veți întoarce la momente petrecute cu prieteni și oameni dragi. 
 
 

2. COMUNITATE = ADN 
Comunitatea nu este și nu înseamnă același lucru peste tot prin lume. 
Comunitatea este suma indivizilor din care este alcătuită, iar acești indivizi 
sunt suma propriului ADN. Un japonez nu se naște cu samba în sânge și ca 
atare o comunitate japoneză va veni la un loc diferit față de modul în care 
o va face o comunitate braziliană.  
 
Noi românii suntem un amalgam interesant – suntem o cultură tare 
interesantă și foarte unică. Nu spunem acest lucru cu un puseu naționalist 
sau patriotic. Suntem diferiți. Și, credem că suntem diferiți într-un mod 
bun. Nu suntem nici cei mai drăguți, nici cei mai deștepți, nici cei mai 
inclusivi, nici cei mai echilibrați din lume, dar suntem o combinație 
interesantă. 
 
Una din cele mai interesante analize ale culturii românești este cartea 
“Riding the Waves of Culture” a lui Fons Trompenaars. Acolo veți vedea că 
românul este un amalgam de individualism (pe unele criterii suntem mai 
individualiști decât americanii), emoție, și universalism. Suntem latini, 
suntem balcanici, dar suntem și punctuali, muncitori, și cu capacitate de 
auto-critică. Suntem și oarecum schizofrenici, oscilând ușor între extreme 
– ba suntem buricul pământului, ba suntem una dintre cele mai nenorocite 
nații de pe Pământ. Acest schizofrenism vine și cu rele și cu bune. Pe de o 
parte, mulți români cedează nervos și își iau talpa spre pășuni mai verzi (și 
de acolo, visează a se întoarce acasă), pe de altă parte, acest schizofrenism 
ne dă perspectivă – ne ajută să ne vedem cu diferiți ochi și ne ajută să nu 
săltăm cu tot corpul în brațele naționalismului și populismului. Când ai 
capacitatea de a înțelege, chiar și momentan, că nu ești parte a unei nații 
“alese”, ai inerent și capacitatea de a fi mai cald cu altul. 
 
Culmea e că avem, cred, mai multe în comun cu americanii decât cu orice 
nație europeană. Avem un spirit de frontieră și un individualism născut din 
eșecurile unui stat perpetuu depășit. Dar suntem și pe locul trei în lume la 
cantitatea de bere consumată pe cap de locuitor, și preferăm să bem berea 
pe terasă, nu singuri în fața televizorului. Suntem una din țările cu cea mai 
mare rată a emigrării, dar suntem și una din țările cu cea mai rapidă 
creștere economică din lume. 
 
Ce este poate o trăsătură mișto a românilor este că suntem comfortabili în 
propria piele, și nu ne sperie singurătatea, dar preferăm grupul. Cred că 
avem capacitatea să clădim comunități frumoase în orașele noastre. Nu 
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am știut niciodată că putem să facem acest lucru. Părinții noștri au fost 
mutați cu forța la oraș și, supravegheați constant de o Securitate 
omniprezentă (chiar și atunci când lipsea cu desăvârșire, era mereu în 
capul nostru), nu au reuști niciodată să creeze comunități trainice. Oamenii 
ieșeau la mici, bere și grătare, dar nu știai niciodată dacă prietenul cu care 
ciocneai o bere rece nu te dădea în gât la Securitate ulterior. Ca atare, 
relații de încredere, absolut vitale într-o comunitate solidă, nu s-au format 
decât în comunități izolate și neinteresante pentru aparatul opresiv al 
Statului. 
 
Pe măsură ce scăpăm de sechelele comunismului, începem să punem 
bazele pentru comunități adevărate. Avem în ADN-ul nostru ingrediente 
pentru a dezvolta comunități puternice, și comunități puternice vor fi baza 
pentru orașe puternice. 
 
 

3. COMUNITATE e ca DIETA 
Dieta este o îndelentnicire pe termen lung pentru mulți dintre noi. Ne 
apucăm cu aplomb de câte o dietă, Mai pierdem niște chile, dar, inerent, 
sfârșim prin al le pune rapid la loc. Când vedem șuncă și ciocolată uităm 
rapid de disciplina de aur menținută mai mult sau mai puțin timp. Trăim în 
vremuri de bunăstare și plenitudine și e greu să nu cazi pradă poftelor. Pe 
vremea lui Ceașcă visam cum ar fi să mâncăm hamburger și chips; acum nu 
știm cum naiba să le evităm mai bine. 
 
Cei care au ținut dietă la viața lor știu probabil că nu dieta este soluția, ci 
schimbarea unui stil de viață. La fel cum dușul de dimineață și spălatul pe 
dinți a devenit, pentru bună parte dintre noi, parte a rutinei zilnice, la fel 
trebuie ca mișcarea și o alimentație sănătoasă și echilibrată să devină parte 
a rutinei noastre zilnice. Până nu demult, oamenii făceau multă mișcare 
zilnic și mâncau în principal mâncare gătită acasă. Acum ne-am obișnuit cu 
McDonald’s la fiecare colț de stradă, kebab cu prietenii, sau livrare Glovo 
în miez de noapte. Luăm niște chipși de la Mega, numai pentru că putem, 
și spălăm totul cu Cola, căci Cola a ajuns mai ieftină decât apa minerală. 
 
Ei bine, la fel cum trebuie să ne chinuim să slăbim, trebuie să ne chinuim 
să clădim comunitate în ziua de azi. Căci, la fel cum este foarte ușor să 
găsim mâncare acum, este foarte ușor să găsim moduri de a ne umple ziua 
fără a interacționa cu alți oameni. Petrecem tot mai mult timp în fața 
televizorului, computer-ului sau a smartephone-ului și găsim tot mai multe 
scuze pentru a nu ieși afară și a freca coatele cu alții. 
 
Trebuie practic să învățăm să clădim comunitate. Eforturile de a clădi 
comunitate trebuie să devină parte a rutinei noastre zilnice. Pentru a avea 
comunități solide, clădirea acestor comunități trebuie să devină ca spălatul 
pe dinți – ceva ce facem zilnic, fără să ne gândim prea mult de ce facem 
acest lucru. Câteva rutine utile includ: 
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- Când avem de ales între a interacționa cu o persoană (indiferent cât 
de mult ne displace persoana respectivă) și cu un dispozitiv (laptop, 
telefon, televizor), să alegem mereu persoana. Trebuie să ajungem la 
punctul în care facem acest lucru automat. Trebuie un declic automat 
când o persoană vine să interacționeze cu noi. Vă garantăm că e-mail-
ul la care lucrați, articolul de pe Facebook, sau serialul de pe Netflix 
nu sunt la fel de importante ca persoana din fața voastră. 
 

- Pierdeți-vă zilnic în oraș. Părăsiți biroul sau apartamentul, unde 
petreceți bună parte din viață, și explorați împrejurimile. Dacă nu vă 
place să vă plimbați fără destinație, definiți o țintă zilnică – un loc de 
pelerinaj. 
 

- Preluați inițiativa în organizarea unor evenimente sociale. Nu 
așteptați să fiți mereu invitat la bere. Încercați măcar odată pe 
săptămână organizatorul/organizatoarea unui eveniment. Iar când 
mintea va găsi scuze pentru a nu socializa, dați-i peste față – în timp 
socializarea va deveni parte a rutinei de zi cu zi, iar mintea vă va trage 
de mânecă să nu uitați să ieșiți din propria cochilie. 

 
 

4. COMUNITATE = INEGALITATE 
Aceste rânduri vor fi, aproape sigur, citite cu sprâncenele ridicate. “Ce 
dracu’ au fumat ăștia de la UrbanizeHub? Sunt plecați cu pluta? Cum adică 
comunitate egal inegalitate?”. Nu dragilor, nu am nebunit. Aveți nițică 
răbdare cu noi, să ne explicăm mai pe îndelete.  
 
O să începem povestea la nivel macro… macro rău de tot – mai exact, la 
nivelul universului. Nu vă speriați, ajungem în curând și la noi pe planetă. 
Am început cu Universul în totalitatea sa, pentru că este cel mai simplu de 
explicat de ce inegalitatea, în doze sustenabile, joacă un rol esențial pentru 
societate și pentru o comunitate. Universul în sine s-a născut dintr-o mare 
ciorbă, în care toate particulele erau egale. Mai exact, nu existau galaxii, 
sisteme solare, planete, meteoriți, ș.a.m.d. Mai exact, nu exista viață. Când 
totul este egal, nu există mișcare, și, fără mișcare nu există viață. Când totul 
este egal cu totul, nu ai de ce să te miști, nu ai țintă și nici punct de plecare. 
Totul este stază. 
 
Universul viu și dinamic în care trăim este un univers în continuă mișcare 
și un univers profund inegal. Stelele sunt matroanele universului dând 
lumină, căldură și viață. Planetele gravitează în jurul stelelor; sateliții 
gravitează în jurul planetelor; meteoriții se plimbă hai-hui prin univers. 
Matroanele cele mai mari, stelele gigant, sfârșesc prin a deveni găuri 
negre, înghițind sistemele solare la care au dat viață în trecut și 
transformându-se și ele în sisteme perfect egale – fiecare bucățică de 
materie are exact aceiași valoare într-o gaură neagră, niciuna. 
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La fel e și pe Pământ, inegalitatea este parte inerentă a fiecărui sistem 
socio-economic. Nici nu ar avea cum să fie altcumva. Faceți experimentul 
mental, făcut acum ceva vreme de genialul George Orwell, și gândiți-vă 
cum ar arăta o societate unde noi toți suntem perfecți egali – unde 
persoana de lângă tine nu e nici mai deșteaptă, nici mai puternică, nici mai 
bună la fotbal, nici la politică. Fiecare persoană are exact aceleași 
caracteristici fizice (înălțime, grăsime, frumusețe) și aceleași aptitudini. 
Care ar fi motivul nostru pentru a ne scula dimineața și a trăi într-o astfel 
de societate. 
 
Bineînțeles, nu dorim să o luăm pe urmele lui Ayn Rand și să facem altar 
capitalismului sălbatic – departe de noi asta. O societate în care puterea e 
concentrată numai în câteva mâini, nu-și poate susține dezvoltarea. Sunt 
martore aici (absolut) toate regimurile autocratice/dictatoriale din lumea 
asta. Inegalitatea este nocivă atunci, când unii stau bine la toate, iar alții 
stau prost la toate. O inegalitate “sănătoasă” e una ce dă câte puțin, câte 
ceva la fiecare, combinată cu o societate ce îți dă instrumente pentru a 
câștiga mai mult – fără a-l lăsa pe altul pierdant. De exemplu, unul se poate 
naște deștept, dar urât ca muma pădurii. Deștept-urâtul și-o va lua 
probabil în freză bună parte din copilărie, dar când va intra în câmpul 
muncii va fi, probabil, cel ce dă la frumoși de lucru... ca atare, el va fi cel 
care dă în freză. 
 
Pentru cei dintre noi care nu suntem nici fantastic de deștepți nici 
fenomenal de frumoși, viața e o mare medie. Vom avea de-a lungul vieții o 
grămadă de interese, dar vom merge aplicat numai pe câteva domenii. Cei 
mai mulți dintre noi vom dedica cea mai mare parte din viața noastră 
familiei și jobului sau sectorului pe care îl alegem, de cele mai multe ori 
aleatoriu, după ce terminăm școala. S-ar putea să ne luăm chitară și să 
învățăm să cântăm, dar dacă nu dedicăm zi-lumină cântatului la chitară, 
șansele sunt mari să nu ajungem mari staruri. La fel, e posibil să ne placă 
tenisul, dar dacă nu ne dedicăm complet acestui sport, nu o să devenim 
Simona Halep peste noapte. Câțiva dintre noi vor avea tăria de carcater și 
energia lui Arnold Schwartzeneger sau a lui Elon Musk, și într-o singură 
viață vom reuși să ne reinventăm și să excelăm în mai multe domenii. Puțini 
dintre noi au însă suficientă benzină în rezervor pentru o astfel de 
transformare. 
 
Și așa ajungem la importanța inegalității pentru comunitate. Că ne place 
sau nu, orice comunitate trainică are și o structură ierarhică bine definită. 
Deciziile nu se iau prin plebiscit. Nu ar avea cum, căci s-ar ajunge să se 
discute interminabil pe toate temele sub cer – de la ce copaci să fie plantați 
în parc până la ce oră să fie deschise barurile. Și, bineînțeles, câți oameni, 
atâtea păreri. Ca atare, o comunitate trainică, are nevoie de lideri.  
 
De asemenea, nu toți vor face același lucru într-o comunitate. Unii vor fi 
liantul social care adună comunitatea la un loc (de exemplu, prietenii ce 
organizează petreceri). Alții vor mizantropii ce gândesc în singurătate 
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proiectele ce pot transforma o comunitate. Unii vor aduna la un loc 
capitalul necesar pentru investiții strategice, alții vor avea grijă de nevoiași. 
 
O comunitate trainică este o comunitate în care cu toții suntem inegali, 
dar în care fiecare dintre noi își găsește locul. 
 
Mai mult, într-o comunitate solidă, inegalitățile pot deveni o forță pozitivă. 
De exemplu, chiar dacă nu ajung mare jucător de fotbal, pot să merg să îmi 
susțin echipa favorită. Și nu e de mirare că în jurul echipelor de fotbal se 
formează de obicei comunități foarte solide. La fel, chiar dacă nu o să ajung 
mare chitarist, pot să merg să susțin trupele favorite de la mine din oraș, și 
să îi ajut pe ei să crească. O echipă de fotbal ce joacă cu stadionul plin, mai 
degrabă va câștiga decât una ce joacă mereu cu stadionul gol. Bineînțeles, 
o echipă ce câștigă mereu, va umple mult mai ușor stadionul. Dar, trebuie 
început undeva. 
 
Ca atare, dacă vă place fotbalul, dar nu puteți/doriți să vă antrenați 12 ore 
pe zi pentru a ajunge un jucător de top, puteți merge în fiecare week-end, 
două ore la stadion, pentru a susține echipa favorită. Asta este una din cele 
mai simple căi de a crea comunitate și se aplică în aproape orice domeniu 
– puteți susține artistul preferat din comunitate; politiciana preferată; 
puteți cumpăra produsele firmelor de succes locale; puteți citi articolele 
intelectualilor locali; etc., etc., etc. 
 
 

5. COMUNITATEA are nevoie de LEADERSHIP 
Că ne place sau nu, orice comunitate are nevoie de leadership. Aici nu ne 
referim neapărat că șefa de scară trebuie să dicteze ce anume trebuie să 
facă ceilalți locuitori din bloc, ci asumarea de către cei ce sunt buni într-un 
anumit domeniu responsabilitatea organizării celorlați în slujba unui scop 
comun. Cu cât mai mulți astfel de lideri are o comunitate, cu atât va fi mai 
dinamică și mai prosperă. De exemplu, un lider al comunității poate 
organiza toți părinții din zonă, și nu numai părinți, în organizarea unor 
spații de joacă sigure pentru copii din comunitate. Un alt lider din 
comunitate, poate organiza nopți de vizualizare filme sau meciuri de fotbal 
pe calcanul unui bloc. Un alt lider, poate mobiliza comunitate în plantarea 
de copaci și flori în zonele verzi din cartier. Un alt lider, poate organiza 
pensionarii ce doresc să se implice în viața comunității pentru a organiza 
centre de zi pentru copiii din cartier, unde părinții își pot lăsa copiii cât ei 
sunt la lucru. Un alt lider poate organiza comunitatea în introducerea de 
artă stradală în cartier (de exemplu, picturi pe calcanul blocului). 
 
În orice comunitate, oricât de letargică, veți găsi oameni care doresc să se 
implice în viața cetății, și oameni ce pot contribui, cu un efort minim pentru 
ei, la bunăstarea comunității. Cu toții suntem foarte buni într-un anumit 
domeniu, și putem să ajutăm pe alții ce caută genul de expertiză pe care 
noi o putem oferi. Sunt indivizi ce caută sugestii privind modul în care și-ar 
putea investi economiile, alții vor dori să facă o pagină web simplă pentru 
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afacerea lor, iar alții ar dori sprijin cu elaborarea unui PUZ în zona unde au 
teren. Comunitatea poate veni la un loc și se poate sprijini în îndeplinirea 
unor deziderate comune, cu efort minimal din partea celor mai 
experimentați în acest sector. 
 
Capacitatea noastră de a fi generoși se resfrânge înapoi asupra noastră 
într-un mod pozitiv. Acesta este un principiu general al universului, 
identificat de un filosof al timpurilor noastre, Peter Kaufman. Acesta și-a 
propus la un moment dat să înțeleagă cum funcționează absolut totul în 
universul nostru. Pentru a atinge acest deziderat, Kaufman s-a pus să 
citească articolul sumar de la finalul fiecărei reviste “Discover”. Aceste 
articole tratau, într-un mod abordabil pentru muritorii de rând, o problemă 
ștințifică de interes pentru umanitate. După ce a citit cam 144 astfel de 
articole, Kaufman a cuplat că toate datele culese de el pot fi puse în trei 
categorii mari: 
 
1. Tot ceea ce ține de universul inorganic, vechi de când timpul (mai 

exact 13 miliarde ani, cât se estimează a fi vârsta universului), și legat 
în principal de fizică și geologie. 

2. Tot ceea ce ține de universul biologic de pe Pământ, cu o vechime de 
aproximativ 3 miliarde ani. 

3. Tot ceea ce ține de universul uman, cu o vechime de câteva zeci de 
mii de ani. 

 
Bineînțeles, omenirea investește cel mai mare efort în a se înțelege pe sine, 
dar are rezultatele cele mai concrete și relevante din înțelegerea 
universului inorganic și biologic. De la legiile fizicii, la legiile evoluției și la 
psihologia umană, Kaufman a trecut printr-un volum mare de date și idei, 
și a identificat un principiu ce le unește pe toate. Astfel: 
 
1. În domeniul universului inorganic, “principiul acțiunii și reacțiunii” al 

lui Netwon, spune că orice acțiune asupra unui corp, acest corp va 
genera o reacțiune de aceiași marime. 

2. În domeniul universului biologic, Mark Twain spunea că dacă tragi o 
pisică de coadă, te vei alege cel mai probabil cu zgârieturi. 

3. În domeniul universului uman funcționează principiul “ochi pentru 
ochi”. Așa cum ne tratăm semenii, așa ne tratează și ei pe noi. 

 
Principiul universal al lui Kaufam este că în acest univers al nostru 
PRIMEȘTI CEEA CE OFERI. Dacă zâmbești ți se va zâmbi, dacă ajuți vei fi 
ajutat, dacă te implici pentru alții, alții de vor implica pentru tine. Este un 
principiu genial de simplu și un principiu ce ar trebui urmat de orice 
comunitate. 
 
 

6. COMUNITATEA = ACCES LA PUTERE 
Dacă o comunitate presupune inegalitate și are nevoie de leadership, ea 
trebuie și să creeze instrumentele pentru a permite cât mai multor oameni, 
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preferabil tuturor, acces la putere. Nu toți suntem făcuți să fim șefi de trib, 
dar toți dorim să avem o marjă de control asupra propriului destin – 
nimănui nu-i place să-i fie dictat cum să trăiască.  
 
Și aici vine o lecție importantă pe care ne-o dau americanii. SUA este cel 
mai lung și mai de succes experiment democratic din istoria omenirii. Îi 
ajută faptul că sunt puternici în America de Nord, cu o nație prietenă la 
nord, și una relativ mai puțin puternică la sud. Ei au înțeles însă ceva 
esențial de la începuturile lor. Au avut o serie de lideri înțelepți și 
inteligenți, ce au construit o fundație foarte trainică pentru societatea și 
economia americană. 
 
Mai întâi, l-au avut pe George Washington, care nu a fost un puț de 
inteligență dar a fost un puț de înțelepciune. După înfrângerea armatei 
britanice, popularitatea sa era așa de mare, încât s-ar fi putut instala, fără 
prea mare opoziție, ca lider perpetuu, până la moartea sa. El a refuzat însă 
să candideze pentru un al treilea termen prezidențial – primul lider mare 
din istoria omenirii care a renunțat de bună-voie la putere. Scopul gestului 
său a fost tocmai de a nu împământăni ideea de lider pe viață și de a 
încuraja rotația la putere, ca un principiu vital pentru o democrație 
sănătoasă. Chiar dacă istoria omenirii este piperată cu perioade de glorie 
ale unor lideri inspirați, aproape întotdeauna aceste perioade de glorie 
sunt urmate de perioade de restriște. Când prea multă putere este 
concentrată în prea puține mâini, apar inerent sincope, căci cei ce dețin 
puterea nu sunt experți buni în toate domeniile. Unu poate fi bun la război 
dar slab la economie; altul poate fi bun la economie dar slab în ceea ce 
privește sistemul educațional; altul e bun pe educație dar slab pe 
diplomație. 
 
Prin asigurarea rotației la putere (Harry Truman a introdus limita la două 
termene prezidențiale), americanii s-au asigurat că agenda societală nu 
este dominată pentru prea mult timp de un set limitat de teme (cele de 
interes pentru președintele în funcție). 
 
De asemenea, americanii au introdus o serie de instrumente în constituția 
lor care să prevină acapararea puterii de un un grup restrâns de oameni. 
Primul amendament al Constituției lor vizează protejarea libertății 
religioase, a libertății de exprimare, libertatea presei, libertatea  de 
întrunire și dreptul de a adresa petiții guvernului. Al doilea amendament, 
mult dezbătut în ziua de azi, este dreptul de a deține și purta arme. 
Oarecum, cel de-al doilea amendament a fost gândit pentru a asigura că 
primul amendament va fi respectat. Orice despot-în-devenire se va gândi 
de două ori să subjuge o populație când știe că populația aceea este 
înarmată până-n dinți.  
 
În zilele noastre, numai trei țări mai au inclus în constituție dreptul de a 
deține și purta arme (SUA, Mexic și Guatemala) și numai SUA nu include 
restricții în ceea ce privește condițile de a obține o armă (deși restricții sunt 
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impuse de fiecare stat în parte, cu unele state controlând strict vânzarea 
de arme, iar altele având aproape nici o restricție). Cazurile numeroase de 
omucideri cu arme în SUA readuc mereu în discuție nevoia de a regândi cel 
de-al doilea amendament al constituției, dar aceste dezbateri nu ajung de 
obicei niciunde, căci dreptul de a deține și purta arme asigura un deziderat 
simplu – accesul la “putere” pentru fiecare cetățean din SUA. 
 
Bineînțeles, UrbanizeHub nu militează pentru introducerea dreptului de a 
deține și purta arme în România. Militează însă pentru a crea mecanisme 
care să ofere fiecărui cetățean cât mai multe instrumente pentru a accesa 
puterea. Dreptul la vot este unul dintre aceste instrumente, nu foarte bine 
folosit de majoritatea comunităților din țară și din diasporă. Dreptul la 
educație de calitate pentru fiecare copil, este un alt instrument important. 
Dreptul la servicii de sănătate de calitate este altul. Dreptul  de acces facil 
la oportunități, oriunde în România și în afara României este altul. 
 
O comunitate puternică este una ce construiește pe punctele forte al 
fiecărui membru. O comunitate puternică este una ce permite acces la 
educație, formală și informală, de calitate, ce înlesnește accesul membrilor 
săi la oportunități oriunde pe planetă. 
 
 

7. COMUNITATEA are nevoie de ȚINTE și VICTORII 
Bineînțeles, o comunitate are nevoie de victorii. Nimeni nu vrea să 
încălzească banca unde echipa preferată de fotbal pierde mereu meciul. 
Pentru a avea victorii, trebuie mai întâi să definești ce anume constituie o 
victorie. Mai exact, îți trebuie un plan sau o strategie. Și aici se rupe mereu 
mâța la noi – ne plângem mereu că nu o ducem bine, dar nu știm să definim 
ce înseamnă bine pentru noi. Fugim o viață întreagă după bani, 
femei/bărbați, mici cu muștar și bere rece, și ne dăm seama, pe pat de 
moarte, că indiferent cât de mulți bani, femei/bărbați sau mici am avut la 
viața noastră, tot simțim că nu ne-am făcut plinul. Și e normal să simțim 
acest lucru, căci entropia oricărui sistem viu este să crească, să intre într-o 
perioadă de stază, să descrească, și, într-un final să moară. Deci dacă nu 
mai creștem, probabil undeva ni se pregătește mormântul. 
 
În același timp, nu putem nici să ne transformăm toți în preoți budiști, căci 
acesta ar fi sfârșitul omenirii – în incantații globale de tipul 
“ommmmmmmmm”. 
 
Cum spuneam la început, “fericirea e alți oameni”, iar printr-un joc de 
logică fericirea proprie ține în bună parte de măsura în care ști să îi faci pe 
alții fericiți. Mai exact, când sunt definite niște ținte, trebuie văzut cum 
acele ținte contribuie nu numai la propria bunăstare ci la bunăstarea 
comunităților din care facem parte. În această logică, un patron de firmă e 
bine să nu se gândească numai la propria bunăstare ci și la bunăstarea 
angajaților; un președinte de scară se poate gândi nu numai la 
contabilitatea de zi cu zi, ci și la cum câteva investiții făcute acum, pot 
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îmbunătăți imediat viața vecinilor de bloc, cu costuri ce se amoritzează pe 
viitor; noi toți putem avea mai multă grijă de spațiile verzi și publice din 
jurul nostru, pentru ca întreaga comunitate să se bucure de ele. 
 
 

8. COMUNITATEA are nevoie de AGORA 
Orice comunitate are nevoie de spații pentru a se aduna și a interacționa. 
Așa cum omenirea și-a găsit vocea în Agora din Atena, la fel fiecare 
comunitate trebuie să creeze spații de tip agora unde oamenii să vină la un 
loc. Covid-19 ne-a învățat să ne adunăm la un loc și virtual, dar nimic nu 
poate înlocui întâlnirile fizice – ele sunt motivul pentru care trăim.  
 
Culmea este că în timpul comuniștilor, au fost construite foarte puține 
spații de tip agora. Comuniștii erau numai cu numele – ei nu doreau ca 
oamenii să se adune și să își plănuiască viitorul, ci doreau ca toată lumea 
să urmeze dictate de la București. Ca atarele cartierele orașelor noastre 
duc lipsă de spații unde se poate crea comunitate. 
 
Unul din rolurile principale ale acestor spații de tip agora este să servească 
ca spații pentru școli informale. Cei mai buni profesori sunt cei cu 
experiență practică, și într-o comunitate se găsesc experți într-o mulțime 
de domenii. Veți avea aproape, probabil, doctori, economiști, patroni, 
arhitecți, sportivi, ș.a.m.d. Toți acești specialiști sunt și potențiali profesori, 
ce pot ajuta comunitatea să fie mai sănătoasă, mai activă, mai creativă, 
mai bogată. Trebuie mai întâi să creeze spații unde oamenii pot veni ușor 
la un loc și învăța unii de la alții. 
 
 

9. COMUNITATEA = OBICEIURI 
Alfred North Whitehead ne spune că “civilizația avansează extinzând 
numărul de operațiuni importante ce pot fi performate fără a ne gândi la 
ele”. Mai exact civilizația presupune dezvoltarea și internalizarea a cât mai 
multor obiceiuri. Spălatul pe dinți este un obicei; mersul pe bicicletă este 
un obicei; vorbitul este un obicei. Sunt obiceiuri în sensul că le facem 
intuitiv, fără să ne gândim foarte mult la ele. Gândiți-vă cât de ușor este să 
vorbești cu un conațional, și cât de dificil este să vorbești o limbă ce nu o 
ști foarte bine.  
 
Țările și comunitățile cele mai dezvoltate sunt cele cu cele mai multe 
obiceiuri importante internalizate în ADN-un lor. De exemplu, 
administrația publică din țările dezvoltate a automatizat multe din 
operațiunile ce la noi necesită analiză separată și o interpretare individuală 
a fiecărui caz în parte. Așa apare și corupția. Când o operațiune ține de 
interpretarea sau judecata unui funcționar public, apar și situațile în care 
devenim tentați să “lubricăm” sistemul pentru a judeca în favoarea 
noastră. Când operațiunea se face automat, fără interpretări, dispar și 
condițile ce favorizează corupția. 
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O comunitate sănătoasă trebuie să știe să creeze astfel de obiceiuri; 
trebuie să automatizeze lucruri ce îi asigură sustenabilitatea pe termen 
lung. Un exemplu excelent sunt “Federalist papers” – o colecție de 85 
articole și eseuri elaborate de Alexander Hamilton, James Madison și John 
Jay, ca fundație pentru Constituția SUA. Aceste eseuri și articole au fost 
scrise în numai 6 luni, cu scopul de a clădi câțiva piloni și principii clare 
pentru societate americană. Premisa de la care ei au plecat era (redăm 
textul în engleză, căci e greu să prinzi toate nuanțele în română): 
 

It has been frequently remarked, that it seems to have 
been reserved to the people of this country, by their 
conduct and example, to decide the important question, 
whether societies of men are really capable or not, of 
establishing good government from reflection and 
choice, or whether they are forever destined to depend, 
for their political constitutions, on accident and force. 

 
Principiile dezvoltate de acești trei mari oameni (deși Alexander Hamilton 
este considerat a fi autorul principal) au pus fundația Statelor Unite ale 
Americii, aceste principii devenind obiceiuri internalizate de fiecare 
american. Mai important, idei dezvoltate acum 250 ani, continuă să aducă 
dividende pentru ei în ziua de azi.  
 
Acum, nu orice comunitate are un Alexander Hamilton la dispoziție, dar 
are ceva mai bun – Google. Orice persoană are acum la câteva taste 
distanță, toate ideile mari ale omenirii. Trebuie numai să identifice ideile și 
principiile ce merită adoptate. 
 
 

10. COMUNITATEA = INOVARE 
O comunitate sănătoasă trebuie să găsescă resursele pentru a se 
reinventa. Dacă nu inovezi, vei fi mereu sclavul ideilor altora. Comunitățile 
ce inovează vor domina întotdeauna comunitățile rămase în urmă. 
 
În cartea “The Anarchy”, William Dalrymple discută, în detaliu, modul în 
care East India Company (EIC) a preluat controlul Indiei cu o armată de 
mercenari ce includea numai 500 englezi și vreo 2000 localnici. Cartea este 
o bijuterie de analiză istorică, și chiar dacă este destul de stufoasă merită 
efortul. Chiar dacă India a avut atunci un șir de guverne slabe și 
incompetente, ce au permis EIC să facă aproape tot ce a dorit, era totuși o 
țară cu 150 milioane locuitori, ce a fost practic prădată de una din primele, 
și cea mai mare atunci, companie multinațională a lumii. 
 
Englezii au încercat o abordare similară cu cea din India și în America. Acolo 
s-au lovit însă de o populație mult mai scăzută (numai vreo 2,5 milioane 
trăiau în SUA (actuală) atunci) dar mult mai bine pregătită. În India, o 
armată de mercenari de aproximativ 1.200 soldați, înarmați însă cu 
muschete și tunuri de ultimă generație, au făcut praf o armată de 70.000 
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soldați mughali înarmați numai cu săbii, într-una din bătăliile decisive prin 
care englezii au preluat controlul subcontinentului indian. 
 
Vremea conflictelor armate clasice a cam trecut (armele pe care le au la 
dispoziție majoritatea țărilor mari sunt mult prea puternice pentru a mai 
permite un conflict armat deschis și direct), dar a venit vremea conflictelor 
economice și diplomatice. În sfera economică, cine nu inovează își va avea 
mereu viitorul determinat de alții. Apple a ieșit cu iPhone-ul și a pus pe 
butuci Nokia, și prin extensie, economia Finlandei. iPhone-ul a făcut praf, 
de fapt, întregi sectoare economice. Uitați-vă în reclama de mai jos și 
vedeți câte din produsele electronice de numai acum câțiva ani, au 
dispărut pentru că au fost înlocuite de funcțiuni ale unui Smartphone. 
 
Șansele de a dezvolta inovații disruptive, cum o fac americanii, sunt slabe, 
pe termen scurt. Asta nu înseamnă, însă, că nu trebuie să încercăm. În cele 
ce urmează vom discuta cum s-ar putea face acest lucru. 
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Câte din aceste aparate electronice au fost înlocuite de un smart-phone 
în ziua de azi 
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RECOMANDĂRI 
Am discutat mai sus 10 idei și principii pentru comunități mai solide și în 
cele ce urmează vom veni și cu o serie de recomandări concrete. Vom 
încerca să ne focusăm pe lucruri ce pot fi făcute de fiecare dintre noi, fără 
un efort prea mare. Schimbările mari pornesc, aproape întotdeauna, de la 
mici eforturi. O comunitate este o înțesătură de reguli scrise și nescrise, iar 
aceste reguli, de asemenea, pornesc de la mici eforturi ale fiecăruia dintre 
noi. Sistemul democratic american a fost construit pe o serie de eseuri 
scrise de 3 oameni în mai puțin de 6 luni. 
 
Puțin câte puțin în fiecare zi, fiecare dintre noi poate contribui la clădirea 
unei comunități trainice. Mai jos includem câteva recomandări în acest 
sens. 
 
1. Fiți comunitatea ce o visați 

O comunitate puternică ține de acțiunile fiecărui individ. Și orice 
acțiune, indiferent cât de insignifiantă ar părea, contează. Nu trebuie 
să fiți un Ghandi pentru a avea un impact pozitiv asupra lumii și nu 
așteptați după alții să acționeze. Fiți un lider al comunității și fiți 
comunitatea ce o visați. 
 

2. Începeți cu pași mici, ușor de făcut 
Nu trebuie să începeți cu gesturi grandioase pentru a schimba 
comunitatea din care faceți parte. Puteți începe cu eforturi mai mici 
și susținute. De exemplu, dacă doriți o comunitate mai verde, puteți 
începe prin mici eforturi de îngrijire a spațiilor verzi din jurul locuinței. 
Când mergeți să aruncați gunoiul, puteți ridica și gunoi de pe spațiul 
verde pe lângă care treceți. 
 

3. Transformați acești pași mici în obiceiuri 
Dacă ați curățat odată spațiul verde din fața casei/blocului, în drum 
spre gunoi, faceți asta de fiecare dată când ieșiți cu gunoiul. 
Transformați asta într-un obicei precum spălatul pe dinți. În timp 
aceste obiceiuri se vor transforma într-un mod de a fi ce se va 
resfrânge și asupra altor aspecte din viața voastră. De exemplu, 
cititorii avizi, ce adună o bibliotecă mare de-a lungul vieții, ajung să fie 
și scriitori. Mai mult, există mai multe studii ce arată că acei copii ce 
cresc într-o casă cu multe cărți tind să dezvolte o pasiune pentru citit. 
 

4. Verbalizați altora schimbarea ce o visați 
Un studiu psihologic recent a demonstrat că unul din cele mai 
eficiente metode de a trece de la vorbe la acțiune este să verbalizăm 
ideile noastre. Spuneți altora cum ați dori să transformați 
comunitatea în care trăiți. Mai mult, recomandați-le ce ar trebui să 
facă pentru a schimba lucrurile. Când facem o recomandare altora, 
mintea noastră face de asemenea un declic. O recomandare este și 
un plan de acțiune și propunând niște pași și ținte altora, ne asumăm 
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și noi realizarea acestor pași și ținte. Practic, ne fraierim noi pe noi 
înșine – într-un sens bun. 
 

5. Puneți pe hârtie viziunea pentru comunitate 
Nu toată lumea este amică cu scrisul, dar toți cei care citiți aceste 
rânduri știți și să scrieți. O viziune pusă pe hârtie este și un contract 
pe care îl faceți cu voi înșivă, și cu Providența. Nu trebuie să scrieți 
romane dar efortul de a pune viziunea proprie pe hârtie, vă obligă să 
vă organizați ideile într-un mod coerent.  
 

6. Fiți pozitivi și constructivi 
Facebook ne-a dat tuturor o goarnă și megafon pentru a împărtăși cu 
restul lumii punctul nostru de vedere. Efectul a fost și unul pozitiv și 
unul negativ. Pe de o parte, Facebook-ul ne-a permis să devenim 
parte a unor comunități virtuale mult mai mari decât cele fizice în care 
trăim. Pe de altă parte, s-au creat falii tot mai mari între noi, căci 
Facebook-ul ne-a permis să tăiem din cercul nostru social oamenii cu 
care nu suntem de acord – chiar și pe teme neimportante pentru noi. 
Tonul discuțiilor virtuale și franchețea cu care ne verbalizăm ideile pe 
rețelele sociale nu s-ar regăsi niciodată într-o discuție pe viu. Nu uitați, 
însă, de legea universală discutată mai sus – orice acțiune în acest 
univers are și o reacțiune pe măsură. Dacă semănați ploaie veți primi 
furtună; dacă semănați grâu veți primi pâine. Fiți pozitivi și 
constructivi în acțiunile voastre. Chiar dacă nu sunteți de acord cu 
cineva (și este normal să fie așa), nu dați gratuit cu barda în ei, ci veniți 
cu propuneri concrete de îmbunătățire a lucrurilor. 
 

7. Cultivați o comunitate deschisă 
Nu săpați tranșee în jurul comunității din care făceți parte. Cultivați o 
comunitate deschisă unde oricine să își găsească locul. Nu uitați că 
bună parte din cei ce au schimbat omenirea în bine au fost membrii 
adoptați ai comunităților din care făceau parte. O analiză a 
recipienților premiului Nobel arată că acești vin disproporțional din 
rândul imigranților. O comunitate diversă vine și cu o diversitate mai 
mare de idei și soluții pentru problemele cu care se confruntă 
comunitatea. 
 

8. Permiteți tuturor accesul la putere 
Chiar dacă orice comunitate are lideri clari, este important ca toți 
membrii comunității să devină lideri într-un domeniu sau altul. Nici un 
om nu este expert în toate domeniile ce țin de bunăstarea unei 
comunități, și fiecare dintre noi are ceva de oferit – de cele mai multe 
ori suntem capabili de lucruri ce depășesc imaginația noastră... 
trebuie numai să fim împinși gentil într-o direcție sau alta. 
 

9. Creați un spațiu sigur pentru cei cu viziune diferită 
Ion Rațiu spunea că esența democrației ține în a te lupta până la 
ultima picătură de sânge pentru dreptul altora de a nu fi de acord cu 
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tine. O comunitate sănătoasă este una în care diferențele de opinie 
sunt permise și încurajate – cu mențiunea că nu ar trebui tolerate 
opțiunile ce direct sau indirect îngrădesc libertățile altora. Dacă vă 
aflați în grupul celor cu diferențe de viziune, încercați să vă canalizați 
energiile în gândirea unor alternative concrete și realiste. Nu realizați 
mare brânză dacă numai aruncați cu noroi, dați jos, și nu puneți nimic 
în loc. 
 

10. Cultivați încrederea între semeni 
Malcom Gladwell a publicat recent o carte foarte interesantă – 
“Talking to Strangers”. Cartea nu este printre cele mai titrate ale 
autorului, dar conține câteva idei foarte puternice. Ideea cea mai 
importantă ține de succesul comunităților ce au știut să cultive un 
climat de încredere între membrii comunității. Se dă exemplul 
serviciilor secrete americane, ce au fost infiltrate de agenți sovietici și 
cubanezi la nivel foarte înalt și mulți ani de zile, și despre serviciile 
secrete sovietice ce au fost aproape imposibil de penetrat. Serviciile 
secrete americane funcționau într-un mediu unde oamenii aveau 
încredere unii între alții (și ca atare puneau mai ușor botul la un spion 
străin), iar serviciile secrete sovietice funcționau într-un mediu în care 
oamenii nu aveau încredere în proprii prieteni sau chiar în membrii 
familiei. Nu trebuie să vă spunem care abordare a avut mai mult 
succes pe termen lung.  

 
Fiți buni, fiți activi, fiți implicați, fiți naivi și încrezători în oameni! Vă dorim 
spor la clădit comunitate! 
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