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Revista „Etnosfera” este un proiect editorial ce aparține 

Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice din cadrul 

Academiei Române, apărut în vederea diseminării rezultatelor 

muncii de cercetare și documentare a angajaților CESPE. Înființată 

în anul 2009 în format electronic, Revista a fost încă de la început 

un demers interdisciplinar ce a țintit o piață încă în formare, aceea 

a literaturii specializate din știința socială, fiind oferită cu titlul 

gratuit pe pagina de internet dedicată (www.etnosfera.ro, ISSN 

online 1844–5047). 

Arhiva conține 30 de numere (2009–2017) și 125 de 

articole. Regimul aparițiilor este, în prezent, de două numere pe an, 

iar principalele contribuții publicate aparțin membrilor colectivului 

CESPE, cărora li se adaugă materiale elaborate de colaboratorii 

Centrului. 

Subiectele tratate în cadrul Revistei țin de sfera științelor 

sociale și domenii conexe (sociologie, antropologie, geografie, 

comunicare, management, istorie etc.), și pun în circulație teme de 

interes precum: problematica minorităților etnice din spațiul 

românesc, comunicare și interculturalitate, perspective moderne și 

contemporane asupra societății, situația demografică a cultelor din 

România, promovarea și respectarea drepturilor omului, orientări 

și curente în geopolitica românească, comunitățile de români din 

afara granițelor țării, geopolitica migrației românești ș.a. 

În anul Centenarului Marii Uniri, s-a hotărât revitalizarea 

formatului și conținutului Revistei. Astfel, pe lângă refacerea 

formatului editorial și actualizarea componenței Colegiului 

științific și a celui de redacție, s-a realizat publicarea Revistei 

http://www.etnosfera.ro/


 
 

Etnosfera și în format tipărit (ISSN 2601-8497, ISSN-L 1844-

5047). În plus, ca urmare a Hotărârii Biroului Prezidiului 

Academiei Române, s-a aprobat includerea Revistei, începând cu 

anul 2018, în cadrul circuitului de publicații periodice ale 

Academiei Române, ce beneficiază de finanțare pentru editare, 

tipărire și distribuție. 

Echipa de manageriere a Revistei Etnosfera foloseşte un 

sistem de recenzare a articolelor trimise spre publicare în sistem de 

dublă anonimitate (double-blind peer review). Astfel, identitatea 

autorului/lor articolului şi a recenzorului/lor nu este cunoscută 

niciunei părţi, redactorul fiind singurul care desemnează 

recenzorul pentru un anumit material şi care cunoaşte identitatea, 

atât a autorului/lor, cât şi a recenzorului/lor. 
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Radu Baltasiu 

Ovidiana Bulumac 

 

Rezumat 

Materialul reprezintă o sinteză a contextului în care se află 

astăzi România, în anul Centenarului Marii Uniri. Subiectele tratate, deși 

succint, alcătuiesc un tablou cvasi–complet al realităților românești, fie 

ele sociale, culturale, economice sau (geo)politice. Chiar dacă datele 

prezentate nu sunt actualizate integral la nivelul anului curent, conținutul 

atrage atenția asupra marilor probleme cu care se confruntă societatea 

românească la nivel de sistem chiar și la 29 ani de la Revoluție. În final, 

materialul clarifică atât mecanismele care adâncesc fracturile societale 

evolutive ce riscă să alunge România din istorie, dar și potențialele 

soluții care ne pot scoate din criză. 

 

Cuvinte-cheie: criză, fracturi evolutive, stat, capitalism, democrație, 

justiție, demografie, privatizare, europenizare. 

Abstract 

The present analysis represents a synthesis of the context in 

which Romania is found today, in the year it celebrates the Centenary of 

the Great Union. The subjects treated, though briefly, form a quasi-

complete picture of the Romanian realities, be they social, cultural, 

economic or (geo)political. Even though the data presented is not fully 

updated at the level of the current year, the content draws attention to the 

major problems the Romanian society faces even 29 years after the 

Revolution. Finally, the paper clarifies both the mechanisms that deepen 

the evolutionary societal fractures that risk to drive Romania „out” of 

history, but also the potential solutions that can get us out of the crisis. 

 

Keywords: crisis, evolutionary fractures, state, capitalism, democracy, 

justice, demography, privatization, europeanization 
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Situația sintetică a României în prezent. Marile probleme 

La un sfert de veac de la căderea regimului comunist se 

impune realizarea unei diagnoze a societății românești în vederea 

identificării marilor probleme cu care aceasta se confruntă și a 

cauzelor pentru care starea de tranziție către o tot mai certă 

condiție periferială se perpetuează. Date fiind coordonatele și 

amploarea problematicii, este necesară efectuarea unei analize 

interdisciplinare. Redresarea oricărui context nefavorabil la o 

asemenea scală se face, însă, numai printr-o abordare holistă a 

problematicii, mai ales dacă plecăm de la ipoteza că orice 

problemă identificată nu poate fi analizată și nu i se poate conferi o 

potențială soluție prin simpla sa extrapolare din context. Din 

această perspectivă, prezentăm mai jos o situație sintetică a 

României în prezent, prin trimiterea la marile probleme 

identificate, structurate în funcție de contextul relevant (situația 

economică, cea socio-culturală și identitară, cea politică și cea 

geopolitică și geoeconomică). 

Context economic 

Averea României: atunci (1989) și acum (2011) 

Aflăm de la Adrian Vasilescu, consultant strategie al BNR, 

că averea României este de 42 de miliarde de euro şi, din acest 

punct de vedere, suntem una dintre cele mai sărace ţări din Europa. 

În consecinţă, la nivelul anului 2015
1
 nu se putea discuta despre 

intrarea noastră în zona Euro. Cu excepţia cifrei averii României, 

nimic nou. Doar dacă uităm să facem comparaţia: în 1989, averea 

României era de 16.000 miliarde lei după Constantin Cojocaru. Cu 

                                                           
1 Adrian Vasilescu, „România este o ţară foarte săracă. E greu de spus dacă 

intrăm în zona euro în 2015”, în Jurnalul Național, 23 nov. 2011, articol 

disponibil la adresa de internet  http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/adrian-

vasilescu-romania-este-o-tara-foarte-saraca-e-greu-de-spus-daca-intram-in-zona-

euro-in-2015-597349.html 

http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/adrian-vasilescu-romania-este-o-tara-foarte-saraca-e-greu-de-spus-daca-intram-in-zona-euro-in-2015-597349.html
http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/adrian-vasilescu-romania-este-o-tara-foarte-saraca-e-greu-de-spus-daca-intram-in-zona-euro-in-2015-597349.html
http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/adrian-vasilescu-romania-este-o-tara-foarte-saraca-e-greu-de-spus-daca-intram-in-zona-euro-in-2015-597349.html


10 
 

un curs valutar de 15 lei pentru un dolar, ajungem la frumoasa 

sumă de 1066 miliarde de dolari. Să zicem că dolarul era 

supraevaluat (cursul valutar spre finalul regimului comunist a 

oscilat între 4,7 și 30 lei pentru un dolar
2
). Dar oricum am judeca, 

de la 40 la 1000 de miliarde este o mare distanţă: acesta este 

costul democraţiei în România. Altfel spus, ne-am dezvoltat prin 

autodevorare. În sociologia economică, termenul folosit este cel de 

„redistribuire a veniturilor”
3
. 

Situația industriei și agriculturii românești 

Lichidarea producției și privatizările strategice imobilizante 

Pe vremea când România îşi lichida „centrele de putere” 

economică: Romtelecom (privatizată cu OTE – firmă de stat din 

Grecia – ţară cu experienţă capitalistă în domeniul telecom de 

invidiat?!) – după ce statul tocmai a construit o reţea de fibră optică 

naţională; a venit vremea CFR-ului („spart” într-o pleiadă de 

structuri slabe)
4
, apoi a Competrolului (ce a mai rămas din el a 

devenit Petrom–OMV după 2004, privatizată cu minuscula firmă 

OMV din Austria), a Companiei Naţionale de Electricitate   

                                                           
2 Stiucum.com, „Evoluția cursului de schimb și a pieței valutare [după 1989], 

articol disponibil la adresa de internet www.stiucum.com/economie/piata-

valutara/Evolutia-cursului-de-schimb-si63261.php.  

Banca Națională a României – BNR, Institutul Național de Statistică – INS, 

Ordinul nr. 2455/2003 privind cursul oficial leu/dolar SUA în perioada 1945-

1989, în vigoare de la 12.08.2003, ordin semnat de guvernatorul BNR, Mugur 

Isărescu și de președintele INS, Clementina Ivan Ungureanu, 

http://lege5.ro/Gratuit/gq2tmmjr/ordinul-nr-24555-2003-privind-cursul-oficial-

leu-dolar-sua-in-perioada-1945-1989.  
3 A se vedea Constantin Cojocaru în I. Bădescu, Reforma Oligarhică versus 

Calea Corporativă, Bucureşti, Ed. Romanitatea Orientală, 1997, p. 2. 
4 Mirabela Tiron, „Cât de bună a fost spargerea CFR-ului făcută la sfatul Băncii 

Mondiale având în vedere starea dezastruoasă de astăzi a căilor ferate?”, în Ziarul 

Financiar, 12 dec. 2010, articol disponibil la adresa de internet 

www.zf.ro/analiza/cat-de-buna-a-fost-spargerea-cfr-ului-facuta-la-sfatul-bancii-

mondiale-avand-in-vedere-starea-dezastruoasa-de-astazi-a-cailor-ferate-7807874. 

http://www.stiucum.com/economie/piata-valutara/Evolutia-cursului-de-schimb-si63261.php
http://www.stiucum.com/economie/piata-valutara/Evolutia-cursului-de-schimb-si63261.php
http://lege5.ro/Gratuit/gq2tmmjr/ordinul-nr-24555-2003-privind-cursul-oficial-leu-dolar-sua-in-perioada-1945-1989
http://lege5.ro/Gratuit/gq2tmmjr/ordinul-nr-24555-2003-privind-cursul-oficial-leu-dolar-sua-in-perioada-1945-1989
http://www.zf.ro/analiza/cat-de-buna-a-fost-spargerea-cfr-ului-facuta-la-sfatul-bancii-mondiale-avand-in-vedere-starea-dezastruoasa-de-astazi-a-cailor-ferate-7807874
http://www.zf.ro/analiza/cat-de-buna-a-fost-spargerea-cfr-ului-facuta-la-sfatul-bancii-mondiale-avand-in-vedere-starea-dezastruoasa-de-astazi-a-cailor-ferate-7807874
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(CONEL, „privatizată” şi ea cu firme de stat sau la care statele 

respective au participaţii importante din Cehia?!, Italia, Franţa). 

Sub pretextul că managerii de acolo furau, şi furau, într-adevăr, 

guvernele româneşti au lichidat întreprinderile şi au scăpat 

managerii.  

Ziarul Financiar scria în 2010, negru pe alb: „În 20 de ani, 

reforme peste reforme s-au abătut asupra căilor ferate române. 

Dintre acestea, cea mai drastică a fost spargerea căilor ferate în 

1998, la sfaturile Băncii Mondiale, care a condiţionat astfel 

finanţarea deficitului bugetar al României. 

Având aceste rezultate dezastruoase, se ridică însă 

întrebarea: a fost corectă această decizie, dar aplicarea sa a fost 

greşită sau, mai grav, însăşi spargerea căilor ferate în călători, 

marfă, infrastructură management şi active a fost o eroare 

strategică? 

Întrebarea se ridică ţinând cont atât de situaţia mai proastă 

a reţelei CFR astăzi faţă de 1990, cât şi de evoluţia din alte ţări ca 

Germania, Franţa sau Austria, unde căile ferate au rămas într-un 

holding prin care statul îşi poate realiza obiectivele strategice de 

îmbunătăţirea a vitezei de transport, de calitate şi de scădere a 

preţurilor”
5
. 

Romtelecom
6
 a fost privatizat în 1998 pentru suma de 

337,5 milioane de dolari, pentru 35% acțiuni, plus 16% uzufruct, 

deși compania fusese evaluată la 2 miliarde de dolari, iar statul 

român construise o rețea națională de fibră optică de peste 3600 

km începând cu 1992. Investițiile statului român în rețeaua 

Romtelecom doar pe ultimii 3 ani înainte de privatizare se ridicau 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Radu Sârbu, „Romtelecom – o privatizare discutabilă”, 22 iunie 2008, articol 

disponibil la adresa de internet http://radusarbu.blogspot.ro/2008/06/romtelecom-

o-privatizare-discutabil.html. 

http://radusarbu.blogspot.ro/2008/06/romtelecom-o-privatizare-discutabil.html
http://radusarbu.blogspot.ro/2008/06/romtelecom-o-privatizare-discutabil.html
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la aproximativ 1 miliard de dolari, conform declarațiilor lui Șerban 

Săndulescu, președintele Comisiei senatoriale de anchetă asupra 

privatizării Romtelecom, în martie 1999. Iată că, la câteva luni de 

la privatizare, în noiembrie 1999, apărea deja o Comisie de 

anchetare a privatizării Romtelecom. Presa de specialitate și 

Comisia erau interesate de „condițiile confuze în care a fost vândut 

un important pachet de acțiuni de la Romtelecom – societate cu 

capital majoritar românesc de stat – către OTE, societate cu capital 

de stat din Grecia ... [Totodată,] abuzurile sistematice ale noii 

conduceri a societății, concretizate, între altele, în fixarea arbitrară 

a tarifelor pentru convorbirile telefonice și impunerea 

obligativității clienților de a plăti un avans sub formă de garanții, 

avans care totalizează peste 54 milioane de dolari”. Alte probleme 

importante priveau „de ce operatori de rezonanță de telefonie fixă 

din Europa, precum France Telecom și KPN Olanda, au fost 

nevoiți să se retragă din fluxul competiției, fiind cunoscut faptul că 

motivul real al retragerii îl constituie aranjamentele de culise 

concretizate în impunerea  peste noapte a unor criterii ulterioare”
7
. 

Nu este de ignorat nici faptul că OTE își putea recupera 

„investiția” în Romtelecom în mai puțin de doi ani
8
.  

„Această „afacere” strigătoare la cer este rodul eforturilor 

conjugate ale marilor progresiști, democrați, liber-schimbiști și 

anticomuniști Emil Constantinescu, Victor Ciorbea, Radu Sârbu, 

Sorin Dimitriu, Sorin Pantiș... În disperarea sa de a demonstra că 

face privatizare, regimul Constantinescu a acceptat acest mișmaș 

păgubos cu grecii de la OTE care, la capătul unui lanț de tertipuri 

                                                           
7 Adevărul Economic, nr. 44 (398), 3–9 nov. 1999, „Jaful «RomTelecom»”, pp. 

15–19. 
8 Cotidianul, an IX, nr. 285, 16 apr. 1999, „Culisele privatizării ROMTELECOM. 

INTRACOM, principalul partener al OTE, produce tehnologie secretă pentru 

NATO şi PENTAGON. Grecii mizează pe o puternică influenţă în Balcani, pe 

mâna americanilor”, p. 13. 
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financiare (nu le numesc inginerii, pentru că mi se pare o jignire 

adusă acestui cuvânt nobil, oglindă a raționalității, preciziei și 

corectitudinii) întins pe 5 ani, vor să ajungă stăpânii absoluți ai 

Romtelecom pe te miri ce și mai nimic” – scria Cristian Tudor 

Popescu în 2002
9
.  

O trecere în revistă a operetei „privatizarea Romtelecom” 

o face chiar unul dintre principalii responsabili din partea statului 

român, Radu Sârbu, șeful Fondului Proprietății de Stat
10

. După 16 

ani de la privatizare, ministrul pentru societatea informațională, 

Răzvan Cotovelea, declara că „regretă privatizarea Romtelecom”
11

. 

Pe blogul său, Radu Sârbu recunoaște că valoarea Romtelecom 

scăzuse în 8 ani de la 2 miliarde la puțin peste 1 miliard dolari, în 

prețuri neactualizate (în prețuri actualizate valoarea Romtelecom în 

2006 față de 1998 ar fi de 800 milioane de dolari – 

measuringworth.com).  

CONEL – Electrica
12

. Privatizarea diviziei de distribuție 

și furnizare a energiei electrice este una dintre cele mai interesante 

afaceri a sfârșitului de secol XX în România. Primul ministru 

Ponta declara în iunie 2014 că „nu s-au respectat condițiile de 

privatizare”, la 14 ani după spargerea uneia dintre cele mai 

valoroase companii strategice: RENEL – Regia autonomă de 

electricitate, în Conel – Compania națională de energie electrică  și 

                                                           
9 Cristian Tudor Popescu, „Grecii cu calul, noi cu darul” în Ziarul Adevărul, 30 

oct. 2002. 
10 Radu Sârbu, op. cit. 
11 Ziarul Capital, „Regret privatizarea Romtelecom”, 25 sept. 2014, articol 

disponibil la adresa de internet www.capital.ro/regret-privatizarea-

romtelecom.html. 
12 Realitatea, „Privatizarea Electrica. Un colos de miliarde de euro, vândut la 

prețul minim”, 27 iunie 2014, articol disponibil la adresa de internet 

www.realitatea.net/privatizarea-electrica-un-colos-de-miliarde-de-euro-vandut-la-

pretul-minim_1471175.html. 

http://www.capital.ro/regret-privatizarea-romtelecom.html
http://www.capital.ro/regret-privatizarea-romtelecom.html
http://www.realitatea.net/privatizarea-electrica-un-colos-de-miliarde-de-euro-vandut-la-pretul-minim_1471175.html
http://www.realitatea.net/privatizarea-electrica-un-colos-de-miliarde-de-euro-vandut-la-pretul-minim_1471175.html


14 
 

Nuclearoelectrica – Societatea Națională și Regia Autonomă 

pentru Activități Nucleare. Cu toate acestea, statul a vândut 

Electrica în iunie 2014 cu 450 milioane de euro,  la un preț între 4 

și 10 ori mai mic decât valoarea activelor
13

 (evaluările 

specialiștilor citați de Ziarul Financiar, 13 iunie 2014, respectiv 

Realitatea, 27 iunie 2014). 

Divizia Electrica a Conel a fost înființată în 2000 și 

împărțită în mai multe filiale. În 2005, o parte dintre filialele 

Electrica au fost cumpărate în ponderi, începând cu 51% din 

acțiuni de către Enel (Italia), CEZ (Cehia) și E.On (Germania). În 

2014 statul a renunțat la participația sa de 51% la Electrica. 

Interesant este că o bună parte din agenții privatizării au fost state 

europene precum Italia – care deține circa 25% din Enel
14

 și Cehia 

– care deține 70% din CEZ
15

. Statul român, prin Electrica, aprecia 

în 2014 că CEZ, E.On și Enel aveau de plătit penalități în raport cu 

contractele de privatizare în valoare de 1,5 – 2 miliarde de euro
16

. 

                                                           
13 „«Raţiunea prin care se explică această diferenţă este foarte simplă. Electrica 

nu este proprietara acestei infrastructuri, ci concesionara, prin cele trei filiale de 

distribuţie. Filialele Electrica au o licenţă de concesiune pe 49 de ani pentru 

aceste active care aparţin însă statului român. Ceea ce are Electrica sunt doar 

veniturile obţinute din exploatarea activelor, nu reţeaua», explică Bogdan Iliescu, 

de la BRD Corporate Finance.” – Roxana Petrescu, „Construită azi de la zero, un 

investitor ar trebui să dea 4,5 mld. euro pentru o nouă Electrica. Statul o vinde la 

un preţ de 4 ori mai mic”, 13 iunie 2014, în Ziarul Financiar, articol disponibil la 

adresa de internet https://www.zf.ro/zf-24/construita-azi-de-la-zero-un-investitor-

ar-trebui-sa-dea-4-5-mld-euro-pentru-o-noua-electrica-statul-o-vinde-la-un-pret-

de-4-ori-mai-mic-12746853. Ceea ce omite expertul BRD să arate este că 

Electrica, ca firmă de stat, a fost desprinsă din Conel, care era proprietara 

întregului sistem național energetic, firmă de stat.   
14 MEF. Dipartimento del Tesoro, „Elenco delle Partecipazioni dirette del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze”,  

www.dt.mef.gov.it/it/partecipazioni/elenco_partecipazioni/.    
15 CEZ Group, „Shareholder structure”, www.cez.cz/en/cez-group/cez/structure-

of-shareholders.html.  
16 Wall Street, „De ce Electrica va fi divizată înainte de privatizare”, 18 dec. 2013, 

articol disponibil la adresa de internet www.wall-

https://www.zf.ro/zf-24/construita-azi-de-la-zero-un-investitor-ar-trebui-sa-dea-4-5-mld-euro-pentru-o-noua-electrica-statul-o-vinde-la-un-pret-de-4-ori-mai-mic-12746853
https://www.zf.ro/zf-24/construita-azi-de-la-zero-un-investitor-ar-trebui-sa-dea-4-5-mld-euro-pentru-o-noua-electrica-statul-o-vinde-la-un-pret-de-4-ori-mai-mic-12746853
https://www.zf.ro/zf-24/construita-azi-de-la-zero-un-investitor-ar-trebui-sa-dea-4-5-mld-euro-pentru-o-noua-electrica-statul-o-vinde-la-un-pret-de-4-ori-mai-mic-12746853
http://www.cez.cz/en/cez-group/cez/structure-of-shareholders.html
http://www.cez.cz/en/cez-group/cez/structure-of-shareholders.html
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/158972/de-ce-electrica-sa-va-fi-divizata-inainte-de-privatizare.html?gclid=CJ-RwL-x4sQCFa7JtAodsxgA6A
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Ca urmare a succesului privatizării, guvernul României a hotărât 

privatizarea completă a Electrica. 

OMV – „Österreichische Mineralölverwaltung”, în 2003, 

era cea mai mare companie industrială listată la bursă, din 

Austria
17

. În momentul achiziţionării PETROM, OMV avea o 

producţie de aproximativ 14000 de barili pe zi
18

, iar PETROM de 

circa 220000 de barili pe zi. Pentru a putea achiziţiona PETROM, 

OMV a trebuit să se împrumute cu 550 milioane de euro
19

. După 

achiziţionarea PETROM, această companie se transformă        

dintr-una prezentată adeseori ca pericol public la adresa 

„funcţionării economiei de piaţă”, devenind profitabilă, în primul 

semestru al anului 2005 având un profit de 164 milioane de euro 

(fiind de peste 5 ori mai mare decât înainte de privatizare). OMV 

beneficiază de marele avantaj al faptului că, deşi vinde produsele 

la preţuri europene, 82% din petrolul procesat în rafinăriile sale din 

România provine din România. În anul 2005, când costul barilului 

era de peste 46 dolari, costul de producţie al petrolului românesc 

era de 12,4 dolari, după cum declara directorul general adjunct al 

                                                                                                                       
street.ro/articol/Companii/158972/de-ce-electrica-sa-va-fi-divizata-inainte-de-

privatizare.html?gclid=CJ-RwL-x4sQCFa7JtAodsxgA6A.  
17 Adevărul, Petrom – de-acum pe mâna consultantului şi a echipelor de 

negociere”, 24 mai 2004, articol disponibil la adresa de internet  

www.adevarul.ro/financiar/PETROM-de-acum-consultantului-echipelor-

negociere_0_68993547.html. 
18 OMV on the move 2005. OMV Group in figures. OMV on the move in 2002. 
19 Jurnalul.ro, „OMV se împrumută pentru Petrom”, 1 dec. 2004, articol 

disponibil la adresa de internet  www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/omv-se-

imprumuta-pentru-petrom-55705.html. 

http://www.wall-street.ro/articol/Companii/158972/de-ce-electrica-sa-va-fi-divizata-inainte-de-privatizare.html?gclid=CJ-RwL-x4sQCFa7JtAodsxgA6A
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/158972/de-ce-electrica-sa-va-fi-divizata-inainte-de-privatizare.html?gclid=CJ-RwL-x4sQCFa7JtAodsxgA6A
http://www.adevarul.ro/financiar/PETROM-de-acum-consultantului-echipelor-negociere_0_68993547.html
http://www.adevarul.ro/financiar/PETROM-de-acum-consultantului-echipelor-negociere_0_68993547.html
http://www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/omv-se-imprumuta-pentru-petrom-55705.html
http://www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/omv-se-imprumuta-pentru-petrom-55705.html


16 
 

OMV
20

. De atunci, preţul internaţional al petrolului a crescut în 

medie cu 30%.
21

  

Producția, absentă din discursul contemporan și… din realitate 

Datoriile strivesc societăţiile. Implicaţiile sunt majore: de 

la pulverizarea clasei de mijloc şi, deci, secătuirea resursei 

ideologice „naturale” a societăţilor, până la masificarea 

societăţilor, transformarea lor într-o suma de inşi, o reţea de 

egolatrii. Dar nu despre consecinţele supraîndatorării dorim să 

semnalăm aici. Ci despre constanta absenţă a  producţiei din 

literatura recentă de specialitate, nu doar în sociologie, dar şi în 

economie. Reptila uriașă a datoriilor care comprimă lumea nu este 

decât un fenomen apărut ca urmare a ignorării sistematice, deja de 

aproape o jumătate de secol, a problemei producţiei. Criza este 

discutată doar la nivelul pieţelor financiare, la nivelul percepţiilor 

(ceea ce se numește, pompos și rațional, „behavioral economics”).  

Odată cu categoria cognitivă de producţie, rămân 

negândite şi, deci, neprotejate intelectual, ulterior economic şi 

politic, cele două locuri unde se produce valoarea: întreprinderea 

şi gospodăria. Cele care suferă cel mai mult astăzi. Nu întâmplător 

teoria valorii aproape că lipseşte din tratatele de economie 

contemporană şi, implicit, din discursul vulgarizat al acesteia din 

media şi politică. Fără aparatul cognitiv complet, orice adâncire în 

detaliul practicilor fiscale şi monetare (monetarism) pare a 

conduce spre criză, prin spirala îndatorării fără susținere 

productivă: banii nu pot fi doar tipăriți, ei reprezintă valoare 

                                                           
20 Adrian N. Ionescu, „Influenţe – Petrom ridică OMV”, 25 august 2005, 

Jurnalul.ro, articol disponibil la adresa de internet www.jurnalul.ro/bani-

afaceri/economia/influente-petrom-ridica-omv-38566.html.  
21 World Crude Oile Price (January 2001 – August 2008), 

www.treehugger.com/files/2008/08/price-of-oil-historical-perspective-graph-

data.php 

http://www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/influente-petrom-ridica-omv-38566.html
http://www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/influente-petrom-ridica-omv-38566.html
http://www.treehugger.com/files/2008/08/price-of-oil-historical-perspective-graph-data.php
http://www.treehugger.com/files/2008/08/price-of-oil-historical-perspective-graph-data.php
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încorporată, nu doar nominalizată de o bancă centrală sau de 

consensul psihologic al traderilor de pe marile burse. Valoarea 

încorporată se numește muncă, deci producție. 

Singura societate modernă care nu a neglijat acest aspect 

este Germania, care se reazemă pe o reţea de producţie 

unicat, atent legată de tradiţia muncii industriale cu tradiţia educa-

ţiei, într-o reţea complexă de întreprinderi de tipul capitalismului 

familial (aşa-numitul Mittelstand)
22

. Spre deosebire de alte dăţi 

când Germania a „verbalizat” lumii conceptul său despre lume (de 

la Bach la Kant etc.), astăzi, Germania este cvasiabsentă din 

peisajul marilor paradigme economice. Să nu se vadă pe sine? Nu 

ar fi exclus. Nu e pentru prima dată când sistemele economico-

sociale au autonomie mai mare decât capacitatea insului de a le 

percepe. Din acest punct de vedere, nu trebuie uitat că 

fenomenul uitării unor piese importante din panteonul gândirii 

omeneşti generează primitivism: barbarizarea societăţii.  

Situația exporturilor 

România cucerește primele locuri în topul economiilor 

exportatoare de materii prime (cereale, cherestea, gaze și petrol). 

Aici, problema este menținerea economiei românești într-o stare de 

perpetuă orbitare (C.D. Gherea) în jurul marilor puteri, căci 

exportul de materii prime și importul de produse finite cu valoare 

                                                           
22 Pentru un început al discuţiei pe acest subiect, vezi The Economist, „Germany's 

Economy. Angela in Wunderland. What Germany's got right, and what it hasn't”, 

3 feb. 2011, articol disponibil la adresa de internet  

https://www.economist.com/leaders/2011/02/03/angela-in-wunderland; The 

Economist, „Germany's Mittelstand. Beating China. German family firms are 

outdoing their Chinese rivals. Can they keep up?”, 30 iul. 2011, articol disponibil 

la adresa de internet  https://www.economist.com/business/2011/07/30/beating-

china; The Economist, „Germany's economic model. What Germany offers the 

world. Other countries would love to import Germany's economic model. But its 

way of doing tings is a lot less amenable to export than the wares it produces”, 14 

apr. 2012, articol disponibil la adresa de internet 

https://www.economist.com/briefing/2012/04/14/what-germany-offers-the-world. 

https://www.economist.com/leaders/2011/02/03/angela-in-wunderland
https://www.economist.com/business/2011/07/30/beating-china
https://www.economist.com/business/2011/07/30/beating-china
https://www.economist.com/briefing/2012/04/14/what-germany-offers-the-world
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mare generează fenomenul de dezvoltare al subdezvoltării 

(Wallerstein)
23

. 

Situația infrastructurii 

Cheltuielile în infrastructura din România vor creşte în 

medie cu 5% pe an până în 2025, mai rapid decât cele din Europa 

de Vest
24

. Dar, cu toate acestea, infrastructura rutieră de transport 

autohtonă va ajunge la acelaşi nivel ca în Vest în aproximativ 130 

de ani, dacă va fi păstrat ritmul actual de dezvoltare, arată într-un 

studiu compania de consultanţă A.T. Kearney
25

. 

Cu toate acestea, situația dezvoltării infrastructurii trebuie 

realizată strategic. Drumul şi satul; fractura în timp. Timpul 

contemporan „rupe” timpul şi viaţa satului. Exemplul tipic este 

drumul european care trece prin satul românesc împărţindu-l 

aproape ermetic în două. Şirul lung de tiruri, de neoprit ca un tren, 

„rupe” comunitatea și, în general, ecologia locuirii. Ce oferă acest 

fel de drum satului? Îi este aproape complet străin. Doar frustrările 

tinerilor (care îşi caută un loc de muncă aşa-zis „mai bun” decât 

cel „de-acasă”) le ia locurile de muncă şi tăria sufletească (le ia 

„ţărănia” şi-i transformă în navetişti sau în orăşeni, luându-le 

multora bunul simţ ţărănesc, întorşi cu spatele către propriile 

origini), le ia produsele (laptele de vacă cu 0,4 lei pe litru) şi 

                                                           
23 Agro-business, „România exportă materii prime ieftine şi importă produse 

finite scumpe”, 4 februarie 2014, articol disponibil la adresa de internet 

www.agro-business.ro/romania-exporta-materii-prime-ieftine-si-importa-produse-

finite-scumpe/2014/02/04/. 
24 Mediafax, „RAPORT: Cheltuielile cu infrastructura în România vor creşte în 

medie cu 5% pe an până în 2025”, 2 septembrie 2014, articol disponibil la adresa 

de internet  www.mediafax.ro/economic/raport-cheltuielile-cu-infrastructura-in-

romania-vor-creste-in-medie-cu-5-pe-an-pana-in-2025-13188718.  
25 Mediafax, „România va avea infrastructură rutieră ca în Europa de Vest peste 

130 de ani”, 4 mai 2009, articol disponibil la adresa de internet 

www.mediafax.ro/economic/romania-va-avea-infrastructura-rutiera-ca-in-europa-

de-vest-peste-130-de-ani-4286486.  

http://www.agro-business.ro/romania-exporta-materii-prime-ieftine-si-importa-produse-finite-scumpe/2014/02/04/
http://www.agro-business.ro/romania-exporta-materii-prime-ieftine-si-importa-produse-finite-scumpe/2014/02/04/
http://www.mediafax.ro/economic/raport-cheltuielile-cu-infrastructura-in-romania-vor-creste-in-medie-cu-5-pe-an-pana-in-2025-13188718
http://www.mediafax.ro/economic/raport-cheltuielile-cu-infrastructura-in-romania-vor-creste-in-medie-cu-5-pe-an-pana-in-2025-13188718
http://www.mediafax.ro/economic/romania-va-avea-infrastructura-rutiera-ca-in-europa-de-vest-peste-130-de-ani-4286486
http://www.mediafax.ro/economic/romania-va-avea-infrastructura-rutiera-ca-in-europa-de-vest-peste-130-de-ani-4286486
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veniturile (pentru a li-l vinde consătenilor la „magazinul din sat” 

cu 4 lei), îi integrează în circuitul mondial al produselor de slabă 

calitate (prin târgurile care nu mai unesc destinele, satele, omul cu 

animalele prin povestariu, ci aduce produse străine, fără „loc” în 

sat, de la roşii turceşti la lighene chinezeşti, prilej de înfăţişare 

scâlciată a tinerilor unii faţă de alţii, cu hainele devenite paiete). 

Ne aducem aminte că, până pe la jumătatea secolului al 

XIX-lea, satele româneşti erau construite în afara drumurilor. „Mă 

aflam ce-i drept, pe drumul cel mare, iar aici lucrurile se petrec pe 

dos decât în alte ţări. Prin alte părţi, o dată cu drumurile, apar şi 

satele; aici, satele dispar de pe drumuri: deoarece, pe drumurile 

cele mari, turcii jefuiau şi făceau cele mai multe fărădelegi. De 

aceea, satele se ascund înlăuntrul acestor câmpii, departe de 

drumuri”
26

. Și, după ce-au „ieşit la drum”, a dat peste ele 

comunismul. Apoi capitalismul eşalonului al II-lea al 

comunismului.  

Există și o altă perspectivă, aceea că drumul are valori 

pozitive atașate. Ne referim aici la „drumul pozitiv” al efectelor de 

relaţie – „linkages”, discutat în sociologia economică a lui Albert 

Hirschman
27

. 

De asemenea, pentru, probabil, prima menţiune a rolului 

negativ al „investiţiei” numită infrastructură, vezi Mihai 

Eminescu, Doina: „Şi cum vin cu drum de fier, / Toate cântecele 

pier, / Sboară pasările toate”
28

, cu menţiunea că drumurile de fier 

de astăzi din România sunt cu mult sub limita operării unei ţări 

                                                           
26 Saint-Marc Girardin în Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident, București, 

Editura Humanitas, 2002, p. 237. 
27 Albert Hirschman, Essays in Trespassing. Economics to Politics and Beyond, 

Cambridge, 1984, p. 65. 
28 Mihai Eminescu, Poezii tipărite în timpul vieții, vol. I, Ediție critică îngrijită de 

Perpessicius, București, Editura Fundației pentru Literatură și Artă „Regele Carol 

II”, 1939, p. 182. 
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civilizate. Trimiterea funcţionează mai degrabă pentru reţeaua de 

drumuri, care, fără să se dezvolte fizic, susţine vectori de circulaţie 

străine de normalul unei economii.  

De aceea, într-o recentă teorie a infrastructurii (Bulumac, 

2018), se poate vorbi despre o definiție sociologică și o tipologie: 

„Infrastructura reprezintă totalitatea principiilor (componenta 

ştiinţifică, doctrinară şi etică), a proiecţiilor (componenta de 

viziune şi securitate) şi a manifestărilor (componenta acţională, de 

implementare materială) care, aplicate stocului de resurse ale unei 

societăţi (materiale sau imateriale), creează dezvoltare sau, 

dimpotrivă, subdezvoltare. Cu alte cuvinte, infrastructura socială 

constituie suportul pentru circulaţia resurselor de orice natură. Din 

această perspectivă, infrastructura cuprinde tot ceea ce este necesar 

pentru buna funcţionare a unui spațiu. Dacă realizăm o transpunere 

a acestei definiţii în termenii paradigmei gustiene a sistemelor 

sociale şi politice (Gusti, 1968) atunci infrastructura este cea care 

asigură, de fapt, suportul pentru manifestări în raport cu cadrele. 

Suportul este atât de tip material, cât şi simbolic, iar finalitatea sa 

se referă la acţiunea socială de actualizare a potenţialului (a 

cadrelor), ceea ce face posibilă (sub)dezvoltarea. În această 

manieră, putem considera infrastructura, din perspectivă 

sociologică, un concept ce face referire la ansamblul de forţe 

implicate în procesul de construcţie sau deconstrucţie a unei 

societăţi”
29

. 

Reforma infrastructurii 

Să ne amintim de memoriul Asociaţiei Generale a 

Inginerilor Feroviari din România (AGIR), publicat într-un număr 

                                                           
29 Ovidiana Bulumac, Infrastructură și societate. Considerente teoretice și studii 

de caz [teză de doctorat], în curs de apariție, București, 2018. 
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special de către Ziarul Financiar pe 1 iunie 2011
30

. „Neglijată, 

dezorganizată, subfinanţata și uneori furată, calea ferata româna   

s-a prăbușit continuu în ultimii 20 de ani, încât vor trebui mulţi ani 

și sume importante ca să își revină și să își recapete locul pe care îl 

merită într-o economie naţională în curs de integrare europeană. 

De ce în Austria, Franţa, Germania căile ferate s-au menţinut într-o 

structura centralizată, sub forma de concern sau holding, 

păstrându-și toate activităţile amintite mai sus [?]”. 

Asociaţia Inginerilor menţionează că dezastrul a început în 

1998 când, la indicațiile Băncii Mondiale, un ministru hotărât, 

ajuns preşedinte, şi-a asumat „frumoasa” sarcină a demantelării 

unuia dintre cele mai coerente sisteme de transport europene. 

Șomajul în rândul tinerilor 

Potrivit analizei citate, rata șomajului în rândul tinerilor 

din țările OECD a ajuns la 15,7%, în timp ce în țările UE a fost de 

23,4% la începutul lui 2014, cu mici variații în ambele cazuri față 

de anul anterior. În România, deși în 2013 rata șomajului în rândul 

tinerilor era sub media europeană, în primul trimestru din 2014 

această rată a atins 25,7%, după o creștere continuă în ultimele trei 

trimestre
31

. 

                                                           
30 Mirabele Tiron, „Inginerii CFR acuză dezastrul căilor ferate. Simbolul 

decăderii infrastructurii feroviare este linia Bucureşti - Giurgiu, prima înfiinţată în 

România, care de şase ani este închisă”, 1 iunie 2011, în Ziarul Financiar, articol 

disponibil la adresa de internet  www.zf.ro/analiza/inginerii-cfr-acuza-dezastrul-

cailor-ferate-simbolul-decaderii-infrastructurii-feroviare-este-linia-bucuresti-

giurgiu-prima-infiintata-in-romania-care-de-sase-ani-este-inchisa-8306529. 
31 Ana-Maria Vasile, „EY: Şomajul în rândul tinerilor a ajuns la 25,7% în 

România, 52% dintre studenţi vor să înceapă o afacere”, 30 iulie 2014, în  

Agerpres, articol disponibil la adresa de internet 

www.agerpres.ro/economie/2014/07/30/ey-somajul-in-randul-tinerilor-a-ajuns-la-

25-7-in-romania-52-dintre-studenti-vor-sa-inceapa-o-afacere-13-32-45.  

http://www.zf.ro/analiza/inginerii-cfr-acuza-dezastrul-cailor-ferate-simbolul-decaderii-infrastructurii-feroviare-este-linia-bucuresti-giurgiu-prima-infiintata-in-romania-care-de-sase-ani-este-inchisa-8306529
http://www.zf.ro/analiza/inginerii-cfr-acuza-dezastrul-cailor-ferate-simbolul-decaderii-infrastructurii-feroviare-este-linia-bucuresti-giurgiu-prima-infiintata-in-romania-care-de-sase-ani-este-inchisa-8306529
http://www.zf.ro/analiza/inginerii-cfr-acuza-dezastrul-cailor-ferate-simbolul-decaderii-infrastructurii-feroviare-este-linia-bucuresti-giurgiu-prima-infiintata-in-romania-care-de-sase-ani-este-inchisa-8306529
http://www.agerpres.ro/economie/2014/07/30/ey-somajul-in-randul-tinerilor-a-ajuns-la-25-7-in-romania-52-dintre-studenti-vor-sa-inceapa-o-afacere-13-32-45
http://www.agerpres.ro/economie/2014/07/30/ey-somajul-in-randul-tinerilor-a-ajuns-la-25-7-in-romania-52-dintre-studenti-vor-sa-inceapa-o-afacere-13-32-45
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Absența clasei de mijloc 

România nu are clasă de mijloc: peste 80% din angajaţii 

români au salarii mai mici decât salariul mediu pe economie
32

, fapt 

ce blochează decolarea economiei românești (W.W. Rostow). De 

asemenea, această statistică atrage un semnal de alarmă în ceea ce 

privește stocul atitudinal și cel al inițiativel socio-economice, 

depozitat la nivelul societății în interiorul clasei mijlocii, ce posedă 

prin excelență simțul antreprenorial. 

Context socio-cultural și identitar 

Declin demografic 

România se află în al 29-lea an de declin demografic și 

această evoluție reprezintă una dintre principalele amenințări 

pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii (Vasile Ghețău, 

directorul Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” 

al Academiei Române, ian. 2015
33

). Reducerea populației cu 

aproximativ 3,2 milioane locuitori își are originea în scăderea 

naturală — 600.000 de persoane, emigrația definitivă — circa 

300.000 de persoane și în imensă emigrație cu schimbare doar a 

reședinței în alte țări — aproape 2,4 milioane de locuitori. În ceea 

ce privește rata fertilității, acest indicator se află în jurul valorii de 

1,3 copii/femeie începând cu anul 2000, comparativ cu 

aproximativ 3,7 în anii '70
34

. 

                                                           
32 Adelina Mihai, „Topul judeţelor din România cu cele mai multe salarii de peste 

5.000 de lei pe lună”, 14 aprilie 2015, în Ziarul Financiar, articol disponibil la 

adresa de internet www.zf.ro/zf-24/topul-judetelor-din-romania-cu-cele-mai-

multe-salarii-de-peste-5-000-de-lei-pe-luna-14119735.  
33 Ady Ivașcu, „Vasile Gheţău: România se află în al 26-lea an consecutiv de 

declin demografic”, 19 ianuarie 2015, în Agerpres, articol disponibil la adresa de 

internet   , www.agerpres.ro/economie/2015/01/19/vasile-ghetau-romania-se-afla-

in-al-26-lea-an-consecutiv-de-declin-demografic-13-06-40.  
34 Ibidem. 

http://www.zf.ro/zf-24/topul-judetelor-din-romania-cu-cele-mai-multe-salarii-de-peste-5-000-de-lei-pe-luna-14119735
http://www.zf.ro/zf-24/topul-judetelor-din-romania-cu-cele-mai-multe-salarii-de-peste-5-000-de-lei-pe-luna-14119735
http://www.agerpres.ro/economie/2015/01/19/vasile-ghetau-romania-se-afla-in-al-26-lea-an-consecutiv-de-declin-demografic-13-06-40
http://www.agerpres.ro/economie/2015/01/19/vasile-ghetau-romania-se-afla-in-al-26-lea-an-consecutiv-de-declin-demografic-13-06-40
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Fenomenul brain drain și migrația masivă a forței de muncă: 

„Plecați, plecați din Țară!” 

În intervalul 2003–2014, conform datelor furnizate de UE 

(Regulated Professions Database), cele mai afectate țări europene 

de fenomenul brain drain-ului (pierderea specialiștilor ce migrează 

pe piața internațională a forței de muncă în alte state decât cel de 

origine) sunt Polonia (33,207 profesioniști), Germania (29,670), 

România (26,496), Grecia (22,260). În cazul României, 

principalele destinații sunt Italia, Belgia, Spania și Marea Britanie. 

Cele mai recente statistici Eurostat arată că România este 

cea mai afectată țară din Uniunea Europeană la capitolul emigrație, 

conform datelor din 2017
35

. În timp ce media europeană este 4%, 

aproape 1 din 5 români (19,7%) trăiește în altă țară decât cea de 

origine. Iar aici vorbim numai de statistica oficială, numerele reale 

fiind semnificativ mai mari. 

 
Președintele țării de la acea vreme, Traian Băsescu, în 

timpul exercitării mandatului, a numit emigrația drept „cea mai 

                                                           
35 Disponibile la adresa 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-

EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942-b2a4-5761edacda37  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942-b2a4-5761edacda37
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8926076/3-28052018-AP-EN.pdf/48c473e8-c2c1-4942-b2a4-5761edacda37
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dinamică și curajoasă” parte a națiunii române
36

, adăugând un an 

mai târziu: „Le mulţumesc celor care muncesc în străinătate şi nu 

se întorc în ţară pentru a cere şomaj”
37

. Astfel, elitele guvernante 

(căci acest exemplu nu este solitar, ci dimpotrivă), în loc să 

identifice un fenomen social ce poate destabiliza serios societatea 

românească, îl încurajează să se dezvolte.  

Un ins care emigrează pentru a lucra sub nivelul calificării 

sale este pierdere în ordinea civilizaţiei. Este pierdere de substanţă 

naţională (Madgearu). Şi chiar dacă ar lucra la nivelul calificării 

sale, va contribui la PIB-ul altora (mai exact Produsul Național 

Brut), indiferent de comportamentul său de consum. Faptul că un 

absolvent român de sociologie sau de politehnică se duce să 

lucreze în afară nu este același lucru cu faptul că un britanic se 

duce la muncă în Franţa. Cele două ţări occidentale sunt egale din 

punctul de vedere al valorificării forţei de muncă şi se află în 

raporturi de schimb echivalente. La noi, hemoragia rămâne 

pierdere de substanță națională, e parte a jafului pe scară largă 

care, de la lichidarea fabricilor, a trecut la vaporizarea stocului de 

abilităţi. În instituţiile cheie o să rămână doar acea specie adaptată 

la o anume selecţie a valorilor. Desigur, e bine că pleacă, dintr-un 

singur punct de vedere: că fug de pe un teatru de război social, fug 

de la locul jafului. Aşa cum satele se ascundeau din calea turcilor 

și nu „s-au arătat în dreptul drumurilor” decât târziu, după 1877, 

aşa şi inşii de azi, aptitudinile lor, se refugiază din calea 

                                                           
36 V.M., „Traian Basescu: Romanii plecati din tara reprezinta partea cea mai 

dinamica a natiunii”, 29 septembrie 2009, în HotNews, articol disponibil la adresa 

de internet  https://www.hotnews.ro/stiri-politic-6218390-traian-basescu-romanii-

plecati-din-tara-reprezinta-partea-cea-mai-dinamica-natiunii.htm.  
37 Nicoleta Nicolae, „Băsescu: Le mulţumesc celor care muncesc în străinătate şi 

nu se întorc în ţară pentru a cere şomaj”, 4 august 2010, în Mediafax, articol 

disponibil la adresa de internet https://www.mediafax.ro/social/basescu-le-

multumesc-celor-care-muncesc-in-strainatate-si-nu-se-intorc-in-tara-pentru-a-

cere-somaj-6775397.  

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-6218390-traian-basescu-romanii-plecati-din-tara-reprezinta-partea-cea-mai-dinamica-natiunii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-6218390-traian-basescu-romanii-plecati-din-tara-reprezinta-partea-cea-mai-dinamica-natiunii.htm
https://www.mediafax.ro/social/basescu-le-multumesc-celor-care-muncesc-in-strainatate-si-nu-se-intorc-in-tara-pentru-a-cere-somaj-6775397
https://www.mediafax.ro/social/basescu-le-multumesc-celor-care-muncesc-in-strainatate-si-nu-se-intorc-in-tara-pentru-a-cere-somaj-6775397
https://www.mediafax.ro/social/basescu-le-multumesc-celor-care-muncesc-in-strainatate-si-nu-se-intorc-in-tara-pentru-a-cere-somaj-6775397
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politicianismului care aproape că nu are culoare politică, a 

incompetenţei crase şi cronice. Lumea pleacă de durere, nu ca 

englezul în Franţa. Nu e nicio migraţie funcţională. România nu e 

locul unde „să ne alegem viaţa”, e locul din care se fuge pentru a 

rămâne în viaţă onorabil. Tot atât de interesant este că logica 

încurajării hemoragiei demografice este dublată de mentalitatea 

„poporul e devină”: „Nu mă simt reponsabil pentru soarta ţării, toţi 

cei 22 de milioane suntem responsabili” – afirma același 

preşedinte la începutul lui iulie 2010
38

. 

Avorturile  

2013 a fost primul an în care numărul de născuţi vii a fost 

mai mic de 180.000. După revoluţie s-a înregistrat un trend 

descrescător, au mai existat şi mici perioade de creştere, dar 2013 a 

marcat acest minim. Din seriile de date este evident că am atins 

minimul din 1960, dar și minimul de după al Doilea Război 

Mondial
39

. Mai mult, conform datelor INS, avem cel mai mic 

număr de născuți-vii de după 1876 și cel mai mare spor negativ din 

istorie
40

. 

                                                           
38 Iulian Leca, „22 de milioane de responsabili, niciun vinovat”, 8 iulie 2007, în 

Ziare.com, articol disponibil la adresa de internet 

www.ziare.com/basescu/presedinte/opinii-22-de-milioane-de-responsabili-niciun-

vinovat-1027896. 

Ziarul Financiar, „Partea de creaţie a brandului turistic a costat 94.600 euro, 

diferenţa [până la 900.000 euro!!!] însemnând cercetările de piaţă”, 31 iulie 2010,  

articol disponibil la adresa de internet www.zf.ro/media-advertising/partea-de-

creatie-a-brandului-turistic-a-costat-94-600-euro-diferenta-pana-la-900-000-

cercetari-de-piata-6748309. 
39Ovidiu Tempea,  „Numărul naşterilor din 2013 a scăzut sub 180.000, RECORD 

NEGATIV pentru ultimii 70 de ani”, 5 iunie 2014, în Mediafax,  articol disponibil 

la adresa de internet www.mediafax.ro/social/numarul-nasterilor-din-2013-a-

scazut-sub-180-000-record-negativ-pentru-ultimii-70-de-ani-12698878.  

40 Răzvan Marica, „Date INS: Avem cel mai mic număr de născuți-vii de după 

1876 și cel mai mare spor NEGATIV din istorie. Despre avorturi nu vorbește 

nimeni în Parlament...”, 15 februarie 2017 în Activenews, articol disponibil la 

http://www.ziare.com/basescu/presedinte/opinii-22-de-milioane-de-responsabili-niciun-vinovat-1027896
http://www.ziare.com/basescu/presedinte/opinii-22-de-milioane-de-responsabili-niciun-vinovat-1027896
http://www.zf.ro/media-advertising/partea-de-creatie-a-brandului-turistic-a-costat-94-600-euro-diferenta-pana-la-900-000-cercetari-de-piata-6748309
http://www.zf.ro/media-advertising/partea-de-creatie-a-brandului-turistic-a-costat-94-600-euro-diferenta-pana-la-900-000-cercetari-de-piata-6748309
http://www.zf.ro/media-advertising/partea-de-creatie-a-brandului-turistic-a-costat-94-600-euro-diferenta-pana-la-900-000-cercetari-de-piata-6748309
http://www.mediafax.ro/social/numarul-nasterilor-din-2013-a-scazut-sub-180-000-record-negativ-pentru-ultimii-70-de-ani-12698878
http://www.mediafax.ro/social/numarul-nasterilor-din-2013-a-scazut-sub-180-000-record-negativ-pentru-ultimii-70-de-ani-12698878
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Numărul întreruperilor de sarcină care au avut loc între 

1958 şi 2008 este mai mare decât populaţia actuală a României. 

Cifrele înregistrate: 22.178.906 avorturi (Centrul de Calcul, 

Statistică Sanitară şi Documentare din cadrul Ministerului 

Sănătăţii). Media era de 3 avorturi de femeie, pe când în Occident 

o femeie a făcut, tot în medie, cel mult un avort
41

. Însă, după 2008, 

numerele au crescut. În decembrie 2017 România era pe locul întâi 

în Europa la numărul de avorturi: 80 de mii pe an. Mai exact, „sunt 

480 de avorturi la 1.000 de naşteri, ceea ce înseamnă că aproape 

jumătate din copiii concepuţi sunt avortaţi, o rată de peste două ori 

mai mare decât media Uniunii Europene”
42

.  

Situația comunităților românești din vecinătate 

România se află printre puținele state europene care nu 

posedă o politică externă constantă pe problematica comunităților 

etnicilor români din afara granițelor, cu precădere a celor aflați în 

zona de vecinătate. În țări precum Ungaria, Ucraina, Bulgaria, 

Serbia, Grecia, Albania și Macedonia, comunitățile istorice 

românești nu beneficiază de cele mai elementare drepturi 

(educație, recunoaștere ca minoritate națională, drepturi politice 

etc.). Ca urmare a acestui fapt, sunt în pericol de a-și pierde 

identitatea națională, culturală, lingvistică și religioasă, ceea ce 

duce inevitabil la diminuarea proiecției puterii statului român pe 

                                                                                                                       
adresa de internet https://www.activenews.ro/prima-pagina/Date-INS-Avem-cel-

mai-mic-numar-de-nascuti-vii-de-dupa-1876-si-cel-mai-mare-spor-NEGATIV-

din-istorie.-Despre-avorturi-nu-vorbeste-nimeni-in-Parlament...-141058.  
41 Dan Gheorghe, „Cum a ajuns România să aibă 22 milioane de avorturi”, 20 

februarie 2011, în România Liberă, articol disponibil la adresa de internet 
https://romanialibera.ro/special/reportaje/cum-a-ajuns-romania-sa-aiba-22-

milioane-de-avorturi-217321. 
42 Florica Cherecheș, „Date referitoare la numărul avorturilor din România, în 

ultimii 3 ani”, 21 decembrie 2017, disponibil la adresa de internet 

http://www.fchereches.ro/date-referitoare-la-numarul-avorturilor-din-romania-in-

ultimii-3-ani/.  

https://www.activenews.ro/prima-pagina/Date-INS-Avem-cel-mai-mic-numar-de-nascuti-vii-de-dupa-1876-si-cel-mai-mare-spor-NEGATIV-din-istorie.-Despre-avorturi-nu-vorbeste-nimeni-in-Parlament...-141058
https://www.activenews.ro/prima-pagina/Date-INS-Avem-cel-mai-mic-numar-de-nascuti-vii-de-dupa-1876-si-cel-mai-mare-spor-NEGATIV-din-istorie.-Despre-avorturi-nu-vorbeste-nimeni-in-Parlament...-141058
https://www.activenews.ro/prima-pagina/Date-INS-Avem-cel-mai-mic-numar-de-nascuti-vii-de-dupa-1876-si-cel-mai-mare-spor-NEGATIV-din-istorie.-Despre-avorturi-nu-vorbeste-nimeni-in-Parlament...-141058
https://romanialibera.ro/special/reportaje/cum-a-ajuns-romania-sa-aiba-22-milioane-de-avorturi-217321
https://romanialibera.ro/special/reportaje/cum-a-ajuns-romania-sa-aiba-22-milioane-de-avorturi-217321
http://www.fchereches.ro/date-referitoare-la-numarul-avorturilor-din-romania-in-ultimii-3-ani/
http://www.fchereches.ro/date-referitoare-la-numarul-avorturilor-din-romania-in-ultimii-3-ani/
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plan regional și european. Mai jos avem o trecere în revistă a 

acestor populații autohtone, rămase de-a lungul istoriei în afara 

granițelor statului român modern. 

În Ungaria trăieşte o comunitate românească formată din 

aproximativ 27 – 30.000 de membri (această cifră fiind susţinută 

de liderii organizaţiilor româneşti), în timp ce statisticile oficiale 

ungare, publicate în urma recensământului populaţiei din 1990, 

prezintă numărul etnicilor români ca fiind mult mai mic: după 

naţionalitate 10.740, iar după limbă maternă 8.730. Explicaţia 

faptului că o comunitate care, la începutul acestui secol, număra pe 

teritoriul actual al Ungariei aproximativ 200.000 de persoane, a 

scăzut atât de drastic, se datorează procesului de asimilare şi 

maghiarizare forţată la care au fost supuşi românii, ca de altfel 

toate celelalte minorităţi din această ţară, atât din partea guvernelor 

interbelice, cât şi a celor comuniste şi succesoare căderii regimului 

în 1989. 

Conform rezultatelor ultimului recensământ, din 31 martie 

1991, în R.F. Iugoslavia trăiesc 38.832 români (1,93% din 

populaţia Voivodinei) şi 17.000 vlahi, cifre mult inferioare 

numărului real al apartenenţilor etniei române din ţara vecină, în 

condiţiile în care se estimează de către reprezentanţi autorizaţi ai 

acestei populaţii că numai în Timoc există cel puţin 250 – 300.000 

de români / vlahi. Situaţia în cadrul comunităţii româno/vlahe din 

Serbia de Răsărit (Timoc) rămâne, în continuare, dificilă, aceştia 

nefiind recunoscuţi, ca minoritate naţională şi, implicit, 

nebeneficiind de drepturile şi libertăţile aferente. 

În total, la sfârşitul anului 1939, numărul românilor din 

Bulgaria era estimat la 150.000. Deşi în materialele publicate în 

anul 1965 (ulterior nu s-au mai publicat date oficiale cu privire la 

minorităţi) se menţionează circa 6.000 de români, unii istorici şi 

specialişti bulgari apreciază că, în prezent, în Bulgaria trăiesc 
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aproximativ 125.000 – 150.000 de români, concentraţi în partea de 

nord-vest (Vidin, Lom, Sviştov, Nikopol, Vraţa, Mihailovgrad, 

Bregovo, Ostrov ş.a.), în sud-vest, pe valea râurilor Struma şi 

Mesta (Macedonia Pirină, în jurul oraşului Blagoevgrad) şi în 

Dobrogea  (Silistra, Tutrakan, Dobrici, Balcik etc.). Minoritatea de 

naţionalitate română este a doua ca importanţă şi număr, după cea 

turcă.  

Populaţia românească predomina în trecut, ca populaţie 

autohtonă, în Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud. În prezent, 

prin deznaţionalizare şi genocid în perioadele imperiului rus şi 

Uniunii Sovietice, populaţia românească a devenit minoritară. 

Potrivit datelor neoficiale deţinute de Societatea Culturală a 

Românilor „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, comunitatea românilor 

din Ucraina ar depăşi 500.000 persoane, dar care, astăzi, se află 

într-un context internațional deosebit, atât cei din Transcarpatia și 

Bucovina, cât și cei din Sudul Basarabiei (controlarea Crimeei de 

către Vladimir Putin și destabilizarea regimului de la Kiev). 

Populaţia aromână de pe teritoriul actual al Fostei 

Republici Iugoslave Macedonia, cunoscută mai mult sub numele 

de vlahi, însumează potrivit datelor culese din diferite surse între 

150.000 şi 180.000 persoane, trăind în grupuri compacte în Bitolia, 

Ohrid, Prilep şi împrejurimile acestora, precum şi pe Valea 

Vardarului. Datele oficiale conform recensământului din 1991 

consemnează doar 7.764 vlahi (aromâni), cifră care este departe de 

a reflecta realitatea.  

Numeric, populaţia aromână din Albania era estimată, în 

anul 1939, de sursele diplomatice româneşti, la circa 35.000 – 

40.000 de persoane. În statisticile oficiale, aromânii nu au figurat, 

ei fiind incluşi în naţiunea dominantă albaneză. După cel de-al 

Doilea Război Mondial, autorităţile albaneze au dus o politică de 

asimilare a aromânilor care nu erau recunoscuţi ca entitate separată 
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şi nu au avut posibilitatea de a se instrui în limba română. Până  în 

decembrie 1989, statul român nu a întreprins niciun demers pentru 

sprijinirea şi respectarea drepturilor minorităţii aromâne până în 

2017, când minoritatea aromână (nu română) a fost recunoscută în 

premieră ca minoritate națională. 

Educația, la reformă (2010) 

Reforma educaţiei 

Inflaţia de diplome universitare este procesul democratic-

capitalist prin care politica se apără de competenţă, macerând-o 

prin denaturarea celui mai important proces educaţional: relaţia 

dintre profesor şi elev/student, descentrând-o prin plasarea 

centrului de greutate al învăţământului pe tânăr. Relaţia de 

tutoriat, tocmai când a fost introdusă „europeneşte” în curriculă, a 

dispărut din relaţia reală. Într-o relaţie comercială elevul–

studentul–masterandul–doctorandul este stăpânul. Cunoașterea 

devine relaţie de putere. Atunci nu ar trebui să predea elevii–

studenţii? De fapt, deja se întâmplă. Avem studenţi, lectori, care 

ţin ore în locul profesorilor în zone unde „mintea lor e mai candidă 

decât o floricică”, în logica sistemului, nu ca exerciţiu sau 

ucenicie.  Mai mult, reforma învăţământului a plasat competenţa 

evaluării instituţiilor de învăţământ în afara specialiştilor şi a 

construit o birocraţie înfiorătoare care măsoară „porcii care 

zboară”, dând calificative universităţilor. După ce le-ai creat un 

cadru aberant în raport cu dezvoltarea personală, profesională și 

instituțională, vii şi le dai note, tot tu, stat. Pe baza acestor 

calificative se produce a treia fractură-descentrare: „finanţarea 

urmează elevul”
43

, nu cunoaşterea.  

                                                           
43 Mediafax, „Funeriu: în 2012, costul standard pe elev va fi un pas uriaș spre 

echitate”, 3 ian. 2012, articol disponibil la adresa de internet 
www.mediafax.ro/social/funeriu-in-2012-costul-standard-pe-elev-va-fi-un-pas-

urias-spre-echitate-9122608. 

http://www.mediafax.ro/social/funeriu-in-2012-costul-standard-pe-elev-va-fi-un-pas-urias-spre-echitate-9122608
http://www.mediafax.ro/social/funeriu-in-2012-costul-standard-pe-elev-va-fi-un-pas-urias-spre-echitate-9122608
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Democraţiile sunt obligate să fie societăţi 

performante. Democratic este doar sistemul politic căci, în rest, 

societăţile democratice sunt... meritocratice. Egalitate înseamnă 

egalitate de şanse nu egalizarea persoanelor. Banii trebuie duşi 

acolo unde se pot înmulţi prin cunoaştere, acolo unde aceasta este 

performantă.  „Profii” (profesorii aduşi la stadiul de „legumă 

cetăţenească”, dar „de gaşcă”) trebuie să facă marketing pentru a 

distribui cunoaştere. Dar atragerea elevilor-studenţilor la cursuri 

înseamnă poveşti, nu cunoaştere. Cunoaşterea este una dintre cele 

mai grele ocupaţii omeneşti (o persoană care gândeşte consumă cu 

aproximativ mai mult 24%–29% calorii
44

). Cine stă să mai înveţe 

ca muncă azi? Şi încă ceva, „finanţarea urmează elevul” nu e 

invenţia lui Funeriu. Funeriu a dus la eşafod ce a mai rămas. 

O ultimă confuzie majoră în mintea reformatorilor de azi 

este aceea dintre public şi privat. Privatul are ca scop profitul. 

Interesul public este deservit „de principe”, adică de stat, în logica 

liberală clasică, care stă la baza democraţiei moderne. În momentul 

în care ministrul Funeriu vine şi spune că trebuie finanțat 

învăţământul particular din bani publici, înseamnă că începem să 

amestecăm interesul public cu cel privat în sensul că privații vor 

face profit folosindu-se de bani publici.  

Stocul de reacţie într-un popor este în primul rând la 

nivelul elitelor cunoscătoare. Distrugerea învăţământului a început 

de ceva vreme în România, prin instilarea cu mizerie a corpului 

profesoral, prin salarii sub limita decenţei, prin politizarea 

inspectoratelor, prin confuzia definițiilor de profesor (ajuns 

„livrator de informații”) și a elevului/studentului (devenit „partener 

în procesul de educație” conform procesului Bologna). Astfel, 

                                                           
44 Elert Glenn, „Power of a Human Brain” în The Physics Factbook, articol 

disponibil la adresa de internet  

http://hypertextbook.com/facts/2001/JacquelineLing.shtml. 

http://hypertextbook.com/facts/2001/JacquelineLing.shtml
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imediat „după Revoluție” s-a sădit calea către lichidarea demnităţii 

profesionale a profesorului (medicului, militarului, în general, a 

celor care deservesc interesul public) şi, în consecinţă, am asistat la 

amputarea unei pârghii solide de distribuţie a cunoaşterii, respectiv 

a celorlalte mari funcţionalităţi publice. Tot atunci s-au pus bazele 

capitalismului comprador şi în învăţământ, prin apariţia fabricilor 

de diplome, instituţii a căror singură menire era să extragă bani de 

la părinţii care doreau un viitor facil pentru copiii lor. A urmat 

lichidarea manualulului de direcţie prin făcăturile numite 

„manuale alternative”, „îmbucături” ale unei intelectualităţi care 

nu dorea decât să facă bani repede prin „europenizare”. 

„Procesul Bologna”
45

 – aşa-numita „europenizare”, care 

practică o gravă eroare prin separarea în om dintre fiinţa 

cunoscătoare şi omul mânuitor de obiecte care face bani (aşa-zisul 

pragmatism), a consacrat demantelarea învăţământului românesc. 

Culmea e că ministrul învăţământului de atunci a fost prevenit de 

către experţii săi că „Bologna” înseamnă de fapt diviziunea 

Europei între Nordul care distribuie cunoaştere şi Sudul care se va 

ocupa doar de meserii periferice. „Procesul Bologna” lichidează 

seriozitatea învăţământului universitar, eludând cu bună ştiinţă 

suprapunerile fireşti dintre „fiziologia cunoaşterii” tânărului şi 

statutul social al acestuia. Scurtând învăţământul universitar de 

bază la 3 ani se renunţă la ultimul an în care tânărul se dumireşte 

cum e cu cunoaşterea. Presiunea pe anul 3 (pregătirea licenţei etc.) 

este neverosimilă pentru cineva care încă nu ştie ce are de făcut în 

raport cu cunoaşterea. Extinderea masterului de la 1,5 la 2 ani este 

demagogie pură pentru că cea mai mare parte a tinerilor deja 

                                                           
45 Vezi critica procesului Bologna în Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, „Is 

«Bologna» the new «Guernica» of education?”, Revista Inovaţia Socială, ISSN 

2065-8389, anul V, nr1, 2013. 
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lucrează, iar implicarea lor în procesul de învăţământ nu poate fi 

decât una formală.  

Accentul Bologna şi al Ministerului pe finanţarea pe 

număr de studenţi descurajează orice fel de cuantificare a 

performanţei, facultăţile fiind constrânse să devină veritabile hale 

de creştere industrială a „puilor” cu diplome. Bologna plus politica 

partidelor în domeniu au condus la fragmentarea gravă a curriculei 

şcolare (universitare) chiar în mijlocul duratei de şcolarizare, falsul 

accent pus pe „pragmatism” (educația centrată pe „competențe”) şi 

concurenţa „capitalistă” dintre universităţi ducând la dispariţia 

unor materii elementare de gravitate excepţională în educaţie. 

Accesul la raţionalitatea omenească acumulată în 2000 de ani de 

sinteze scrise este practic oprit. În acelaşi timp, curricula este 

dictată, paradoxal, de beneficiari, care încă nu cunosc, în funcţie de 

cum sună titlul, vorbele despre profesor etc. (îi spune „economie 

de piaţă”). 

Vine dl ministru (oricare dintre cei care au ocupat acest 

fotoliu), „de niciunde”, fără experienţă în sistemul de învăţământ, 

dar cu o dorinţă nestăvilită de a schimba, de a reforma. 

Rezultatul? Se reformează singurele procese care au făcut posibilă 

calitatea mai ridicată a învăţământului românesc faţă de multe alte 

sisteme în lume. Eliminând procesul titularizării, politicianul 

distruge baza pe termen lung a învăţământului preuniversitar. 

Obligând asistenţii universitari să aibă doctoratul, politicianul 

lichidează coloana vertebrală a învăţământului universitar: 

vocaţia potenţialului profesor (cum poate un tânăr să rămână în 

Universitate până devine asistent? din ce trăieşte până atunci?). 

Neavând deloc experienţa cunoaşterii, care are loc prin iniţiere pe 

lângă marii profesori, ministrul lichidează însuşi marele proces al 

predării ştafetei universaliilor în cetatea cunoaşterii, care este 

Universitatea. Instituția are o infrastructură de o extraordinară 
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delicateţe. Printre componentele acesteia este iniţierea studenţilor, 

iniţierea asistenţilor pe lângă profesori. Cunoaşterea nu este 

același lucru cu înghiţitul unor paleți de concentrate prin lecturarea 

paginilor de la X la Y din cartea cea mai recentă a autorului Z. 

Înseamnă asimilarea unei experienţe integrale pe un domeniu, prin 

multă, foarte multă lectură, muncă de teren (după caz), empatie, 

abstractizare. Pentru aceasta e nevoie de profesor şi de stabilitate 

pentru tânărul preparator (certitudinea că dacă pricepi ştiinţa poţi 

avea şansa s-o predai mai departe). 

Acestea fiind spuse, cum va arăta absolventul în România, 

indiferent de nivel? Fără valori certe, educat în numele unui 

pragmatism fără maxime, nu va şti să facă nicio alegere. 

Absolventul nu va şti nici care îi sunt problemele, nici de unde îi 

vin suferinţele. Să şi le asume pe ale altora? Doamne-fereşte! Doar 

el e pragmatic! În acest fel, va fi lipsit de capacitatea de 

cunoaştere. Vom fi, într-adevăr, o ţară bine plasată în diviziunea 

europeană a muncii. Insul lipsit de capacitate de reacţie va fi un 

alegător maleabil, care va reacţiona la sacoşele-stimulent din 

perioada alegerilor. Doar meciuri de fotbal şi mall-uri îi trebuie. 

Vom intra şi vom ieşi din crize, după cum vor fi intrările de capital 

speculativ din afară şi în funcţie de banii trimişi în ţară de 

absolvenţii-„căpşunari”. Nu vom şti şi nu vom putea gândi vreo 

soluţie noi. Suntem pe punctul de a încheia încă o reformă, aceea a 

învăţământului. Principalul său scop, rescrierea reflexului 

cunoscător, s-a cam încheiat. Doar vedem lucrările studenţilor, 

motivaţia profesorilor de a se dărui pe sine... Viitorul va fi, dar fără 

noi. Orizontul nostru nu va depăşi preocuparea ratelor. 

Universalii? Cetăţean? Conştiinţă? Să fim pragmatici! 
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Dezinstituționalizarea 

Dezinstituționalizarea României, a statului împotriva statului, a 

statului împotriva societății, a societății împotriva societății. 

Dezinstituționalizarea face referire la administrație 

confiscată, întreprinderi fără legătură cu comunitatea, comunități 

abandonate. Cam acesta este ADN-ul subdezvoltării la nivelul 

comunităților locale. Societățile au reacționat la astfel de situații, 

inventând instituții: de cunoaștere, administrare, guvernare. 

Văzând situația satului, nu poți să nu te gândești la ruptura dintre 

drama locală și restul societății, la faptul că mesajul locuitorilor nu 

mai iese din închisoarea incompetenței instituționalizate. Apariția 

științei sociale a fost una dintre marile succese ale societăților, iar 

întemeierea Școlii Sociologice de la București în perioada 

interbelică a fost, la rândul ei, o mare victorie: aveam garanția că 

măcar știm cum stăm, că societatea are acces la propria conștiință. 

Fără conștiință civică (situată mult dincolo de ecologismul de azi), 

societatea nu are nicio bază pentru a fi democratică. 

(Re)Instituționalizarea științei sociale în universități a fost marele 

câștig după 1989. De scurtă durată. Mai întâi de toate, 

neocomunismul nu a avut nevoie deloc, dar chiar deloc, ca 

publicul să știe starea societății. Apoi, în a doua etapă îndreptată 

împotriva conștiinței publice, a venit furorul ideologic de după 

2008 care a birocratizat, ca un tsunami, până la neantizare, mințile 

tinere, cursurile, programele în științele sociale, în numele unei 

„europenizări” gangsteresc înțelese. Lipsa mesajului localizat, cu 

conținut civic și național, dinspre universități a favorizat slăbirea 

presei și, pe mai departe, a actului politic. Fără repere și oameni 

pregătiți, presa s-a idiotizat. 

Instituțiile sunt ale problemelor. Capacitatea de a pune 

probleme este ultimul nivel educațional și cel mai important, este 

finalitatea educației și rațiunea de a fi a instituțiilor. Presupune 
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capacitatea de a conlucra și de a ți-l asuma pe celălalt. Este vârful 

abilităților de comunicare ale unui tânăr: verbalizarea capacității de 

a gândi în categorii – concepte care trimit direct la ființare și, 

totodată, elementul central al doctrinei creștine (iubirea aproapelui 

prin asumarea acestuia). Înțelegem de ce Dimitrie Gusti, 

întemeietorul sociologiei românești, numea sociologia „știința 

națiunii”. Pentru că știința problemelor sociale este... sociologia. 

Robin Dunbar discuta în 1998 de „un creier social”, relațional și 

comunicativ în același timp. Mintea socială este caracterizată prin 

punerea de probleme comune, fără de care insul nu poate 

înțelege informația. Inteligența este un produs colectiv. Condiția 

umanității este, deci, dependentă de o anumită capacitate de a trăi 

în tensiunea problematizării, ceea ce filosofia descoperise cu multă 

vreme înainte, arată Dunbar. Într-un limbaj simplificat, 

intensionalitatea (cea căreia îi zicem „tensiune a gândirii”) numai 

la om depășește nivelul al II-lea („știu că cineva știe”), tipic 

animalelor evoluate. Idiotizarea sociologică apare în momentul în 

care omul este împiedicat să ajungă la nivelul al IV-lea 

(incapacitatea de a fi convins de un autor, deci de cineva care mă 

învață din cărți, că ceva se întâmplă). Insul incapabil de nivelul al 

IV-lea de intensionalitate
46

 nici nu ajunge, de fapt, la tensiunea 

                                                           
46 Trimiterea la intensionalitate: „Computers can be said to know things because 

their memories contain information; however, it seems unlinkely that they know 

that they know these things, in that we have no evidence that they can reflect on 

their states of «mind”. In the jargon of the philosophy of mind, computers are 

zero-order intensional machines. Intensionality ... is the term that philosophers of 

mind use to refer to the state of having a state of mind (knowing, believing, 

thinking, wanting, understanding, intending, etc.). Most vertebrates are probably 

capable of reflecting on their states of mind, at least in some crude sense: they 

know that they know. ... A minimum of fourth-order intensionality is required for 

literature that goes beyond the merely narrative («the writer wants the reader to 

believe that character A thinks that character B intends to do something»). Similar 

abilities may be required for science, since doing science requires us to ask 

whether the world can be other than it is ...”. Vezi Robin I. M. Dunbar, The Social 
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gândului. Acesta, arată Dunbar, nu depășește „stadiul narativul 

simplu”, simpla înșirare de lucruri. Motivul pentru care ne-am 

oprit la Dunbar este că sistemul educațional scoate în serie oameni 

fără capacitatea de a pune probleme, indivizi cu mental sub nivelul 

IV de gândire.  

Sistemul educațional a instituționalizat idioțenia. De aici, 

aceștia sunt vărsați în instituții publice și private. Instituțiile sunt 

debordate de două tipuri de idioți sociali: sclavii și milițienii 

spirituali, respectiv cei care execută cu speranța că vor face bani și 

cei care se străduiesc să limiteze opțiunile de viață și aspirațiile 

sclavilor la orizontul îngust și iluzoriu al banilor, promovând un 

așa-zis pragmatism centrat pe monetizarea realității, speculând 

nevoile materiale acute ale acestora (casă, masă, plăceri etc.).  

Idiocrația dezinstituționalizează 

Capacitatea de a pune probleme: de a le identifica și de a 

gândi soluții, constituie esența funcției unei structuri tipice umane, 

numită instituție. Instituția se adresează unor probleme specifice / 

nevoi. Familia (omul), spitalul (sănătatea), școala (educația), 

armata și serviciile (protecția), tribunalul (dreptatea), primăria / 

guvernul (conducerea, administrația generală)... Iată câteva dintre 

formele, respectiv finalitățile (problemele) instituțiilor. O instituție 

este funcțională când identifică problemele și li se adresează. Când 

nu, spunem despre ele și oamenii din interiorul lor că „nu sunt 

bune(i) de nimic”. Pe contrastul dintre ce ar trebui să facă și ceea 

ce „fac” avem, de pildă, geniul lui Caragiale (care ia în balon 

această precaritate) sau geniul lui Eminescu (care prezintă tragicul, 

catastrofa disjuncției dintre formă și fond). 

                                                                                                                       
Brain Hypothesis, în Evolutionary Anthropology, vol 6, Nr. 5, 

1998, p.188, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-

6505(1998)6:5%3C178::AID-EVAN5%3E3.0.CO;2-

8/abstract, http://psych.colorado.edu/~tito/sp03/7536/Dunbar_1998.pdf. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5%3C178::AID-EVAN5%3E3.0.CO;2-8/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5%3C178::AID-EVAN5%3E3.0.CO;2-8/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5%3C178::AID-EVAN5%3E3.0.CO;2-8/abstract
http://psych.colorado.edu/~tito/sp03/7536/Dunbar_1998.pdf
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Una dintre principalele efecte ale idiocrației sociale este 

dezinstituționalizarea României: societatea este lipsită de 

răspunsuri coerente la nevoile sale. 

Și totul începe cu... învățământul 

Deja am pomenit că științele sociale sunt cele pe care 

societatea le-a investit cu identificarea și punerea problemelor 

sociale. Acestea nu doar creează reflexul gândirii morale în 

context (degeaba ești copil bun dacă nu gândești în context), dar și 

procură instituțiilor personalul și modul de acțiune în raport cu 

menirea lor. De aceea spunem că principalul câștig al elitelor din 

România modernă a fost crearea acestor instituții și localizarea lor 

(nu în sensul epurării etnice, la modă în unele state din Europa 

secolului începutului secolului XX, ci în sensul gândirii în raport 

cu nevoile societății din România). Așa am dobândit  politici rurale 

și industriale relativ coerente,  personalități uriașe, scrieri care și 

astăzi sunt far celor care caută sensuri. Cunoașterea semnificativă 

instituționalizată, scopul gândirii, s-a cam oprit. Instituțiile au 

intrat într-un ciclu constant de idiotizare, în diverse concentrații. 

Ce este comunismul dacă nu idiotizarea instituțiilor? De ce a 

trebuit să arunce în lagăre elita interbelică? Cum suntem noi astăzi, 

fără proiecte reale, în toate domeniile de activitate, când facem 

confuzie între dezvoltare și privatizare, între privatizare 

și înstrăinarea resurselor? Nu suntem azi în plină zodie a idiocrației 

prin faptul că nici măcar nu mai vedem țara, națiunea ca finalitate a 

scrierilor și faptelor noastre instituționalizate? Aspirăm direct la 

universal. Sărmană dorință a unor oameni nevoiți, care nu 

realizează că omul integral, universal, se împlinește 

prin semenul său, național. 

În fapt 

Fenomenul dezinstituționalizării are loc prin: 
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– găștile-gangster care interzic punerea problemelor;  

– epurarea mecanismelor instituționalizate - desființarea cursurilor, 

reorientarea spre inutil și derizoriu a practicii studențești; 

– blocarea prin birocratizare a mecanismului gândirii specializate 

(sunt universități unde timpul alocat hârtiilor e aproape egal cu cel 

dedicat „cercetării”); 

– după epurare, sistemul mancurtizat își perpetuează singur nivelul 

de incompetență, se autoreproduce. Pentru că minusul mental este 

fără aspirații, mediocritatea este garantată. 

Ideologizarea și excesul de reformă. 

Duşmanii puterii personale sunt „duşmanii reformei”. 

„Eşti de stânga” dacă nu „eşti cu reforma” (președintele la 

Realitatea pe 9 ian. 2011 certându-l pe secretarul de stat, pionier în 

asistenţa medicală de urgenţă din România, Raed Arafat). Logica 

etichetării ideologice este specifică reformelor impuse de sus în 

jos, prin violenţă (instituţională, simbolică, nu numai fizică). Mai 

putem vorbi de democrație? E dictatura lumpenilor care nu cunosc 

problema, dar știu cum să desfacă un sistem.  

„Care va fi conceptul noului sistem de urgenţă? Mă îndoiesc că cei 

care fac legea ştiu. Desfiinţăm o lege cursivă. … De ce să reparăm 

ceva ce merge?”, a ţinut să precizeze Arafat
47

. 

Democraţie? 

Nu mai departe în 2014, SUA atrăgea atenția asupra 

abuzului de ordonanțe de urgență: „Mesajul tranşant al SUA dat 

chiar în prezenţa premierului Ponta: Nu mai folosiţi ordonanţe de 

                                                           
47 Cristina Lica, „Raed Arafat și-a depus demisia: « Privații vor dori să facă profit 

și vor face rabat de la calitate»”,10 ian. 2011,  în Evenimentul Zilei, articol 

disponibil la adresa de internet www.evz.ro/detalii/stiri/raed-arafat-a-demisionat-

960893-1.html.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/raed-arafat-a-demisionat-960893-1.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/raed-arafat-a-demisionat-960893-1.html
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urgenţă, nu mai schimbaţi regulile în timpul jocului, speriaţi 

investitorii!”
48 

Evoluţie? Reforma corpurilor specializate 

Studiile superioare sunt o pacoste. Ca la 1948, când a 

început vânătoarea de universitari, ingineri, farmacişti, preoţi, de 

parcă ar fi vorbit Gogonea, din filmul „Nunta mută”
49

: „Trebuie să 

recunoaştem că în România cel mai greu de modernizat au fost 

sistemele cu densitate mare de studii superioare. Când vine vorba 

de educaţie, de justiţie, de sănătate, rezultatele sunt 

regretabile...”
50

. Cum să modernizezi statul împotriva corpurilor 

specializate ale societăţii? Simplu. Pentru că este ... reformă (să nu 

uităm că martirii închisorilor comuniste au fost intelectualii şi 

ţăranii). 

Stat? 

Care stat? Dacă totul trebuie privatizat, dacă interesul 

public trebuie spart, ce mai rămâne din guvern, parlament, 

preşedinţie? Să fie directori de corporaţie. O corporaţie numită 

România SRL, cu subsidiare în agricultură, învăţământ, sănătate, 

infrastructură etc. Aceste subsidiare fac bani pentru şefii lor. 

                                                           
48 Andrei Luca Popescu, „Mesajul tranşant al SUA dat chiar în prezenţa 

premierului Ponta: Nu mai folosiţi ordonanţe de urgenţă, nu mai schimbaţi 

regulile în timpul jocului, speriaţi investitorii!”, 8 sept. 2014, în Ziarul Gândul, 

disponibil la adresa de internet https://www.gandul.info/politica/mesajul-transant-

al-sua-dat-chiar-in-prezenta-premierului-ponta-nu-mai-folositi-ordonante-de-

urgenta-nu-mai-schimbati-regulile-in-timpul-jocului-speriati-investitorii-

13229151 
49 Vezi video https://www.youtube.com/watch?v=aoqFLas1vnc 
50 Traian Băsescu la Realitatea TV pe 9 ian 2012, citat în Cotidianul, 10 ian 2012, 

„Pacientul vrea ...”, articol disponibil la adresa de internet 

www.cotidianul.ro/basescu-t-se-razboieste-cu-doctorul-arafat-si-vrea-sa-il-dea-

afara-video-169245/. 

https://www.gandul.info/politica/mesajul-transant-al-sua-dat-chiar-in-prezenta-premierului-ponta-nu-mai-folositi-ordonante-de-urgenta-nu-mai-schimbati-regulile-in-timpul-jocului-speriati-investitorii-13229151
https://www.gandul.info/politica/mesajul-transant-al-sua-dat-chiar-in-prezenta-premierului-ponta-nu-mai-folositi-ordonante-de-urgenta-nu-mai-schimbati-regulile-in-timpul-jocului-speriati-investitorii-13229151
https://www.gandul.info/politica/mesajul-transant-al-sua-dat-chiar-in-prezenta-premierului-ponta-nu-mai-folositi-ordonante-de-urgenta-nu-mai-schimbati-regulile-in-timpul-jocului-speriati-investitorii-13229151
https://www.gandul.info/politica/mesajul-transant-al-sua-dat-chiar-in-prezenta-premierului-ponta-nu-mai-folositi-ordonante-de-urgenta-nu-mai-schimbati-regulile-in-timpul-jocului-speriati-investitorii-13229151
https://www.youtube.com/watch?v=aoqFLas1vnc
http://www.cotidianul.ro/basescu-t-se-razboieste-cu-doctorul-arafat-si-vrea-sa-il-dea-afara-video-169245/
http://www.cotidianul.ro/basescu-t-se-razboieste-cu-doctorul-arafat-si-vrea-sa-il-dea-afara-video-169245/
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Context politic 

Fenomenul corupției generalizate 

Activitatea DNA pe parcursul ultimilor ani a atras după 

sine o creștere a persoanelor trimise în judecată și a celor 

condamnați definitiv, fapt ce readuce în discursul public noțiunea 

de jusție socială, fără de care dezvoltarea unei societăți și economii 

performante nu este posibilă (M. Manoilescu). 

„Cei 86 de procurori care au desfăşurat activităţi de 

urmărire penală în cursul anului 2014 au avut de soluţionat peste 

9.100 de cauze, cel mai mare număr de dosare de la înfiinţarea 

DNA. În medie, un procuror a efectuat urmărire penală în aproape 

105 cauze, un volum impresionant având în vedere complexitatea 

dosarelor care intră în competenţa direcţiei. Numărul rechizitoriilor 

a crescut semnificativ în anul 2014, fiind întocmite 317 

rechizitorii, ceea ce arată preocuparea procurorilor pentru 

soluţionarea cu precădere a cauzelor cu finalitate judiciară. Datele 

statistice confirmă eficienţa activităţii DNA, precum şi faptul că 

resursele investigative sunt canalizate către cauzele cu finalitate 

judiciară. Peste 1.100 de inculpaţi au fost trimişi în judecată în 

anul 2014, iar numărul persoanelor juridice trimise în judecată s-a 

dublat. În anul 2014 a fost urmărită exercitarea eficientă a 

competenţelor procurorului în faza de judecată. Activitatea 

judiciară a fost desfăşurată de 28 de procurori care au participat în 

şedinţele de judecată la peste 10.200 cauze penale. În anul 2014 

peste 1.130 inculpaţi au fost condamnaţi definitiv, soluţiile 

pronunţate de instanţe confirmând caracterul obiectiv şi 

profesionist al cauzelor instrumentate de DNA”
51

. 

                                                           
51 Ph-online.ro, „RAPORTUL de activitate al DNA. Câţi politicieni corupţi au 

fost prinşi în 2014”, 24 februarie 2015, articol disponibil la adresa de internet 
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Mai mult, cei care ar trebui să rezolve problemele privind 

corupția aleșilor, judecătorii și procurorii, se află în o situație 

similară cu oamenii politici. Astfel, numai „în perioada 1 ianuarie 

2014 - 30 iulie 2018, DNA a soluţionat 1.965 de cauze privind 

3.420 de magistraţi (2.193 de judecători şi 1.227 de procurori)”
52

. 

1 are 617 contracte cu statul (capitalism pe seama interesului public) 

În ianuarie 2011, parlamentarii aveau afaceri cu statul de 

258 milioane de euro. Un singur senator avea 617 contracte
53

.     

Și, de-a lungul timpului, această practică nu a dispărut, ci doar s-a 

perfecționat, birocratic vorbind: „parlamentarii fac afaceri cu 

statul. Sute de milioane de lei, prin firmele rudelor. ... În total, 

aproximativ 260 de milioane de lei se duc pe contractele 

parlamentarilor, prin ei înșiși sau prin membri ai familiei, încheiate 

cu diferite instituții ale statului. Dacă unii se mulțumesc cu sume 

mici, de câteva mii de lei, alții ajung la câteva milioane bune. 

Legal e, spun ei, pentru că firmele nu sunt administrate de ei. Iar 

«moralitatea e tot pe acolo, cum e legea»”
54

. 

                                                                                                                       
http://ph-online.ro/politica/item/51747-raportul-de-activitate-al-dna-cati-

politicieni-corupti-au-fost-prinsi-in-2014 
52 Eusebi Manolache, „Inspecţia Judiciară: DNA a soluţionat 1.965 de dosare cu 

3.420 de magistraţi şi are în curs de soluţionare 415 dosare”, 24 august 2018, 

Agerpres, articol disponibil la adresa de internet 

www.agerpres.ro/justitie/2018/08/24/inspectia-judiciara-dna-a-solutionat-1-965-

de-dosare-cu-3-420-de-magistrati-si-are-in-curs-de-solutionare-415-dosare--

165260  
53 Raluca Dumitru, „Parlamentarii au afaceri cu statul de 258 de milioane de euro. 

SENATOR CU 617 CONTRACTE: «PENTRU FIECARE ARTICOLAŞ S-A 

FĂCUT CONTRACT»”, 24 ian. 2011, în Ziarul Gândul, articol disponibil la 

adresa de internet https://www.gandul.info/stiri/parlamentarii-au-afaceri-cu-

statul-de-258-de-milioane-de-euro-senator-cu-617-contracte-pentru-fiecare-

articolas-s-a-facut-contract-7916211. 
54 Sorina Ionașc, „Parlamentarii fac afaceri cu statul. Sute de milioane de lei, prin 

firmele rudelor. «Vreți să vă răspund acum, când sunt în concediu? »”, 7 august 

2018, în  Ziarul Libertatea, articol disponibil la adresa de internet 

https://www.libertatea.ro/ultima-ora/2354285-2354285. 

http://ph-online.ro/politica/item/51747-raportul-de-activitate-al-dna-cati-politicieni-corupti-au-fost-prinsi-in-2014
http://ph-online.ro/politica/item/51747-raportul-de-activitate-al-dna-cati-politicieni-corupti-au-fost-prinsi-in-2014
http://www.agerpres.ro/justitie/2018/08/24/inspectia-judiciara-dna-a-solutionat-1-965-de-dosare-cu-3-420-de-magistrati-si-are-in-curs-de-solutionare-415-dosare--165260
http://www.agerpres.ro/justitie/2018/08/24/inspectia-judiciara-dna-a-solutionat-1-965-de-dosare-cu-3-420-de-magistrati-si-are-in-curs-de-solutionare-415-dosare--165260
http://www.agerpres.ro/justitie/2018/08/24/inspectia-judiciara-dna-a-solutionat-1-965-de-dosare-cu-3-420-de-magistrati-si-are-in-curs-de-solutionare-415-dosare--165260
https://www.gandul.info/stiri/parlamentarii-au-afaceri-cu-statul-de-258-de-milioane-de-euro-senator-cu-617-contracte-pentru-fiecare-articolas-s-a-facut-contract-7916211
https://www.gandul.info/stiri/parlamentarii-au-afaceri-cu-statul-de-258-de-milioane-de-euro-senator-cu-617-contracte-pentru-fiecare-articolas-s-a-facut-contract-7916211
https://www.gandul.info/stiri/parlamentarii-au-afaceri-cu-statul-de-258-de-milioane-de-euro-senator-cu-617-contracte-pentru-fiecare-articolas-s-a-facut-contract-7916211
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/2354285-2354285
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Capitalismul pe seama statului este rudă bună cu 

capitalismul politic descris de Max Weber, politicianismul descris 

de Rădulescu-Motru, capitalismul oligarhic de Zeletin, statul 

oligarhic de Eminescu. Toate acestea au în comun subordonarea 

interesului public de către interesul particular, abuzând de funcțiile 

în cadrul statului. Consecința: slăbirea statului și a societății, prin 

coruperea puterii. Între victime, evident, este însuși capitalismul 

românesc.  

De aceea, România nu e factor de putere ci, mai degrabă, 

teatrul unor geopolitici străine, cum se mărturiseşte aproape fără 

perdea Alexandr Dughin, geopoliticianul zis consilier al lui Putin, 

într-o lucrare recentă. Statul riscă să fie golit de cetăţeni, material 

și simbolic, vehicul de scos bani din ţară: „stat de redistribuţie 

fiscală”
55

.   

                                                           
55 Care a produs un decalaj cuantificabil de circa 24 miliarde de dolari, între 

2000-2006, ca deficit de PIB (calcul după BNR, Caiete de studii, nr.20, 

disponibil la adresa de internet 

http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=6786&idDocume

nt=3710&directLink=1 ). Calculul este strict orientativ. Am considerat 

decalajul de PIB de circa 4%, având în vedere media creșterii PIB potențial 

între 2000 și 2006 de 4,89%. Luând ca reper anul 2004, cu un PIB de 114 

miliarde euro (Ibidem.,     p. 3), rezultă o cifră a creșterii care ar fi putut avea 

loc de peste 4 miliarde euro pe an. Pe 6 ani, suma este de peste 24 miliarde 

euro. Pe lângă valoarea pe care am fi putut-o avea la o primă vedere de 

statistică economică, adăugăm 30 de miliarde de dolari repatrieri ilegale între 

2000-2008 (Gândul, „România, între sursă de bani pentru paradisurile fiscale 

şi teren pentru spălat banii: unde s-au dus peste 30 de miliarde de dolari”, 23 

ian. 2011, articol disponibil la adresa de internet 

https://www.gandul.info/stiri/romania-intre-sursa-de-bani-pentru-paradisurile-

fiscale-si-teren-pentru-spalat-banii-unde-s-au-dus-peste-30-de-miliarde-de-

dolari-7913003 ), încă 5 miliarde de dolari valoarea băncilor devalizate între 

1990-2000, în frunte cu Bancorex şi Banca Agricolă (Săptămâna Financiară, 

„Fantoma Bancorex încă mai bântuie prin AVAS”, 14 ian. 2006, articol 

disponibil la adresa de internet   

http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=6786&idDocument=3710&directLink=1%20
http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=6786&idDocument=3710&directLink=1%20
https://www.gandul.info/stiri/romania-intre-sursa-de-bani-pentru-paradisurile-fiscale-si-teren-pentru-spalat-banii-unde-s-au-dus-peste-30-de-miliarde-de-dolari-7913003
https://www.gandul.info/stiri/romania-intre-sursa-de-bani-pentru-paradisurile-fiscale-si-teren-pentru-spalat-banii-unde-s-au-dus-peste-30-de-miliarde-de-dolari-7913003
https://www.gandul.info/stiri/romania-intre-sursa-de-bani-pentru-paradisurile-fiscale-si-teren-pentru-spalat-banii-unde-s-au-dus-peste-30-de-miliarde-de-dolari-7913003
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Statul redistributiv, pentru a preîntâmpina convulsiile 

sociale, practică masificarea mentală prin şcoală, interzicându-le 

accesul la idealuri, iar pe profesor îl „lămureşte”    

mizerabilizându-l; prin sănătate – lumea este preocupată cu 

urgenţe personale;  prin economia îndatorării – libertatea este 

restricţionată prin credite care adeseori sunt la limita 

suportabilităţii; prin presă – ţii mintea publicului preocupată de 

subiecte minore şi de energie joasă (violenţă, sexualitate), cât mai 

detaliate, picante etc. În general, prin mizeria generalizată – a 

spiritului, a trupului. De la 1821 la 1848 au trecut 27 de ani. 

Aceasta a fost distanța dintre cele două revoluții ale secolului al 

XIX-lea, care au schimbat și România. De la „revoluția” din 1989 

până azi au fost 29.  

                                                                                                                       
www.sfin.ro/articol_3712/fantoma_bancorex_inca_mai_bantuie_prin_avas.ht

ml). Nu am adăugat repatrierile legale prin privatizările frauduloase, daunele 

provocate de fondurile de investiţii FNI, SAFI (peste 300 milioane USD, 

Ziarul Financiar „Cum a reusit Vântu sa recruteze o întreaga echipa de la 

BNR, în urma cu 10 ani, si cum i-au facut o banca Nicolae Vacaroiu și Florin 

Georgescu”, 9 sept. 2010, articol disponibil la adresa de internet   

www.zf.ro/eveniment/cum-a-reusit-vantu-sa-recruteze-o-intreaga-echipa-de-

la-bnr-in-urma-cu-10-ani-si-cum-i-au-facut-o-banca-nicolae-vacaroiu-si-

florin-georgescu-7173655) etc., nici valoarea efectelor în lanţ, produse de 

privatizările, lichidările,contractele Comtim, Petromin (275 mil. Euro), CFR, 

Romtelecom, Fregatele, Bechtel etc. De asemenea, nu adăugăm pierderile din 

umflarea facturilor achiziţiilor publice între 20-40% pe an de la 12 miliarde 

euro pe an, de unde ar rezulta, doar pe ultimii zece ani  alte peste 36 miliarde 

euro (calcul cf Ziarul Financiar). Numai prin aceste trei coordonate: decalajul 

dintre ce am fi putut produce şi ce am produs între 2000-2007, repatrierile 

ilegale, falimentarea unor bănci importante din sistem ajungem la costurile 

statului redistributiv de peste 59 miliarde de dolari.  

N.B. Discuţia teoretică privind decalajul de PIB, PIB-ul potenţial depăşeşte cadrul 

acestei discuții-ipoteză de sociologie economică. 

file:///D:/Documente/CESPE/Etnosfera/2018/NR.%201%20-%202018/FINAL/www.sfin.ro/articol_3712/fantoma_bancorex_inca_mai_bantuie_prin_avas.html)
file:///D:/Documente/CESPE/Etnosfera/2018/NR.%201%20-%202018/FINAL/www.sfin.ro/articol_3712/fantoma_bancorex_inca_mai_bantuie_prin_avas.html)
http://www.zf.ro/eveniment/cum-a-reusit-vantu-sa-recruteze-o-intreaga-echipa-de-la-bnr-in-urma-cu-10-ani-si-cum-i-au-facut-o-banca-nicolae-vacaroiu-si-florin-georgescu-7173655
http://www.zf.ro/eveniment/cum-a-reusit-vantu-sa-recruteze-o-intreaga-echipa-de-la-bnr-in-urma-cu-10-ani-si-cum-i-au-facut-o-banca-nicolae-vacaroiu-si-florin-georgescu-7173655
http://www.zf.ro/eveniment/cum-a-reusit-vantu-sa-recruteze-o-intreaga-echipa-de-la-bnr-in-urma-cu-10-ani-si-cum-i-au-facut-o-banca-nicolae-vacaroiu-si-florin-georgescu-7173655
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Regionalizarea  

Făcută pe genunchi, federalizarea României (scopul 

probabil al regionalizării) va sta de la bun început sub semnul 

conjuncturalului. Este vorba de graba de a pasa suveranitatea 

naţională direct Bruxelles-ului, după cum declară chiar ministrul 

care păstoreşte regionalizarea. 

Dar să vedem „faptele”: 

– GRABA: Cum se justitifică această grabă de a avea regiuni până 

la sfârşitul acestui an? „Cel târziu în decembrie trebuie să fie 

funcţionale cu structurile de conducere deja alese, consiliile 

regionale şi preşedinţii sau guvernatori, cum se vor numi. Dorinţa 

este ca regiunile administrative înfiinţate să devină partenere direct 

cu Comisia Europeană”
56

. De asemenea, tema este una favorită și a 

președintelui în exercițiu, Klaus Iohannis: „Klaus Iohannis, atac 

dur la guvernanți: Ce s-a ales din regionalizare și 

decentralizare?”
57

 

– AVEM MODELE:  „Liviu Dragnea, vicepremier şi ministru al 

dezvoltării regionale - desemnat de premier să se ocupe de 

proiectul regionalizării - s-a întâlnit ieri cu ambasadorul Germaniei 

la Bucureşti Andreas von Mettenheim, iar tema de discuţie a fost: 

cum ar putea beneficia România de expertiza Germaniei (stat 

federal) în materie de regionalizare?”
58

 

                                                           
56 Gândul, „Regionalizarea României: Cel târziu în decembrie trebuie să fie 

funcţionale regiunile, cu conducerile deja alese 29 ianuarie 2013”, 29 ian. 2013, 

articol disponibil la adresa de internet 

https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-

trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790. 
57 Crișan Andreescu, „Klaus Iohannis, atac dur la guvernanți: Ce s-a ales din 

regionalizare și decentralizare?”, 3 mai 2017, în  DC News, articol disponibil la 

adresa de internet https://www.dcnews.ro/klaus-iohannis-atac-dur-la-guvernan-i-

ce-s-a-ales-din-regionalizare-i-decentralizare_541733.html. 
58 Iulian Anghel, „Reîncepe lupta pentru trasarea regiunilor şi a 

«capitalelor»”acestora”, 2 feb. 2013, în Ziarul Financiar, articol disponibil la 

https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790
https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790
https://www.dcnews.ro/klaus-iohannis-atac-dur-la-guvernan-i-ce-s-a-ales-din-regionalizare-i-decentralizare_541733.html
https://www.dcnews.ro/klaus-iohannis-atac-dur-la-guvernan-i-ce-s-a-ales-din-regionalizare-i-decentralizare_541733.html
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– ARGUMENT? Regionalizarea ar aduce următoarele „beneficii" 

societăţii: „Vor pleca competenţe de la nivelul Guvernului către 

regiuni, în special competenţe de dezvoltare regională. De 

asemenea, procesul de descentralizare a competenţelor de la nivel 

ministerial către regiuni şi judeţe va determina o subţiere a 

personalului la structurile deconcentrate din judeţe şi, automat, şi 

la ministere personalul se va diminua”
59

. 

Ambiguitatea, arată Heidegger, nu este doar o chestiune de 

discomfort intelectual, este drumul sigur către nefiinţare. La fix. 

Statul este el însuşi parte a fiinţării unui popor. Mai exact a voinţei 

naţionale. Vom puncta mai jos trei dintre paşii slăbirii 

acestei fiinţări (voinţe). 

Puţin context. Mai întâi, România devine Republica FMI 

Întotdeauna contextul developează calitatea bună sau rea a 

unui proiect. Aşa cum cuţitul este un excelent instrument de 

bucătărie, acesta poate fi şi o armă. Regionalizarea, din punctul 

nostru de vedere, este un proiect care va pune punct unui ciclu de 

sfert de secol de slăbire a societăţii şi statului român. Este 

rezultatul unui stat incompetent care, pe acest fond, a slăbit 

societatea, neîndeplinindu-şi funcţiile instituţionale. Vin acum 

nişte elite care spun: tocmai pentru că statul e slab şi ineficient, 

trebuie... fragmentat (slăbit şi mai mult). Cum opiniei publice  nu îi 

plac (încă) proiectele de diminuare a României, oricât de 

nemulţumită ar fi de guvernare, toată discuţia e ambalată într-un 

mesaj privind „eficientizarea” statului, „modernizarea” lui etc. 
Procesul, evident din timpul regimului Băsescu, a suferit 

diverse modificări. Mai întâi, relaţia cu FMI. Unii responsabili 

politici arată că relația poate fi caracterizată de faptul că România a 

                                                                                                                       
adresa de internet https://www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-

regiunilor-si-a-capitalelor-acestora-10536498. 
59 Ibidem. 

https://www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-regiunilor-si-a-capitalelor-acestora-10536498
https://www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-regiunilor-si-a-capitalelor-acestora-10536498
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făcut un împrumut de 20 de miliarde de euro
60

 pe date statistice 

falsificate tocmai pentru a se putea îndatora. O spunea deputatul 

PSD Ion Stan, vicepreşedinte al Comisiei comune permanente de 

control a SRI
61

, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 feb. 2012: 

„Puterea de la București este cel puțin complice la o manoperă 

sistemică de falsificare a indicatorilor macroeconomici, care a 

împins la decizii politice greșite, ale căror efecte sunt trădarea de 

țară, în varianta subminării economice și a știrbirii suveranității și 

independenței politice, urmare a aservirii față de organizații 

străine. Deși anticipăm lipsa voinței politice de a scoate adevărul la 

lumina legii, este bine să se știe că faptele ce urmează pot fi 

cuantificate penal cu detenția pe viață sau închisoare de la 15 la 25 

de ani și interzicerea unor drepturi. 
Astfel, la momentul actual, anul 2012, diferența dintre 

datele macroeconomice reale și cele făcute oficial publice (după 

„prelucrarea” de către BNR, Ministerul Finanțelor Publice, 

                                                           
60 România a împrumutat 20 miliarde de euro de la FMI, pe doi ani, conform 

acordului semnat în martie 2009. Era cel mai mare împrumut luat de România de 

la FMI. Banii trebuie rambursaţi până în 2015, cu o dobândă de 3,5%. Scopul 

declarat: reluarea creditării în economia naţională. Dată fiind slăbiciunea 

structurală a economiei româneşti, măsurile de austeritate impuse şi plata ratelor 

garantează practic imposibilitatea lipsei de manevră a României în peisajul 

investiţional intern şi menţinerea economiei într-o stare de mediocritate şi 

dependenţă. De altfel, Jefrey Franks, recunoştea la doi ani după semnarea 

acordului, că acesta a fost un eşec (în raport cu scopurile „bune”, declarate 

public): „Este pentru prima dată când un înalt oficial implicat în acest acord 

admite marele eşec al proiectului de a scoate România din criză” scria Răzvan 

Voican în articolul „FMI recunoaşte eşecul programului de austeritate cu 

România: Marea dezamăgire este că economia nu şi-a revenit. Cum comentaţi?”, 

18 ian 2011, din Ziarul Financiar, disponibil la adresa de internet  

www.zf.ro/eveniment/fmi-recunoaste-esecul-programului-de-austeritate-cu-

romania-marea-dezamagire-este-ca-economia-nu-si-a-revenit-cum-comentati-

7900793/poze/. 
61 Titlul exact este Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţilor SRI, 

cf. Fişei parlamentarului Ion Stan, disponibilă la adresa 

www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=4cabae0a-2ae2-495c-b679-

f37dc8c3664f  

http://www.zf.ro/eveniment/fmi-recunoaste-esecul-programului-de-austeritate-cu-romania-marea-dezamagire-este-ca-economia-nu-si-a-revenit-cum-comentati-7900793/poze/
http://www.zf.ro/eveniment/fmi-recunoaste-esecul-programului-de-austeritate-cu-romania-marea-dezamagire-este-ca-economia-nu-si-a-revenit-cum-comentati-7900793/poze/
http://www.zf.ro/eveniment/fmi-recunoaste-esecul-programului-de-austeritate-cu-romania-marea-dezamagire-este-ca-economia-nu-si-a-revenit-cum-comentati-7900793/poze/
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=4cabae0a-2ae2-495c-b679-f37dc8c3664f
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=4cabae0a-2ae2-495c-b679-f37dc8c3664f
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Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Prognoză) a 

ajuns, pe calea adâncirii diferenței, menținută în mod voit, dintre 

capacitatea administrativă macroeconomică și capacitatea de 

evoluție a economiei reale și pe calea efectelor dezvoltării 

economiei reale, la dimensiuni considerabile. Datele privind 

produsul industrial brut sunt subevaluate cu circa 20 la sută (PIB 

real = PIB comunicat public + 20%). 

Aceasta subevaluare a datelor economiei reale a fost 

necesară pentru a se demonstra, pe baza de date false, că România 

are nevoie de împrumuturi internaționale”
62

. 

Nu avem decât să răsfoim ziarele. Orice pas făcut de 

guvernările din 2008 încoace s-a făcut „prin consultarea FMI”. 

Bun, din 2009, România a devenit Republică a FMI (vezi Lista 

orientativă de la Referinţe; prin fixarea preţurilor şi salariilor de 

către FMI, România a încetat să fie o economie de piaţă). În 

paralel, începe procesul de federalizare
63

. 

În România am ajuns la acest nivel: „Se va solicita FMI 

deblocarea posturilor în educaţie şi sănătate, dar şi în alte 

domenii”
64

. FMI sigur nu are nevoie de educaţia, sănătatea „şi alte 

                                                           
62 Einformații.ro, „Analiza senzationala a deputatului Ion Stan: Avertisment 

adresat puterii(2)”, 5 martie 2012, articol disponibil la adresa de 

internet www.einformatii.ro/stire/politica/2/23102/analiza-senzationala-a-

deputatului-ion-stan:-avertisment-adresat-puterii-(2)/0/. 

Cotidianul, „Altă dovadă că Ion Stan a stat în gâtul Guvernului, al SRI, SIE, 

Traian Băsescu şi chiar PSD”, 10 ianuarie 2013, articol disponibil la adresa de 

internet www.cotidianul.ro/alta-dovada-ca-ion-stan-a-stat-in-gatul-guvernului-al-

sri-sie-traian-basescu-si-chiar-psd-2/. 
63 Interesant este faptul că Ministerul Educaţiei avea banii pentru mărirea 

salariilor, dar au fost redistribuţi altor ministere, vezi Gabi Popov, „FEN: 

Tăriceanu dă banii învăţământului ca mită electorală”, 25 nov. 2008, în Mediafax, 

articol disponibil la adresa de internet  www.mediafax.ro/social/fen-tariceanu-da-

banii-invatamantului-ca-mita-lectorala-3554576 . 
64 Ovidiu Bărbulescu, „Guvernul va cere FMI să accepte deblocarea posturilor în 

educaţie, sănătate şi alte domenii”, 20 oct. 2010, în Mediafax,  articol disponibil la 

http://www.einformatii.ro/stire/politica/2/23102/analiza-senzationala-a-deputatului-ion-stan:-avertisment-adresat-puterii-(2)/0/
http://www.einformatii.ro/stire/politica/2/23102/analiza-senzationala-a-deputatului-ion-stan:-avertisment-adresat-puterii-(2)/0/
http://www.cotidianul.ro/alta-dovada-ca-ion-stan-a-stat-in-gatul-guvernului-al-sri-sie-traian-basescu-si-chiar-psd-2/
http://www.cotidianul.ro/alta-dovada-ca-ion-stan-a-stat-in-gatul-guvernului-al-sri-sie-traian-basescu-si-chiar-psd-2/
http:// www.mediafax.ro/social/fen-tariceanu-da-banii-invatamantului-ca-mita-lectorala-3554576 
http:// www.mediafax.ro/social/fen-tariceanu-da-banii-invatamantului-ca-mita-lectorala-3554576 
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domenii” din România. Cel mult, ar avea nevoie de o forţă de 

muncă sănătoasă, aptă să le dea înapoi dobânzile la creditele cu 

care ne pomenirăm de ani de zile încoace. „Sursele”, foarte 

probabil din Guvern, cer unei instituţii internaţionale, a cărei 

finalitate este „să finanţeze deficitele pe termen scurt” (conform 

actului întemeietor de la Bretton Woods din 1944), să le 

inaugureze dreptul la viitor (educaţia), dreptul la răsuflare 

(sănătate), etc.  

„Republica FMI” (România) este, de fapt, regatul inepţiei. 

Inepţia înseamnă societate în care viitorul este „scos” în afara 

societăţii, pradă unei incompetenţe indescriptibile, în care spiritul 

analitic este eviscerat din instituţii şi aruncat la „coşul de gunoi” al 

celui mai limitat interes. Este locul unde limba de lemn a omorât 

elitele mai înainte de a se naște. Culmea este că FMI nu vrea să 

administreze, căci este prins între monetarism şi marile guverne 

contributoare, având o singură finalitate: să stabilizeze. Dacă nu o 

să avem în perioada imediat următoare un guvern în adevăratul 

înţeles al cuvântului, vom rămâne pentru multă vreme în vitrina 

istoriei drept ceea ce suntem: furnizori de muncă ieftină, plătitori 

de credite internaţionale, fracturaţi fără durere între un popor tot 

mai înstrăinat şi o elită de vitrină.  

Al doilea pas: diminuarea conştiinţei spaţiului şi a destinului 

comun 

Aceasta are loc prin manual, presă de opinie „civică” şi 

enciclopedii, prin instituţiile pe care le gestionează. Acestea le 

putem numi fundaţii şi organizaţii pentru o societate slăbită, care 

au inundat spaţiul public cu „studii” şi „analize”, „lucrări 

ştiinţifice” despre „miturile [presupus comunistoide ale] 

                                                                                                                       
adresa de internet www.mediafax.ro/economic/guvernul-va-cere-fmi-sa-accepte-

deblocarea-posturilor-in-educatie-sanatate-si-alte-domenii-7510154. 

http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-va-cere-fmi-sa-accepte-deblocarea-posturilor-in-educatie-sanatate-si-alte-domenii-7510154
http://www.mediafax.ro/economic/guvernul-va-cere-fmi-sa-accepte-deblocarea-posturilor-in-educatie-sanatate-si-alte-domenii-7510154
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românilor”, primitivismul simţului comun al acestora, ţintind 

inclusiv dorinţa firească de unire cu românii din Basarabia – 

românii fiind consideraţi „populaţii de pe ambele maluri ale 

Prutului”. Populaţiile, spre deosebire de popoare,  sunt doar 

entităţi statistice, nu au voinţă naţională. Prin delegitimarea 

rosturilor elementare ale societăţii, românii devin „venetici şi 

intoleranţi” în propria țară, creştinismul şi familia devin elemente 

de retard istoric, aceste fundaţii/ong-uri ale slăbirii societăţii au 

promovat o istorie inversă. Prin aceasta nu doar că au denaturat 

sensul polemicilor sociale – în loc să avem discuţii pe proiecte, am 

discutat cai verzi pe pereţi, dar au şi inversat marile valori: a fi 

român e o ruşine în opinia fundaţiilor pentru o societate slăbită.  

Urmarea firească este că statul nu are fundament. El 

oricum este dominat de urmaşii celor aduşi de URSS în 1944, care 

au băgat în puşcării infrastructura viitorului naţional. Însă, prin 

delegitimarea românescului, însăşi ideea de stat român este sortită 

anihilării în mentalul public. Cunoaştem teoria statului minimal. 

Dar statul minimal poate fi foarte bine un stat puternic, după cum o 

demonstrează thatcherismul britanic. Nu facem confuzia dintre 

statul minimal şi statul slab, care nu este apt să-şi îndeplinească 

funcţiile elementare, acela de a asigura dreptul la muncă, educaţie, 

sănătate, ordine şi siguranţă, care este incapacitat să-şi 

administreze teritoriul chiar în centrul ţării. Şi atunci când 

încearcă, e învinuit de fundaţiile pentru o societate slăbită de ... 

naţionalism. 

 Niciun mecanism al dependenţei nu se ţine doar prin 

circuitele financiare.  

Revenind, este vorba de legea educaţiei nr. 1 din 2010 care 

consacră blocajul mental indus prin şcoală. Curricula ineptă, 

birocratizarea procesului de învăţământ, umilirea materială şi 

psihologică a profesorilor, confuzia rolurilor dintre elev şi 
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profesor, exacerbarea iredentismului în zonele în care statul român 

a pierdut de facto controlul asupra sistemului etc. În loc să 

gestioneze reformele Bologna, iniţiate în 1999, dar aplicate de 

România printre primele, din 2003–2004, legea lui Funeriu 

garantează producţia de oameni fără orientare socială, demnitate 

civică şi naţională. Mai exact, producţia de cetăţeni a României s-a 

oprit odată cu noua lege a învăţământului. Dacă mai apare unul pe 

ici pe colo, e un efect neintenţionat. Reforma Funeriu este însă 

doar o latură a cleştelui mental. Celălalt apucă conştiinţele prin 

cărţi de istorie, literatură, filme, care au grijă să minimalizeze până 

la dispariţie sentimentul nostratic şi cel al demnităţii colective. Nu 

întâmplător, doar „marile filme”
65

 care îşi bat joc de noi sunt 

premiate. 

Deocamdată, doar în străinătate. În felul acesta, 

mancurtizezi 20 de milioane cu tot cu alţi 20 de milioane din viitor 

etc. Când s-a pus problema regenerării corpului social profesoral, 

însuşi primul ministru de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, punea 

în opoziţie majorarea cu 50% a unor salarii de mizerie cu 

capacitatea statului de a mai plăti pensiile şi de a face investiţii: 

„majorarea salariilor profesorilor cu 50% aduce criza economică 

mondială în România”, anunța aproape mesianic acesta
66

.  

Pe de altă parte, remarcăm astronomicele sume la care au 

acces cei care administrează lovituri mentalului colectiv românesc 

                                                           
65 De pildă „După dealuri” (2012, Cristian Mungiu). Vezi Ștefan Străjer, 

„Monahismul românesc acuzat de practici necurate şi de crimă”, 2 nov. 2012, în 

Curentul Internaţional, articol disponibil la adresa de internet  

www.curentul.net/2012/11/02/monahismul-romanesc-acuzat-de-practici-necurate-

si-de-crima/. 
66 Marius Mihăiescu, „Tariceanu: Majorarea salariilor profesorilor cu 50% aduce 

criza economica mondiala in Romania”, 10 noiembrie 2008, în HotNews, articol 

disponibil la adresa de internet  www.hotnews.ro/stiri-politic-5107130-tariceanu-

majorarea-salariilor-profesorilor-50-aduce-criza-economica-mondiala-

romania.htm. 

http://www.curentul.net/2012/11/02/monahismul-romanesc-acuzat-de-practici-necurate-si-de-crima/
http://www.curentul.net/2012/11/02/monahismul-romanesc-acuzat-de-practici-necurate-si-de-crima/
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-5107130-tariceanu-majorarea-salariilor-profesorilor-50-aduce-criza-economica-mondiala-romania.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-5107130-tariceanu-majorarea-salariilor-profesorilor-50-aduce-criza-economica-mondiala-romania.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-5107130-tariceanu-majorarea-salariilor-profesorilor-50-aduce-criza-economica-mondiala-romania.htm
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şi uşurinţa cu care au liber la instrumentele de reconfigurare ale 

acestuia. De pildă, tratatul de istorie gestionat de ICR în 2011 

(„România medievală”) avea la dispoziţie 7 milioane de euro, ca să 

spună că românii au fost creştinaţi de bulgari, românii fiind o 

naţiune recentă: „«La toate acestea se adaugă o enigmă filologică 

şi istorică de anvergură, care constă în faptul că această ţară, care 

nu s-a constituit decât foarte recent ca naţiune… a reuşit să îşi 

făurească o limbă şi o identitate proprie.» (p. 9). Aţi citit bine! Şi 

nerozia e scrisă sub patronajul preşedintelui României”
67

). Şi 

aceasta în trei limbi de circulaţie internaţională: să priceapă toate 

cancelariile europene că nu avem trecut, deci nu avem legitimitate 

asupra spaţiului românesc.  

Pasul al treilea: „consultanţa altora” pentru acces direct la 

resurse  

Ministrul care „se ocupă cu dezvoltarea” a 

declarat Ziarului Financiar că „cel târziu în decembrie trebuie să 

fie funcţionale cu structurile de conducere deja alese, consiliile 

regionale şi preşedinţii sau guvernatori, cum se vor numi”
68

. 

Formula aceasta imperativă este neinteligibilă dacă ar fi să o 

comparăm cu discursul de la alegeri. În fine, discuţia cu poporul e 

deja desuetă. El nu mai există în termeni de categorie politică. 

Dovada vine în fraza următoare, rostită de acelaşi ministru: 

„Dorinţa este ca regiunile administrative înfiinţate să devină 

partenere direct cu Comisia Europeană. Vor pleca competenţe 

                                                           
67 Emilia Corbu, „«România medievală» – un scandal în devenire”, 4 iun. 2011, 

articol disponibil la adresa de internet http://emilia-

corbu.blogspot.ro/2011/06/romania-medievala-un-scandal-in.html.  
68 Alina Novăceanu, „Regionalizarea României: Cel târziu în decembrie trebuie 

să fie funcţionale regiunile, cu conducerile deja alese”, 29 ianuarie 2013, în  

Gândul, articol disponibil la adresa de internet 

https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-

trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790.  

http://emilia-corbu.blogspot.ro/2011/06/romania-medievala-un-scandal-in.html
http://emilia-corbu.blogspot.ro/2011/06/romania-medievala-un-scandal-in.html
https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790
https://www.gandul.info/stiri/regionalizarea-romaniei-cel-tarziu-in-decembrie-trebuie-sa-fie-functionale-regiunile-cu-conducerile-deja-alese-10528790
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de la nivelul Guvernului către regiuni, în special competenţe de 

dezvoltare regională”
69

. Textul subliniat precizează limpede că în 

mintea respectivului ministru conceptul de suveranitate naţională a 

încetat să mai existe. Nu ar fi decât cireaşa de pe tortul 

privatizărilor cu dedicaţie unor puteri europene ca preţ al 

„integrării” noastre , şi avem câteva mărturii directe, dintre care 

amintim: 

ENERGIE. „«Noi am mai facut privatizări, să nu spun sub 

presiunea, sub influenţa instituţiilor financiare internaţionale, care 

ne arată că nu au fost deloc avantajoase. Cu toate că se ştie ca 

statul este cel mai prost administrator, noi am făcut privatizări, dar 

nu s-au făcut investiţiile promise (…) la gaz, de exemplu, unde 

avem Gaz de France şi E.ON Gaz, nu s-au fãcut investiţiile 

promise. Serviciile sunt la fel de proaste ca înainte, când erau la 

stat, pentru că aceste companii au sacrificat investiţiile şi calitatea 

serviciilor pentru profituri, şi au obţinut profituri cu două cifre (…) 

Am înlocuit monopolul de stat cu cel privat (…) Ca o ironie, acest 

monopol este al unor companii cu capital de stat, Gaz de France, 

E.ON…», a spus Dan-Radu Ruşanu la începutul discuţiilor cu 

delegaţia FMI.”, în Cotidianul, 29 ian. 2013
70

. 

AFACEREA BECHETEL. „Mircea Geoană este responsabil 

pentru contractul cu Bechtel, a declarat Radu Berceanu în cadrul 

                                                           
69 România Liberă, „Liviu Dragnea: Regionalizarea României, finalizată până în 

decembrie 2013. Când ar putea avea loc referendumul pentru modificarea 

Constituţiei”, 29 ianuarie 2013, articol disponibil la adresa de internet 

https://romanialibera.ro/politica/institutii/liviu-dragnea-regionalizarea-romaniei-

finalizata-pana-in-decembrie-2013-cand-ar-putea-avea-loc-referendumul-pentru-

modificarea-constitutiei-291811.  
70 Mihai Petean, „De ce e lipsit de bun simț șeful delegației FMI în România?”, 

29 ian. 2013, în Cotidianul,  articol disponibil la adresa de internet 

www.cotidianul.ro/de-ce-e-lipsit-de-bun-simt-seful-delegatiei-fmi-in-romania-

205499/. 

https://romanialibera.ro/politica/institutii/liviu-dragnea-regionalizarea-romaniei-finalizata-pana-in-decembrie-2013-cand-ar-putea-avea-loc-referendumul-pentru-modificarea-constitutiei-291811
https://romanialibera.ro/politica/institutii/liviu-dragnea-regionalizarea-romaniei-finalizata-pana-in-decembrie-2013-cand-ar-putea-avea-loc-referendumul-pentru-modificarea-constitutiei-291811
https://romanialibera.ro/politica/institutii/liviu-dragnea-regionalizarea-romaniei-finalizata-pana-in-decembrie-2013-cand-ar-putea-avea-loc-referendumul-pentru-modificarea-constitutiei-291811
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/__ETNOSFERA%201_2018_modificare%20ov.docx
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/__ETNOSFERA%201_2018_modificare%20ov.docx
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emisiunii „Garantat 100%”. „În perioada în care s-a semnat 

contractul cu Bechtel, Mircea Geoană a făcut demersurile 

necesare, fiind ambasador al SUA în acele timpuri. S-a speculat că 

acest contract a fost atribuit atât de repede, contract cu o valoare de 

peste două miliarde de euro, pentru a ne uşura intrarea în NATO”, 

a declarat ministrul Transporturilor”
71

.  

PRIVATIZAREA OMV-PETROM. „La vremea respectivă, 

privatizarea Petrom reprezenta, conform Guvernului, una din 

condițiile pentru aderarea la Uniunea Europeană, care nu a cerut 

însă ca investitorului să i se facă nenumăratele favoruri făcute de 

stat în numele UE. … Pentru întreg anul trecut [2005], OMV a luat 

de la Petrom 106 milioane euro din dividende și 234,4 milioane 

euro din vânzarea stațiilor sale din Balcani (178) către Petrom. 

Practic, austriecii au scos din Petrom, deja, cu mult peste suma cu 

care au cumpărat-o”
72

. 

Din punct de vedere economic, pentru cei care se ascund 

după suficienta de sine afirmație „străinii nu vin să ia pământul să-

l ducă la ei”, le reamintim diferenţa dintre ceea ce se produce 

pentru propria ţară oriunde în lume (Produs Naţional Brut) şi ceea 

ce se produce în interiorul ţării pentru altă ţară (Produs Intern 

Brut). Unul dintre scopurile economiei este bunăstarea ... 

comunității naționale (PNB), iar acest lucru este fundamentul 

economiei încă de la Adam Smith. Dezechilibrele dintre statele 

europene sunt grăitoare din acest punct de vedere.  

                                                           
71 Realitatea.net, „Berceanu: Contractul cu Bechtel a fost semnat pentru ca 

România să intre mai uşor în NATO”, 2 iunie 2009, articol disponibil la adresa de 

internet www.realitatea.net/berceanu--contractul-cu-bechtel-a-fost-semnat-pentru-

ca-romania-sa-intre-mai-usor-in-nato_529687.html.  
72 Cotidianul, 20 noiembrie 2006, articol disponibil la adresa de 

internet  www.presa-zilei.ro/stire/5174/tainul-romanesc.html.  

http://www.realitatea.net/berceanu--contractul-cu-bechtel-a-fost-semnat-pentru-ca-romania-sa-intre-mai-usor-in-nato_529687.html. 
http://www.realitatea.net/berceanu--contractul-cu-bechtel-a-fost-semnat-pentru-ca-romania-sa-intre-mai-usor-in-nato_529687.html. 
http://www.presa-zilei.ro/stire/5174/tainul-romanesc.html
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Dar să revenim la „rezonanțele” geopolitice ale 

proiectului. Pe de o parte, avem preocupările ruseşti ambalate în 

teza moldovenistă, care tot ies la iveală, prin tot felul de „studii”
73

. 

Pe de altă parte, ne amintim că Germania este preocupată la cel 

mai înalt nivel de chestiunea regionalizării
74

. 

E bine de ştiut: regiunile sunt parte a crizei bugetare spaniole 

Iată o sinteză a unui material din The Economist, din 24 

noiembrie 2012
75

, despre transformarea economiei naţionale 

spaniole într-un mozaic de economii prebendiale (sinecuri la scară 

regională) şi a fracturării culturii civice prin îndoctrinare şcolară. 

Catalonia, caz tipic de regionalizare iraţională, în numele 

unei tradiții inventate (pentru cunoscători, „peisajul” e familiar cu 

cel de la noi, din centrul țării). „Naţionalismul catalan este 

resentimentar” și, în consecință, e inapt să producă soluții. Mai 

mult, mult proclamata autonomie financiară are o problemă: „La 

nivelul anului 2007, regiunile au avut o pondere de 38% în 

cheltuielile publice, în timp ce guvernul central a avut o pondere 

de 18%, fără pensii și ajutorul de șomaj”. 

 Englezii nu se sfiesc să scrie că: „Oponenții [partidelor 

secesioniste] reclamă apariția generației spălate pe creier, inclusiv 

prin foarte costisitoarea propagandă [separatistă] din fondurile 

publice a televiziunii catalane”. 

                                                           
73 De pildă Moldova.org, „Regionalizarea României: câteva considerente cu 

privire la Moldova [de Vest]/ OPINIE”, 30 ianuarie 2013, articol disponibil la 

adresa de www.moldova.org/regionalizarea-romaniei-cateva-considerente-cu-

privire-la-moldova-de-vest-opinie-235140-rom/. 
74 Iulian Anghel, „Reîncepe lupta pentru trasarea regiunilor şi a „capitalelor“ 

acestora”, 2 feb. 2013, în Ziarul Financiar, articol disponibil la adresa de  

www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-regiunilor-si-a-capitalelor-

acestora-10536498. 
75 The Economist, „The trials of keeping a country together”, 24 noi. 2012, articol 

disponibil la adresa de  www.economist.com/briefing/2012/11/24/the-trials-of-

keeping-a-country-together. 

http://www.moldova.org/regionalizarea-romaniei-cateva-considerente-cu-privire-la-moldova-de-vest-opinie-235140-rom/
http://www.moldova.org/regionalizarea-romaniei-cateva-considerente-cu-privire-la-moldova-de-vest-opinie-235140-rom/
http://www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-regiunilor-si-a-capitalelor-acestora-10536498
http://www.zf.ro/eveniment/reincepe-lupta-pentru-trasarea-regiunilor-si-a-capitalelor-acestora-10536498
http://www.economist.com/briefing/2012/11/24/the-trials-of-keeping-a-country-together
http://www.economist.com/briefing/2012/11/24/the-trials-of-keeping-a-country-together
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 Problema banilor Cataloniei nu sunt sumele redistribuite 

de la guvernul central, ci faptul ca „mașinăriile locale de partid au 

pus mâna pe casele locale de economii – cajas” Așa s-a ajuns, de 

pildă, să se construiască „aeroporturi fără zboruri, centre 

culturale fără activităţi culturale, 700.000 de apartamente 

fără locatari ...” – fenomen generalizat în Spania.  

 Mecanismul administrației locale s-a politizat accentuat şi, 

în consecinţă, acesta s-a deprofesionalizat rapid etc.  

În final, baronizarea economiei naţionale 

Pare a fi cel mai palpabil rezultat. Baronul local este cel 

mai bun releu între centrul puterii interesate şi resursa locală. 

Relativ uşor de satisfăcut, este şi uşor de manipulat. În acelaşi 

timp, fragmentarea economică slăbeşte iremediabil până la 

dispariţie orice mișcare coerentă în plan naţional. Totodată, 

eventuala intervenţie de la centru asupra previzibilului dezmăţ 

regional al baronilor ar fi imediat catalogată în presă ca injustiţie, 

un act nedemocratic etc. 

Istoria colonialismului britanic în India reprezintă un caz 

interesant. India nu a fost neapărat bătută militar, cât supusă prin 

manevrarea ierarhiilor interne, învrăjbirea mogulilor şi a nawabilor 

între ei. Altfel nu se explică cum câţiva zeci de mii de militari 

britanici au reuşit să ţină sub control un subcontinent cu 200 de 

milioane vreme de mai bine de 3 secole (1613–1947). Profiturile 

East India Company atingeau la mijlocul sec. XIX nivelul a  „sute 

şi mii la sută beneficiu”, după cum ne aduce Fernand Braudel 

mărturia unui politician britanic
76

. Iată textul-mărturisire  din 

Encyclopaedia Britannica: „As British sovereignty spread, new 

land-revenue devices were soon instituted, which resulted in 

                                                           
76 Fernand Braudel, Timpul lumii, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989, vol II, p. 

271. 

http://www.eablanchette.com/_supportdocs/History%20Britain%20and%20India/18th_century.htm
http://www.eablanchette.com/_supportdocs/History%20Britain%20and%20India/18th_century.htm
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raising the revenue to finance the consolidation of power in India 

and the conquest of other regions, breaking up the old system of 

self-sufficient and self-perpetuating villages and supporting an 

elite whose self-interests would harmonize with British rule”
77

.  

Pentru ce să desfac maşina în loc să schimb şoferul? 

În momentul de faţă, România este contributor net la UE. 

Din 2007 până în 2012, România a vărsat la bugetul UE 7 miliarde 

de euro şi a primit puţin peste 1 miliard de euro
78

. În această 

perioadă, aşa-numitele „proiecte europene” sunt, de fapt, proiecte 

româneşti, cu bani româneşti, triate de birocraţia de la Bruxelles. 

În aceste condiţii, ceea ce trebuie reconfigurat este relaţia statului 

român cu UE, nu trimiterea administrării naţionale în necunoscut. 

Intrăm astfel în acelaşi tip de reformă ca în cazul privatizărilor: am 

lichidat industriile pe motiv de neperformanţă în loc să 

reformăm/trimitem în justiţie managementul lor. De data aceasta, 

trimitem în cea mai gravă incertitudine cel mai important vehicol 

al unui popor prin istorie: statul său, un drept câştigat cu multă 

sudoare şi sânge. Şi nici măcar nu ştim de ce, dar „totul trebuie 

făcut până în decembrie”. 

Situația pare a se fi schimbat după 2012. „De după 

semnarea acordurilor de aderare la UE în aprilie 2005 până în 

septembrie 2016, România a primit 39,8 miliarde de euro de la UE 

– fonduri structurale, pentru dezvoltare rurală şi plăţi directe în 

agricultură - şi a plătit contribuţia obligatorie de 1% din Produsul 

                                                           
77

 Extras Encyclopaedia Britannica, disponibil la adresa de internet 

www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763  
78 Gabriela Vatu, „Cat dă și cât primește România de la Uniunea Europeană?”, 30 

mai 2012, în Business24.ro, articol disponibil la adresa de internet 

www.business24.ro/fonduri-europene/accesare-fonduri/cat-da-si-cat-primeste-

romania-de-la-uniunea-europeana-1513615. 

http://www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763
http://www.business24.ro/fonduri-europene/accesare-fonduri/cat-da-si-cat-primeste-romania-de-la-uniunea-europeana-1513615
http://www.business24.ro/fonduri-europene/accesare-fonduri/cat-da-si-cat-primeste-romania-de-la-uniunea-europeana-1513615
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Naţional Brut de 13,7 miliarde de euro, rezultând un sold pozitiv 

de peste 26 de miliarde de euro”
79

. La asta, se adaugă situația pe 

anul 2017: „Cotizaţia României pe anul 2017 la bugetul Uniunii 

Europene va fi de 1,49 miliarde de euro, arată calculele 

MEDIAFAX. Anul trecut, încasările de la UE au totalizat 3,6 

miliarde de euro, potrivit raportărilor oficiale, România fiind astfel 

un încasator net de la bugetul comunitar”
80

 

Lista orientativă a atribuţiilor FMI în România din ultima 

perioadă 

 fixează primul preţ în economie – cel al energiei  

Mediafax, 1 feb. 2011, „FMI cere o nouă formulă de calcul 

pentru preţurile gazelor naturale şi energiei electrice”
81

;   

 stabileşte regimul proprietăţii, vital în democraţie –  ce 

să se privatizeze 

Mediafax, 9 mai 2011, „Franks: Statul va vinde lunile 

viitoare pachete semnificative la Hidroelectrica şi 

Nuclearelectrica”
82

; 

                                                           
79 Ziarul Financiar, „10 ani de la aderarea la UE: România - UE, o relaţie tradusă 

financiar în 26 mld. euro primiţi de la Bruxelles”, 21 noiembrie 2016, articol 

disponibil la adresa de internet www.zf.ro/eveniment/zf-10-ani-de-la-aderarea-la-

ue-romania-ue-o-relatie-tradusa-financiar-in-26-mld-euro-primiti-de-la-bruxelles-

15986051.  
80 Dan Straut, „România va cotiza la bugetul UE 1,5 miliarde de euro pe 2017, 

după ce a încasat 3,6 miliarde de euro”, 28 ianuarie 2018, în Ziarul Financiar, 

articol disponibil la adresa de internet www.zf.ro/eveniment/romania-va-cotiza-

la-bugetul-ue-1-5-miliarde-de-euro-pe-2017-dupa-ce-a-incasat-3-6-miliarde-de-

euro-16961743.  
81 Mediafax, „FMI cere o nouă formulă de calcul pentru preţurile gazelor naturale 

şi energiei electrice”, 1 februarie 2011, articol disponibil la adresa de internet  

www.mediafax.ro/economic/fmi-cere-o-noua-formula-de-calcul-pentru-preturile-

gazelor-naturale-si-energiei-electrice-7938980. 
82 Mediafax, „Franks:Statul va vinde lunile viitoare pachete semnficiative la 

Hidroelectrica şi Nuclearelectrica-2”, 9 mai 2011,  articol disponibil la adresa de 

http://www.zf.ro/eveniment/zf-10-ani-de-la-aderarea-la-ue-romania-ue-o-relatie-tradusa-financiar-in-26-mld-euro-primiti-de-la-bruxelles-15986051
http://www.zf.ro/eveniment/zf-10-ani-de-la-aderarea-la-ue-romania-ue-o-relatie-tradusa-financiar-in-26-mld-euro-primiti-de-la-bruxelles-15986051
http://www.zf.ro/eveniment/zf-10-ani-de-la-aderarea-la-ue-romania-ue-o-relatie-tradusa-financiar-in-26-mld-euro-primiti-de-la-bruxelles-15986051
http://www.zf.ro/eveniment/romania-va-cotiza-la-bugetul-ue-1-5-miliarde-de-euro-pe-2017-dupa-ce-a-incasat-3-6-miliarde-de-euro-16961743
http://www.zf.ro/eveniment/romania-va-cotiza-la-bugetul-ue-1-5-miliarde-de-euro-pe-2017-dupa-ce-a-incasat-3-6-miliarde-de-euro-16961743
http://www.zf.ro/eveniment/romania-va-cotiza-la-bugetul-ue-1-5-miliarde-de-euro-pe-2017-dupa-ce-a-incasat-3-6-miliarde-de-euro-16961743
http://www.mediafax.ro/economic/fmi-cere-o-noua-formula-de-calcul-pentru-preturile-gazelor-naturale-si-energiei-electrice-7938980
http://www.mediafax.ro/economic/fmi-cere-o-noua-formula-de-calcul-pentru-preturile-gazelor-naturale-si-energiei-electrice-7938980
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 hotărăşte calitatea vieţii 

Realitatea.net, 10 mai 2011, „Facturile la căldură cresc cu 

până la 60%. Guvernul a convenit cu FMI eliminarea 

subvenţiei”
83

;  

 are drept de viaţă şi de moarte prin măsuri directe în 

sistemul sanitar 

Ziare.com, 11 mai 2010, „Guvernul ar urma să închidă 200 

de spitale în urma discuţiilor cu FMI”
84

;  

 stabileşte inclusiv directorii întreprinderilor 

Mediafax, 1 aug. 2011, „Franks: 15 companii de stat vor 

avea manageri privaţi”
85

. 

Pentru o analiză generală a FMI în România, vezi Ilie 

Şerbănescu, „Pentru FMI, România este o colonie care trebuie 

exploatată”,  în Cotidianul, 13 ian. 2013
86

 și Gândește.org, 7 

noiembrie 2017
87

. 

                                                                                                                       
internet www.mediafax.ro/economic/franks-statul-va-vinde-lunile-viitoare-

pachete-semnficiative-la-hidroelectrica-si-nuclearelectrica-2-9602897. 
83 Realitatea.net, „Se scumpește căldura. Guvernul a convenit cu FMI eliminarea 

subvenției”, 10 mai 2011, articol disponibil la adresa de internet 

www.realitatea.net/se-scumpeste-caldura-guvernul-a-convenit-cu-fmi-eliminarea-

subventiei_833395.html. 
84 Ziare.com, „Guvernul ar urma să închidă 200 de spitale în urma discuțiilor cu 

FMI”, 11 mai 2010, articol disponibil la adresa de internet 

www.ziare.com/social/spital/guvernul-ar-urma-sa-inchida-200-de-spitale-in-

urma-discutiilor-cu-fmi-1014701. 
85 Mediafax, „Franks: 15 companii de stat vor avea manageri privați”, 1 august 

2011, articol disponibil la adresa de internet www.mediafax.ro/economic/franks-

15-companii-de-stat-vor-avea-manageri-privati-8552685/. 
86 Marian Ghițeanu, „Ilie Şerbănescu: Ponta, ca şi Boc, lustruieşte pantofii FMI”, 

13 ian. 2013, în Cotidianul, articol disponibil la adresa de internet 

www.cotidianul.ro/ilie-serbanescu-ponta-ca-si-boc-lustruieste-pantofii-fmi/. 
87 Ilie Șerbănescu, „Cobaiul este România, colonia cea mai colonie dintre 

coloniile de la periferia UE!”, în Gândește.ro, articol disponibil la adresa de 

internet https://gandeste.org/adevaruri/ilie-serbanescu-cobaiul-este-romania-

colonia-cea-mai-colonie-dintre-coloniile-de-la-periferia-ue/84073  

http://www.mediafax.ro/economic/franks-statul-va-vinde-lunile-viitoare-pachete-semnficiative-la-hidroelectrica-si-nuclearelectrica-2-9602897
http://www.mediafax.ro/economic/franks-statul-va-vinde-lunile-viitoare-pachete-semnficiative-la-hidroelectrica-si-nuclearelectrica-2-9602897
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.realitatea.net/se-scumpeste-caldura-guvernul-a-convenit-cu-fmi-eliminarea-subventiei_833395.html
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.realitatea.net/se-scumpeste-caldura-guvernul-a-convenit-cu-fmi-eliminarea-subventiei_833395.html
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.ziare.com/social/spital/guvernul-ar-urma-sa-inchida-200-de-spitale-in-urma-discutiilor-cu-fmi-1014701
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.ziare.com/social/spital/guvernul-ar-urma-sa-inchida-200-de-spitale-in-urma-discutiilor-cu-fmi-1014701
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.mediafax.ro/economic/franks-15-companii-de-stat-vor-avea-manageri-privati-8552685/
file:///C:/Users/ovidiana.bulumac/Downloads/www.mediafax.ro/economic/franks-15-companii-de-stat-vor-avea-manageri-privati-8552685/
http://www.cotidianul.ro/ilie-serbanescu-ponta-ca-si-boc-lustruieste-pantofii-fmi/
https://gandeste.org/adevaruri/ilie-serbanescu-cobaiul-este-romania-colonia-cea-mai-colonie-dintre-coloniile-de-la-periferia-ue/84073
https://gandeste.org/adevaruri/ilie-serbanescu-cobaiul-este-romania-colonia-cea-mai-colonie-dintre-coloniile-de-la-periferia-ue/84073
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Definițiile asupra spațiului social. Fragmentarea sau 

înstrăinarea teritoriului. Măsuri și măsuri. Cine ține măsura în 

societate?  

Am ajuns în România să avem un noi foarte fragmentat, 

preocupat de grija zilei de mâine, care abia se mai vede, și 

un ei care fac ce doresc în spațiul economic, la capitolul demnitate 

și viitor. O situație specială o are elita revanșardă de tip etno-

business, cuceritoare în sensul celor descrise de Iorga în Hotare și 

spații naționale.  

Și au tot cucerit. Definițiile a ceea ce e european, ale pro-

prietăților retrocedate de două ori, a ceea ce înseamnă 

discriminare, național etc. În momentul de față, favorabilitatea 

media în problema națională este distorsionată, în sensul că nu este 

incorect politic să fii șovin minoritar, dar este incorect politic să ai 

un discurs național ca majoritar, la nivelul țării. Urmările sunt 

limpezi și privește planul foarte concret al proprietății asupra 

terenurilor. S-a ajuns la situații absurde, pe care le recunoaște chiar 

primul ministru. 

A propos de retrocedări
88

 

„Ponta a arătat că prin hotărâri judecătoreşti a fost 

retrocedată în ultimii ani o suprafaţă egală cu cea a României, 

Bulgariei, Ungariei şi a unei jumătaţi din Ucraina, iar statul are de 

plătit în următorii 20 ani mai mult decât poate produce.” 

(Cotidianul, 1 oct. 2014). Iar cele mai importante retrocedări au ca 

obiectiv Transilvania. … 

O sinteză publicată de DC News, pe 14 octombrie 2013
89

: 

„Ioan Sabău-Pop vorbește despre greșeala diplomatului Nicolae 

                                                           
88 până la nivelul anului 2014 
89 DC News, „Jaful mileniului: În Transilvania se retrocedează pământul cumpărat 

de România de la grofi și dat unor români la reforma agrară. Sate întregi, evacuate 

cu tot cu cimitire”, 14 oct. 2013, articol disponibil la adresa de internet 
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Titulescu de a accepta disputa cu maghiarii la Liga Națiunilor și, 

pe cale de consecință, la Tribunalul de Mare Instanță de la Paris. 

Decizia politicianului român, spune avocatul, a deschis o cutie a 

Pandorei cu blocaje politice și costuri imense care-și revarsă 

efectele până în prezent. Profesorul amintește aici de reacțiile 

Cehoslovaciei și Iugoslaviei, care au refuzat orice tratative cu 

optanții și statul maghiar, pe motiv că problema reformei agrare 

din țările lor reprezintă o chestiune de politică internă și ține de 

suveranitatea fiecărui stat”. În continuare prezentăm câte ceva 

despre revendicările din prezent ale maghiarilor și impasibilitatea 

autorităților române.  

Cât a plătit România ca să răscumpere Transilvania de la 

grofi? De reţinut că, în urma procesului „optanţilor unguri”, 

România a plătit în franci, aur şi coroane aur, echivalentul a 3,2 

tone aur de 24 karate şi a dispus în plus ca despăgubirile de război 

datorate de Ungaria pentru România să fie vărsate la fondurile de 

despăgubiri pentru optanţii unguri [s.n]. 

Acest contencios a fost judiciar închis prin plata 

drepturilor de către România între anii 1927–1932. Astfel, ceea ce 

face Statul Român în zilele noastre, restituind încă o dată acele 

proprietăţi urmaşilor grofilor şi conţilor unguri este o imensă 

greşeală. Greşeala provine din mai multe direcţii. Legiferarea 

stufoasă şi ambiguă, de ex. Legea nr. 247/2005, asumată prin 

răspunderea guvernamentală a coaliţiei de atunci, cu proiect adus 

în mapă din Budapesta, urmată de HG nr. 890/2005 şi cauzată de 

eroarea politică imensă, generată de prostie sau trădare au dus la 

acest jaf naţional fără precedent.  În celelalte state foste socialiste, 

inclusiv Ungaria, nu s-a restituit nimic foştilor proprietari români. 

                                                                                                                       
www.dcnews.ro/jaful-mileniului-in-transilvania-se-retrocedeaza-pamantul-

cumparat-de-romania-de-la-grofi-si-dat-unor-romani-la-reforma-agrara-sate-

intregi-evacuate-cu-tot-cu-cimitire_376863.html. 

http://www.dcnews.ro/jaful-mileniului-in-transilvania-se-retrocedeaza-pamantul-cumparat-de-romania-de-la-grofi-si-dat-unor-romani-la-reforma-agrara-sate-intregi-evacuate-cu-tot-cu-cimitire_376863.html
http://www.dcnews.ro/jaful-mileniului-in-transilvania-se-retrocedeaza-pamantul-cumparat-de-romania-de-la-grofi-si-dat-unor-romani-la-reforma-agrara-sate-intregi-evacuate-cu-tot-cu-cimitire_376863.html
http://www.dcnews.ro/jaful-mileniului-in-transilvania-se-retrocedeaza-pamantul-cumparat-de-romania-de-la-grofi-si-dat-unor-romani-la-reforma-agrara-sate-intregi-evacuate-cu-tot-cu-cimitire_376863.html
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[În felul acesta] ne întoarcem, cel puţin în Transilvania, la 

fizionomia proprietăţii din secolul XIX-lea, ca şi cum în ultimele 

două secole nu s-ar fi întâmplat nimic”. 

Și totuși, lucrurile se schimbă 

Unul dintre marii combinatori ai armoniei interentice 

având ca fundal retrocedările ilegale a fost arestat, ca și unul dintre 

beneficiari: Hrebenciuc (Ziarul Financiar, 29 oct. 2014) și 

Tanczos Barna (Mediafax, 7 nov. 2014) sunt urmăriți penal în 

dosare de acest tip. Desigur, dosarele nu au scos (încă) în evidență 

conexiunea, dar principalul „teren” al retrocedărilor este 

Transilvania, doar doi dintre principalii actori fiind cei menționați.  

Ramificațiile afacerii au ajuns și în mass-media: într-adevăr, o 

asemenea operațiune de amploare, vânzarea efectivă a țării către 

infractori/interese străine, nu se putea efectua fără „acoperire” 

media, chiar dacă, din nou, legătura dintre cele două aspecte nu 

este decât indirectă, prin personaje
90

. Nota Bene: actorii etno-

businessului șovin nu au neapărat o etnie precisă.  

Context geopolitic și geoeconomic al unei Europe slăbite 

Societatea îndatorată – noul context mondial 

Criza 

Ca recesiune, criza reprezintă a doua scădere consecutivă 

semestrială a PIB-ului într-o ţară. Aceasta capătă valențe globale 

atunci când această scădere antrenează procese economice și 

sociale intercontinentale. 

                                                           
90

 „DNA anunţa în luna septembrie că, în dosarul privind obţinerea licenţei 

audiovizuale de către Giga TV, a început urmărirea penală faţă de Viorel 

Hrebenciuc, deputat PSD la acea dată, Narcisa Iorga, care la acel moment era 

membru al CNA şi al cărei mandat s-a încheiat în 13 octombrie, Laura 

Georgescu, preşedintele CNA, şi Gh. Ştefan, primarul municipiului Piatra 

Neamţ”, Cotidianul, 30 oct. 2014. 
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Principala cauză a fenomenului crizei este reprezentată de 

amploarea fantastică a creditului derivat (economia speculativă a 

plasării la „infinit” a riscurilor prin instrumente sofisticate), iar 

costurile directe ale acestuia se ridicau în 2010 la 15 mii de 

miliarde de dolari
91

. 

În subsidiar, am ajuns aici și datorită idolatriei faţă de 

„templul preciziei”. Unul dintre idolii lumii moderne este 

exactitatea. Întâlnirea dintre computer și matematică (The 

Economist, 9 oct. 2008) a transformat acest hybris colosul care 

(doar) a crăpat în 2008, generând cea mai mare criză economică 

din epoca modernă. Numai că realitatea este mult mai mult decât 

atât, căci stă pe adevăr. Iar conţinutul de adevăr al economiei este 

munca: facilitarea transformării unui obiect din natură în obiect 

utilizabil de om. Munca este conţinutul moral, conţinutul de adevăr 

al economiei. 

Creditul speculativ și slăbirea clasei de mijloc 

Două dintre marile probleme sunt: amploarea creditului 

speculativ și slăbirea drastică a clasei de mijloc. 

The Economist a făcut de-a lungul timpului mai multe 

analize-afirmaţii memorabile. În ultimii ani, cele mai importante 

două fraze ni se par acestea: 

– piaţa economiei speculative a derivatelor în 2007 era de 11 ori 

mai mare decât producţia mondială (The Economist, 9 oct. 2008); 

(bolovanul banilor nemunciţi). Prima frază arată adevărata bestie 

care face ravagii în capitalismul modern: specula cu instrumente 

de pasare a riscului (derivatele) de la unul la altul, până când se 

adună o masă critică de inşi care statistic trebuie să piardă.  

                                                           
91 Suma se referă la sprijinul guvernamental necesar pentru prevenirea  prăbuşirii 

economiei mondiale, cf. The Economist, „The gods strike back”, 11 feb. 2010,  

articol disponibil la adresa de internet www.economist.com/special-

report/2010/02/11/the-gods-strike-back. 

http://www.economist.com/special-report/2010/02/11/the-gods-strike-back
http://www.economist.com/special-report/2010/02/11/the-gods-strike-back
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– peste 25% dintre gospodăriile americane şi-au pierdut în doar doi 

ani peste 50% din avere (The Economist, 8 oct. 2011), ceea ce ne 

arată bolovanul social al sărăcirii clasei de mijloc americane. 

Această frază trimite la efectul profund redistributiv, comprador şi, 

deci, de-civilizator al celor mai rafinate instrumente economice: un 

sfert din gospodăriile americane au pierdut mai bine de jumătate 

din avere, în doi ani. Mai ceva decât în vreme de război. 

Societăţile se află în război cu conchistadorii creditului. 

Redistribuţia veniturilor era un fenomen tipic societăţilor 

rămase în urmă, de tipul celor din America latină. Mutarea 

mecanismelor redistributive în interiorul celei mai dinamice 

societăţi a lumii arată adevărata gravitate a situaţiei. Până anii 

trecuţi, în SUA se recreau 15% dintre locurile de muncă şi 550 mii 

de firme pe an. Nicio altă ţară nu avea această dinamică. Această 

dinamică a fost oprită în bună măsură de criză (The Economist, 28 

mai 2009, respectiv 12 martie 2009.) Euro va mai supravieţui o 

bună perioadă pentru că este expresia organizată a unei voințe 

politice, cu inițiativă în raport cu mecanismele economice.  

Importanţa (funcţiile) clasei de mijloc 

Clasa de mijloc este importantă prin rolul său ideologic, de 

creştere socială prin idei puse în practică, fiind totodată vectorul 

ideatic al capitalului. O bună parte din cea mai dinamică formă de 

capital – venture capital – „capitalul de risc” sau capitalismul 

antreprenorial este vehiculat (mai degrabă decât în posesia) clasei 

antreprenoriale – parte a clasei de mijloc din Statele Unite, una 

dintre cele mai dinamice societăţi (până de curând, până în 2008).  

Degradarea clasei de mijloc 

În SUA – „polul clasei de mijloc”, în 2006, cei mai bogaţi 

dintre 0,1% americani au câştigat de 77 de ori mai mult decât 90% 
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dintre concetăţeni, faţă de 20 de ori în 1979 (The Economist, 2 apr. 

2009). 

Transformarea clasei de mijloc dintr-o clasă de iniţiativă 

într-una de consum şi de timp liber este concomitentă cu 

degradarea acesteia – ceea ce Clavel numeşte „declasare”. Aşa de 

pildă, The Economist arată că „evoluţia clasei de mijloc s-a oprit 

[din punctul de vedere al veniturilor], însă speculatorii financiari 

fac parte din minoritatea celor care au pus mâna pe cea mai mare 

parte din creşterea veniturilor din ultima perioadă. … [Nota bene], 

sunt aceeaşi finanţişti [liberali] care propovăduiau piaţa liberă şi 

care acum depind de populaţie pentru a supravieţui cu costuri de 

trilioane de dolari” (The Economist, 24 ian. 2009). În acelaşi timp, 

între 1982 şi 2006, consumul de bunul de lux a crescut de 4 ori.  

Declasarea clasei de mijloc este rezultatul unui fenomen 

sistemic început, undeva în anii 70–80
92

 ai secolului XX – 

transformarea economiei dintr-o economie întemeiată pe 

concreteţea bunurilor şi serviciilor într-o economie abstractă, a 

speculaţiei financiare. America a devenit centrul acestei uriaşe 

pseudomorfoze.  

Singura preocupare a speculaţiei financiare este… „să facă 

pariuri”
93

. Cele mai bine plasate inteligenţe, unde recompensa 

                                                           
92 Istoria recentă, a economiei speculative „In The Partnership”, a history of 

Goldman Sachs, Charles Ellis records how the derivatives markets took off. The 

International Monetary Market opened in 1972; Congress allowed trade in 

commodity options in 1976; S&P 500 futures launched in 1982, and options on 

those futures a year later. The Chicago Board Options Exchange traded 911 

contracts on April 26th 1973, its first day (and only one month before Black-

Scholes appeared in print). In 2007 the CBOE’s volume of contracts reached 

almost 1 trillion” (The Economist, „In Plato's cave”, 24 ian. 2009, articol 

disponibil la adresa de internet www.economist.com/node/12957753). 
93 „Financial services are different from other industries, if only because so much 

of the business is writing bets.” The Economist, „Wild-animal spirits. Why is 

finance so unstable?”, 24 ian 2009, articol disponibil la adresa de internet 
www.economist.com/node/12957779. 

http://www.economist.com/node/12957753
http://www.economist.com/node/12957779
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materială este cea mai mare, se ocupă cu speculaţia de acest tip. 

Evoluţia umanităţii este, într-adevăr, cât se poate de curioasă. 

 „În 2006, deficitul de cont curent al Americii a urcat la 6% 

din PIB. Între 2000 şi 2008, ţara a primit de peste hotare peste 5,7 

mii de miliarde (trilioane) de dolari, adică peste 40% din produsul 

său intern brut din 2007. …Sistemul financiar a avut sarcina să 

„recicleze” banii prin împrumuturi. Inevitabil, creditul a devenit 

mai ieftin, iar rata economisirii a scăzut. În SUA economisirea a 

scăzut de la nivelul din 1970 de  aproximativ 10% din venitul 

disponibil la 1% după 2005” (The Economist, 24 ian. 2009). 

În ceea ce priveşte economiile emergente, clasa de mijloc 

are o traiectorie încă foarte nesigură ca factor de progres şi inovaţie 

socială. Aceasta se manifestă în special ca factor de consum, 

contând mai cu seamă ca pondere demografică în ceea ce se 

numeşte „piaţă internă”. Marea contribuţie a acestei entităţi 

statistico-demografice este, deci, formarea implicită a unei pieţe de 

consum în interior. În acelaşi timp, prin conduitele de consum, 

noua clasă de mijloc recuperează decalajul de consum al unor 

bunuri considerate de strictă necesitate (consumul de telefonie 

mobilă a crescut în India şi Brazilia cu 250, respectiv 700% între 

1994 şi 2007). Pe de altă parte, noua structură este deja vectorizată 

spre consumul de lux: „Brazilia a devenit principala piaţă pentru 

operaţiile de liposucţie, numărul doi în operaţiile estetice şi a patra 

ţară în ceea ce priveşte numărul de săli de gimnastică” (The 

Economist, 14 feb. 2009, „Notions of shopkeepers”). Anideologică 

dar predispusă la consum de lux, noua clasă de mijloc din 

economiile emergente nu pare a avea acces la gândirea crizei, fiind 

blocată în comportamente de tip imitativ.   

România  

În 2008 (guvernare „liberală”), unei firme româneşti îi 

trebuiau 202 ore să-şi plătească impozitele. Nu avem date la 

http://www.doingbusiness.org/exploretopics/payingtaxes/
http://www.doingbusiness.org/exploretopics/payingtaxes/
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îndemână cum era pe vremea guvernării anterioare (PSD), însă 

sigur nu erau cu mult mai puţine taxe. Liberalii oricum au crescut 

numărul taxelor, de la 96 pe an la 113 în 2008, reuşind 

performanţa de a aduce România pe ultimul loc în Uniunea 

Europeană privind sarcina fiscală pe companii.  

Mai întâi de toate, lăsaţi lumea să muncească. Descâlciţi 

legislaţia fiscală, unificaţi impozitele, scădeţi-le. Dar pentru asta 

trebuie priceput odată pentru totdeauna că valoarea unei monede, 

suportul oricărei jonglerii fiscale sunt munca şi piaţa internă.  

În al doilea rând, încurajaţi apariţia clasei de mijloc. Pentru că 

economia este şi o problemă de atitudine. Iar atitudinea potrivită 

este stocată în clasa de mijloc, care în România, după 20 de ani „de 

libertate”, era undeva la 16.000 de oameni, cam cât o comună mare 

(Business Magazin, 2006). O nimica toată. Aceștia nu doar „au 

niște bani”, dar au cultura banului, a investiţiei, a funcţiei sociale 

a investiţiei, a muncii prin sacrificiu de sine şi a scopului general. 

Abia când clasa de mijloc va atinge la noi masa critică, vom avea 

şi educaţie, şi partide cu doctrină, şi orientare economică, şi 

justiţie. Deoarece clasa de mijloc este singura pătură socială cu 

idee economică morală dintr-o societate, care are şi resurse 

economice pentru a o pune în aplicare. Restul, dacă au bani, au 

doar fiţe, sau dacă nu au (masa), au doar „foamete”. 

Reificarea cunoașterii – o problemă economică 

Întâi de toate, sistemul social-economic a devenit excesiv 

de abstract: majoritatea covârșitoare a banilor rulați nu aveau 

acoperire în economia reală, fiind de natură speculativă (așa-

numitele instrumente derivative sau derivate)
94

. Rodul unor 

                                                           
94 „Its hallmark is securitisation. Banks that once made loans and held them on 

their books now pool and sell the repackaged assets, from mortgages to car loans. 

In 2001 the value of pooled securities in America overtook the value of 

outstanding bank loans. Thereafter, the scale and complexity of this repackaging 

http://www.financiarul.ro/2008/11/20/romania-ranks-last-in-world-by-number-of-tax-contributions-paid-by-medium-sized-firms/
http://www.financiarul.ro/2008/11/20/romania-ranks-last-in-world-by-number-of-tax-contributions-paid-by-medium-sized-firms/
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logaritmi și al unor „intuiții” mai mult sau mai puțin potrivite ale 

unor „pragmatici”.  Piața acestor instrumente este amețitor de mare 

– circa 600 trilioane de dolari. Dar și mai amețitor este faptul că 

omul, acest sapiens, s-a aruncat din realitate în haosul propriei 

abstracțiuni de dimensiuni nemaiîntâlnite: de 11 ori față de 

componenta reală a economiei (comerț, productie, servicii 

efective). Dacă în 1998 piața acestor instrumente de credit care 

acoperă alte instrumente de credit (de aceea se și numesc derivate, 

nu înțelegem de ce nu le spune pe înțelesul tuturor, speculative) era 

de 2,5 ori mai mare decât produsul brut mondial, în 2008 devenise 

de 11 ori mai mare
95

 (The Economist, Taming the Beast, 9 oct. 

2008). Observăm că, pe măsura arghirofiliei și a dezvoltării 

„inteligenței de pradă”, dimensiunea riscului unei crize majore a 

crescut substanțial (paradoxul este că omul poate fi, iată, agresiv în 

abstract, dar cu implicații cât se poate de reale când acest abstract 

iese de sub control).  

Teoreticienii sistemului încearcă să coreleze scăderea 

generală a sărăciei și stabilitatea relativă de vreo 30 de ani a 

economiilor, de inventarea acestor instrumente. Nu prea au 

dreptate, singurul loc unde a scăzut semnificativ sărăcia este 

China, dar aceasta datorita integrarii separate a Chinei în circuitul 

comercial și productiv mondial, sub atenta supraveghere a 

                                                                                                                       
(particularly of mortgage-backed assets) hugely increased as investment banks 

created an alphabet soup of new debt products. They pooled asset-backed 

securities, divided the pools into risk tranches, added a dose of leverage, and then 

repeated the process several times over” (The Economist, „The World Economy. 

Taming the Beast”, 9 oct. 2008) 
95 „…increasing computer wizardry made it possible to create a dizzying array of 

derivative instruments, allowing borrowers and savers to unpack and trade all 

manner of financial risks. The derivatives markets have grown at a stunning pace. 

According to the Bank for International Settlements, the notional value of all 

outstanding global contracts at the end of 2007 reached $600 trillion, some 11 

times world output.” (ibidem)  
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partidului comunist. Costurile colosale de mediu ale acestui succes 

încă nu sunt pe deplin înțelese
96

. În rest, rata sărăciei între 1981 și 

2005 nu a scăzut decât cu 10% , iar diferența dintre țările bogate și 

țările sărace a crescut de la 3 ori în 1820 la 72 de ori în 1992, 80% 

din populația globului trăind în prezent cu sub 10 USD pe zi, 50% 

din populația globului cu sub 5 dolari pe zi.  

Problema este că economiile emergente, chiar dacă și ele 

sunt „globalizate”, se integrează în sistemul mondial nu prin 

asemenea instrumente sofisticate, care nu sunt de „nasul lor” – țin 

de inițiativa marilor centre financiare care sunt localizate în Vest, 

ci prin forța brațelor lor, fiind în primul rând locuri de uzinare 

masivă a nevoilor de consum reale ale lumii. 

Cele mai afectate dintre economiile emergente vor fi cele a 

căror stabilitate financiară este puternic dependentă de fluxurile 

financiare străine. Cele mai puțin afectate vor fi câteva, mai exact 

cele cu rezerve solide în valută și în aur. Dar aceasta rezervă s-a 

făcut ca urmare a participării acestor țări la comerțul internațional 

și nu la economia speculativă cu instrumente derivate de pe Wall 

Street. Cu alte cuvinte, sistemul mondial, bazat într-o măsură tot 

mai însemnată pe capitalul speculativ, nu are nicio contribuție la 

stabilizarea acestor state (China, India, Brazilia, despre ele este 

vorba în special) și, deci, nu are nicio contribuție la „ridicarea 

lumii” în curs de dezvoltare, iar acasă la el, dacă are vreuna, se 

întamplă prin creșterea catastrofală a deficitelor (gospodăriile 

                                                           
96 China reprezenta în 2013 16% din producția mondială, dar consuma între 40 și 

50% din resursele mondiale de cărbune, cupru, oțel, nichel, aluminiu și zinc. 

„Totodată, importă jumătate din arborii tropicali și crește jumătate dintre porci[i] 

de consum”. În aceste condiții, doar jumătate din apă mai este potabilă în 

regiunile urbane din China, ceea ce l-a determinat pe primul ministru Wen Jiabao 

să afirme că problema apei „amenință însăși supraviețuirea națiunii chineze”. The 

Economist, 13 aug. 2013, „China and the environment. The East is grey. China is 

the world’s worst polluter but largest investor in green energy. Its rise will have 

as big an impact on the environment as on the world economy or politics”.  
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americane, germane și britanice sunt îndatorate între 100% si 

200% față de „venitul lor natural”)
97

.  

Cu alte cuvinte, rezultatul dramatic al crizei este apariția 

societății îndatorate occidentale, ale cărui principale victime sunt 

clasa de mijloc și tineretul: viitorul. Clasa de mijloc este acea clasa 

socială care „stochează” spiritul liber și antreprenorial, clasa de 

mijloc, iar tineretul, prin aspirații și potențialul de muncă și 

creativitate, constituie o bună parte Produsul Intern Brut potențial.  

Șomajul în rândul tinerilor, la trei ani după declanșarea 

crizei, era la cel mai înalt nivel din istoria economică 

contemporană a statelor dezvoltate
98

. Băncile, la rândul lor, se află 

în stratosferă în raport cu principala lor menire: fluidizarea 

circulației valorilor în societate prin intermediul banilor (vezi The 

Economist, 2012 și 2010). 

Până una alta, s-ar putea că trezirea din somnul abstract să 

fie atenuată de rezervele valutare enorme ale economiilor 

emergente (Brazilia, India, Rusia, dar în special China). Față de 

Vest, care are 4% PIB în rezerve valutare, noile economii au 20% 

din PIB constituit din rezerve valutare, o veritabilă parașută în fața 

celei mai cumplite crize etice a capitalismului modern. China 

                                                           
97 „Demand for complex mortgage securities led to a loosening of lending 

standards, which in turn drove house prices higher. Wall Street’s fancy computer 

models, based on recent price histories, underestimated how much the innovation 

was pushing up house prices, understated the odds of a national house-price 

decline in America and so encouraged an unsustainable explosion of debt. The 

country’s household debt rose steadily, from just under 80% of disposable income 

in 1986 to almost 100% in 2000. By 2007 it had soared to 140%.”, The 

Economist, 9 oct. 2008, „Taming the Beast”. 
98 „Not only is the number of underemployed 15- to 24-year-olds in the OECD 

higher than at any time since the organisation began collecting data in 1976. The 

number of young people in the rich world who have given up looking for work is 

at a record high too.” The Economist, 10 sept. 2011. 
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singură poseda 1,8 trilioane de dolari în rezerve valutare
99

, sumă 

care singură ar putea acoperi o bună parte din pierderile globale. 

Penitența lipsește 

Penitența este starea mentală care mijlocește ciclul 

eroare–îndreptare, prin recunoașterea greșelii și asumarea 

acesteia. În termeni populari, penitența poate fi aproximată prin 

noțiunea de rușine, iar în teologia ortodoxă este apropiată de 

noțiunea de pocăință
100

. 

Rămâne de văzut ce am înțeles din ce se întâmplă. Până 

acum, descurcăreții nu par să fi priceput ceva, acordându-și 

bonusuri importante la firme responsabile de criză, abia salvate cu 

bani publici, de tipul Morgan Stanley, Goldman Sachs (fiecare cu 

„prime de ieșire”, bonsuri etc. care echivalează-depășesc sumele 

injectate de Banca Centrală, în medie 10 mld USD de fiecare
101

), 

iar la noi, speculatorii care încă trăiesc visul îmbogățirii rapide, așa 

numiții „pragmatici”, tocmai au încercat să-și exerseze capacitatea 

de a cutremura societatea prin atacurile speculative pe Leu (care, 

                                                           
99 The Economist, 9 oct. 2008, „Charting a different course”. 
100 „Dar ce înseamnă pocăința? Unul dintre cele mai adânci cuvinte ale Scripturii, 

iubiților. Luat din limba greacă, meta-noia. Cuvinte formate cu meta- 

dumneavoastră știți: metamorfoza (schimbare de formă), metafizica (dincolo de 

ceea ce e fizic, sensibil). Latina a tradus pe meta cu trans (peste). În Sfânta 

Împărtășanie e cuvântul acesta, luat tot din grecește: metaboli și tradus în cărțile 

noastre de slujbă prefacere. Dar metanoia, tradus la noi în românește prin 

pocăință, înseamnă schimbarea gândirii” – părintele Galeriu, „Predica la 

Duminica după Boezul Domnului”, disponibilă la adresa de internet 

www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dupa-botezul-domnului/.  
101 „… de efectele unei crize a cărţilor de credit nu au a se teme 443 de bancheri 

din cadrul Goldman Sachs. Ei se pot aştepta la bonusuri de câte 3,5 milioane 

dolari fiecare (dintr-un total de 11,45 miliarde dolari), care „le-au fost puse 

deoparte” pentru sfârşitul lui 2008. Suma este mai mare decât cele 10 miliarde 

dolari primite de la Trezoreria SUA în cadrul programului de salvare a băncilor!”, 

Gândul, 30 oct. 2008, „«Nesimțirea» bancherlor, de nezdruncinat”. 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-dupa-botezul-domnului/
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ca expresie a salariului nostru, „celor mulți”, este măsura muncii 

reale, nu imaginate)
102

. 

O concluzie cu adevărat îngrijorătoare, dincolo de 

statisticile crizei (masa materială a deficitului în ceea ce privește 

veniturile, schimburile comerciale, creditele etc.), poate veni 

dinspre slăbirea densității dinamice a societăților dezvoltate. 

Densitatea dinamică
103

 (Durkheim) se referă la calitatea relațiilor 

sociale din perspectiva intensității acestora, prin raportare cu 

norma socială (bunul simț e prima normă; spunem despre oamenii 

cu bun simț că se comportă „firesc” sau că „sunt în toate mințile” 

etc.). Cu cât o societate este mai dezvoltată, cu atât intensitatea 

relațiilor dintre oameni este mai puternică. Dar dacă noua conduită 

capitalistă se plasează singură, prin fiscalizarea derivată a 

economiilor, în afara normei – în sensul că afacerea se face în 

afara schimburilor sociale morale (nu neaparat legale, că legea 

                                                           
102 Gândul, „Demisie: Bogdan Mihoc, trezorier la UniCredit Țiriac Bank–prima 

victimă în războiul băncilor…”, 2 nov. 2008, articol disponibil la adresa de 

internet www.gandul.info/financiar/demisie-bogdan-mihoc-trezorier-la-unicredit-

tiriac-bank-prima-victima-in-razboiul-bancilor-update-3418599.  
103 „The principal effort of the sociologist must therefore be directed towards 

discovering the different properties of that environment capable of exerting some 

influence upon the course of social phenomena. Up to now we have found two 

sets of characteristics which satisfy that condition admirably. These are: firstly, 

the number of social units or, as we have also termed it, the «volume» of the 

society; and secondly, the degree of concentration of the mass of people, or what 

we have called the «dynamic density». The latter must be understood not only as 

the purely physical concentration of the aggregate population, which can have no 

effect if individuals – or rather groups of individuals – remain isolated by moral 

gaps, but the moral concentration of which physical concentration is only the 

auxiliary element, and almost invariably the consequence. Dynamic density can 

be defined, if the volume remains constant, as a function of the number of 

individuals who are effectively engaged not only in commercial but also moral 

relationships with each other, i.e. who not only exchange services or compete 

with one another, but live their life together in common. … That is why what best 

expresses the dynamic density of a people is the degree to which the social 

segments coalesce.” Durkheim, The rules of the sociological method, 1982 

[1895], The Free Press, New York, Cap V, pp.19–20. 

http://www.gandul.info/financiar/demisie-bogdan-mihoc-trezorier-la-unicredit-tiriac-bank-prima-victima-in-razboiul-bancilor-update-3418599
http://www.gandul.info/financiar/demisie-bogdan-mihoc-trezorier-la-unicredit-tiriac-bank-prima-victima-in-razboiul-bancilor-update-3418599
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știm ca poate fi „dată” de „descurcăreți” pentru „descurcăreți”), 

înseamnă că acest capitalism este, la limită, antisocial. Cam 

neașteptată concluzia. Nu știm ce ne vom face fără capitalism, că 

de comunism noi, prin părțile noastre, suntem sătui.  

Criza Euro (2011) 

Criza Euro este generată de creşterea costurilor pentru 

împrumuturi ale statelor europene dincolo de pragul de 7%. Italia, 

a patra economie europeană, deja se împrumută cu o dobândă de 

peste 8%. Băncile franceze au costuri sporite de împrumuturi din 

decembrie
104

, iar Germania nu a reuşit să vândă ultima emisiune de 

bonuri de tezaur, fiind nevoită să și-o răscumpere în bună parte 

(35%). 

Dar de ce trebuie să funcţionăm numai prin împrumuturi? 

De când lumea stă pe proiecte care au o realitate mai mică decât 

nevoile reale ale comunităţilor (popoarelor, mai exact)? De ce 

România trebuie să se împrumute? De ce nu putem lucra în 

România astfel încât să nu ne mai împrumutăm masiv? România se 

împrumută în condiţiile în care jumătate din forţa de muncă 

lucrează pentru alţii (remiterile, măsurate chiar şi în miliarde de 

euro, nu se compară cu munca în ţară în raport cu calificarea, ca 

parte a PIB-ului potenţial)
105

.   

 Împrumuturile generate de economia derivatelor au 

generat actuala criză. Este o criză de proiect economic şi de ideal 

                                                           
104 Reuters, „Moody's cuts three French banks”, 9 dec. 2011, articol disponibil la 

adresa de internet www.reuters.com/article/us-france-banks-moodys/moodys-

cuts-three-french-banks-idUSTRE7B80M420111209. 
105 Adelina Mihai, „Românii care muncesc în străinătate au strâns 100 mld. euro 

în ultimul deceniu. Băncile româneşti, scoase din traseul banilor către România”, 

8 iunie 2011, în Ziarul Financiar, articol disponibil la adresa de internet 

http://www.zf.ro/eveniment/romanii-care-muncesc-in-strainatate-au-strans-100-

mld-euro-in-ultimul-deceniu-bancile-romanesti-scoase-din-traseul-banilor-catre-

romania-8325755. 

http://www.reuters.com/article/us-france-banks-moodys/moodys-cuts-three-french-banks-idUSTRE7B80M420111209
http://www.reuters.com/article/us-france-banks-moodys/moodys-cuts-three-french-banks-idUSTRE7B80M420111209
http://www.zf.ro/eveniment/romanii-care-muncesc-in-strainatate-au-strans-100-mld-euro-in-ultimul-deceniu-bancile-romanesti-scoase-din-traseul-banilor-catre-romania-8325755
http://www.zf.ro/eveniment/romanii-care-muncesc-in-strainatate-au-strans-100-mld-euro-in-ultimul-deceniu-bancile-romanesti-scoase-din-traseul-banilor-catre-romania-8325755
http://www.zf.ro/eveniment/romanii-care-muncesc-in-strainatate-au-strans-100-mld-euro-in-ultimul-deceniu-bancile-romanesti-scoase-din-traseul-banilor-catre-romania-8325755
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social (pe care o vom discuta la alt etaj cu alt prilej, inclusiv 

situaţia particulară a României care se împrumută pentru că forţa 

de muncă este dată afară din ţară).  

Franţa, de pildă, s-a transportat în economia irealităţii, a 

împrumuturilor care-i consumă din viitor, din 1974 (ultimul an 

când a avut buget echilibrat)
106

. SUA, la rândul ei, înregistrează un 

deficit de 13% din PIB, apropiat de cel din timpul primului război 

mondial (16%) şi nu departe de cel din al doilea (24%). America a 

risipit banii ca la război începând cu 2003
107

.  

Blocajul bancar nu reprezintă pur şi simplu epuizarea unor 

bani (că nu s-au epuizat deloc), ci înglobarea societăţii de consum 

occidentale în mecanismul general al redistribuirii veniturilor: 

societatea occidentală se fracturează într-o masă de muncitori 

dependenţi (muncă dependentă) şi o minoritate foarte avută. 

Începutul prăbuşirii societăţii bunăstării este simultan cu căderea 

clasei de mijloc şi cu apariţia economiei superspeculative, a pieţei 

derivatelor din anii 1980
108

. De altfel, 1980 este anul până când 

economia SUA a reuşit să producă valoare pentru fiecare dolar 

împrumutat. După aceasta, banii împrumutaţi au fost doar vehicol 

de declasare, de sărăcire în interiorul societăţii, fenomen marcat de 

stagnarea şi slăbirea clasei de mijloc – The Economist, 24 iun. 

2010 – vezi figura „Stuck”
109

. În „Europa civilizată”, pe ţări, între 

                                                           
106 The Economist, „The ratings game. The perils for Nicolas Sarkozy in trying to 

preserve a credit rating”, 3 dec. 2011, articol disponibil la adresa de internet 

www.economist.com/europe/2011/12/03/the-ratings-game. 
107 Vezi www.usgovernmentspending.com/debt_deficit_brief.php. 
108 The Economist, „More or less equal? The gap between rich and poor has been 

widening for 30 years. It has started narrowing again”, 2 aprilie 2009, articol 

disponibil la adresa de internet www.economist.com/special-

report/2009/04/02/more-or-less-equal. 
109 The Economist, „Repent at leisure. Borrowing has been the answer to all 

economic troubles in the past 25 years”, 24 iun. 2010, articol disponibil la adresa 

de internet www.economist.com/special-report/2010/06/24/repent-at-leisure. 

http://www.economist.com/europe/2011/12/03/the-ratings-game
http://www.usgovernmentspending.com/debt_deficit_brief.php
http://www.economist.com/special-report/2009/04/02/more-or-less-equal
http://www.economist.com/special-report/2009/04/02/more-or-less-equal
http://www.economist.com/special-report/2010/06/24/repent-at-leisure
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1980 şi 2000, coeficientul Gini al inegalităţii sociale a crescut cu 

aprox. 5–10%  (cu excepţia Franţei care, a devenit puţin mai 

egalitară în acest interval – vezi Louis Chauvel
110

).  

În 2007, cei mai bogaţi 1% dintre americani câştigau cu 

300% mai mult decât în 1979, în timp ce restul populaţiei ajungea 

la un plus de maxim de 55%
111

. 

 
Pe România, analizele încă rămân de făcut. Dar cu 

siguranţă ar pune multe întrebări „drumului spre democraţie” din 

1990 încoace. 

Societatea bunăstării devine o societate îndatorată. 

Mecanismul social al întreprinderilor americane extrage valoare şi 

o stochează sub forma unei cantităţi uriaşe de dolari (peste 2 mii 

de miliarde bani care nu sunt eliberați nici pentru consumul de 

masă, nici altor întreprinderi în lanţul productiv, nici băncilor – 

                                                           
110 Vezi http://louis.chauvel.free.fr/toruninequalitystate5.ppt. 
111  Congress of the United States. Congressional Budget Office, Trends in the 

Distribution of Household Income between 1979 and 2007, fig. 2, p.3 

„Cumulative Growth in Average Average After-Tax Income, by Income Group”. 

Vezi http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=12485. 

http://louis.chauvel.free.fr/toruninequalitystate5.ppt
http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=12485


75 
 

societatea îndatorată este una blocată, chiar atunci când 

„companiile stau pe cea mai mare cantitate de bani pe care au   

avut-o în ultimele luni”
112

. Unii ar fi tentaţi să vadă fenomenul ca 

pe o reiniţializare a izolaţionismului american.  Pe lângă 

acumularea de dolari la nivelul corporaţiilor, America îşi retrage 

banii din Europa, în Congresul SUA discutându-se despre 

retragerea a 100 de miliarde de dolari, contribuţia americană la 

FMI
113

. Ca urmare a retragerii fondurilor americane, rezervele 

băncilor franceze au scăzut din iunie până în septembrie cu 22%
114

. 

Criza este încă o oportunitate pentru ca America să arate 

lumii că este prima putere: puterea sa financiară a crescut cu 1,5 

mii de miliarde de dolari (The Economist, 3 dec. 2011b). În timp 

ce Europa se sufocă sub politici ciudate de austeritate, pe care 

doreşte să şi le introducă în constituţiile naţionale
115

, America „se 

îneacă în dolari” fără a avea inflaţie („America's banking system 

is... drowning in dollars” – ibidem). Problema este însă că, în 

dolari se îneacă corporaţiile şi băncile, nu omul de rând. Foarte 

puternic este agentul puterii financiare în America, nu omul de pe 

                                                           
112 Jason Lange, „U.S. firms build cash buffer to European crisis in Q3”, 8 dec. 

2011, în Reuters, articol disponibil la adresa de internet 

www.reuters.com/article/2011/12/08/us-usa-economy-cash-

idUSTRE7B71OS20111208. 
113 Ziarul Financiar, „SUA nu mai vrea să contribuie la salvarea "statelor 

burtoase" ale Europei. Republicanii propun retragerea a 100 mld. dolari puşi de 

SUA la dispoziţia FMI”, 10 dec. 2011,  articol disponibil la adresa de internet 

www.zf.ro/business-international/sua-nu-mai-vrea-sa-contribuie-la-salvarea-

statelor-burtoase-ale-europei-republicanii-propun-retragerea-a-100-mld-dolari-

pusi-de-sua-la-dispozitia-fmi-9047642. 
114 The Economist, „Contagion? What contagion?”, 3 dec. 2011, articol disponibil 

la adresa de internet www.economist.com/node/21541020. 
115 Adrian Voicu, „Liderii europeni încheie săptămâna de foc.Vedeţi aici acordul 

final”, 9 dec. 2011, în Ziarul Financiar, articol disponibil la adresa de internet 

www.zf.ro/business-international/liderii-europeni-incheie-saptamana-de-foc-

vedeti-aici-acordul-final-9045644/. 

http://www.reuters.com/article/2011/12/08/us-usa-economy-cash-idUSTRE7B71OS20111208
http://www.reuters.com/article/2011/12/08/us-usa-economy-cash-idUSTRE7B71OS20111208
http://www.zf.ro/business-international/sua-nu-mai-vrea-sa-contribuie-la-salvarea-statelor-burtoase-ale-europei-republicanii-propun-retragerea-a-100-mld-dolari-pusi-de-sua-la-dispozitia-fmi-9047642
http://www.zf.ro/business-international/sua-nu-mai-vrea-sa-contribuie-la-salvarea-statelor-burtoase-ale-europei-republicanii-propun-retragerea-a-100-mld-dolari-pusi-de-sua-la-dispozitia-fmi-9047642
http://www.zf.ro/business-international/sua-nu-mai-vrea-sa-contribuie-la-salvarea-statelor-burtoase-ale-europei-republicanii-propun-retragerea-a-100-mld-dolari-pusi-de-sua-la-dispozitia-fmi-9047642
http://www.economist.com/node/21541020
http://www.zf.ro/business-international/liderii-europeni-incheie-saptamana-de-foc-vedeti-aici-acordul-final-9045644/
http://www.zf.ro/business-international/liderii-europeni-incheie-saptamana-de-foc-vedeti-aici-acordul-final-9045644/
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stradă, şi aceasta este diferenţa crucială între America de azi şi cea 

care a eliberat Europa în două rânduri în secolul al XX-lea. 

Europa și reașezările sale. Recentrarea germană 

Dincolo de discursuri și de neputințe, Europa, mai exact 

construcția Uniunii Europene, se schimbă. În primul rând, apare un 

pol limpede al periferiei în raport cu centrul nordic, dominat de 

Germania. Interesant este însă că poziția Germaniei nu se 

datorează numai unui miracol productiv: prosperitatea germană 

este construită în bună măsură pe datorie. Faptul că poziția 

Germaniei nu este chiar atât de solidă pe cât pare se vede și din 

evoluția produsului intern brut a acesteia comparativ cu cel al 

Franței. S-a spus că Franța este în blocaj economic. Adevărat. Dar 

nici evoluția Germaniei nu este alta în raport cu cea a Franței: tot 

pe minus este, chiar dacă are o condiție mult mai bună în prezent. 

Deci, pericolul unei decuplări germane prin sporirea substanțială a 

decalajului față de Franța este prematur. E bine, pentru că liniștea 

Europei se axează pe binomul franco-german. Cel mai îngrijorător 

este, însă, că viitorul Uniunii Europene se clădește în bună măsură 

printr-un veritabil canibalism social: șomajul cronic al tinerilor. 

Criza, în loc să mobilizeze resurse compensatorii (investiții), își 

lichidează social tinerii: 1 din 7 tineri nu sunt cuprinși în nicio 

formă de activitate socială (educație, muncă, pregătire 

profesională
116

). Și aici disparitățile dintre centru și periferie sunt 

evidente: în Germania, rata șomajului tinerilor este de 7,6%, în 

timp ce în Spania ajunge la 56%, iar în Grecia la 64%. În România, 

                                                           
116 The Economist, „Guaranteed to fail. German-led plans for tackling youth 

unemployment in Europe are far too timid”, 20 iulie 2013, articol disponibil la 

adresa de internet www.economist.com/news/leaders/21582006-german-led-

plans-tackling-youth-unemployment-europe-are-far-too-timid-guaranteed-fail 

http://www.economist.com/news/leaders/21582006-german-led-plans-tackling-youth-unemployment-europe-are-far-too-timid-guaranteed-fail
http://www.economist.com/news/leaders/21582006-german-led-plans-tackling-youth-unemployment-europe-are-far-too-timid-guaranteed-fail
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25% dintre șomeri sunt tineri
117

 în condițiile în care media 

europeană a ratei șomajului era de 9,7% (IIEA, 2011
118

). Iar 

chestiunea persistă în timp: „La nivelul Uniunii Europene, 14,3% 

dintre tineri nu aveau în 2017 un loc de muncă sau nu urmau 

niciun program educațional ori de formare, cel mai ridicat 

procentaj fiind în Italia (25,7%), Cipru (22,7%), Grecia (21,4%), 

Croația (20,2%), România (19,3%) și Bulgaria (18,6%), arată 

datele prezentate de Oficiul European de Statistică (Eurostat)”
119

. 

Asigurarea Euro 

În mod normal, ar trebui să ne procure un sentiment de 

siguranță faptul că cea mai mare parte din Europa este acoperită de 

„asigurarea Euro” – moneda comună a civilizației europene, 

modelul tuturor celorlalte societăți.  

Distribuția bogăției în Europa - vechea ordine încă 

funcționează. Dar pentru cât timp? 

 

                                                           
117 The Economist, „European economic guide. The state of Europe’s economies”, 

18 iul 2013, articol disponibil la adresa de internet 
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/07/european-economy-guide. 
118 Vezi IIEA www.iiea.com/blogosphere/the-eu-unemployment-

infographic?gclid=CPrC3JTzwLgCFYdc3godYEgAiQ 
119

 Ziare.com, „Eurostat: Romania are una dintre cele mai mari rate a somajului in 

randul tinerilor din UE”, 15 iunie 2018, articol disponibil la adresa de internet 
www.ziare.com/social/somaj/eurostat-romania-are-una-dintre-cele-mai-mari-rate-

a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ue-1517590.  

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/07/european-economy-guide
http://www.iiea.com/blogosphere/the-eu-unemployment-infographic?gclid=CPrC3JTzwLgCFYdc3godYEgAiQ
http://www.iiea.com/blogosphere/the-eu-unemployment-infographic?gclid=CPrC3JTzwLgCFYdc3godYEgAiQ
http://www.ziare.com/social/somaj/eurostat-romania-are-una-dintre-cele-mai-mari-rate-a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ue-1517590
http://www.ziare.com/social/somaj/eurostat-romania-are-una-dintre-cele-mai-mari-rate-a-somajului-in-randul-tinerilor-din-ue-1517590
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Figură 1. The Economist, 18 iulie 2013, „Graphic detail. ...European economy guide” 

Figură 2. Șomaj tineri. sursa: The Economist, 18 iulie 2013, „Graphic detail. ...European 

economy guide”  

Din datele puse la dispoziție de The Economist, putem 

observa distribuția bogăției în Europa. Zona euro este, de departe, 

cel mai bine poziționată. Economia Marii Britanii este aproximativ 

la același nivel cu cea a Franței, ceea ce este un eșec pentru Franța, 

o țară ce practică o etnoeconomie de stat cu accente naționaliste. 

Acestea nu sunt cu mult în urma Germaniei. Cele mai bogate state 

sunt cele din arealul proxim al Germaniei. Irlanda, aflată într-o 

adâncită criză, este încă foarte bogată, mai bogată decât Germania, 

Franța și Marea Britanie. „Terminalele” de lux ale Europei, 

Danemarca, Luxemburgul, o duc foarte bine, în timp ce periferia, 

România și Bulgaria, sunt de aproape 20 de ori în urmă. Interesant 
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este că Grecia rămâne, iată, după ani întregi de criză, cu mult 

înaintea Estului Europei (de 2x) în privința bogăției personale. 

Centru și periferie: stocul viitorului – combustibil al crizei. Șomajul în 

rândul tinerilor 

Unul dintre primele etaje ale analizei centru–periferie este 

diferența în ceea ce privește capacitatea de a susține viitorul. Aici 

se vede limpede că Sudul Europei are grave probleme din acest 

punct de vedere. Șomajul ridicat în rândul tinerilor generează un 

multiplicator negativ social, care depotențează pe termen lung nu 

doar stocul de aptitudini, dar și relația cu societatea, „Europa”, 

civilizația etc. Germania, Austria, Olanda, Luxemburgul stau cel 

mai bine la capitolul „stoc al viitorului” – capacitatea de 

transmitere prin tineri a aptitudinilor sociale prin muncă 

(integrarea în viața socială are loc prin muncă).  

Tinerii reprezintă generația actuală de sacrificiu. Dacă 

până acum istoria s-a clădit prin consumul unor categorii sociale: 

capitalismul prin transformarea țărănimii, comunismul prin 

lichidarea țărănimii și intelectualității, noua ordine europeană pare 

să pună la baza sa tinerii, să-i zidească la propriu. Dar nu e 

limpede ce fel de construcție va fi UE fără tineri, sigur nu va fi o 

catedrală, ca în Meșterul Manole. Singurele țări unde tinerii au 

ponderea sub 10% din rata șomajului sunt Austria și Germania. 

România este la mijlocul plutonului, alături de țări care, aparent, 

dau lecții „de raționalitate socială” (politici sociale), ca Suedia etc. 

Ordinea europeană depinde și de capacitatea de a susține datoria publică 

Observăm că Europa occidentală este clădită în bună 

măsură pe datorie. Interesant este că Franța și Germania, tot atât de 

îndatorate ca Spania, nu resimt încă consecințele. Și mai interesant 

este că, deși categoria statistică este similară (intervalul de 

îndatorare), harta nu arată mecanismul îndatorării care explică de 
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ce Germania, aflată în același de interval de îndatorare ca Spania, 

nu suferă aproape deloc de pe urma îndatorării sale: Europa 

funcționează pe un tipar de export al datoriilor, dinspre țările 

bogate spre cele cu economie și mecanisme politice fragile. Dar, 

pentru a sesiza acest aspect, am avea nevoie de o presă economică 

mai rafinată și mai puțin supusă prejudecăților.  

 
Figură 3 Datoria publică, pondere în Produsul Intern Brut, după The Economist, 

18 iulie 2013, „Graphic detail. ... European economy guide”, 

www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/07/european-economy-guide.  
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Figură 4 Deficitul bugetar, pondere în Produsul Intern Brut. Cele mai puternice 

state pot avea datorii mari, dar deficite mici. Sursa, ibid. 

 

Cele două elemente chiar ies în evidență: Marea Britanie și 

Spania sunt în aceeași categorie a ponderii deficitului bugetar în 

PIB, dar au comportamente economice opuse – Spania are un 

șomaj foarte ridicat, având mișcări ample de stradă. Germania, 

observăm în primul grafic, are o datorie importantă, dar deficitul 

este redus: instrumentul său, mașinăria de export, își face datoria 

pentru a aduce sume importante la buget, permițându-și să 

finanțeze lucrări de interes public (și implicit „datoria publică”). 

Anglia are o mare problemă cu bugetul și, totuși, este departe de 

efectele pe care le resimte Spania. Fiind centrul financiar al lumii, 

Anglia se poate împrumuta ușor (cu costuri mici) și, deci, poate 

avea o datorie sustenabilă, chiar dacă importantă ca pondere în 

PIB. Croația, recent admisă, este foarte instabilă economic datorită 

bugetului dezechilibrat. Centrul economic și redistributiv al 
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Europei este Germania: aici ajung veniturile prin economia sa de 

export. Deși are datorii mari, deficitul său este mic. 

Ce trebuie făcut pentru a ieși din criza actuală: punctele 

strategice în care ar trebui acționat prioritar 

În principiu, „Ce trebuie făcut?” prespune adresarea 

problemelor înșiruite la „Situația sintetică a României în prezent”. 

Pe lângă acestea, putem discuta și despre alte chestiuni sau 

accente, precum cele de mai jos.  

O trecere în revistă a problemelor  

Problema tinerilor – fără speranţa unui rost, energiile se 

risipesc, implicarea se diminuează în conduite de tipul „scapă cine 

poate”. Pentru aceasta, Universitatea trebuie să devină 

meritocratică, politica să aibă nevoie de ştiinţă, capitalismul local 

de tineri care să-şi folosească gândirea, nu doar de excutanţi. 

Locuinţe prin democratizarea creditului şi punerea circuitului 

financiar în acord cu priorităţile naţionale. Subvenţii pentru 

experienţă – prin burse de studii, prin reintroducerea serviciului 

social, conexarea capitalului cu învăţământul la scară generală. 

Problema rurală – 40% dintre români trăiesc la ţară. 

România este o ţară într-un picior. Reintroducerea demnă a satului 

în economia naţională devine vitală, și fără confuzii în definiții (de 

pildă între fermier și țăran – fermierul face capitalism, țăranul, cu 

economia lui autarhică, consumă și produce după nevoie).  

Problema industrială – demagogia după care „doar 

firmele mici”, „doar firmele privatizate”, „doar cele care produc 

pentru export” trebuie încurajate, trebuie să înceteze. Industria 

reprezintă zona de aplicaţie a inteligențelor unui popor prin 

procesul prefacerii naturii. Având în vedere provocările ordinii 

mondiale, trebuie încurajate industriile strategice cu participaţii ale 

statului (ca garant al interesului public), de încurajat o constelaţie 
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de start-up-uri ale inteligenţei private, care să producă noi 

tehnologii şi, implicit, noi cerinţe de consum, care să fie preluate 

de marile companii. Industria trebuie să redevină un cap flexibil, 

mereu iscoditor – start-up-urile pentru avans strategic și un corp 

solid, de industrii integrate pe verticală și pe orizontală, care să 

confere rezistență în fața șocurilor.  

Problema bancară şi a burselor – socializarea creditului. 

Profitul nu mai trebuie să se realizeze pe seama economiei reale, 

iar economia speculativă să devină secundară în raport cu interesul 

public. Băncile trebuie încurajate să devină factor motor al creşterii 

printr-o politică inteligentă de creditare şi în acord cu ciclul real 

de producţie (inclusiv din agricultură). Astfel, va avea loc 

subvenţionarea ideilor valoroase, nu doar și nu în primul rând a 

„balanţei contabile”. În plus, trebuie dezvoltat un sistem naţional 

de asigurări şi de sprijin interbancar pentru garantarea creditelor în 

situaţii de risc, dar necesare. Iar Bursa să devină un loc al 

transparenţei circulaţiei financiare şi al valorii economice. 

Problema sănătăţii – sănătatea este indicatorul fericirii 

unui popor, parte a „capitalului social” şi este parte a stocului 

încrederii sociale. Cu cât lumea este mai nefericită şi mai 

înstrăinată, cu atât presiunea pe componenta somatică a insului 

este mai mare. Redarea demnităţii actului medical şi a corpului 

medical (alături de profesori, militari, judecători) devin, în acest 

caz, vitale. 

Problema infrastructurii - repusă în cele două funcţii 

majore: primul, de sistem circulator al societăţii şi al economiei 

(circulaţia mărfurilor, alături de producţie şi distribuţie reprezintă 

fundamentul vieţii economice). A doua funcţie - supapă prin care 

se recuperează creşterea economică în situaţii de criză prin 

investiţii întărite. Dacă au loc investiții în infrastructură, se 

repornește tot circuitul naţional economic. În plus, numai printr-o 
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infrastructură inteligent pusă la punct (adică nu facem neapărat 

străzi late peste tot, că nu vrem să slăbim peisajul, satul sau altele) 

se contribuie la democratizarea reală a societăţii: insul are acces la 

orice colţ al ţării. Libertatea de mişcare este parte esenţială a 

democraţiei. Pierderea de vreme prin ambuteiaje sau, la modul 

suprem, prin lichidarea insului în accidente stupide, sunt expresia 

precarităţii lugubre a democraţiei de până acum. 

Problema educaţiei – am afirmat anterior că profesorul 

are importanţă naţională. Educaţia este o constantă fundamentală 

prin care omul devine ceea ce este. Profesorul este personajul 

social însărcinat cu distribuirea educaţiei. Este mai mult decât o 

profesie. Este un veşnic apostolat. Şcoala şi profesorul trebuie 

lăsate să distribuie recompense şi sancţiuni în raport cu meritul şi 

cu condiţia socială a celor ce învaţă. Copiii săraci trebuie neapărat 

asistaţi în raport cu meritul. De aceea, trebuie renunţat la 

demagogia aşezării şcolii doar pe principiul recompensei, iar 

curricula trebuie reașezată în acord cu imperativul formării şi 

eliberării personalităţii. Omul educat este acela care-şi cunoaşte 

vocaţia şi o poate pune în slujba societăţii. Restul este demagogie. 

Profesorii trebuie lăsaţi să predea, nu să dezvolte aparatul 

birocratic. Hârtiile se fac la secretariat, și acestea să fie… cât mai 

puţine. 

Problema justiţiei – aparatul legislativ este victima 

modului în care corpul politic a înţeles până acum să facă legile. 

Corpul profesional al judecătorilor, procurorilor, avocaţilor are 

datoria de a face legile în acord cu propunerile specialiştilor din 

celelalte corpuri profesionale-ocupaţionale, nu politicienii. 

Politicienii trebuie să propună legile, procuratura să reprezinte un 

vârf al interesului public, nu o primă trambulină pe drumul 

câştigului în sfera justiţiei (procuratura a fost considerată o bună 

perioadă „intrarea” în rândul corpului juridic, fiind cel mai prost 
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remunerată, supusă presiunilor politicului şi instabilităţii 

administrative). 

Problema administraţiei este una dintre cele mai grave 

erori mediatice, că România are prea mulţi funcţionari. Nu. 

România nu are un corp de funcţionari stabil şi cu experienţă, căci 

oamenii sunt rău distribuiți și prost plătiţi. Comportamentul 

anarhic al funcţionarilor este cauza proastei distribuţii a acestui 

corp profesional fără de care societatea s-ar bloca. Transformarea 

corpului funcţionarilor din simpli executanţi sau de prelevatori de 

impozite într-un aparat care serveşte cu adevărat România şi 

interesul muncii (private sau publice). Avem nevoie de 

profesionalizare, remunerare, responsabilizare, distribuţie coerentă 

în teritoriu în raport cu nevoile locale. Tot aici avem și problema 

reformei administrative. Ca orice „reformă”, aceasta trebuie 

întemeiată pe un opinia avizată a corpului academic al țării, în 

raport cu interesul național, nu cu „comenzi” politice grăbite. 

Pentru că, așa cum arăta una dintre cele mai mari minți 

administrative pe care le-a avut România, Anton Golopenția: „E 

nevoie de o acţiune intensă pentru ca Moldova şi Basarabia 

[provinciile, în general] să fie legate prin coaste solide şi artere 

elastice de coloana vertebrală şi de inima de la Bucureşti a 

României”
120

. Golopenția a plătit cu viața pentru această concepție 

de axialitate elastică asupra statului. Dată fiind complexitatea și 

detaliul abordării, putem spune că sociologul interbelic pune 

bazele managementului modern al administrării statului.  

Pentru Golopenția statul are și o funcție etnopolitică, nu 

doar una de organizare economică și socială. Funcția principală a 

statului fiind aceea de integrare socială, de deperiferializare a 

                                                           
120 Anton Golopenţia, Opere Complete, vol. I, Sociologie, ediţie alcătuită şi 

adnotată de prof. dr. Sanda Golopenţia, studiu introductiv de prof.dr. Ştefan 

Costea, Ed. Enciclopedică, [Bucureşti], 2002, p. 436. 
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provinciilor, care nu se poate face prin baronizare, ci prin 

centralizarea inteligentă a statului.  

Problema proiecției puterii statului în afara granițelor și a 

reprezentării comunităților românești din diaspora și a celor din 

spațiul istoric. 

Omul de vocație – adevăratul pragmatism: discursul Regelui 

din Parlament (25 oct. 2011) 

Adevăratul pragmatism este întemeiat pe cel mai înalt 

idealism, arăta Dimitrie Gusti, fondatorul Şcolii de Sociologie de 

la Bucureşti: „Lipsa valorilor spirituale şi morale în viaţa unui 

popor ne duce la constatări triste: micşorarea capacităţii producţiei 

economice, întunecarea înţelegerii politice, otrăvirea vieţii 

sociale”
121

  

Aceasta pentru că pragmatismul, ca specie a eficienţei, 

este întemeiat pe alegerea judicioasă a scopurilor şi a mijloacelor 

în raport cu acestea. Scopurile, însă, depind de cunoaştere şi de 

etică-morală. Scopurile depind, totodată, de stocul activ de 

idealuri. Locul idealurilor este în istorie. O societate fără scopuri 

este una cu care se joacă istoria... altora. Stocul de idealuri active 

se află în familie, şcoală, biserică şi în corpurile profesionale. În 

momentul de faţă, toate acestea se află sub mari constrângeri: 

politice, financiare, mediatice etc. 

Tocmai despre aceasta a fost vorba în Discursul MS 

Regelui Mihai din 25 oct. 2011 în Parlamentul României, primul 

de la instaurarea dictaturii comuniste. Discursul, deodată cu Ziua 

Armatei Române (eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţia trupelor 

ungare şi germane), a fost, într-adevăr, crucial
122

. „Nu putem avea 

                                                           
121

 Dimitrie Gusti, Opere, vol. III, p.195. 
122 Antena 3, 25 oct. 2011, „Discursul Majestăţii Sale Regelui Mihai I în faţa 

Camerelor reunite ale Parlamentului Românie, 25 octombrie 2011, ora 10”, 

www.antena3.ro/pictures/documents/130-discurs.pdf. 

http://www.antena3.ro/pictures/documents/130-discurs.pdf
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viitor fără a respecta trecutul nostru” – viitorul vine din istorie. 

Vrei să ştii pe unde o apuci, nu-ţi poţi permite să ai doar stocul de 

trecut al unei maimuţe, al propriei experienţe personale.  

„Mersul României... are ca fundament existenţa 

Parlamentului”. România nu a avut o clipă de răgaz din acest punct 

de vedere. Ţara a fost guvernată mai cu seamă prin ordonanţe de 

urgenţă, indiferent de orientarea politică. Au fost momente destule 

când s-a guvernat în pofida Parlamentului pur şi simplu.  

„Personalizând puterea şi nesocotind rostul primordial al 

instituţiilor Statului”. Democraţia se împlineşte prin instituţii şi 

prin mecanisme instituţionale. Personalizând puterea, statul este 

guvernat prin frică, iar puterea îşi pierde legitimitatea. 

„Încearcă să-şi facă datoria oamenii de artă, militarii, 

diplomaţii şi funcţionarii publici, deşi sunt puternic încercaţi... şi 

descurajaţi instituţional. Îşi fac datoria faţă de ţară instituţii precum 

Academia Română şi Banca Naţională, deşi vremurile nu au 

respectul cuvenit faţă de ierarhia valorilor”.  

Fără respect nu există demnitate. Fără demnitate nu există 

competenţă şi fără competenţă nu există ierarhie şi nici civilizaţie. 

Demnitatea este ingredientul major al insului-cetăţean, al omului 

care are îndreptăţire în societate pentru că ştie să facă ceva util 

altora (e competent). Există o ierarhie a utilurilor în raport cu care 

judecăm dacă o ţară este civilizată sau nu. În România, corpurile 

profesionale sunt supuse pentru a doua oară, după valul de 

incompetenţă comunistă, unui mare proces de destructurare. Stihia 

care se numeşte „reformă”, se produce în numele „integrării 

europene” sau, mai recent, al „crizei” şi este mânuită de către elite 

politice indolente, inculte sau poate doar grăbite şi foarte prost 

informate. Cert este că reforma la noi are loc fără profesii, fără 

consultarea lor şi, aproape „firesc”, împotriva lor. România este 

ţinută în viaţă prin eforturi cvasiindividuale şi în opoziţie cu 
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reforma destructurării generalizate a  instituțiilor. Golite de simţul 

datoriei, o serie întreagă de instituţii sunt mecanisme sinistre ale 

„puterii personale” şi ascunzişuri ale omului mic, care acum este 

mai liber ca niciodată.  

„Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi 

democraţie, sunt identitatea şi demnitatea”. Nu putem avea 

demnitate dacă nu avem identitate. Primul lucru abandonat de o 

bună parte dintre elite este identitatea. Identitatea naţională. Noi nu 

ştim cine suntem. Altfel nu se explică nici degringolada din 

Harghita–Covasna, nici cea de la Roşia Montană.  

„Sunt mâhnit că, după două decenii de revenire la 

democraţie... oamenii bătrâni şi cei bolnavi sunt nevoiţi să treacă 

prin situaţii înjositoare”. Colapsul asistenţei sociale, gestionată 

demagogic şi al sistemului asistenţei medicale este expresia 

deraierii statului român de pe drumul civilizaţiei. Vânătoarea de 

bătrâni, ca şi când s-ar fi instaurat o bruscă amnezie, lipseşte 

instituţii vitale de experienţă şi înţelepciune („cine nu are bătrâni 

să-şi cumpere”). Desigur, nu toţi bătrânii îmbătrânesc frumos. Dar 

ce te faci cu tinerii deja bătrâni? 

Nu se poate guverna fără a pune în fruntea ţării oameni de 

vocaţie, care să definească, să trăiască prin interesul naţional. 

„România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai 

istoriei noastre, servite responsabil şi generos”. 

Există două componente majore practice ale renaşterii 

României. Ambele ţin de infrastructură: autostrăzi şi şcoli. Ele nu 

trebuie să fie drumurile neghiobiei, ci vectorii „continuităţii şi ai 

tradiţiilor ţării noastre”, „ai credinţei şi ai memoriei”. 

Nu în ultimul rând, Regele arată că statul român trebuie să 

aibă grijă şi de românescul din afara frontierelor actuale: „Nu 

trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care ne-au 

fost luate, ca urmare a împărțirilor Europei în sfere de influență. 
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Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau 

dacă vor să rămână separați”.  

În rest, nu ne aşteaptă decât bestiarul terorii istoriei. 

O schiță a priorităților  

Mai întâi de toate, trebuie să se lase deoparte limba de 

lemn și să apară detaşarea de falsele recompense anexate acesteia 

care omoară voinţe, care ne îngenunchează de atâta vreme. După 

renunţarea la limba de lemn pe post de limbă de clopot în capul 

scobit de creier, vor începe să răsară adevăratele priorităţi. 

Încurajarea împletirii voinţei individuale cu nevoile 

colective – spiritul întreprinzător. Eliberarea României din noua 

dogmatică a fiscalismului şi a noului birocratism (falsa 

„europenizare” – acte peste acte, hârtii peste hârtii). Formarea de 

oameni de instituţii cu viziune şi capacitate de muncă. Detaliul 

subordonat direcţiei de dezvoltare şi ţării, nu ţara subordonată 

detaliului funcționăresc. 

Educaţia trebuie pusă în termeni de recucerire a 

personalităţii – pentru cine doreşte, personalităţile să fie pentru 

instituţii, iar instituţiile pentru România, nu România pentru 

instituţii. 

De aceea, este vitală recuperarea demnităţii sociale a 

profesorului. Nu oricine însă poate fi profesor. Trebuie vocaţie, nu 

formulare și sume de indicatori și punctaje pentru a fi profesor. 

Este nevoie de dedicare, nu de lozinci, și de oprirea gravei confuzii 

dintre educaţie şi management, dintre dobândirea de competențe și 

formarea omului întreg, cu conștiință. Directorul şcolii pricepe 

misiunea socială a educaţiei, în timp ce managerul numără 

creioanele şi le alege pe cele mai ieftine. Managerul este util, dar 

profesorul este un imperativ naţional. Astfel, se poate opri inflaţia 

de diplome, maladia certificărilor de către inşi şi instituţii care nu 
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au vocaţia validării cunoaşterii. Trebuie militat pentru meritocraţie 

prin educaţie, în esență, pentru competențe cu conștiință. 

Repornirea economiei se poate realiza prin aşezarea 

circuitului banilor în aşa fel încât aceştia să facă legătura dintre 

muncă şi valoare (salariu, câştig de altă natură etc.) prin politici 

fiscale (taxe şi impozite) care să descurajeze comportamentele 

speculative (cu moneda în special) şi să încurajeze activităţile care 

facilitează viaţa (munca) unui număr cât mai mare („câştig de 

civilizaţie”).  

Aşezarea preţului energiei în raport cu interesul celor care 

au iniţiativă şi muncesc este important de realizat. 

Descătuşarea muncii blocate prin lucrări cu minte în 

infrastructură. Încetarea vânzării marilor proiecte către companii 

leneşe. Exportul trebuie continuat, dar nu oricum, ci prin 

subordonarea lui față de priorităţile pieţei interne. Nu export pentru 

a procura valuta cu care să se joace consumatorii cu perspectiva 

limitată, pentru care ziua de mâine se reduce la pragul unei maşini 

scumpe şi al unei vile cu fiţe. 

O altă prioritate este desființarea-descurajarea companiilor 

şi agenţiilor-latifundii, unde locurile de muncă sunt de fapt sinecuri 

pentru o încrengătură de incompetenţi, a proprietății leneșe, în 

general. 

Trebuie să se aibă în vedere recuperarea demnităţii satului 

printr-un proiect care să mai conserve ce se poate din ţăran (satul 

fiind sursa ordinii noastre, a creştinismului cosmic – Eliade, 

dincolo de care totul este o loterie) şi care să valorifice pământul 

nu doar pentru interesul întreprinzătorului. Pământul trebuie 

valorificat pentru sat (care e bine să rămână sat, nu cartier de vile, 

am arătat de ce). Satul trebuie aşezat într-o relaţie corectă cu oraşul 

prin centre de colectare echitabilă ale produsului agricol. Satul 
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poate deveni astfel o sursă a modernizării, prin valorificarea 

tradiției, nu doar să fie un obiect al modernizării. 

Administraţiei trebuie să îi intre în sânge rolul de a înlesni 

funcționarea statului prin serviciul public. Sunt două principii 

majore: competența și caracterul constant (follow-up). Noi nu 

reparăm străzile. Pur şi simplu le reasfaltăm. Nu ştim să curăţăm 

semnalizarea drumurilor. Le mai cumpărăm odată. Nu ştim să 

urmărim lucrările din mers. Le blocăm, reluăm licitaţia şi tot rău 

iese. Lucrurile trebuie să fie date în folosinţă după ce au fost 

testate şi certificate în raport cu interesul colectiv: nu declar 

finalizat un refugiu de tramvai peste care mă sui noaptea cu maşina 

că nu e corect semnalizat, nu fac şanţuri pe 2500 km de drumuri 

naţionale fără să le pun grătar şi nu fac bulevarde fără treceri de 

pietoni. Descopăr noţiunea de parcare şi de lucrări de 

infrastructură în marile oraşe, şi, în acest fel: pornesc economia, 

fluidizez traficul, cresc calitatea vieţii (prin salariile celor ce fac 

respectivele lucrări şi prin descongestionarea traficului). Nu mă 

apuc să împânzesc Bucureştiul cu mobilier stradal când eu am 

intersecţia blocată, că nu s-a făcut nimic la ea de pe vremea lui 

Ceauşescu. Degeaba sărbătoresc zilele Bucureştiului dacă mă 

muşcă maidanezii prin parcuri. 

Recuperarea pentru conştiinţa publică a rădăcinilor noastre 

este condiţia demnităţii colective, bază a autorității de stat și, deci, 

componentă esențială a ordinii. Fără demnitate nu putem 

(re)transforma talanga limbii de lemn în creier. În plus, nu trebuie 

mare lucru: turism cu cap, care să valorifice unicitatea originară a 

spațiului românesc (conștiința că Vechea Europă are în centru 

acest spațiu), şi o curricula demnă, nu una a imitaţiei unor modele 

care nu mai sunt vii nici acolo de unde se crede că vin (eliberarea 

şcolii de spectrul gândirii prin prescriptori). 
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Încurajarea culturii este o prioritate clară, căci ea trebuie să 

circule în societate, și să se democratizeze accesul la ea. Dar asta 

nu e echivalent cu dat drumul la noroiul autoînjurăturii. Cultura 

care ridică, distribuie modele şi pune pe gânduri trebuie încurajată. 

Restabilirea României ca actor regional semnificativ este 

un imperativ al supraviețuirii statului. România trebuie să redevină 

factor geopolitic, să își clarifice statutul românilor minoritari în 

propria lor ţară, punerea românilor din jurul frontierelor în 

drepturile lor elementare ca punte între interesul naţional şi 

celelalte societăţi şi state.  

Componenta capitalismului de stat 

Capitalismul de stat este un model de dezvoltare care are 

la bază implicarea directă a statului în mecanismul de piaţă. El 

poate fi sau nu democratic. Capitalismul de stat, ca doctrină, nu 

crede în autoreglarea pieţelor, şi, în consecinţă, dacă are vreo 

legătură cu liberalismul, nu-l promovează decât în zone limitate, 

mai degrabă de tipul managementului resurselor umane, al 

libertăţii de cunoaştere şi de expresie în doze diferite. Keynesianist 

în bună măsură, capitalismul de stat este convins de utilitatea 

investiţiilor publice pentru bunul mers al economiei. În principiu, 

capitalismul de stat pleacă de la premisa că stabilitatea politică 

depinde foarte mult de realizarea tuturor prin munca fiecăruia. Cel 

mai important drept, în capitalismul de stat, este dreptul la 

muncă. Sunt state unde dreptul la muncă se reduce la dreptul la 

consum individual.  Este în special cazul Chinei, unde, însă, 

această formulă pare să fi ajuns în impas: clasa de mijloc doreşte 

tot mai multă libertate. Formulele sale politice sunt foarte variate, 

luând forma dictaturii de dezvoltare (cazul regimurilor fasciste din 

Portugalia şi Spania, al comunismului lui Ceauşescu, China, 

Vietnam) sau al democraţiilor mai mult sau mai puţin avansate 

(Franţa, Norvegia, Brazilia).  
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Capitalismul de stat, într-o democraţie, reprezintă cea mai 

bună formulă de prezervare a interesului public, asigurând cadrul 

pentru cele două libertăţi esenţiale: a muncii şi a expresiei 

personale. Nu tot ceea ce există este de vânzare pare a fi condiţia 

de esenţă a capitalismului de stat. Pentru că libertatea economică 

nu se reduce la piaţă. Şi mai ales pentru că forţele pieţei nu sunt 

deloc libere, ci adeseori ascultă de interesele unor 

grupări străine de interesele propriei mele societăţi. 

Un model european 

Englezii au realizat o radiografie a celei mai de succes 

regiuni europene: Peninsula Scandinavă, la care au adăugat 

Danemarca. Cel mai înalt nivel de trai, cel mai ridicat nivel de 

armonie socială (inegalitate scăzută) se află în Nord. Inegalitatea 

socială este o dată şi jumătate mai mică decât cea din SUA (0,25 

faţă de 0,39), şi semnificativ mai scăzută decât în cazul altor state 

europene puternice – Germania (0,29). Succesul şcolar este, de 

asemenea, foarte însemnat, deşi situaţia este paradoxală: rata 

sinuciderilor este printre cele mai ridicate. Ce-or învăţa la şcoală? 

Şi ce fel de armonie este aceasta? Dar nu aceasta este problema pe 

care vrem să o ridicăm. 

Ideea organizatoare a statului este centrală în Şcoala de 

geopolitică de la Copenhaga (Barry Buzan). Fără ea, statul se 

prăbuşeşte. Inovaţia lui Buzan este, de fapt, de bun simţ: 

securitatea unei societăţi constă în nivelul de coerenţă al statului. 

Unde prin stat se înţelege principalul apărător al interesului public 

(naţional). La rândul său, puterea statului depinde de măsura în 

care în societate se produce şi se administrează ideea 

organizatoare. Aici este cheia atât a unui sistem just de taxe, cât şi 

a unei balanţe de plăţi echilibrate, a unui sistem medical eficient şi 

a unui învăţământ cu adevărat în folosul omului. 
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În fine, ce este cu nordicii? Mai cu seamă, cu Norvegia? 

Aici 30% din veniturile statului sunt asigurate din petrol. Printr-o 

firmă... de stat. De fapt, statul norvegian este proprietarul celor mai 

puternice dintre firmele din ţară sau acţionar important. Statul are 

un cuvânt important de spus în: industria aluminiului, 

telecomunicaţii, industria chimică, sistemul bancar, cu alte cuvinte 

în activităţile strategice. Aceasta nu împiedică Norvegia să aibă 

bursă (piaţă). Doar că 37% din acţiunile de pe bursa norvegiană 

sunt controlate de stat, adică de interesul public. 

Intermezzo: situaţia petrolului din România 

Până la descoperirea „rezervei gigantice” de petrol şi gaze 

din Marea Neagră, în toamna anului 2011
123

, România se afla pe 

locul 46 în lume, din punctul de vedere al rezervelor de petrol, iar 

Norvegia pe locul 23. Diferenţa era, deci, de 2 ori
124

. 

În Norvegia, Bugetul Naţional conţine următoarea 

prevedere expresă: „The tax system and the State's Direct 

Financial Interest (SDØE) ensure that most of the extraction 

revenues accrue to the State”. „Sistemul de taxe şi [Departamentul] 

Interese Financiare Directe ale Statului se asigură că cea mai mare 

parte a veniturilor din extracţia petrolului revin statului.”
125

 Tot 

aici se face trimitere la rolul important în stabilitatea economică a 

Norvegiei a investiţiilor cerute economiei naţionale de către 

industria extractivă. Prin dublul rol al industriei petroliere, de 

                                                           
123 Jurnalul, „Rezervă "gigantică" de petrol şi gaze, găsită în Marea Neagră. Şeful 

OMV: Este o descoperire de importanţă globală”, 1 oct. 2012, articol disponibil la 

adresa de internet http://jurnalul.ro/stiri/observator/rezerva-gigantica-de-petrol-si-

gaze-gasita-in-marea-neagra-seful-omv-este-o-descoperire-de-importanta-

mondiala-625004.html. 
124 CIA, The World Factbook, 2011, www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2178rank.html. 
125 Bugetul Naţional [al Norvegiei] 2013, p.27, www.statsbudsjettet.no/upload/Sta

tsbudsjett_2013/dokumenter/pdf/NBudget_2013.pdf. 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/rezerva-gigantica-de-petrol-si-gaze-gasita-in-marea-neagra-seful-omv-este-o-descoperire-de-importanta-mondiala-625004.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/rezerva-gigantica-de-petrol-si-gaze-gasita-in-marea-neagra-seful-omv-este-o-descoperire-de-importanta-mondiala-625004.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/rezerva-gigantica-de-petrol-si-gaze-gasita-in-marea-neagra-seful-omv-este-o-descoperire-de-importanta-mondiala-625004.html
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2013/dokumenter/pdf/NBudget_2013.pdf
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2013/dokumenter/pdf/NBudget_2013.pdf
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motor al investiţiilor industriei naţionale şi de asigurator al 

energiei,  Norvegia a fost ferită de impactul crizei economice din 

2008.  

Firesc. Probabil aşa ar fi fost dacă Petrom ar fi continuat să 

conlucreze îndeaproape cu Combinatele de utilaj greu din Cluj, 

Iaşi, Bucureşti, dar mai ales cu PETROM Ploieşti
126

. Aproape tot 

lanţul industrial petrolier românesc a fost închis după 1989. 

Desigur, respectivele întreprinderi ar fi trebuit retehnologizate, 

hoţii trimişi unde le e locul, iar întreprinderile puse într-un 

circuit protejat al eficienţei pentru interesul public – în termeni 

economici: generatoare de venit naţional. 

În acelaşi timp, România susţine capitalismul de stat din 

alte ţări. OMV, firmă deţinută în bună măsură de statul austriac, se 

împrumută cu o jumătate de miliard de euro în 2004 pentru a intra 

în posesia celei mai importante companii din România şi a celor 

mai importante zăcăminte de petrol din Europa continentală (fără 

Norvegia). Faptul că o companie slabă cumpără una mai puternică 

arată că în Europa de Est, în România, logica economică e 

subordonată unor imperative de alt ordin. Redevenţele încasate de 

statul român de la OMV sunt şi de 6 ori mai mici
127

 decât cele din 

Rusia (deşi şeful Lukoil afirma că ar fi de 10 ori mai mici
128

). 

                                                           
126 A se vedea situaţia detaliată în Mihai Popescu, „Lista fabricilor din Prahova 

închise după 1989” în 18 feb. 2013, în Observatorul Prahovean, articol disponibil 

la adresa de internet www.observatorulph.ro/economic/22801-lista-fabricilor-din-

prahova-inchise-dupa-1989 și în Doru Iordache, „Greva de la Upetrom Ploieşti, 

încă un pas spre faliment”, 12 iul. 2011, articol disponibil la adresa de internet  

http://jurnalul.ro/stiri/observator/greva-de-la-upetrom-ploiesti-inca-un-pas-spre-

faliment-584394.html#gallery. 
127 Marius Pandele, „HARTA MONDIALĂ A REDEVENŢELOR. România 

încasează cele mai mici venituri din petrol”, 21 mar. 2012, în Evenimentul Zilei, 

articol disponibil la adresa de internet  www.evz.ro/detalii/stiri/redeventa-petrom-

romania-vinde-barilul-de-5-ori-mai-ieftin-decat-rusia-sau-sua-972590.html. 
128 Victor Rotariu, „De ce nu mai pune Băsescu benzină de la Petrom. Cât costă 

un baril de petrol românesc extras de cea mai mare companie din România”,      

http://www.observatorulph.ro/economic/22801-lista-fabricilor-din-prahova-inchise-dupa-1989
http://www.observatorulph.ro/economic/22801-lista-fabricilor-din-prahova-inchise-dupa-1989
http://jurnalul.ro/stiri/observator/greva-de-la-upetrom-ploiesti-inca-un-pas-spre-faliment-584394.html%23gallery
http://jurnalul.ro/stiri/observator/greva-de-la-upetrom-ploiesti-inca-un-pas-spre-faliment-584394.html%23gallery
http://www.evz.ro/detalii/stiri/redeventa-petrom-romania-vinde-barilul-de-5-ori-mai-ieftin-decat-rusia-sau-sua-972590.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/redeventa-petrom-romania-vinde-barilul-de-5-ori-mai-ieftin-decat-rusia-sau-sua-972590.html
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Aceasta înseamnă că, faţă de un preţ internaţional al bariului de 

125 de dolari, România primeşte 4 dolari pentru fiecare baril dat pe 

mâna. Aşa se face că, deşi are cele mai mari rezerve de petrol din 

UE, România are cel mai mare preţ al combustibililor la pompă
129

 

dar și „cea mai mare creştere la preţul pentru un litru de 

combustibil, din Europa”
130

. La fel ca şi Bulgaria, doar că Bulgaria 

nu are mai deloc... petrol (locul 87/99
131

). E simplu: nu are cine să 

îţi protejeze interesul public, atunci interesele particulare pun 

stăpânire pe interesul public – în cazul de faţă, pe resursa naţională 

de petrol şi pe veniturile contribuabililor la bugetul altor state 

(produsul lor naţional). Cum viitorul se exprimă prin petrol, OMV 

devine un veritabil minister al României. 

Aritmetică simplă 

Norvegia. 30% din bugetul Norvegiei este asigurat, în prezent, de 

petrol, circa 43 miliarde de euro, pe care îl extrage printr-o 

supercorporaţie... de stat (Statoil). Bugetul Norvegiei pe anul 2013 

prevede cheltuieli de 143,67 miliarde euro. O bună parte din 

veniturile la buget sunt generate de industria petrolieră, prin 

                                                                                                                       
12 mar. 2012, în Gândul, articol disponibil la adresa de internet  

www.gandul.info/financiar/de-ce-nu-mai-pune-basescu-benzina-de-la-petrom-cat-

costa-un-baril-de-petrol-romanesc-extras-de-cea-mai-mare-companie-din-

romania-9388682. 
129 Corina Vârlan, „Harta preţurilor la benzină în UE exprimate în "plinuri" 

cumpărate din salariul minim garantat. Care este diferenţa dintre angajaţii români 

şi cei din Ungaria sau din Luxemburg”, 26 feb. 2012, în Gândul, articol disponibil 

la adresa de internet www.gandul.info/financiar/harta-preturilor-la-benzina-in-ue-

exprimate-in-plinuri-cumparate-din-salariul-minim-garantat-care-este-diferenta-

dintre-angajatii-romani-si-cei-din-ungaria-sau-din-luxemburg-9340380. 
130 Digi 24, „România, cea mai mare creştere la preţul pentru un litru de 

combustibil, din Europa”, 28 mai 2018, articol disponibil la adresa de internet  

www.digi24.ro/stiri/economie/consumatori/romania-cea-mai-mare-crestere-la-

pretul-pentru-un-litru-de-combustibil-din-europa-937693.  
131 CIA Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2178rank.html. 

http://www.gandul.info/financiar/de-ce-nu-mai-pune-basescu-benzina-de-la-petrom-cat-costa-un-baril-de-petrol-romanesc-extras-de-cea-mai-mare-companie-din-romania-9388682
http://www.gandul.info/financiar/de-ce-nu-mai-pune-basescu-benzina-de-la-petrom-cat-costa-un-baril-de-petrol-romanesc-extras-de-cea-mai-mare-companie-din-romania-9388682
http://www.gandul.info/financiar/de-ce-nu-mai-pune-basescu-benzina-de-la-petrom-cat-costa-un-baril-de-petrol-romanesc-extras-de-cea-mai-mare-companie-din-romania-9388682
http://www.gandul.info/financiar/harta-preturilor-la-benzina-in-ue-exprimate-in-plinuri-cumparate-din-salariul-minim-garantat-care-este-diferenta-dintre-angajatii-romani-si-cei-din-ungaria-sau-din-luxemburg-9340380
http://www.gandul.info/financiar/harta-preturilor-la-benzina-in-ue-exprimate-in-plinuri-cumparate-din-salariul-minim-garantat-care-este-diferenta-dintre-angajatii-romani-si-cei-din-ungaria-sau-din-luxemburg-9340380
http://www.gandul.info/financiar/harta-preturilor-la-benzina-in-ue-exprimate-in-plinuri-cumparate-din-salariul-minim-garantat-care-este-diferenta-dintre-angajatii-romani-si-cei-din-ungaria-sau-din-luxemburg-9340380
http://www.digi24.ro/stiri/economie/consumatori/romania-cea-mai-mare-crestere-la-pretul-pentru-un-litru-de-combustibil-din-europa-937693
http://www.digi24.ro/stiri/economie/consumatori/romania-cea-mai-mare-crestere-la-pretul-pentru-un-litru-de-combustibil-din-europa-937693
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html
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comenzile pe care le plasează industriei naţionale şi prin protecţia 

energetică oferită, aducând economii bugetare însemnate la 

importul de energie şi combustibili. 

România. Valoarea petrolului aflat în exploatare ar putea fi de 

30% din Produsul Intern Brut (nivel 2008), adică ... peste 45 

miliarde de euro
132

, ceea ce este cam cât bugetul de cheltuieli 

proiectat pe 2013. 

Nota bene: aceasta era valoarea zăcămintelor aflate în 

exploatare în 2008, care nu cuprindea „rezervele gigantice” 

descoperite până în toamna lui 2017 în Marea Neagră. De 

asemenea, PIB-ul din 2008 al României a fost mai mare decât în 

toţi anii care au urmat, 2017 inclusiv (Google Public data
133

). 

Bugetul de cheltuieli al României pe 2008 a fost de circa 213 

miliarde lei, în 2013 a fost de circa 209 miliarde lei, iar în 2017 de 

circa 211 miliarde lei
134

. 

Cu cât ar creşte bugetul României dacă austriecii nu ar mai 

vinde românilor, la preţuri cotate internaţional, propriul petrol ale 

cărui costuri de extracţie sunt de doar 16 barili tona? Cu cât ar 

creşte bugetul României dacă populaţia ar cumpăra alte produse, şi 

deci, ar susţine alte activităţi economice, prin eliberarea puterii de 

cumpărare de presiunea costurilor carburanţilor, ce nu ţin cont de 

costurile reduse din producţia internă? 

 Dar pentru aceasta trebuie justiţie. Însă ideea de justiţie 

presupune credinţă, credință în interesul public (național). Dar 

                                                           
132 Roxana Petrescu, „Rezervele de petrol ale Romaniei valoreaza 45 mld. euro. 

Ce avem de castigat?”, 22 mai 2008, în Ziarul Financiar, articol disponibil la 

adresa de internet  www.zf.ro/prima-pagina/rezervele-de-petrol-ale-romaniei-

valoreaza-45-mld-euro-ce-avem-de-castigat-3092105/. 
133 Public Data, produsul intern – România, Date furnizate de Banca Mondială, 

www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_g

dp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd

&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ROU&ifdim=region&td

im=true&hl=ro&dl=ro&ind=false  
134

 Ibidem. 

http://www.zf.ro/prima-pagina/rezervele-de-petrol-ale-romaniei-valoreaza-45-mld-euro-ce-avem-de-castigat-3092105/
http://www.zf.ro/prima-pagina/rezervele-de-petrol-ale-romaniei-valoreaza-45-mld-euro-ce-avem-de-castigat-3092105/
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ROU&ifdim=region&tdim=true&hl=ro&dl=ro&ind=false
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ROU&ifdim=region&tdim=true&hl=ro&dl=ro&ind=false
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ROU&ifdim=region&tdim=true&hl=ro&dl=ro&ind=false
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_mktp_cd#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ROU&ifdim=region&tdim=true&hl=ro&dl=ro&ind=false
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Petrom cu tot cu resursa petrolieră a fost aproape donat unei 

corporaţii-stat străine
135

 pentru că „Petrom era o gaură neagră”. În 

loc să trimiţi în cele patru zări managerii inepţi, dai legată fabrica 

cu tot cu pământul. Dar asta a fost „tehnica privatizărilor”. 

Să revenim 

Controlul intereselor individuale de către interesul public, 

tipic capitalismului de stat, este însă mai aproape de definiţia pieţei 

liberalismului clasic
136

 decât practica liberală curentă – pentru care 

intereselor individuale nu trebuie să li se opună nimic, totul 

trebuind dereglementat
137

, în special în ţările înapoiate.  

În felul acesta, statul are ca principală țintă un lucru de 

mare bun simț: ocuparea cât mai completă a forței de muncă - care, 

din nou, nu este decât o altă preocupare a economiei clasice. 

Interes public înseamnă, în primul rând, muncă pentru cât mai 

multă lume. Pentru că puterea unei societăţi constă în... munca sa 

(cât şi ce munceşte, dar aici e altă discuţie). E simplu. În Norvegia, 

funcţiunea optimă a statului şi a societăţii depinde de ocuparea în 

proporţie a 80% a forţei de muncă. 

                                                           
135Mihai Ciorcan, „In doi ani, OMV isi scoate banii pe Petrom”, 22 nov. 2006, în 

România Liberă, articol disponibil la adresa de 

internet www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/in-doi-ani-omv-isi-scoate-

banii-pe-petrom-58526.html. 
136

 Adam Smith: privind rolul autorităţii publice: „According to the system of 

natural liberty, the sovereign has only three duties: first, the duty of protecting the 

society, the duty of protecting, as far as possible, every member of the society 

from the injustice or oppression,  thirdly, the duty of erecting and maintaining 

certain public works and certain public institutions, which it can never be for the 

interest of any individual ...” (Adam Smith, An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations, Books I, II, III, IV and V, New York, Meta 

Libri, 2007, p.533 - Glasgow.ed. 687, ediţia de la 1784). 
137

 Vezi în special „Consensul de la Washington”, teoretizat de John Williamson, 

„A Short History of the Washington Consesus”, paper comisioned by Fundacion 

CIDOB for a conference „From the Washington Consesus towards a new Global 

Governance”, Barcelona, September 24-25, 2004. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/in-doi-ani-omv-isi-scoate-banii-pe-petrom-58526.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/in-doi-ani-omv-isi-scoate-banii-pe-petrom-58526.html
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A propos de ideea organizatoare, de stat. Zic englezii: 

„norvegienii dintotdeauna au privit către stat pentru administrarea 

resurselor naturale – minereuri, fiorduri, păduri, căderi de apă – şi, 

totodată, pentru îngrijirea comunităţilor izolate”. Vai, dar nu sunt 

nişte „miortici paternalişti” care aşteaptă să le pice de la 

conducători? Fraza aceasta mi se pare una dintre cele mai 

importante citite în ultima vreme: în Europa există încă un 

model social în care statul are un rol important, iar populaţia este 

conştientă de acest lucru, statul şi societatea potenţându-se 

reciproc. Nu are sens să spunem aici că cele mai mari firme 

franceze sunt de stat sau au participaţii ale statului, că marile firme 

germane, italiene se bucură de sprijinul direct al statului, precum şi 

altele din Austria, Cehia, Ungaria etc.  

Doar în România statul se incapacitează în raport cu 

atribuţiile sale de suveranitate prin vânzarea instrumentelor sale 

economice unor întreprinderi de stat sau instrumente de stat 

străine. Aceasta pentru că în România ideea organizatoare este 

confiscată de o grupare de intelectuali, care în loc să procure 

certitudini, produce dileme, fiind, în consecinţă, anti-intelectuală. 

De ce? Pentru că funcţia intelectualului este să ridice în abstract 

probleme concrete şi să ofere soluţii inteligibile şi implementabile: 

inginereşti, etice, politice, sociologice, juridice, zootehnice, 

educaţionale, contabile, militare etc. etc.  

În felul acesta, în România, distanţa dintre stat şi societate 

este una dintre cele mai mari din Europa. Indicatorul distanţei 

dintre stat şi societate, dintre intelectuali şi societate, dintre 

societate şi ideea organizatoare care face posibil statul, încă nu a 

fost formalizată. Eminescu a denumit fenomenul „superfetaţie”, iar 

pe intelectualii care stau pe bani grei fără să facă nimic „literatori”. 

Înţelegem, iată, că statul poate fi parazitat ca oricare altă instituţie 

de o clasă conducătoare şi intelectuală ineptă. Primii ticăloşiţi sunt 
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intelectualii. Pentru că jocul de putere întotdeauna derivă dintr-un 

sistem etic, dintr-o idee.  

 

Un proiect de stat. Puterea statului rezidă în proiectul de stat – 

Golopenția 

Acum, la 29 de ani de la momentul din decembrie 1989, e 

bine să ne lămurim cu vremurile. Unii dintre noi au ales să le 

ignore, alţii au devenit agenţii unui timp nenorocit. În fine, alţii îi 

pun întrebări. Cu cât vedem mai bine, cu atât avem o şansă în faţa 

timpurilor. Am intrat în posesia unui asemenea instrument de 

cunoaştere stând ceva mai mult prin preajma lui Golopenţia, care 

ne avertizează: nu cei care implementează proiectele au puterea, ci 

cei care au puterea fac proiectele. Aparent nimic deosebit, dar să 

vedem mai jos implicaţiile. 

 Golopenţia este un proiect pentru România în sine, ca de 

altfel fiecare sacrificat în închisorile comuniste sub supravegherea 

KGB şi GRU. Doar infiltraţii (deşi până la Dej au fost la 

vedere, vezi Nicolschi, Pauker, Brucan, Neulander şi alţii) erau 

experţi în resursa umană, au scos din corpul social tocmai cele mai 

bune seminţe, cele mai cuprinzătoare acoperăminte şi cele mai 

extinse punţi. Şi, dacă ne gândim la proporții, realizăm că au fost 

un milion de proiecte asasinate în puşcăriile unde Nicholschi 

„manageria” cea mai bună resursă umană a României.  

 Anton Golopenţia a fost fondatorul cunoaşterii statistice de 

stat în România şi se află prin întemeietorii geopoliticii româneşti. 

Prin tehnicile de cunoaştere bazate pe legăturile între fenomene, 

monografiile sumare şi cunoaşterea prin intermediul hărţilor, 

Golopenţia a revoluţionat nu doar sociologia, dar şi ştiinţa 

administraţiei, cunoaşterea socială în general. Deşi putea rămâne în 

străinătate, Golopenţia s-a întors în ţară în 1946, după ce a susţinut 

poziţia României la Conferinţa de Pace de la Paris. Arestat, ca 
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toată elita rămasă în ţară, a fost supus unui regim de exterminare şi 

lichidat în 1951, la Malmaison, în Bucureşti, fiind considerat 

formal „duşman al poporului”. Chiar cu câteva luni înainte de a fi 

exterminat, Golopenţia, care-şi atinsese maturitatea ştiinţifică, se 

oferea să-i cuprindă şi pe torţionarii săi în proiectul refacerii 

administraţiei statului român, punându-se la dispoziţia lor. Culmea 

este că statul comunist l-a şi folosit, şomer fiind, în diverse 

proiecte administrative, până aproape de ultimul moment. Avea 42 

de ani. Ce facem noi cu anii noştri, fiecare?  

 Golopenţia, când s-a întors de la doctoratul din Germania, 

a venit cu o idee care face pârtie în obscuritatea zilei de azi, 

remarcând diferenţa dintre planificare şi dominare (idee pe care a 

preluat-o de la Hans Freyer). Puterea o au cei care planifică. 

Corolarul acestei axiome este că guvernarea de dragul puterii se 

face fără carte, pe orbecăite. Puterea este cea care planifică, nu 

planificatorii (cei care cunosc realitatea). Este una dintre faţetele 

cele mai dramatice ale crizei spaţiului românesc de astăzi: ruptura 

dintre cunoaştere şi guvernare. Implicit, ruptura dintre guvernare şi 

popor (ale cărui nevoi sunt cunoscute pe pipăite, cel mult prin 

sondaje de opinie) şi prin stetoscopul insuficient al serviciilor de 

informaţii. Un al doilea corolar: guvernarea se exercită prin 

proiect. Şi cu cât e mai atrasă de exercitarea puterii în sine, cu atât 

are în execuţie mai multe proiecte. Cu atât viforniţa dislocărilor în 

numele „reformei” va fi mai mare. Rezultatul: paralizia 

instituţională şi, implicit, a statului.  
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138

Augustin Poenaru 

 
„Satul este păstrătorul raporturilor metafizice ale națiunii cu 

veșnicia... satul cuprinde o enciclopedie a vieții” (Dimitrie Gusti) 

Rezumat 

Monografia sociologică, în concepția Xeniei Costa-Foru, 

reprezintă metoda prin care sociologia își strânge sistematic date 

concrete în vederea raționamentelor sale. Pentru a face această 

strângere de date concrete, sociologul ia contact direct cu societatea pe 

care o observă sistematic, pe baza unor ipoteze elaborate anterior 

cercetării. Prin aceasta metodă, se formulează pentru familie o definiție 

cu caracter metodologic, facilitând conturarea unui concept operațional 

ce permite  sistematizarea observațiilor de teren. În concepția autoarei, 

familia reprezintă mediul socio - afectiv care asigură atât socializarea și 

integrarea membrilor săi în viața socială, cât și permanența și 

continuitatea familiei, dar și cadru de suport material și de protecție 

socială pentru aceștia. De asemenea, autoarea consideră familia ca fiind 

o instituție de trecere între individ și societate, o „unealtă” de luare de 

contact a individului cu mediul înconjurător. Îndeplinind în sânul 

societății un anumit rol funcțional, familia este considerată de către 

autoare ca fiind în legătură permanentă cu societatea însăși. Lucrarea 

„Cercetarea monografică a familiei. Contribuție metodologică” a Xeniei 

Costa-Foru (de profesie asistent social) apărută în București în anul 

1945 la Editura Fundației „Regele Mihai I” (323 de pagini), reprezintă 

rezultatul unei bogate investigații asupra familiei rurale, desfășurată 

timp de 12 ani în cadrul „Seminarului de Sociologie” al profesorului 

Dimitrie Gusti.  

Cuvinte-cheie: familie, metoda monografică, sociologie românească. 

                                                           
138Articol prezentat în cadrul „Colocviului Național în Studii Culturale și Științele 

Comunicării”, ediția 2017, organizat de către Departamentul de Științele 

Comunicării (Facultatea de Litere a Universității din București), 3-4  nov. 2017. 
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Abstract 

Monographic research of the family in Xenia Costa–Foru’s vision 

The sociological monograph, in Xenia Costa-Foru's vision, is the method 

by which sociology systematically gathers concrete data for its 

reasoning. In order to make this concrete data collection, the sociologist 

has direct contact with the society he observes systematically, based on 

hypotheses previously elaborated by the research. By this method, a 

methodological definition is formulated for the family, facilitating the 

outline of an operational concept that allows systematization of field 

observations. In the author's view, the family represents the socio-

affective environment that ensures both the socialization and integration 

of its members in the social life, as well as the permanence and continuity 

of the family, as well as a framework of material support and social 

protection for them. The author also considers the family to be an 

institution between the individual and the society, a "tool" for contacting 

the individual with the environment. By fulfilling a certain functional role 

within society, the family is considered by the author to be in permanent 

contact with society itself. „The monographic research of the family. 

Methodological Contribution” by Xenia Costa- Foru (social worker), 

which appeared in Bucharest in 1945 at the “King Mihai I” Foundation 

Publishing House (323 pages), is the result of a rich investigation of the 

rural family, carried out for 12 years at the" Sociology Seminar” of 

Professor Dimitrie Gusti.  

Keywords: Romanian sociology, family, monographic method. 

 

Xenia Costa-Foru (1902–1983) a făcut parte din echipele   

studențești conduse de către profesorul Dimitrie Gusti, luând parte 

la campaniile monografice, în calitate de asistent social, încă din 

anul 1927.    

A fost cofondatoare, profesoară și directoare (din 1935) la 

Școala Superioară de Asistență Socială din 1929 pâna la 

desființarea acesteia în 1950. În cadrul secţiei de monografie a 

Institutului Social Român este conducătoarea echipei de cercetări 

monografice asupra familiei, participând la campaniile de la Nerej, 

Fundul Moldovei, Drăguş, Runcu şi Cornova. Între 1929–1931, în 
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cadrul Şcolii Superioare de Asistenţă Socială extinde investigaţiile 

şi asupra mediului urban (cartierul Tei din Bucureşti). 

Introducere 

 Unitatea socială a familiei a fost de-a lungul timpului 

legată de resorturile intime ale vieții individuale și, în același timp, 

investită cu misiunea dificilă de a fi mijlocitoare între individ și 

societate. De aceea, aceasta a făcut obiectul preocupărilor teoretice 

ale tuturor cercetătorilor vieții sociale. Însă, cu toate acestea, la 

momentul în care Xenia Costa-Foru  iniția cercetările asupra vieții 

de familie din satele românești, preocuparea pentru studiul critic al 

familiei este relativ recent. 

 

 „În societățile precapitaliste, generații după generații puteau trăi 

în aceleași forme sociale, cu bunăvoință acceptate de strămoși. Prefacerile 

lente aveau calitatea de a da timpul necesar tuturor integrărilor și astfel 

fiecare tendință putea să-și găsească o punere la punct aproape perfectă, o 

stabilizare, o permanență care permitea să cuprindă încetul cu încetul, 

întreaga viață socială și individuală, integrată ierarhic sub toate formele 

ei, în cadrul unul singur principiu. 

Această lipsă de schimbare profundă și rapidă este caracteristică 

societăților bazate pe gospodăria casnică închisă. Tot ce era vechi era, 

prin definiție, socotit bun. Tradiția apărea ca singurul criteriu de 

valorificare și ea permitea o așa numită dezvoltare orizontală, adică un 

proces de precisă punere la punct a amănuntelor și o armonizare a lor 

într-un singur total ”
139

. 

 

 În cadrul familiei tradiționale românești, viața religioasă, 

economică, juridică, politică, morală, viața publică și viața privată 

formau un tot coerent, apărând ca un fapt de „drept natural”, o 

                                                           
139 Xenia Costa-Foru, Cercetarea monografică a familiei. Contribuție 

metodologică, București, Editura Fundației „Regele Mihai I”, 1945, p. 10.  
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creație a divinității, o necesitatea organică de viață. Familia, cu tot 

„lanțul” său de valori, părea de netăgăduit: „În asemenea 

împrejurări este lesne de înțeles pentru ce familia a păstrat atât de 

multă vreme caracterul sacrosanct, care interzicea orice cercetare 

critică. Mai mult: după cum un drept credincios nu poate pune în 

discuție problema existenței lui Dumnezeu, tot astfel discuția 

asupra problemei familiei ar fi însemnat, pentru omul plămădit de 

familie, infirmarea a însuși sentimentelor lui constituționale”
140

. 

 Societatea capitalistă, cu toate provocările sale, a schimbat 

profund formele de conviețuire ale oamenilor, punând familiei 

probleme cu totul noi. A „aruncat” în lupta pentru viață purtată  în 

afara căminului atât femei, cât și pe copii, alături de bărbați, iar 

emanciparea adusă societății a dus la individualizarea acesteia și la 

criza unității grupului familial, punând în discuție critică însuși 

principiul ei cel mai vechi de organizare. Cu toate acestea, 

constituirea sociologiei ca știință a făcut posibilă analiza 

amănunțită a problematicii familiei. 

Nevoia de cercetare monografică 

„Este timpul să începem munca temeinică de cunoaștere a 

țării. Căci a cunoaște țara este cel mai bun mijloc de a o servi. 

Știința națiunii este știința patriei”
141

. Călăuzite de acest îndemn, 

echipele studențești pornesc începând cu anul 1925, sub 

conducerea profesorului Dimitrie Gusti, cercetarea monografică a 

țării. Pe parcursul activității gustiene, au fost monografiate 626 de 

sate, orașe și regiuni, au fost organizate 5000 de case culturale și 

peste 500 de școli țărănești
142

. Din aceste echipe monografice a 

                                                           
140 Ibidem. 
141 Dimitrie Gusti, Știința monografică. Știință a realității sociale, București, 

Editura Institutului Social Român, 1934. 
142 Ilie Bădescu, Tratat de sociologie rurală, București, Editura Mica Valahie, 

2009. 



129 
 

făcut parte și Xenia Costa - Foru, de profesie asistent social, fiind 

conducătoarea echipei de cercetări monografice asupra familiei.  

 În debutul principalei sale lucrări, Cercetarea monografică 

a familiei. Contribuție metodologică apărută în București în anul 

1945 la Editura Fundației „Regele Mihai I”, Xenia Costa-Foru 

ilustrează motivația și scopul începerii acestor demersuri de 

cunoaștere a realităților din satele românești:  

 

„Pentru că formele de viață familială pe care le-am studiat sunt 

acelea trăite de marea majoritate a locuitorilor țării noastre, și pentru că 

ele sunt forme de viață ale unei populații mai greu adaptabile ritmului 

mai accelerat al civilizației orășenești diriguitoare. Prin aceasta ele sunt 

mai expuse crizei și ca atare pentru noi, mai importante de cunoscut”
143

. 

 „De aceea, din cercetările de până acum, rămânem cu credința 

că o cunoaștere adâncită a acestor realități, nefalsificată prin felul de 

cercetare sau prin propriile noastre prejudecăți, ar putea avea o mare 

valoare atât științifică, cât și de ordin practic în munca de ridicare a 

nivelului cultural al satelor noastre”
144

. 

 

 Xenia Costa-Foru consideră familia ca fiind „un simplu 

fragment dintr-o organizație socială mai vastă, în mijlocul căreia 

are de îndeplinit anumite funcțiuni” și de aceea, consideră 

autoarea: „numai  o monografie sociologică ne poate permite 

studiul simultan al unei familii românești și a societății respective 

ei”
145

. 

Expunerea metodei de cercetare 

 Metoda de cercetarea utilizată de către Xenia Costa-Foru 

în analiza vieții de familie este metoda monografică. Metoda 

                                                           
143 Xenia Costa-Foru, op. cit., p. 5. 
144 Ibidem, p. 6. 
145 Ibidem, p. 22. 



130 
 

presupune o abordare multidisciplinară și completă a unităților și 

fenomenelor sociale, vizând cadrele și manifestările vieții sociale 

și conexiunile dintre acestea. Societatea, înțeleasă ca un tot 

autonom
146

, este alcătuită din formele de activitate ale voinței 

sociale, reprezentate, pe de o parte, de manifestările spirituale și 

economice (constitutive) și, pe de altă parte, de cele etico-juridice 

și politico-administrative (regulative), manifestări care sunt 

condiționate de patru cadre: cosmologic și biologic (cadre 

naturale), psihic și istoric (cadre sociale)
147

. 

Adeptă a metodei monografice, Xenia Costa-Foru o 

consideră ca fiind „metoda prin care sociologia își strânge 

sistematic date concrete în vederea raționamentelor sale. Pentru a 

face această strângere de fapte concrete, sociologul ia contact 

direct cu societatea pe care o observă sistematic, pe baza unor 

ipoteze mai dinainte elaborate”
148

. 

 Una dintre cele mai importante unități sociale ale societății 

noastre este fără îndoială unitatea familiei. De aceea, aceasta nu 

poate fi studiată din punct de vedere sociologic ca o problemă 

parțială, izolată de totalul vieții sociale, ci va trebui analizat 

mecanismul de integrare funcțională a tuturor amănuntelor sale, în 

totalul vieții sociale. Din acest punct de vedere, Xenia Costa-Foru 

insistă asupra caracterului de unitate socială pe care îl are familia, 

pentru a scoate în evidență faptul că „în viața de familie vom avea 

                                                           
146 Dimitrie Gusti definea societatea drept „totalitatea autonomă a indivizilor, ce 

trăiesc laolaltă și depun ca manifestări de voință o activitate economică și una 

spirituală, reglementate etico-juridic și organizate politico-administrativ, 

condiționate de cadrul cosmic, cadrul, biologic, cadrul psihic și cadrul istoric” 

(„Paralelismul sociologic”, în revista Sociologie românească, anul II, nr. 9–10, 

septembrie–octombrie 1937, p. 382). 
147 Pentru o prezentare mai detaliată a cadrelor și manifestărilor, vezi Mircea 

Vulcănescu, Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, Bucureşti, Editura 

Eminescu, 1998, capitolul „Concepția sociologică”. 
148 Xenia Costa-Foru, op. cit., p. 31. 
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a ne preocupa de studiul tuturor manifestărilor sale, a tuturor 

condiționărilor cadrelor, precum și de realitățile și procesele 

sociale, grație cărora o familie se află integrată societății 

considerată ca tot”
149

. 

Definirea conceptului de familie 

 Pentru a putea defini conceptul de familie, autoarea 

consideră a fi importantă identificarea diferențelor ei specifice față 

de restul unităților sociale, iar această definiție propriu-zisă a 

familiei va trebui să aibă un caracter de simplu concept 

metodologic, „care să ne ajute la sistematizarea observațiilor pe 

care le vom face la fața locului”
150

. 

Încă de la începutul studiului său, Xenia Costa - Foru 

insistă asupra necesității teoretice de a despărți foarte clar două 

aspecte în viață de familie: unul constant, cu caracter biologic, și 

altul funcțional, dependent de condițiile sociale. Faptul că la baza 

familiei se află un fenomen biologic natural de perpetuare a speciei 

umane și împlinire a individului, face ca însăși caracteristica 

familiei să fie cosanguinitatea care unește pe toți membrii ei și care 

dă familiei o statornicie naturală. De aceea, autoarea consideră că  

„fără de voia lui, omul se află inseriat biologic într-un neam a cărui 

ființare a început cu mult înaintea lui și care va dăinui, în ramurile 

sale multiple, chiar după dispariția indivizilor  care-l reprezintă la 

un moment dat”
151

. 

 Mai mult decât atât, nu numai nașterea omului, ci și 

creșterea sa se face în sânul familiei, aici construindu-se și viața 

psihică a individului. Tot în cadrul familiei, el primește toată 

zestrea tradițională pe care o va purta în tot decursul vieții lui în 

                                                           
149 Ibidem, p. 33. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem, p. 34.  
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societate și de aceea autoarea consideră că „familia, ca atare, 

creează o conștiință comună, care, deși formată prin aderarea 

tuturor conștiințelor individuale socializate ale membrilor ei, va fi 

diferită de cea personală a fiecăruia în parte”
152

. 

Pe lângă această bază biologică, familia are și o organizare 

în forme sociale, așa că în viața integral dusă laolaltă a unui grup 

de rude, trebuie să aibă forme de organizare socială în armonie cu 

societatea în care trăiește. În acest sens, autoarea își propune 

analiza modului în care familia reușește să formeze o treaptă medie 

și o instituție de trecere între individ și societate: „întâi crescându-l 

ca pe un viitor membru al societății, adică socializându-l 

pedagogic, și în al doilea rând, oferindu-i în tot decursul vieții lui 

un sprijin și un loc de refugiu (uneori o stânjenire) în lupta pe care 

el o duce pentru viața socială”
153

. 

 Autoarea consideră că scopul familiei, procreerea, 

creșterea și socializarea membrilor săi râmâne întotdeauna același, 

dar rezolvarea problemelor practice ia veșnic forme noi datorită 

faptului că societatea este ea însăși într-o continuă schimbare. De 

aceea, pentru Xenia Costa-Foru, unitatea familiei reprezintă: „un 

ansamblu autonom de manifestări spirituale, economice, juridice și 

politice, condiționate cosmic, biologic, psihologic și istoric și 

integrate unei serii de relații și procese sociale”
154

. 

 Alcătuirea planului de lucru 

 Definirea conceptului de familie și expunerea sensului 

teoretic al cercetării ne precizează obiectul studiului, însă înainte 

de începerea propriu-zisă a cercetării, Xenia Costa-Foru 

recomandă întocmirea cu strictețe a unui plan de lucru, „care din 

                                                           
152 Ibidem. 
153 Ibidem, p. 35.  
154 Ibidem, p. 36. 



133 
 

punct de vedere logic, dând sumarul a tot ceea ce trebuie să fie 

cercetat, să te ducă nu la siguranța unei epuizări metodologice a 

problemei (ar fi un lucru imposibil de obținut), dar la siguranța 

unei imparțiale și obiective luări în seamă a întregii realități”
155

. 

 Planul de cercetare propus de autoare cuprinde o primă 

fază compusă din două părți, în care sunt grupate descrierea 

fenomenelor de viață familială și a unităților tip și o a doua, faza 

de analiză sociologică a proceselor ce caracterizează familia
156

. 

Faza de descriere cuprinde la rândul ei două părți: în prima parte se 

urmăresc forma, rostul și condiționarea tuturor fenomenelor de 

viață familială în toate manifestările și procesele lor. Din 

descrierea formelor de familie aflate, se vor selecționa atâtea tipuri 

reprezentative, câte categorii caracteristice există, pentru ca în 

partea a doua, aceste familii tip să fie studiate individual în 

detaliu
157

. 

Întreg materialul descriptiv urmează apoi să fie analizat 

sociologic în vederea interpretării și caracterizării problemelor 

vieții de familie. Această operațiune nu comportă un plan de lucru 

fixat în prealabil, „structura lui diferind total, de la caz la caz, 

tocmai după materialul aflat”
158

. 

Sumare indicații de cercetare 

 Xenia Costa-Foru consideră că, pe lângă planul de lucru 

riguros pe care cercetătorul trebuie să se bazeze, este extrem de 

important simțul acestuia: „a găsi punctele capitale ale realității pe 

care o vrei cercetată și apoi a ști cum să le lămurești, va depinde de 

                                                           
155 Ibidem, p. 43. 
156 Nu vom insista asupra detaliilor planului de lucru, acesta fiind redat în 

totalitate în anexa lucrării  Cercetarea monografică a familiei. Contribuție 

metodologică, Editura Fundației „Regele Mihai I”, București, 1945. 
157 Ibidem.  
158 Ibidem, p. 44. 
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calitățile personale pe care cercetătorul le are, și de aceea, în 

domeniul sociologiei, cercetătorul la teren trebuie să aibă, în afară 

de calitățile îndeobște cerute, o grijă specială în ceea ce privește 

pregătirea lui teoretică, menită, nu să-l învețe mai dinainte 

lucrurile pe care le cercetează, ci să-l emancipeze de o serie de 

prejudecăți, care sunt legate de el prin faptul că el însuși este un 

membru component al unei societăți”
159

. 

 Pe lângă simț practic și pregătire, autoarea consideră ca 

fiind absolut necesară cercetătorului capacitatea de a empatiza cu 

obiectul studiat: „aceasta din pricină că, ca să ai înțelegerea vieții 

lor, calea optimă este să te apropii cu drag de oamenii pe care îi 

cercetezi și să cauți să te transpui în felul lor de a fi. Calitatea de  

a-ți face prieteni oamenii pe care îi studiezi, astfel ca să-i poți simți 

aproape și ca aceștia să nu se ascundă de tine, să nu caute să te 

înșele, ci cu deplină încredere să-ți spună cinstit ce te interesează, 

este poate calitatea personală cea mai mare a cercetătorului și 

aceasta nu se poate căpăta prin studiu; trebuie ca într-adevăr să ai 

simpatie față de semenii tăi și să te anime dorința de a le fi de 

folos”
160

. 

 În ceea ce privește mijloacele propriu-zise de cercetare, 

Xenia Costa-Foru recomandă utilizarea metodelor clasice: 

observația, experimentul, analiza și sinteza
161

. Pe lângă acestea, 

autoarea consideră a fi deosebit de importantă intervenția în viața 

de familie pe care cercetătorul o studiază, printr-o politică de 

asistență socială:  

                                                           
159 Ibidem. 
160 Ibidem, p. 45.  
161 Toate aceste metode sunt tratate pe larg în lucrarea Tehnica monografiei 

sociologice a lui H.H. Stahl, apărută la București, la Editura Institutului Social 

Român, în anul 1934. 
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„Astfel, spre exemplu, în asistență, scopul fiind acela al 

ajutorării familiei căzute în dependență, studiul teoretic al familiei, deși 

va fi făcut cu ajutorul aceleiași tehnici științifice pe care am descris-o 

până acum, nu poate fi un punct final al muncii noastre. Un astfel de 

studiu, însă, va mări șansele de succes ale intervenției noastre față de 

cazul când această intervenție ar fi făcută fără o prealabilă cercetare și 

înțelegere sociologică. Intervenția noastră, în acest caz, poate cu atât mai 

mult fi socotită drept o experimentare, cu cât ne permitem să și 

intervenim activ în viața cercetată. În adevăr, atunci când, având 

convingerea cunoașterii stării de dependență a unei familii și găsim în 

factorul economic, de pildă, sau în cel biologic, cauza principală a răului, 

experimentăm remediul acelui rău, putem imediat vedea dacă în adevăr 

greșim în raționamentele noastre sociologice sau nu, studiul reacțiilor ce 

urmează acestor intervenții constituind observații de natură capitală în 

înțelegerea sociologică a problemei
162

 (Costa - Foru, 1945, p. 49). 

Cercetarea propriu-zisă 

 A cerceta monografic familia presupune a alege în 

prealabil mediul social a cărui viața de familie urmează a fi 

studiată. Pentru aceasta, trebuie să se determine cu exactitate 

grupul social în care familia în cauză ființează: „această 

supraunitate socială, care ne servește drept zonă de cercetare, poate 

fi, de pildă: o națiune, un sat, un oraș, un cartier dintr-un oraș, o 

fabrică, o clasă socială, o categorie profesională etc.”
163

. 

 În prima partea a cercetării, cea a studiului problemelor 

familiei pe întregul satului, cea dintâi operațiune ce urmează a fi 

efectuată, pentru delimitarea obiectului de cercetare, este să 

obținem informații lămuritoare asupra morfologiei familiei din 

societatea pe care o studiem. Pentru aceasta, se începe prin 

descrierea statistică: „raportul dintre neamuri și familii trebuie 

analizat încă mai amănunțit, pentru ca să se vadă câte neamuri sunt 

                                                           
162 Ibidem, p. 49. 
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reprezentate în sat printr-o singură familie, câte prin două, prin trei 

etc.”
164

. Toate acestea ne pot ajuta să ne dăm seama dacă ne aflăm 

în față unui sat a cărui populație descinde din câteva neamuri 

băștinașe, puține la număr, sau a unui sat cu populație nestabilă, 

supuse unei migrări continue.  

După strângerea datelor statistice cu privire la familiile 

dintr-un sat, se trece la analiza repartizării lor pe grupe teritoriale, 

„ca să vedem cum se întind familiile constitutive ale neamurilor pe 

cătune, străzi, mahalale, crânguri etc.”
165

. După descrierea 

statistică a neamurilor și așezarea lor spațială, se trece la studiul 

amănunțit al neamurilor: „pentru aceasta, vom întrebuința ca 

tehnică generală de lucru, spițele de neam, ele putând fi, de 

asemenea, o dezlegare la multe probleme”
166

. 

 În aceeași ordine, a preocupărilor cu privire la neam și la 

tipurile de familie existente într-un grup social, tot pe bază de spiță 

de neam, este problema sistemului de rudenie și de încuscrire. 

Pentru aceasta, se alcătuiește un inventar al tuturor rudeniilor pe 

care le întrebuințează localnicii, fie ele de natură biologică, civilă, 

religioasă sau spirituală, „în genere specificându-se modul de 

calculare al acestor grade de rudenie, precum și îndatoririle și 

interdicțiile ce sunt legate de ele”
167

. Odată stabilit sistemul de 

rudenie efectiv practicat de către familiile pe care le cercetăm, se 

va trece la problema stabilirii de noi legături între neamuri 

(statistica casătoriilor și raportul imigranți/emigranți din sat). 

 Neamul studiat până acum este o realitate deosebită de 

aceea a familiilor propriu-zise. Grupa de rude care constituie 

neamul nu duce laolaltă o viață nemijlocit solitară, „ci se 

                                                           
164 Ibidem, p. 54. 
165 Ibidem, p. 56. 
166 Ibidem, p. 62. 
167 Ibidem, p. 71. 
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fragmentează în grupe mai restrânse, uneori mai mari, alteori mai 

mici”
168

. Aceste grupuri sunt familiile care propriu-zise care ne 

interesează în prezentul studiu. Dar modul de grupare și de 

organizare interioară a acestor familii nu este întotdeauna același, 

afirmă autoarea. De aceea, cea dintâi preocupare a cercetătorului 

este aceea de a reuși să stabilească tipurile de familie cele mai 

potrivite cunoașterii empirice.  

Un prim criteriu de tipizare a grupurilor familiale rezultă 

din considerarea mărimii grupei de rude din același neam care 

trăiesc într-o familie: „de aceea, studiul însuși al neamului este o 

introducere teoretică la studiul tipurilor de familie și gradul de 

viabilitate a neamului un semn al viabilității unor forme patriarhale 

de organizare a familiei”
169

. 

 Odată obținute lămuririle generale cu privire la factorii 

exteriori ce acționeaza asupra grupului familiei, va trebui să trecem 

la analiza a însăși factorilor ce o compun și a relațiilor care se 

stabilesc între ei. „Este vorba de situația în familie și de raporturile 

reciproce pe care le au în genere în acest grup social soții, 

ascendenții, descendenții și colaterialii unii față de alții”
170

. 

 Familia, astfel constituită intern, nu trăiește izolată, ci ca 

fragment al unei societăți mai mari, constituind o instituție de 

trecere între individ și societate, fiind „o unealtă de luare de 

contact a individului cu mediul social înconjurător și că: 

îndeplinind în sânul societății un anumit rol funcțional, ea este în 

legătură permanentă cu societatea însăși”
171

. Se vor analiza astfel 

legăturile pe care familiile le au între ele, aceste relații având o 

conexitate cu problema neamului. Se va urmări de asemenea 

                                                           
168 Ibidem, p. 78. 
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determinarea genului de relații și se va face analiza cercurilor 

simpatetice pe care, familiile ca atare, le pot constitui între ele și de 

găsire a criteriilor care stau la baza alcătuirii lor.  

 După cercetarea familiei pe întreg satul, se ajunge la 

stabilirea anumitor tipuri de familie și se începe cercetarea unei 

singure unități familiale tip: „această cercetare, adâncind 

problemele studiate până acum, ne permite mai ales să surprindem, 

în formarea unității de familie, procesul de interdependență dintre 

cadre, manifestări și în special relațiile sociale. De asemeni aici se 

poate desprinde mai concret proiectarea familiei și tendința către 

care o împinge voința grupului și astfel ajungem la caracterizarea 

ei”
172

. Se începe această parte a cercetării prin analiza cadrului 

cosmic: așezarea spațială a personelor și a bunurilor deținute de 

familie, descrierea gospodăriei și a locuinței (interior, exterior). Se 

continuă  prin analiza cadrului biologic: vitalitatea neamului 

(natalitate, mortalitate, căsătorii, longevitate, boli ereditare), igiena 

personală și modul de îngrijire a locuinței, alimentație, odihnă. 

Cadrul psihic va fi analizat de asemenea pentru a se stabili 

psihologia familiei studiate (tradiții, obiceiuri). În final, se ajunge 

la cadrul istoric, în care se analizează istoricul formelor de 

organizare ale familiei.  

Cercetarea tipului de familie continuă cu studiul 

manifestărilor: viața spirituală (moralitate, viața religioasă), viața 

economică (analiza gospodăriei ca unitate socială, analiza muncii 

familiei ca formă de organizare, a instrumentelor deținute și a 

randamentului muncii), viața juridică și administrativ-politică a 

familiei (organizarea bunurilor, modul de transmitere a 

moștenirilor, modul de organizare al familiei, viziunile și afilierile 

politice ale membrilor). 
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 După descrierea cadrelor și a manifestărilor din cadrul 

tipului de familie studiat, se trece la analiza relațiilor între membrii 

ce compun familia, a relațiilor familiei cu societatea, dar și a 

relațiilor familiei cu fiecare membru al său în parte.  

Verificarea și interpretarea materialului cules 

După strângerea materialului referitor la viața de familie, 

Xenia Costa-Foru recomandă sistematizarea tuturor fișelor 

obținute, „adunându-le la un loc pe dosare și clasându-le pe 

probleme”
173

. În această ultimă etapă, toate interpretările de 

amănunt, ivite în decursul cercetării și verificate parțial, trebuie 

puse împreună, „în vederea închegării lor într-un singur sistem 

teoretic”
174

. 

Concluziile teoretice la care va trebui să se ajungă, în final, 

vor trebui să răspundă dacă într-adevăr familia din satul cercetat 

este o unitate socială, „adică, este ea un ansamblu autonom de 

manifestări de ordin divers?”
175

. Se va avea în vedere care anume 

din condiționările pe care le-am avut în vedere au o importanță 

deosebită pentru această constituire a familiei ca unitate socială. 

Pentru aceasta, se va studia importanța relativă pe care o au pentru 

familie factorii cosmici, biologici, psihologici și istorici și se va 

stabili mecanismul concret al acestor condiționări.  

 În final, se va trece la analiza raporturilor pe care familia 

le are cu societatea, adică funcțiile specifice ale familiei în sânul 

unei vieți sociale oarecare, pentru a verifica dacă într-adevăr 

familia are rolul atribuit în planul de lucru, și anume: nașterea 

oamenilor și creșterea lor nu numai ca ființe fizice individuale, ci 

și ca membri (sau personalități), aparținând unui sistem social dat.  

                                                           
173 Ibidem, p. 291. 
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175 Ibidem, p. 294.  
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„În lucrarea de față scopul ne-a fost, nu interpretarea 

materialului cules, ci numai de a pune la îndemâna acestui soi de 

cercetători tehnica mecanică de lucru, rezultat al unei experiențe 

colective de ani de zile și de a clasifica teoretic meandrele 

nesfârșite ale împrejurărilor de fapte, care constituiesc problema 

familiei”
176

.  

Concluzii  

Utilizarea metodei monografice în cadrul Școlii 

Sociologice de la București reprezintă o încercare reușită de a 

continua, valorifica și depăși tradiția autohtonă și străină. Meritul 

lucrării Cercetarea monografică a familiei. Contribuție 

metodologică constă chiar în monografierea familiei, adică în 

analiza ei amănunțită, profundă, cuprinzătoare, în care sunt 

surprinse relațiile premaritale, conjugale, relațiile parentale, dar și 

normele și valorile legate de căsătorie și copii. 

Concepția românească asupra monografiei pune accent pe 

culegerea sistematică a datelor concrete cu scopul verificării unor 

ipoteze, strategia conceperii și realizării monografiei decurge în 

mod firesc din esența concepției gustiene despre sociologie și 

obiectul ei de studiu: societatea. 

Monografia familiei comportă o serie de precizări 

conceptuale privind definirea familiei, sensurile și tipurile ei, fiind 

meritul autoarei de a formula pentru familie o definiție cu caracter 

metodologic, ce facilitează conturarea unui concept operațional ce 

permite sistematizarea observațiilor de teren. 

Lucrarea prezintă familia în diferitele ei ipostaze: loc de 

referință pentru individ, un mediu afectiv, de comunicare și 

cooperare, suportul material și de protecție socială, cadrul de 

transmitere a normelor și valorilor perene. Astfel, se prezintă 
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întreaga funcționalitate a familiei, bazată pe modelul parental, 

orientarea spre dobândirea unui status socio-profesional și moral 

pentru descendenți, care asigură atât socializarea și integrarea 

acestora în viața socială, cât și permanența și continuitatea familiei 
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Rezumat 

După realizarea Unirii Transilvaniei cu România prin actul de 

la 1 decembrie 1918, au trebuit rezolvate o serie de aspecte interne și 
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internaționale privind stabilirea graniţelor de vest ale statului român, de 

succesiune ale statelor reglementate de dreptul internaţional, ale 

cetăţeniei locuitorilor Transilvaniei de până atunci şi nu în ultimul rând 

de dreptul de proprietate. Prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920,  

s-au statuat o serie de măsuri  care priveau România şi Ungaria, printre 

care: Ungaria a fost obligată să predea României arhivele istorice şi de 

proprietate privind Transilvania şi, totodată, locuitorii Transilvaniei care 

au fost până la Marea Unire consideraţi cetăţeni ai monarhiei 

habsburgice care s-a destrămat, li s-a pus la dispoziţie un drept de 

opţiune cu privire la cetăţenia pe care o alege fiecare, fie română ca 

locuitor al Transilvaniei revenită la România, fie a Ungariei, sau fie o 

altă cetăţenie a statelor succesoare cu provincii istorice preluate din 

imperiu. Imediat după acest tratat, între România și Ungaria a apărut 

prima criză diplomatică, denumită criza „optanților maghiari”, 

materializată printr-un lung şir de revendicări şi negocieri, la nivelul 

organismelor internaționale, declanşat de marii proprietari de pământuri 

maghiari (grofi) din Transilvania. Problema proprietăţilor, care au  

aparţinut „optanţilor unguri” şi care urmau să fie expropriate şi apoi să 

fie împărţite prin împroprietărire, a constituit obiectul unor dispute 

înverşunate între autorităţile naţionale şi organizaţiile internaţionale ale 

vremii, controversă care din păcate nu s-a terminat nici până în zilele 

noastre.  

Cuvinte cheie: Ungaria, Trianon, optanți, Transilvania. 

Abstract 

The problem of „Hungarian optants”–the first major diplomatic crisis 

between Hungary and Romania after the Trianon Treaty. 

After the unification of Transylvania with Romania by the act of 

December 1, 1918, a series of internal and international issues had to be 

resolved regarding the establishment of the western borders of the 

Romanian state, succession of the states governed by international law, 

of the citizenship of the inhabitants of Transylvania, not least the right to 

property. The Treaty of Trianon of June 4, 1920, has ruled a series of 

measures concerning Romania and Hungary, among which: Hungary 

was obliged to hand over to Romania the historical and property archives 

of Transylvania and, at the same time, the inhabitants of Transylvania 

who were up to the Great Union considered citizens of the Habsburg 

monarchy that broke up, they have been granted a right of option on the 
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citizenship that each of them chooses, whether Romanian as a resident of 

Transylvania returned to Romania or Hungary or another citizenship of 

the successor states with historical provinces taken from the empire. 
Immediately after this treaty, the first diplomatic crisis, called the crisis 

of "Hungarian optans", emerged between Romania and Hungary, 

materialized through a long series of claims and negotiations at the level 

of international organisations triggered by the great Hungarian 

landowners (grofi) from Transylvania. The problem of property 

belonging to the "Hungarian optants", which was to be expropriated and 

then divided by ownership, was the subject of fierce disputes between 

national authorities and international organizations, a controversy that 

unfortunately is not over yet. 

Keywords: Hungary, Trianon, optants, Transylvania. 

Introducere 

Prima criză diplomatică de amploare apărută între 

România şi Ungaria, imediat după Tratatul de la Trianon (4 iunie 

1920), a fost cea a „optanţilor maghiari”, materializată printr-un 

lung şir de revendicări şi negocieri, la nivelul organismelor 

internaționale, declanşat de marii proprietari de pământuri 

maghiari (grofi) din Transilvania. Denumirea de „optanţi” vine 

tocmai de la renunţarea benevolă a acestor grofi şi mari proprietari 

maghiari la cetăţenia română şi opţiunea lor pentru cea ungară. De 

reţinut, că legea reformei agrare din anul 1921 s-a aplicat tuturor 

celor care au renunţat la cetăţenia română, după anul 1918, şi au 

părăsit România indiferent de naţionalitate, deci nu numai 

maghiarilor. Sunt cunoscuţi şi sub denumirea de „absenteişti”. 

Potrivit legii, proprietăţile mai mari de 100 ha erau expropriate, iar 

foştii proprietari erau despăgubiţi în bani de statul român. A fost o 

reacţie la exproprierea, potrivit reformei agrare din anul 1921 

realizată de statul român, asupra proprietăţilor marilor moşieri 
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maghiari „care părăsiseră România după anul 1918 şi adoptaseră 

cetăţenia maghiară”
177

.  

În fapt, pe întreg parcursul acestui episod (1921–1930),  

Ungaria a susţinut  că România a încălcat prevederile Tratatului de 

la Trianon în ceea ce-i privea pe „optanţii maghiari”, încercând ca 

prin aceasta să culpabilizeze ţara noastră în ochii organismelor 

internaţionale. Necesitatea unei reforme agrare era stringentă. În 

această situaţie, trebuie spus că evoluţia problemei agrare la 

începutul secolului al XX-lea în teritoriile locuite de români 

evidenţia necesitatea unor adânci prefaceri în structura proprietăţii 

funciare rurale şi în raporturile de muncă din agricultură, pentru a 

elimina discrepanţele sociale din lumea satelor.  

Analiza structurii proprietăţii funciare rurale din 

Transilvania şi din celelalte provincii româneşti de dinainte de 

Primul Război Mondial arăta repartiţia nefirească a pământului, 

concretizată în concentrarea unor întinse suprafeţe de pământ în 

mâinile câtorva mii de oameni şi în existenţa unei imense mase a 

ţăranilor cu loturi mici sau inexistente. Structura proprietăţii 

funciare în Transilvania nu reprezenta numai o expresie a 

exploatării sociale, ci era dublată de o alta, cu caracter naţional: în 

1919, populaţia de naţionalitate română stăpânea doar 30% din 

pământ, deşi reprezenta peste 53% din populaţia Transilvaniei”
178

. 

Prin reforma agrară, „optanţii unguri” au fost despăgubiți pentru 

exproprieri şi au fost împroprietărite familiile sărace, văduvele şi 

orfanii de război, combatanţii de pe front,  veteranii de război etc. 

                                                           
177 Marian Constantin, „Criza româno-maghiară, un război diplomatic de peste 10 

ani”, articol apărut în Revista Historia, disponibil la adresa de internet: 

www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/criza-romano-maghiara-un-razboi-

diplomatic-de-peste-10-ani, accesat la 30 aprilie 2018. 
178 Ibidem. 

http://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/criza-romano-maghiara-un-razboi-diplomatic-de-peste-10-ani
http://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/criza-romano-maghiara-un-razboi-diplomatic-de-peste-10-ani
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Desfășurarea procesului „optanților”: 

Litigiul este rezolvat prin Convenţia din 20 ianuarie 1930, 

de la Haga şi Convenţia de la Paris din 28 aprilie 1930,  care 

statornicea cadrul definitiv al acordului. Cele două convenţii 

prevedeau înfiinţarea unui Fond agrar pentru despăgubirea 

„optanţilor unguri”, care cumula sumele provenite din renta de 

împroprietărire depusă de România, Cehoslovacia şi Iugoslavia la 

dispoziția „optanţilor”, rezultate din creanţele pe care Anglia, 

Franța, Italia, Belgia ş.a. le aveau asupra reparaţiilor de război 

datorate de Ungaria şi pe care aceste ţări au fost de acord să le 

cedeze Fondului agrar, din sumele ce reveneau României, 

Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. Cu această decizie se încheia „criza 

optanţilor” în rezolvarea căreia rolul determinant a revenit lui 

Nicolae Titulescu. Trebuie menţionat aici că Iugoslavia şi 

Cehoslovacia s-au opus oricăror tratative cu „optanții unguri” și 

Ungaria, pe considerentul că problema respectivă este una legată 

de suveranitatea acestor state.  

Despăgubirile către „optanţi”– circa 200.000 de mari grofi 

maghiari – au fost achitate de statul român până în anul 1932 

(primele plăţi au început în anul 1927) şi au însumat 3,5 tone aur 

de 24 karate, în franci aur şi coroane aur, ceea ce a reprezentat 

echivalentul a peste 100 tone de lingouri de aur. S-a adăugat, în 

plus la cele stabilite iniţial în Convenţia de la Paris din 28 aprilie 

1930, un procent de 10% drept despăgubire, căci grofii maghiari 

nu apucaseră să-şi ia recolta din anul respectiv. Acest supliment de 

plată s-a făcut în urma propunerii lui I.I.C. Brătianu. În plus, 

despăgubirile de război (87 milioane de dolari) pentru România au 

fost direcţionate spre fondurile de plată pentru „optanţii unguri”. 

Cazul „optanţilor maghiari” mai evidenţiază, însă, un 

adevăr care trebuie reţinut, anume că acesta a reprezentat de fapt, 

după cum însuşi Titulescu a subliniat, o încercare de revizuire 
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teritorială, prin crearea unor grupuri izolate de unguri în mijlocul 

comunităţilor româneşti pentru ca aceştia să poată gândi: „viaţa e 

mai bună dacă eşti ungur decât dacă eşti român, căci chiar şi astăzi, 

când Ungaria a fost înfrântă, ea tot mai comandă”
179

. În acest scop, 

organizaţiile revizioniste din Ungaria, în paralel cu statul ungar, 

pentru a manipula opinia publică internaţională în favoarea 

Ungariei, au demarat un mecanism procesual generalizat, iar aşa 

cum afirma Onisifor Ghibu, „procesul optanţilor a fost deci o 

extraordinar de dibace încercare a cercurilor revizioniste de a ţine 

în şah opinia publică mondială timp cât mai îndelungat pe tema 

Ungariei, pentru a câştiga simpatia lumii pentru realizarea visurilor 

de refacere a Ungariei”
180

. 

Criza „optanților maghiari” în prezent: 

Criza „optanţilor maghiari” este adusă, în prezent, în 

actualitate prin ilegalităţile apărute în cazul retrocedărilor fostelor 

proprietăţi din România, când statul român restituie, în unele 

cazuri, încă o dată proprietăţile acestora, respectiv urmaşilor, în 

mod total greşit şi ilegal, întrucât acele proprietăţi au fost plătite de 

statul român şi prin urmare nu mai puteau fi revendicate şi primite 

sub absolut nicio formă. Cele mai cunoscute cazuri de acest fel 

sunt următoarele: familia contelui  Bánffy – urmaşii au primit mii 

de hectare de terenuri şi de pădure în judeţele Mureş (aici au 

revendicat 30.000 ha de pădure), Sălaj şi Harghita. Menţionăm că, 

potrivit documentelor din Arhivele Naţionale ale României, 

contele Banffy Zoltan a fost despăgubit de statul român cu peste 8 

                                                           
179 Ibidem. 
180 Ionuț Iordăchescu, „Jaful mileniului: Romania a plătit deja grofilor care 

revendică  Transilvania echivalentul a 3,2 tone aur de 24 karate”, disponibil la 

adresa de internet:www.ziaristionline.ro/2014/04/06/jaful-mileniului-romania-a-

platit-deja-grofilor-care-revendica-transilvania-echivalentul-a-32-tone-aur-de-24-

karate, accesat la 30 aprilie 2018. 

http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/jaful-mileniului-romania-a-platit-deja-grofilor-care-revendica-transilvania-echivalentul-a-32-tone-aur-de-24-karate
http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/jaful-mileniului-romania-a-platit-deja-grofilor-care-revendica-transilvania-echivalentul-a-32-tone-aur-de-24-karate
http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/jaful-mileniului-romania-a-platit-deja-grofilor-care-revendica-transilvania-echivalentul-a-32-tone-aur-de-24-karate
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milioane de lei în coroane de aur; familia contelui Kendeffy a 

primit ilegal terenuri în perimetrul Parcului Naţional Retezat, deşi 

fusese despăgubită anterior de către statul român; familia contelui 

Kálnoky care a primit ilegal proprietăţi în Judeţul Covasna, deşi 

Ludmila Bess, văduva contelui Felix Kálnoky, a  fost despăgubită 

de statul român la expropriere şi cazul descendenţilor fraţilor 

Urmanczy (Nandor şi Janos), de la Topliţa. Toate aceste nume apar 

pe listele „optanţilor unguri”, despăgubiţi de statul român, aflate la 

Arhivele Naţionale. 

Între cauzele acestor anormalităţi sunt evidenţiate, de o 

serie de specialişti în domeniu, şi falsificarea cărţilor funciare: „În 

scurta perioadă a odiosului dictat de la Viena (când-n.n.), mulţi 

etnici maghiari, profitând de faptul că aveau administraţia la 

îndemână, şi-au reînscris tot felul de bunuri, demult trecute în 

proprietatea statului român, în cartea funciară”
181

. În timpul 

ocupaţiei Ungariei horthyste din Transilvania de nord (1940–

1944), au fost transcrise toate cărţile funciare din limba română în 

limba ungară şi cu această ocazie au fost falsificate foarte multe 

dintre ele. „Prin Legea nr. 260 din 4 aprilie 1945, toate înscrisurile 

în cărțile funciare efectuate în perioada 1940–1944 au fost 

declarate nule de drept! În foarte multe cărţi funciare nu au fost 

operate radierile corespunzătoare. În vara şi toamna anului 1944 o 

mare parte din arhivele localităţilor din Ardeal au fost duse în 

Ungaria, iar cele rămase în România se încearcă să fie luate de la 

Arhivele Statului Român şi trecute la bisericile maghiare pentru a 

nu se descoperi lanţul de infracţiuni prin care Ungaria şi alte 

persoane juridice şi fizice maghiare au naţionalizat sau au fost 

                                                           
181 Mircea Popa, „Recursul la memorie. Noi şi maghiarii în faţa imperativelor 

momentului (II)”, articol apărut în Ziarul Făclia, disponibil la adresa de internet:  

http://ziarulfaclia.ro/recursul-la-memorie-noi-si-maghiarii-in-fata-imperativelor-

momentului-ii/, accesat la 30 aprilie 2018. 

http://ziarulfaclia.ro/recursul-la-memorie-noi-si-maghiarii-in-fata-imperativelor-momentului-ii/
http://ziarulfaclia.ro/recursul-la-memorie-noi-si-maghiarii-in-fata-imperativelor-momentului-ii/
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împroprietărite cu peste 30% din clădirile, terenurile agricole şi 

pădurile din Ardeal”
182

. În astfel de situaţii, cărţile funciare  nu 

sunt făcute de statul român potrivit legislaţiei româneşti şi prin 

urmare acestea sunt nule în procesul de retrocedare. Aşadar, luarea 

în considerare a cărţilor funciare falsificate este un act 

antiromânesc, care ne readuce la fostele proprietăţi ale grofilor 

unguri din Transilvania, anterior anului 1918, din perioada 

Monarhiei Austro–Ungare.  

În sprijinul acestor susţineri vine, între altele, o speţă a 

cazuisticii judiciare proprie acestor situaţii, aceea a „Clădirii 

reclamată şi redenumită Casina maghiară” (care – n. n.), a 

constituit obiectul unui litigiu soluţionat în faţa instanţelor 

româneşti în anii 1924–1926 - în acest sens Decizia nr. 2794/1929, 

Casaţia Română, publicată în Buletinul Curţii de Casaţie şi Justiţie 

1929, partea II, pp. 186–193, reeditată şi comentată de: I.D. Chiş, 

Cartea funciară, vol. I, Legea nr. 7/1996, Ed. U.J., 2012, pp. 147– 

152. „Speţa citată pune în discuţie chestiunea dacă actele de 

vânzare ale statului maghiar a bunurilor de orice natură din Ardeal, 

în raport cu legile maghiare, trebuie recunoscute de Statul Român. 

S-a statuat că dispoziţiile de ordine publică într-o lege ungară nu 

pot naşte un obicei cu putere de lege. Imobilul a devenit 

proprietatea statului român potrivit Legii din 2 noiembrie 1921. Cu 

alte cuvinte, legile publice maghiare nu-şi mai găsesc aplicare pe 

teritoriul Transilvaniei”
183

. 

                                                           
182 V. Mic, „Ungaria naţionalizează clădirile istorice, pădurile şi terenurile 

agricole din Ardeal!”, articol apărut în Ziarul Napoca News, disponibil la adresa 

de internet: http://www.napocanews.ro/2013/11/ungaria-nationalizeaza-cladirile-

istorice-padurile-si-terenurile-agricole-din-ardeal-2.html, accesat la 30 aprilie 

2018.  
183 Ioan Sabău-Pop, „Retrocedările ilegale din Transilvania contestă Tratatul de la 

Trianon. Chestiunea optanților unguri”, disponibil la adresa de internet: 

www.ziaristionline.ro/2014/04/06/retrocedarile-ilegale-din-transilvania-contesta-

http://www.napocanews.ro/2013/11/ungaria-nationalizeaza-cladirile-istorice-padurile-si-terenurile-agricole-din-ardeal-2.html
http://www.napocanews.ro/2013/11/ungaria-nationalizeaza-cladirile-istorice-padurile-si-terenurile-agricole-din-ardeal-2.html
http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/retrocedarile-ilegale-din-transilvania-contesta-tratatul-de-la-trianon-chestiunea-optantilor-analizata-de-prof-univ-dr-ioan-sabau-pop/
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Potrivit aceloraşi opinii, „legea restituirilor a fost atât de 

prost redactată şi mai ales implementată, încât a devenit o formă de 

devalizare a statului român, de sărăcire a populaţiei şi de 

restrângere a patrimoniului naţional. Din păcate, de ea au profitat 

mai mult etnicii maghiari, care au apelat la fel de fel de subterfugii 

pentru a reclama sate, păduri, terenuri, imobile, fără nici o bază 

legală. Ba, în unele cazuri, moştenitori colaterali ai unor criminali 

notorii (cazul Urmanczy din Topliţa) au ajuns să le ia bunurile 

localnicilor, iar în alte foarte multe cazuri drepturile legale obţinute 

prin reforma agrară (1921-n. n.) de către soldaţii care şi-au vărsat 

sângele pe front au fost înstrăinate fără ezitare”
184

. Sau, la fel de 

tranşant, „ca stat succesor, România a devenit, aşa cum o 

dovedeşte legislaţia epocii, stăpân absolut al întregului teritoriu 

transilvan, inclusiv asupra pământului, pădurilor şi a clădirilor, 

despăgubind inclusiv pe aşa-zişii optanţi. În consecinţă, pot fi 

calificate ca adevărate atentate la integritatea naţională, acele 

procese de restituire în care magistraţi necunoscători de istorie 

oferă soluţii împotriva statului şi averii statului român, pe baza 

unor testimonii false sau ieşite din uz”
185

. 

Bineînţeles, acestor  opinii ca şi altora de acest gen, nu le 

pot fi aduse contraargumente pertinente pentru că ele se bazează pe 

dovezi existente în diverse arhive naţionale şi externe, cu siguranţă 

în Arhivele Naţionale, ale Ministerului Finanţelor, Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor (de atunci), Ministerului de Externe, în 

arhiva Băncii Naţionale a României sau în arhiva Tribunalului de 

Mare Instanţă de la Paris ş.a. 

                                                                                                                       
tratatul-de-la-trianon-chestiunea-optantilor-analizata-de-prof-univ-dr-ioan-sabau-

pop/, accesat la 30 aprilie 2018. 
184 Mircea Popa, op. cit.  
185 Ibidem. 

http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/retrocedarile-ilegale-din-transilvania-contesta-tratatul-de-la-trianon-chestiunea-optantilor-analizata-de-prof-univ-dr-ioan-sabau-pop/
http://www.ziaristionline.ro/2014/04/06/retrocedarile-ilegale-din-transilvania-contesta-tratatul-de-la-trianon-chestiunea-optantilor-analizata-de-prof-univ-dr-ioan-sabau-pop/
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Iată că problema „optanţilor maghiari” nu numai că este 

readusă acum în actualitate, dar este chiar redeschisă de data acesta 

de generaţiile urmaşe ale „optanţilor” post-Trianon prin solicitările 

şi obţinerile ilegale de retrocedări. România interbelică a respectat 

prevederile Tratatului de la Trianon, ale celor două Convenţii de la 

Haga şi Paris din anul 1930 şi i-a despăgubit cu vârf şi îndesat pe 

„optanţii” de la aceea vreme, dar azi urmaşii acestora încalcă 

aceste tratate şi convenţii. Nu este o noutate, întrucât episodul este 

parte a fenomenului anti-Trianon prezent, în zilele noastre, în 

societatea ungară şi cea maghiară din ţara noastră şi nu numai. Este 

un episod de factură neorevizionistă la fel ca cel revizionist din 

anii interbelici la care făceau referire N. Titulescu şi O. Ghibu.  

Obţinerea unor proprietăţi imense în Transilvania (imobile, 

inclusiv în principalele mari oraşe, mii de hectare de terenuri 

arabile şi forestiere) de către unii etnici maghiari de aici sau de alţii 

din diaspora maghiară ilegal, din moment ce înaintaşii lor fuseseră 

despăgubiţi este vitală pentru realizarea practică a programului 

autonomist-teritorial pe criterii etnice maghiare din Transilvania. 

Prin ajungerea la crearea unei ascendenţe economico-financiare, 

ilegal dobândite, în zonele din Transilvania preconizate a fi 

autonomizate teritorial-etnic, cu tendinţe centrifuge evidente spre 

Ungaria,  înfăptuirea acestui deziderat va deveni cu mult mai 

facilă.  

Mai trebuie adus în atenţie faptul că retrocedarea ilegală de 

proprietăţi va duce şi la apariţia pericolului de schimbare a 

identităţii unor mari oraşe din România: Cluj-Napoca, Târgu 

Mureş, Sibiu, Oradea, Arad, Timişoara ş. a., dar şi al unor întregi 

zone ale ţării, iar statul român va deveni chiriaş (în foarte multe 

cazuri este deja), fiind nevoit să suporte cheltuieli uriaşe în acest 

sens în locaţii care îi aparţin de drept.  
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Este de reţinut că, în legislaţia retrocedărilor, Ungaria a 

introdus o limită maximă de despăgubire de aproximativ 200.000 

de dolari, comparativ cu România, unde retrocedările ating şi  

sume de sute de milioane de dolari. 

Concluzii 

Se poate afirma că problema „optanţilor maghiari” a fost 

prima acţiune de anvergură a Ungariei, imediat după Tratatul de la 

Trianon, prin care s-a amplificat politica sa revizionistă la nivel 

internaţional şi prin care s-a urmărit captarea a cât mai multă 

simpatie pentru aceasta şi politica de combatere a Trianonului. Aşa 

se explică, între altele, rapiditatea cu care a fost demarată acţiunea 

de contestare internațională a prevederilor Tratatului de la Trianon, 

de către regimul lui Miklos Horthy, începând imediat după 

ratificarea acestuia de către Parlamentul Ungariei în august 1920, 

când condiţiile erau deja create, iar izbucnirea problemei 

„optanţilor maghiari”, parte componentă a revizionismului 

horthyst nu a făcut decât să anunţe viitoarea politică de rapturi 

teritoriale a Ungariei (Paul Iacob, 2018). 

Este o realitate faptul că cei peste 200.000 „optanţi 

maghiari”, marii proprietari de terenuri agricole şi forestiere, dar şi 

foşti funcţionari austro-ungari din Transilvania - au pus bazele şi 

au îngroşat rândurile organizaţiilor revizionist - revanşarde 

antiromâneşti şi nu numai din Ungaria. Cert este că au contribuit 

covârşitor de mult la înfiinţarea, susţinerea materială şi 

radicalizarea activităţii acestor organizaţii în plan ultraextremist, 

şovin, xenofob, antiromânesc, antisemit şi fascistoid. Primele 

astfel de organizaţii revizioniste din Ungaria au fost înfiinţate 

tocmai imediat după părăsirea Transilvaniei de către „optanţi” şi 

stabilirea unora dintre aceştia definitiv în Ungaria şi în alte state. 

Mai mult, aceşti „optanţi” se află şi ei la originea semnalului 

declanşării „războiului” revizionist împotriva României, luându-se 
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în considerare şi acel cuvânt de ordine: „Aşteptaţi, nu depuneţi 

jurământ românilor, lucrurile nu pot dura”, comunicat etnicilor 

maghiari din Transilvania de aceste prime organizaţii.     
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Filip-Lucian Iorga 

 

Plenus annis abiit, plenus honoribus 

 Grea e despărţirea de oamenii pe care i-ai iubit, pe care i-ai 

respectat, care au reprezentat modele absolute pentru tine. Cu atât 

mai adâncă e tristeţea atunci când durerea individuală se înalţă la 

statutul unei despărţiri colective. Românii se despart de Regele lor, 

de Unsul lui Dumnezeu care, încărcat de mulţimea anilor şi a 

onorurilor, a trecut la cele veşnice.  

 Nu e orice fel de rege acela de care trebuie să ne 

despărţim. Regele Mihai a fost un Rege mare şi un Rege bun. Rară 

alăturare. Cărţile de istorie nu-l vor reţine ca pe un monarh care a 

domnit ani mulţi. Istoria nu i-a dat voie. Mihai I a domnit în total 

10 ani: 3 ani ca rege-copil, sub Regenţă, 4 ani pe timp de război, 

sub autoritatea generalului Ion Antonescu, 3 ani sub apăsarea 

trupelor sovietice şi a comuniştilor.  

 Într-o altă istorie, imaginară şi fericită, Regele Mihai, 

încoronat în 1927, ar fi domnit 90 de ani peste Regatul României. 

Ar fi avut, astfel, cea mai lungă domnie din istoria umanităţii. Iar 

noi, supuşii lui, am fi trăit într-o Românie evoluată, nemutilată de 

comunism şi care nu ar fi fost smulsă brutal din tradiţiile şi din 

matca firească a evoluţiei ei. Cu toţii, Familie Regală şi oameni de 

rând, am fi păşit şi am fi respirat cu sfială în zilele din urmă, 

respectând pregătirea marelui Rege pentru trecerea Dincolo. Am fi 

plâns apoi împreună, uniţi, decenţi şi demni, plecarea Regelui 

nostru la Domnul.  

 Dar nu trăim într-o istorie ideală, ci în realitatea unei 

Românii mutilate şi batjocorite de comunişti şi de urmaşii lor de 

                                                           
186 Acest text a apărut pe site-ul personal al autorului, www.filipiorga.ro 

http://www.filipiorga.ro/


154 
 

azi, pradă încă dezinformărilor, jocurilor murdare ale unor grupuri 

de influenţă şi structuri de informaţii, pradă sărăciei, lipsei de 

educaţie şi confuziei valorilor. Şi aşa, avem spasmele de azi, lipsa 

de măsură şi de decenţă. 

Ce va reţine istoria  

 Dar istoria nu va reţine nici zgomotul de fond, nici zgura, 

nici zvârcolirile inestetice. Va reţine că Regele Mihai I al 

României este cel care a salvat, împreună cu mama lui, Regina 

Elena, vieţile a mii de evrei prigoniţi în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial.  

 Va reţine că Mihai I, tânăr rege în vârstă de doar 23 de ani, 

nepotul lui Ferdinand Întregitorul, şi-a asumat, la 23 august 1944, 

actul de mare curaj de a scoate România din alianţa cu Germania 

nazistă. Regele de 23 ani l-a sfidat pe Hitler, unul dintre cei mai 

cruzi criminali din istoria omenirii, punându-şi în pericol propria 

viaţă, dar contribuind decisiv la prăbuşirea nazismului, la scurtarea 

războiului şi la salvarea a sute de mii de vieţi.  

 Va mai reţine istoria că tânărul Rege Mihai a îndrăznit să-l 

sfideze şi pe celălalt mare criminal al istoriei europene a secolului 

al XX-lea: pe dictatorul comunist sovietic Stalin. Mihai I s-a opus 

comunizării României, deşi aliaţii occidentali îl abandonaseră, a 

declarat o curajoasă grevă regală şi nu a abdicat, la 30 decembrie 

1947, decât atunci când a fost şantajat cu uciderea, de către 

autorităţile controlate de Petru Groza şi de Gheorghiu-Dej, a 1000 

de tineri anticomunişti. 

 Peste decenii, cărţile de istorie vor mai nota că Regele 

Mihai a rămas un reper pentru rezistenţa anticomunistă din ţară, 

pentru deţinuţii politici, pentru toţi românii striviţi de dictatura 

comunistă şi pentru cei aflaţi în exil. Că trenurile pline de averi cu 

care Regele ar fi plecat din ţară nu au fost decât nişte minciuni 

sfruntate scornite de securişti şi perpetuate de urmaşii lor, 
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„istorici” sau „comentatori” de după 1989. Nici vorbă de averi şi 

nici vorbă de puncte slabe care ar fi putut să fie exploatate de 

comunişti. Ce dovadă poate fi mai edificatoare în acest sens decât 

dosarul de urmărire al Regelui? Nici măcar securiştii, cu tot zelul 

lor criminal şi antinaţional, nu au putut găsi în viaţa Regelui fapte 

sau atitudini pe baza cărora să-l poată denigra. Aşa că au scornit 

minciuni absurde şi şchioape.  

 Va mai reţine istoria că Regelui exilat nu i-a fost ruşine să 

muncească pentru a-şi întreţine familia şi că a fost împiedicat în 

repetate rânduri să se întoarcă în ţară, după 1989. Şi că atunci 

când, în cele din urmă, s-a putut reîntâlni cu românii, de Sfintele 

Paşti, în 1992, a refuzat să folosească forţa uriaşă a sutelor de mii 

de bucureşteni care îl aclamau entuziaşti, pentru a încerca să preia 

puterea politică. Mihai I a rezistat tentaţiei şi a rămas până la capăt 

un monarh pe temeiuri constituţionale. A aşteptat cu o răbdare 

nesfârşită ca românii să-i redea coroana. Nu în cele din urmă, 

istoria va reţine că Regele exilat de comunişti şi apoi insultat de 

liderii republicii „democratice” şi-a slujit ţara, chiar dacă nu a fost 

rechemat pe tron, în eforturile de revenire în lumea civilizată şi 

democratică, prin intrarea în NATO şi în Uniunea Europeană.  

He was a man of sorrows, and acquainted with grief  

 Regele Mihai a cunoscut, într-adevăr, ce înseamnă 

suferinţa. A avut o copilărie extrem de scurtă. La vârsta de 5 ani, în 

1927, îşi pierdea bunicul şi devenea rege, pentru că tatăl lui 

renunţase la tron şi la familia lui pentru un amor tumultuos. 

Acelaşi tată, devenit Regele Carol al II-lea, îşi va detrona fiul şi îi 

va alunga mama, pe Regina Elena. Adolescentul Mihai a suferit 

enorm din cauza absenţei mamei şi din cauza felului în care tatăl 

lui a aşezat mai mereu poftele personale înaintea interesului ţării.  

 A urmat apoi suferinţa de a asista la sfâşierea ţării, în 

1940, şi de a deveni un rege decorativ, puternic din punct de 
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vedere simbolic, respectat de Armată şi de populaţie, dar neluat în 

seamă de autoritarul general Antonescu, care nu l-a consultat în 

privinţa marilor decizii ale României, în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial.  

 L-a durut pe tânărul rege să-şi vadă apoi ţara căzută sub 

stăpânirea comuniştilor şi fără vreun sprijin de la aliaţii occidentali 

tradiţionali. Iar ruptura cea mai dureroasă s-a produs, fireşte, la 

momentul abdicării. Tânărul de 26 de ani a pierdut atunci tot, 

aproape tot. Şi-a pierdut ţara, şi-a pierdut poporul, şi-a pierdut 

coroana. Şi totuşi, nu şi-a pierdut dragostea pentru România şi 

convingerea că trebuie să o servească până la capăt, chiar şi în exil. 

Au urmat decenii în care bucuriile aduse de căsătorie, de naşterea 

celor cinci fiice sau de succesele profesionale nu au putut să aline 

decât în mică măsură durerea înstrăinării. Într-un fel, securiştii au 

găsit o metaforă nimerită numindu-l pe Rege, în dosarul de 

urmărire, „Străinul”. Dar nu pentru ţara lui era Regele un străin, ci 

oriunde era departe de ea.  

 Imposibil să ne imaginăm ce a fost în sufletul Regelui 

atunci când autorităţile României „libere de comunism” l-au 

fugărit cu armele automate pe autostradă şi l-au împiedicat să se 

reculeagă la mormintele strămoşilor care construiseră România 

modernă.  

 Regele Mihai a cunoscut ce înseamnă suferinţa. Dar nu s-a 

plâns niciodată.  

He was despised and rejected by men 

 Regele Mihai a fost dispreţuit şi respins. L-au dispreţuit şi 

l-au respins Hitler, Stalin şi generalul Antonescu, Carol al II-lea, 

Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ana Pauker, Ion Iliescu, 

Petre Roman şi Traian Băsescu, politicieni, ziarişti, intelectuali, 

nazişti, fascişti, legionari, comunişti, securişti, laşi şi profitori, 

corupţi şi corupători, chiar rude, prieteni sau „monarhişti”. Acum, 
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după trecerea la cele veşnice a Regelui, şi o dată cu trecerea anilor, 

va deveni din ce în ce mai limpede că Regele Mihai s-a aflat mereu 

de partea bună a lucrurilor, în timp ce aceia, care l-au dispreţuit sau 

l-au respins, i-au dorit dispariţia sau nu l-au luat în seamă, l-au 

insultat sau au perpetuat minciuni despre el, au rătăcit de la calea 

cea dreaptă.  

 Pe unii dintre ei, Regele i-a acceptat în preajma lui, cu unii 

a ajuns chiar să dea mâna. Dar nu din slăbiciune, ci din milă 

creştină. Şi pentru că Regele Mihai nu a aparţinut doar Familiei 

Sale. Nici doar românilor anticomunişti sau românilor regalişti, sau 

românilor cumsecade. Regele a fost al tuturor românilor. Chiar şi 

al românilor ticăloşi.  

 Dar Regele a fost şi iubit. Şi această iubire l-a ajutat să 

ierte şi să poată să se dăruiască tuturor, cu totală generozitate şi 

indiferenţă de sine. Această iubire a Reginei-Mamă Elena, a 

Reginei Maria, a Reginei Ana, sufletul care l-a însoţit şi l-a 

sprijinit aproape întreaga viaţă, a militarilor căzuţi sub sceptrul lui 

în cel de-al Doilea Război Mondial, a soldatului înlăcrimat din 

gara Sinaia, din momentul plecării Regelui în exil, a Elisabetei 

Rizea, a lui Eugen Ionesco şi a lui Alexandru Paleologu, a 

milioanelor de români, din toate generaţiile, care i-au rămas loiali 

şi cărora li s-a dedicat.  

Tumneata ochitor 

 Aproape fiecare familie de români are povestea ei legată 

de Monarhie şi de Regele Mihai. Străbunicul meu, Nicolae 

Stănescu, urmaş al vechilor moşneni Bărbuleşti din Poiana-

Ialomiţa, a avut o conversaţie cu Regele Carol I, pe când îşi 

satisfăcea serviciul militar. Conversaţia nu are nimic extraordinar 

în sine, dar a rămas un titlu de glorie în familia noastră, una care 

luptase timp de secole pentru voievozii Ţării Româneşti (legenda 

spune că întemeietorul neamului de moşneni de la Poiana-Ialomiţa 
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ar fi luptat alături de Mihai Vodă Viteazul) şi care, iată se afla 

acum în serviciul primului Rege al României. Discuţia dintre Rege 

şi străbunicul meu a sunat cam aşa (Carol I îşi păstra accentul 

german):  

 ― Carol I: Tumneata, ochitor? 

 ― Străbunicul: Da, să trăiţi, Majestate! 

 ― Carol I: Câte mitralii aveţi la tun? 

 ― Străbunicul: (spune numărul mitraliilor) 

 ― Carol I: Pun, pun! (adică „Bun, bun”) 

 Vorbe aparent lipsite de o mare semnificaţie, dar care au 

fost prima legătură a familiei mele cu Dinastia. Apoi străbunicul a 

luptat în Primul Război Mondial, la Bucureşti şi pe frontul din 

Moldova, într-una dintre primele unităţi româneşti de artilerie 

antiaeriană, sub sceptrul Regelui Ferdinand Întregitorul. Bunicul 

meu, Mircea Stănescu, a luptat, ca ofiţer, tot în arma Artileriei 

Antiaeriene, în cel de-al Doilea Război Mondial, de data aceasta 

sub sceptrul Regelui Mihai. Atât bunicul matern, Mircea Stănescu, 

cât şi cel patern, Constantin Iorga, ofiţer rezervist rănit de trei ori 

pe front, au primit de la Regele Mihai Ordinul „Coroana 

României” în grad de cavaler. Iar Radu C. Mihail, bunicul soţiei 

mele, ofiţer la Vânătorii de Munte în timpul aceluiaşi război, a fost 

cavaler al Ordinului militar „Mihai Viteazul”.  

 Un alt străbunic al meu, Nicolae Costache, a luptat şi el 

sub sceptrul Regelui Ferdinand şi a fost luat prizonier la Turtucaia. 

Fiica lui, bunica mea, Alexandrina, îmi povesteşte mereu cu 

emoţie despre moartea Reginei Maria şi despre doliul pe care şi-l 

aminteşte. În fine, străbunicul Iordache Iorga a luptat şi el în oastea 

lui Ferdinand cel Loial, participând la bătălia de la Mărăşeşti.  

 Doi unchi, urmaşi de boieri moldoveni şi de prinţi 

fanarioţi, ofiţerul de Cavalerie Dinu Străjescu şi ofiţerul de Marină 



159 
 

Paul Străjescu, l-au cunoscut pe Regele Mihai. Unchiul Dinu a 

făcut parte din Garda Călare.  

 Alt unchi, urmaş şi el al Bărbuleştilor ialomiţeni, 

Constantin M. Vasilescu-Doru, şi soţia lui, aristocrata săsoaică 

Rosa von Kraus (urmaşa directă a lui Thomas von Kraus, ofiţer 

înnobilat în 1702, de către Împăratul Leopold I al Sfântului 

Imperiu Roman de Naţiune Germană, pentru faptele de arme din 

timpul bătăliei antiotomane de la Zenta, din 1697), le-au primit de 

mai multe ori, la serele lor de flori din Codlea, pe Regina-Mamă 

Elena şi pe Principesa Ileana. De altfel, serele „C. M. Vasilescu-

Doru” din Codlea s-au numărat printre furnizorii Casei Regale, în 

perioada interbelică.  

 Dintre rudele prin alianţă mai îndepărtate, figura care leagă 

cel mai puternic familia noastră de Dinastie este prinţul Petre 

Mavrogheni, candidat la Domnia Moldovei în 1859, partizan al 

Unirii Principatelor, ministru al Finanţelor şi al Afacerilor Străine 

în timpul lui Carol I, ministru plenipotenţiar al României la 

Constantinopol, Roma şi Viena. El a fost unul dintre bărbaţii 

politici români pe care Regele Carol I i-a respectat cel mai mult. 

Iar soţia lui, Olga Mavrogheni născută Catargi, a fost, timp de 

peste trei decenii, cea mai importantă doamnă de onoare a Reginei 

Elisabeta Carmen-Sylva. 

O întrebare la desert 

 Dincolo de vechiul ataşament al familiei mele faţă de 

Dinastie şi de influenţa pe care a avut-o asupra mea intensitatea 

convingerilor regaliste ale lui Alexandru Paleologu sau ale lui Jean 

Antonescu, participant la demonstraţia monarhistă şi anticomunistă 

de la 8 noiembrie 1945, şi ale prietenului Alin Saidac, am avut 

ocazia, graţie istoricilor de artă Barbu Brezianu şi Radu Ionescu, şi 

ei vechi regalişti, să devin parte activă a INFORR, asociaţie 

regalistă discretă, ale cărei contribuţii la reînrădăcinarea Familiei 
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Regale în România au fost apreciate de Regele Mihai. INFORR 

era animat de loialul Valentin Popescu şi din el făceau parte 

oameni de cea mai înaltă calitate, precum Viorica Andriţoiu, 

Sultana Gagea, Petre Culcer sau Sergiu Stelian Iliescu.  

 Am avut şansa să iau parte la multe evenimente importante 

din viaţa Familiei Regale: revenirea oficială a Regelui Mihai la 

Castelul Peleş, în 5 iunie 2008; Nunta de Diamant a Regelui Mihai 

şi a Reginei Ana, în iunie 2008, când am fost honorary equerry al 

Principelui Lorenz al Belgiei, Arhiduce de Austria-Este; discursul 

istoric al Regelui în Parlamentul României, la împlinirea a 90 de 

ani, în 25 octombrie 2011; inaugurarea Piaţetei Regelui din 

Bucureşti, în 25 octombrie 2012, când am ţinut un discurs în 

prezenţa Regelui; aniversări, concerte, dineuri şi primiri regale; 

participări la redactarea unor cărţi despre istoria Dinastiei române.  

 Nu pot uita o împrejurare în care Regele a primit în 

audienţă câţiva membri INFORR, printre care mă aflam. Eram, 

cred, încă student pe atunci. După ce membrii seniori ai asociaţiei 

au prezentat ultimele activităţi şi opinii despre realităţile româneşti 

ale momentului, am avut privilegiul de a fi martorul unuia dintre 

momentele rare, dar definitorii pentru umorul salvator al Regelui. 

Participase recent la o masă la care fusese invitat de către Fericitul 

întru adormire Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române. Şi 

povestea Regele, amuzat: „La desert, îmi spune Patriarhul: 

«Majestate, ce facem? Ştiţi că la Curtea de Argeş nu mai e loc»...” 

Adică Regele Mihai şi Regina Ana nu mai aveau loc de 

îngropăciune în necropola strămoşilor, din vechea catedrală 

episcopală de la Curtea de Argeş. Şi Regele completează, râzând 

de-a dreptul: „Auziţi voi, întrebare de desert!” Nici urmă, în 

această relatare, de îmbufnare, de supărare la adresa Patriarhului 

sau de sfială în a face referire la propria moarte. Doar o reacţie 

simplă de râs sănătos, în faţa unei împrejurări destul de puţin 
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protocolare, atât pentru un Rege, cât şi pentru un Patriarh. Reacţia 

unui creştin inteligent.  

Lucrează timpul în favoarea sau împotriva noastră? 

 Cea mai mare onoare pe care am trăit-o în viaţa mea a fost 

aceea de primi, din mâna Regelui Mihai, medalia „Regele Mihai I 

pentru Loialitate”, la 10 Mai 2008. Faptul în sine de a primi o 

decoraţie regală, la fel ca înaintaşii mei, a fost onorant. Dar cel mai 

mare privilegiu a fost acela de a putea primi distincţia din chiar 

mâna Regelui sub sceptrul căruia luptaseră bunicii mei şi sub aura 

căruia crescusem şi mă formasem.  

 După ceremonie, Regele a vorbit cu fiecare, iar eu i-am 

spus că, în urmă cu exact 65 de ani, la 10 mai 1943, bunicul meu, 

Mircea Stănescu, participase, la Sibiu, ca elev la şcoala militară, la 

ceremonia în cadrul căreia promoţia anterioară de elevi a depus 

jurământul ofiţeresc în faţa Majestăţii Sale. Regele s-a uitat la 

mine atent şi mi-a spus: „Ce trece vremea…” Eu i-am răspuns, cu 

avântul tinereţii, ca să zic aşa: „Aşa este. Dar uneori trece şi în 

favoarea noastră!” Am spus asta gândindu-mă la faptul că, totuşi, 

prezenţa Regelui în România, după deceniile de comunism, şi 

reînnodarea cu tradiţia românească erau adevărate miracole. Şi la 

faptul că Regele era, dincolo de destinul său dramatic, de toate 

suferinţele pe care le îndurase, un învingător. Nazismul şi 

comunismul se prăbuşiseră, Hitler, Stalin şi Gheorghiu-Dej 

fuseseră condamnaţi pentru totdeauna de istorie, iar Regele 

bunicilor mei era şi Regele meu, la fel de nepătat şi de vertical.  

 Atunci, Regele a privit undeva, departe, în zare parcă, în 

depărtarea amintirilor lui sau poate în adâncurile reflecţiilor lui, nu 

mâhnit, nici resemnat, ci senin şi îngăduitor faţă de tânărul care îi 

stătea în acea clipă alături. Şi Regele nu a spus nimic. Dar acea 

tăcere m-a făcut, de atunci, să reflectez mai mult decât majoritatea 

cărţilor pe care le-am citit sau a vorbelor înţelepte pe care am avut 
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şansa să le ascult. O tăcere regală care era cel mai elocvent răspuns 

pregătit la şcoala suferinţei, a demnităţii şi a bunătăţii. Astăzi nu 

mai sunt deloc sigur că timpul trece vreodată în favoarea noastră. 

Dar sunt convins că suntem datori să nu ne batem joc de timpul 

care trece, să nu pregetăm în a încerca să populăm acest timp cu 

fapte bune şi cu iubire. Şi că nu avem voie să uităm.  

Veşnicia unei clipe 

 În septembrie 1998 aveam 16 ani. Eram deja, de mulţi ani, 

pasionat de muzica simfonică şi mergeam, în acea toamnă, la mai 

multe concerte din cadrul celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional „George Enescu”. Şi cel mai aşteptat concert era cel 

dirijat de Lordul Yehudi Menuhin. La care urma să participe şi 

Majestatea Sa Regele Mihai. M-am dus la Sala Palatului cu haină 

şi cravată, aşa cum se cade chiar şi când nu asistă la concert un 

Rege.  

 Încântat de concertul pe care tocmai îl ascultasem, m-am 

alăturat sutelor de oameni care îl aşteptau pe Rege la ieşire, în 

foaierul Sălii Palatului. Sute de oameni dornici să-l vadă, să-l 

atingă, să-i strângă mâna, să-i spună câteva cuvinte.  

 Îmi amintesc cu limpezime coborârea Regelui spre noi. 

Era prima dată când îl vedeam de-adevăratelea. Era înconjurat de 

câţiva politicieni importanţi ai momentului, ale căror nume nici nu 

ni le mai amintim azi. Erau aşa de mărunţi şi de caraghioşi pe 

lângă Rege. El cobora cu eleganţă, plutind parcă, iar ei ţopăiau 

împiedicat. Chipul Regelui era, ca întotdeauna, impenetrabil. Pe 

chipurile însoţitorilor erau întipărite, în acelaşi timp, admiraţia, 

stânjeneala, mirarea şi parcă teama la vederea mulţimii care îl 

aştepta, îl admira şi îl iubea doar pe Rege.  

 Regele s-a apropiat, mulţimea s-a îmbulzit. Nu aveam 

absolut nicio şansă să mă apropii. Am urmat mulţimea afară. 

Regele saluta şi strângea mâini. Mulţimea aplauda şi scanda.  
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 Şi atunci, nu ştiu cum, s-a întâmplat un miracol pentru 

mine. Nu mă înghesuisem să ajung lângă Rege, eram cumva 

paralizat de prezenţa lui, paralizat de admiraţie şi de fericire. Şi în 

toată acea îmbulzeală, dintr-o dată, m-am găsit singur în faţa 

Regelui. Cu sute de persoane în jur, dar pentru mine emoţia a fost 

mai mare ca la o audienţă de taină. Mă întâlneam faţă în faţă cu 

modelul şi idealurile mele, cu un Rege pe care îl veneram, cu un 

om pe care îl admiram, cu o întreagă istorie ce ne fusese refuzată, 

cu versiunea neviciată a poporului din care făceam parte, cu 

păstrătorul unor valori şi al unei identităţi pe care le visam 

recuperate şi restaurate.  

 M-am aflat faţă în faţă cu Regele meu. Şi atunci i-am 

sărutat mâna. Nu mă pregătisem să fac asta şi poate dacă m-ar fi 

întrebat cineva înainte, i-aş fi spus că aşa ceva nu se face. Şi totuşi, 

în acea clipă pe care nimeni nu mi-o va putea răpi, gestul mi s-a 

impus de la sine, ca o reparaţie obligatorie.  

 Am strâns multe mâini. Unele aspre, altele nevolnice, 

unele strivitoare, altele evazive, unele constrângătoare, altele 

neangajante. Strângerea de mână a Regelui nu era nimic din toate 

acestea. O strângere fermă, dar caldă, învăluitoare, protectoare. O 

mână de Rege care îşi dorea, parcă, să ocrotească pe fiecare dintre 

cei pe care-i întâlnea în cale, să ocrotească toată România lui 

dragă. Şi apoi am văzut chipul Regelui. Puţin mirat şi parcă 

spunând că nu era nevoie. În acelaşi timp însă, senin şi îngăduitor, 

plin de dragoste şi împăcat cu mersul vieţii şi al istoriei, care mie 

îmi dictaseră, în acea clipă, necesitatea gestului.  

 Celălalt model absolut pentru mine, bunicul Mircea, nu a 

aprobat neapărat gestul. Deşi lăcrima la auzul imnului „Trăiască 

Regele”, ca şi fraţii lui, Bogdan şi Vasile, ca şi sora lui Marioara, 

privea cu mai mult realism decât mine, la vremea respectivă, 

posibilitatea unei restaurări imediate a Monarhiei în România. Nu 
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credea că Monarhia ar putea salva România, atâta timp cât 

România nu catadicseşte să încerce să se salveze singură. Şi era 

probabil prea ataşat de fosta lui carieră de ofiţer al Armatei Regale 

şi de demnitatea lui bărbătească. Era, doar, urmaş al unui neam de 

stăpâni de moşii şi de războinici nesupuşi, care nu se cădea să-i 

sărute mâna nici măcar lui Vodă.  

Mihai cel Bun: un Rege din aluat de sfânt 

 Dar acum, după aproape 20 de ani, sunt şi mai convins că 

nu am greşit atunci. Că nu m-am umilit sărutând mâna Regelui, ci 

că m-am înălţat puţin. Am sărutat atunci, de fapt, toate suferinţele 

de jumătate de secol ale unui Rege alungat şi ale poporului său 

chinuit.  

 Pentru că nu trăim într-o istorie şi într-o lume ideale, apar, 

pe marginea trecerii la cele veşnice a unui mare Rege şi a unui 

mare Om, zvârcoliri veninoase, comentarii nepotrivite, teorii 

ridicole, conflicte meschine. Prin moartea lui, lăsând un gol uriaş, 

bunul nostru Rege parcă mai încearcă o dată să ne ajute, 

îndemnându-ne ca, privind către felul în care a trăit, să încercăm 

azi să separăm, în societatea românească şi în vieţile noastre, grâul 

de neghină.  

 Nu va fi uşor, dar până la urmă mincinoşii şi bufonii vor 

obosi. Iar chipul Regelui va rămâne, luminos, ca un îndemn la 

bună vieţuire. Va rămâne, fireşte, personajul istoric strivitor, a 

cărui posteritate nu va ţine cont de oamenii mărunţi care încearcă 

azi să coboare o viaţă exemplară în derizoriu. Timpul va trece, iar 

legenda Regelui Mihai cel Bun al românilor va rămâne în cartea de 

istorie atâta timp cât va exista neamul românesc.  

 Iar dincolo de personajul istoric, va rămâne exemplul de 

umanitate. Exemplul curajului din momentele esenţiale. Exemplul 

de vieţuire creştină. Exemplul Regelui care s-a sacrificat mereu 

pentru poporul lui. Exemplul omului demn, vertical, discret, 
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elocvent prin tăcerile lui. Exemplul de iertare şi de bunătate, de 

slujire a aproapelui. Exemplul unui Rege plăsmuit din aluat de 

sfânt.  

 Iar atunci când ne va fi dor, când vom deznădăjdui, când 

cântecele înşelătoare ale lumii vor încerca să ne abată de la calea 

cea dreaptă, când vom uita să fim oneşti, demni, curajoşi, decenţi 

şi discreţi, când bunătatea ni se va părea o cruce prea greu de dus, 

vom avea mereu în suflete, ca sprijin şi alinare, exemplul Regelui 

nostru. De acum, el nu mai aparţine doar familiei sale, doar cărţilor 

de istorie sau doar acelora care l-au cunoscut nemijlocit. Regele 

Mihai cel Bun este al tuturor românilor, al tuturor acelora că vor să 

ducă lupta cea mai grea: aceea de a fi oameni cumsecade şi de a-şi 

trăi cum se cade vieţile.  

 În ciuda speranţelor deşarte ale urmaşilor acelora care l-au 

alungat pe Rege din ţară şi care i-au întârziat revenirea, graţie 

acestei vieţi exemplare a Regelui Mihai modelul monarhic nu 

numai că va supravieţui pentru totdeauna în România, dar va 

deveni din ce în ce mai puternic. Şansa ratată după 1989 va atârna 

greu pe umerii unor generaţii de „lideri” prea puţin vrednici, care 

nu au ştiut să-şi iubească ţara, să fie la fel de curajoşi şi de 

inteligenţi ca acele generaţii care au făcut, acum un veac, România 

Mare. Prin comparaţie cu icoana luminoasă a Regelui plecat la 

Domnul, prichindeii de azi vor părea din ce în ce mai 

nesemnificativi. Iar românii care îşi iubesc ţara şi viitorul, şi care 

îşi respectă şi se mândresc cu trecutul lor, vor păstra amintirea 

Regelui lor. Şi poate, într-o zi, îi vor împlini visul.  

 Şi vor asculta glasul unui simbol regal care le va spune 

mereu, aşa cum a spus cândva Mântuitorul: „Îndrăzniţi! Eu am 

biruit lumea!” 
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Foto 7.2. Bunicul autorului, Mircea Stănescu, în centru, în picioare, comandant de 
Baterie, în cadrul Centrului de Instrucție al Artileriei Antiaeriene, București, 1947. Sursă: 

arhiva personală a autorului Foto 8.1. Strabunicul autorului, Nicolae Stănescu, 
în stânga, și fratele lui, Costache Bărbulescu, pe 
frontul din Moldova, în  1917, în timpul Primului 

Război Mondial. 
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Foto 3. Regele Mihai în mijlocul unui grup  de ofițeri de marină. Primul din 

dreapta, unchiul autorului, Paul Străjescu. Sursă: arhiva personală a autorului 

 
Foto 4. Autorul alături de Regele Mihai, 10 mai 2008,  Palatul Elisabeta. Sursă: 

arhiva personală a autorului 



168 
 

 
Foto 5. Cu Regele Mihai, întrebându-ne dacă  timpul trece sau nu și în favoarea 

noastră. Povestindu-i  despre bunicul meu, care a luptat sub sceptrul său. 10 mai 

2008.10 mai 2008. Sursă: arhiva personală a autorului 

 
Foto 6. Nunta de Diamant, Ateneul Român. În  prim-plan, de la stânga la dreapta, 

Regina Ana și Regele Mihai, Regina  Sofia a Spaniei. În rândul doi, Principele 

Lorenz al Belgiei. 10 iunie  2008. Sursă: arhiva personală a autorului 
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Foto 8. Primind Medalia „Regele Mihai I  pentru 
Loialitate”, 10 mai 2008, Palatul Elisabeta. Sursă: arhiva 

personală a autorului 

Foto 7. Regele Mihai și Regina Ana,  împreună cu 
familia autorului. În mijloc, în față, bunica 

Alexandrina. În stânga,  mama autorului, Lucia 
Iorga. În spate, Rodica și George Copot. Sursă: 

arhiva personală a autorului 
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Foto 9. Revenirea istorică a Regelui Mihai  la Castelul Peleș, 5 iunie 

2008. Sursă: arhiva personală a autorului 
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Samira Pușcă 

Rezumat 

În acest articol se dezbate importanța memoriei sociale, din 

perspectiva tinerilor. Au fost amintite fapte istorice reprezentative pentru 

spațiul românesc: masacrul de la Fântâna Albă, luptele de la Mărăști, 

Mărășești și Oituz. Genocidul de la Fântâna Albă  a avut loc în data de 1 

aprilie 1941, când peste 3000 de oameni au murit din dorința de a se 

întoarce acasă. Deși anul acesta s-au împlinit 77 de ani de la Katyn-ul 

românesc, adevărul istoric încă nu a fost aflat. Ratarea acestui moment 

de către conștiința demografiei tinere anulează reflexul dreptății, iar în 

lipsa acestuia „cetatea” zilelor noastre nu poate fi reconstruită. Luptele 

din Moldova, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, ale căror actori 

principali au fost soldații români mânați în luptă de deviza „Pe aici nu se 

trece” reprezintă un alt reper important pentru sufletul tinerei generații. 

Lunile iulie și august au fost decisive pentru România și pentru soldații 

ei. Curajul ostașilor a adus victoria României. Pe 8 septembrie 1917 

când au încetat operaţiunile militare, România pierduse în total 27.000 

de oameni, iar Germania în jur de 47.000. Pe întreagă perioada a 

confruntărilor cu Puterile Centrale, România a pierdut însă 250.000 de 

soldaţi şi 430.000 de civili, aproape 10% din populaţia ţării. 

Cuvinte-cheie: memorie socială, Bucovina, Mărăști, Mărășești, Oituz, 

Primul Război Mondial. 

Abstract 

The memory issue of the younger generation. Excursus in demographics 

of memory 

This article discusses the importance of social memory from the 

perspective of young generation. There were mentioned historical facts 

representative for the Romanians: the massacre at the White Fountain, 

the battles of Marasti, Mărăşeşti and Oituz. Genocide at the White 



172 
 

Fountain took place on April 1, 1941, and over 3,000 people died of the 

desire to return home. Though this year 77 years have passed since the 

Romanian Katyn, the historical truth has not yet been found. The failure 

of this moment by the consciousness of young demography cancels the 

reflex of justice, and in its absence it can not be rebuilt. The Moldavian 

fighters, from Marasesti, Mărăşeşti and Oituz, whose main actors were 

the Romanian soldiers rushed to the battle "No trespassing", are another 

important milestone for the young generation. July and August were 

decisive for Romania and its soldiers. The courage of the Romanian 

soldiers brought Romania's victory. On September the 8th 1917, when 

military operations ceased, Romania lost a total of 27,000 people and 

Germany about 47,000. During the whole period of confrontations with 

the Central Powers, Romania lost 250,000 soldiers and 430,000 civilians, 

almost 10% of the country's population. 

Keywords: social memory, Bucovina, Mărăști, Mărăşeşti, Oituz, First 

World War. 

 

Vom dezbate aici chestiunea importanței memoriei sociale 

din perspectiva și la nivelul tinerilor, eu însumi încadrându-mă în 

această categorie. De asemenea, discuția va atinge importanța 

memoriei faptului istoric, reprezentativ prin tragismul său.  

În primul rând, vom face referire la masacrul de la Fântâna 

Albă din 1 aprilie 1941, mai ales acum, în anul Centenarului Marii 

Uniri (2018), când se împlinesc 77 de ani de la evenimente.  

La un an de la masacrul de la Katyn, sovieticii își 

extindeau practicile criminale și asupra românilor, de data aceasta 

în Bucovina cedată ca urmare a Pactului Ribbentrop–Molotov. 

Contactul cu acest tip de memorie istorică îl consider trezitor. 

Sentimentul de compasiune față de poporul polonez este, însă, de 

această dată completat de unul acut manifestat față de românii 

bucovineni și basarabeni. Masacrul de la Fântâna Albă și altele 

asemenea de pe cuprinsul Bucovinei și Basarabiei au menirea de a 

ne trezi starea de vinovăție față de propria persoană și revolta față 

de segmentul nostru, al tinerilor de astăzi, care tratează cu nepăsare 

sau ușurință faptele trecutului. Până nu de mult, când vedeam 
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„Basarabia e România” scris pe undeva mă întrebam oare la ce 

anume se referă cel care a scris acel mesaj. Acum știu, iar acest 

lucru se datorează unor profesori care știu că misiunea lor este să 

ne clădească sufletește, nu să presteze servicii educaționale. Iată, 

deci, cum datorită contribuției lor se ivește și cel de-al doilea 

sentiment, și anume revolta, în special în fața neștiinței, a inculturii 

practicate de tânăra generație în ceea ce privește istoria (națională 

sau universală).  

Memoria tragică. Fântâna Albă 

Există în trecutul nostru momente în care istoria a fost 

scrisă la propriu cu sânge. Masacrul de la Fântâna Albă este unul 

dintre aceste momente. 

Vom porni de la momentul „Fântâna Albă” pentru a 

înțelege, astfel, că ratarea acestuia de către cunoștința și conștiința 

segmentului tinerilor riscă să anuleze alte componente ale 

memoriei, în cazul de față reflexul dreptății. Pentru că, în opinia 

noastră, nu putem reconstrui „cetatea” zilelor noastre fără modelul 

dreptății.  

Episodul de la Fântâna Albă a fost un genocid mișelesc, în 

care peste 3000 de români au murit încercând să intre în granițele 

unei Românii micșorate de influențele și interesele marilor puteri. 

Spunem mișelesc din cauza faptului că serviciile secrete ruse au 

lansat zvonul că autoritățile ar permite, pentru scurt timp, trecerea 

graniței în România, graniță impusă în iunie 1940 prin pactul 

Ribbentrop–Molotov. Mai spunem mișelesc și pentru faptul că, 

deși aceștia purtau însemnele unui marș pașnic, acest lucru nu i-a 

împiedicat pe grănicerii sovietici să-i secere fără milă: „Oamenii 

erau de loc de pe Valea Siretului, din satele Bănila 

Moldovenească, Dăvideni, Trestiana, Iordănești, Pătrăuții de Sus, 

Pătrăuții de Jos, Cupca, Corcești, Suceveni, iar pentru a dovedi 
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caracterul pașnic al demersului lor au arborat în fruntea coloanei 

un steag alb, icoane și cruci de brad”
187

. 

Discutam la un moment dat cu o cunoștință care îmi 

spunea cu nonșalanță că lucrurile care s-au întâmplat în trecut este 

bine să rămână în trecut și că ceea ce trebuie să ne preocupe este 

prezentul. Dar oare se poate cunoaște adevărul, dreptatea, dacă nu 

ai repere? Iar reperele vin întotdeauna din  trecut. În ceea ce 

privește genocidul de la Fântâna Albă, autoritățile sovietice l-au 

trecut în anonimat, ba mai mult, au declarat că a fost vorba despre 

un incident minor, în care un grup de 20 de persoane au încercat să 

treacă fraudulos granița nou instituită. Lăsând în urmă trecutul, așa 

cum reclamă prezenteiștii a căror mentalitate este tot mai des 

întâlnită, am putea fi mult mai ușor manipulați. Însă,    

cunoscându-ne trecutul, nu vom cădea niciodată pradă ignoranței, 

ca să nu pomenesc de alte consecințe dramatice, cum ar fi 

pierderea identității și, pe această bază, a bogățiilor și a teritoriului 

național.  

Până în anii 1990, acest subiect a fost un subiect închis ba 

de autoritățile sovietice, ba de cele ucrainene, un parastas fiind 

făcut pentru sufletele acelor oameni abia în 2000, însă nici până în 

ziua de astăzi nu a fost finalizat cu succes un demers pentru aflarea 

oficială a adevărului istoric, deși a existat o inițiativă în acest sens 

în 2015, a deputatului Eugen Tomac. În anul 2015, acesta a 

susținut constituirea unei Comisii parlamentare pentru restabilirea 

adevărului istoric în privința masacrului de la Fântâna Albă din 1 

aprilie 1941. Un an mai târziu, aceasta nu a fost încă înființată, 

lucru care l-a determinat pe deputat să declare următoarele: „A 

                                                           
187 „75 de ani de la Masacrul de la Fântâna Albă: 3000 de civili uciși de 

sovietici”, articol apărut în Ziarul Timpul, disponibil la adresa de internet: 

http://m.timpul.md/articol/75-de-ani-de-la-masacrul-de-la-fantana-alba-3000-de-

civili-ucii-de-sovietici-32808.html, accesat la 24.03.2018. 

http://m.timpul.md/articol/75-de-ani-de-la-masacrul-de-la-fantana-alba-3000-de-civili-ucii-de-sovietici-32808.html
http://m.timpul.md/articol/75-de-ani-de-la-masacrul-de-la-fantana-alba-3000-de-civili-ucii-de-sovietici-32808.html
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trecut un an, iar PSD şi PNL nu şi-au desemnat încă membrii în 

această Comisie, blocând astfel în mod intenţionat constituirea 

acesteia. Regret să constat lipsa de respect şi dispreţul liberalilor şi 

social-democraţilor. Este o atitudine josnică, pe care nu am cum să 

n-o condamn. România nu cunoaşte nici măcar numărul exact al 

morţilor de la Fântâna Albă. Până astăzi, nu a fost făcută nicio 

analiză pertinentă a masacrului”
188

. 

Repere istorice pentru sufletul unei generații: bătăliile din 

Primul Război Mondial 

Bătăliile din Moldova, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, 

ale căror actori principali au fost soldații români, care au luptat sub 

deviza „Pe aici nu se trece”, reprezintă un alt reper important 

pentru sufletul tinerei noastre generații. În secolul XIX, jumătate 

din neamul românesc se găsea în afara granițelor. Provinciile rupte 

din trupul neamului erau: Transilvania, Bucovina și Basarabia, 

Maramureș, precum și cei aflați la sud de Dunăre. Aceasta este 

cheia sufletească în care putem înțelege marile încleștări de pe 

frontul românesc a anului 1917.  

Bătălia de la Mărășești începe la sfârșitul primei decade a 

lunii iulie 1917. Misiunea ostașilor români era să învingă inamicul 

și să treacă până dincolo de valea râului Putna. Îndemnul 

mobilizator al ordinului de zi primit de la comandantul armatei în 

pragul bătăliei a fost următorul: „Ostași! A sosit momentul mult 

așteptat de toată suflarea românească, de voi însă mai mult decât 

oricine, să reluăm lupta pentru a răsturna zăgazul dincolo de care 

se aud gemetele părinților, fraților, copiilor noștri sub apăsarea 

                                                           
188 „Eugen Tomac: Parlamentul blochează înfiinţarea Comisiei pentru aflarea 

adevărului cu privire la masacrul de la Fântâna Albă”, articol disponibil la adresa 

de internet: www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/politic/21321-eugen-tomac-

parlamentul-blocheaz-infiinarea-comisiei-pentru-aflarea-adevrului-cu-privire-la-

masacrul-de-la-fantana-alb.html , accesat la 29.05.2018. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/politic/21321-eugen-tomac-parlamentul-blocheaz-infiinarea-comisiei-pentru-aflarea-adevrului-cu-privire-la-masacrul-de-la-fantana-alb.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/politic/21321-eugen-tomac-parlamentul-blocheaz-infiinarea-comisiei-pentru-aflarea-adevrului-cu-privire-la-masacrul-de-la-fantana-alb.html
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dușmanului hrăpăreț. Nu uitați că reluăm lupta pentru cea mai 

dreaptă și mai sfântă cauză: pentru izgonirea cotropitorilor din 

căminele noastre”
189

. Ce exemplu mai bun de eroi poate exista 

pentru noi dacă nu strămoșii noștri? Și ce legătură puternică aveau 

cu pământul... atât de puternică încât să fie dispuși să își dea viața 

pentru această cauză. Pământul le era casă. La polul opus ne aflăm 

astăzi, o cultură a dezrădăcinării, fără vreun ideal care să dea sens 

realității sociale. Vremurile sunt tulburi, marile puteri se contrează 

de la un capăt la altul al lumii, oricând, de ce nu, poate izbucni un 

război. Dar, de această dată, ar mai avea cine să apere țara? Am 

mai avea noi străjeri dispuși să păzească cu prețul vieții granițele 

patriei? Numărul lor ar fi suficient? Dar înzestrarea armatei ar face 

față unui astfel de moment? Ne este teamă de răspunsul la aceste 

întrebări.  

Revenind, marți, 11/24 iulie 1917, trupele Armatei 2 

române au declanșat ofensiva în sectorul Mărăști. Regimentele 

diviziilor 8, 6, 3 și unitățile diviziei 15 de infanterie din armata 

rusă luptau mânați de dragostea nemărginită de țară împotriva unui 

dușman puternic ce deținea avantajul terenului. În ciuda acestui 

fapt, atacul soldaților români a fost ca o lovitură de trăsnet. Erau de 

neoprit, scria Mihail Sadoveanu, care pe vremea aceea era reporter 

de război pentru ziarul „România” din Iași. Jertfa soldaților români 

era senină. Regimentele 2 Vânători și 4 Argeș care, deși suferiseră 

repetate bombardamente, declanșaseră panică în rândurile 

vrăjmașilor prin această curajoasă lovitură. Prima zi de ofensivă a 

adus succese importante și din partea celorlalte divizii ale Armatei 

2 Române, ca și Divizia 15 Rusă, căci până seara au pus stăpânire 

pe dealul Momâia. Rezistența dușmanului fusese puternic 

zdruncinată. 

                                                           
189 Gheorghe Romanescu, Marile bătălii ale românilor, București, Editura Sport-

Corint, 1982, pp. 185–187. 
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Zilele următoare au fost și ele încununate de succes. La 

13/26 iulie în bătălie a intrat și Divizia 1 Infanterie din rezervă. 

Alungat, inamicul se retrage în munții Vrancei și dincolo de cursul 

superior al râului Putna. Îngrijorat de situația în care se afla 

Armata 1 austro-ungară și Armata 9 germană, comandantul 

german a trimis întăriri acestui sector din fișa Armatei 9. Ca 

urmare, însă, a slăbirii frontului rusesc din Galiția, la 17/30 iulie, 

Marele Cartier General Român a ordonat oprirea întăririi Armatei 

2 pentru a consolida aliniamentul atins. În urma bătăliei de la 

Mărăști, trupele române au alungat trupele inamice din peste 30 de 

localități vrâncene și au eliberat o suprafață de circa 500 km
2
. 

Mihail Sadoveanu spunea că lupta de la Mărăști a fost o operă de 

artă militară
190

.  

Succesul înregistrat de Armata 2 la Mărăşti a determinat 

Puterile Centrale să îşi revizuiască strategia. Prin urmare, se 

renunţă la ofensiva în zona Nămoloasa, iar forţele germane sunt 

proiectate atât în zona Oituz, cât şi în sudul Moldovei, la nord de 

Focşani, în punctul strategic Mărăşeşti. Prin victoria pe frontul 

românesc, Germania şi aliaţii săi urmăreau intrarea în Ucraina, 

creându-se, astfel, premisele ideale pentru câştigarea războiului în 

est.  

Sociologul Mircea Vulcănescu afirma despre bătălia de la 

Mărăști următoarele: „Bătălia de la Mărăști este o strălucită 

victorie tactică, obținută în condițiile grele ale războiului de munte, 

împotriva unui front inamic stabilizat, și cu o remarcabilă 

economie de forțe. Faptul se datorește deopotrivă strălucitei 

concepții tactice și pregătiri a atacului de către comandantul 

Armatei a II-a, precum și execuției impecabile a acestei concepții 

de către trupe. Preciziunea de tir și observație a artileriei, 
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impetuozitatea atacului infanteriei și coeziunea dintre ele au fost 

revendicate ca modele, în istoria marelui răsboiu”
191

. 

Succesul de la Mărăști al soldaților români nu a lăsat 

indiferent inamicul. La plecarea sa din București, „spărgătorul de 

fronturi”, von Mackensen, își lua la revedere doar pentru 2 zile. 

După ce românii au oprit ofensiva de la Mărăști, în dimineața  zilei 

de 26 iulie/6 august germanii au dezlănțuit una dintre cele mai 

importante ofensive din acel an: bătălia de la Mărășești. Derulată 

pe direcția Focșani – Mărășești – Adjud, aceasta avea scopul de a 

prinde într-un clește forțele române și ruse din partea de sud-vest a 

Moldovei, și de a deschide astfel drumul spre Iași, eliminând 

România din război. Cu o Rusie slăbită de revoluția din februarie, 

planul german părea fezabil. A doua zi, trei divizii din Corpul 1 

armata germană au atacat pozițiile de la Moara Roșie și Doaga 

ocupate noaptea de trupele române. Ostașii prahoveni luptaseră 

împotriva inamicului în cămăși, cu mânecile suflecate, fără 

vestoane și căști, din cauza căldurii. Chiar și așa nu au putut fi 

învinși: „Îngrozit de apariția fantomelor albe, inamicul s-a retras în 

dezordine spre pozițiile de plecare, lăsând pe teren sute de morți și 

răniți”
192

. În noaptea de 26–27 iulie/8–9 august a intrat în luptă și 

Divizia 9 Infanterie, alături de Divizia 5, fapt ce a slăbit 

considerabil forțele de luptă ale inamicului. Ne dăm seama de 

acest lucru din raportul generalului Von Eben: „Puterea de luptă a 

diviziilor care au luat parte la atac și în special  a diviziilor 76, 89 

și 115 contra cărora s-au îndreptat contra-atacurile inamice este 

scăzută, în urma numeroaselor pierderi”
193

. 

                                                           
191 Mircea Vulcănescu, Răsboiul pentru întregirea neamului, volumul II, 

București, Monitorul Oficial, Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938, 

p. 927. 
192 Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 189. 
193 Ibidem. 
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La 30 iulie/12 august, comanda Armatei Române este 

preluată de generalul Eremia Grigorescu, iar Divizia 13 Infanterie 

română intră în luptă alături de Divizia 9, pentru a apăra pădurea 

Răzoare și viile Negroponte. La 6/19 august liniștea dimineții a 

fost tulburată de atacul „spărgătorului de fronturi”, Mackensen 

care, temându-se că-și va pierde renumele, reluase ofensiva cu 

Corpul 1 armată în zona Mărășești, iar cu corpul 18 să înainteze 

spre Muscel. Înțelegând că situația devenise critică, trupele române 

și-au făcut din lozinca „Nici pe aici nu se trece” o deviză supremă. 

Această deviză i-a făcut pe militarii din compania de mitraliere a 

căpitanului Grigore Ignat să se jertfească până la ultimul pentru a-l 

împiedica pe dușman să treacă.  

Apărarea slăbită a fost întărită printr-un atac neașteptat, 

condus de maiorii Miculescu și Tomescu. Ziua de 6/19 august a 

încununat un important succes, care a fost descris de comandantul 

Regimentului 47 Infanterie astfel: „Totul reintră în liniştea de mai 

înainte. Nici un zgomot, nici un foc de armă. Fiecare ostaş e dus pe 

gânduri. Acum începe să-şi dea seama de ce făcuse în ziua de 6 

august. Aici fu apogeul formidabilei bătălii de la Mărăşeşti, dar tot 

aici şi sfirşitul. Ultima şi cea mai desnădăjduită lovitură încercată 

de inamic fusese înfrântă; trufia prusacă fusese îngenuncheată”
194

. 

La 21 august 1917, după 1 lună de atacuri furibunde, care s-au 

soldat cu pierderea a peste 47.000 de militari, ofensiva germană a 

fost zdrobită definitiv.  

Bătălia de la Mărăşeşti s-a desfăşurat în trei etape, din 24 

iulie/6 august până în 21 august/3 septembrie 1917, pe o lungime a 

frontului de aproximativ 35 km şi a fost cea mai importantă 

confruntare miliară de pe frontul român din vara anului 1917. 

Lupta soldaților de la Mărășești înseamnă mai mult decât teritoriu 

eliberat: „Izbânzile militare nu se măsoară după kilometrii pătrați 

                                                           
194 Ibidem, p. 190.  



180 
 

cuceriți în bătălie, ci în raport cu voința și intențiile adversarilor. 

Răsboiul e un fapt politic, în care două voințe obștești încearcă să 

se impună una alteia, cu ultimele mijloace”
195

. 

Forţele care s-au opus în timpul luptelor au fost 

semnificative: pe de o parte, Armata IV Rusă – compusă 84 de 

batalioane, 32 de escadroane, 79 de baterii – şi Armata I Română – 

alcătuită din şase divizii, printre care una de cavalerie, trei brigăzi, 

Grupul de artilerie grea, Grupul II aeronautic, iar de partea 

Puterilor Centrale, Armata IX germane (general de infanterie 

Johannes von Eben) – formată din 174 de batalioane, 16 de 

escadroane, 150 de baterii, trei escadrile, o companie de ciclişti ş.a. 

(Șerban, s.a).  

Elogiindu-i pe cei care și-au dat viața pentru pământul 

țării, Vasile Pârvan scria: „Viteji au fost flăcăii tăi, o patria mea 

frumoasă, pretutindeni unde ţi-au apărat moşia de năvala duşmană. 

Dar nicăieri sufletele lor n-au ars de un foc mai mistuitor ca la 

Mărăşeşti şi Târgul Ocnei. Aici ei n-au mai avut nici speranţa 

înaintării, nici credinţa rămânerii pe loc (...). Şi totuşi flăcăii tăi    

n-au dat înapoi: împresuraţi, s-au despresurat; mânaţi înapoi, s-au 

întors îndărăt. Ca Făt Frumos cu Smeul Smeilor, ei au luptat lupta 

dreaptă a vitejiei şi având în ei voinţa nestrămutată de a învinge 

sau de a muri, ei au învins. Au învins, pentru că a muri nu puteau; 

căci în sufletul lor era acum puterea tuturor strămoşilor, era viaţa 

nemuritoare a rasei daco-romane, era voinţa de a birui a Romei 

eterne”
196

. 

Concomitent cu bătălia de la Mărășești s-a desfășurat 

bătălia de la Oituz. Ea a fost declanșată pe 26 iulie/8 august 1917, 

                                                           
195 Mircea Vulcănescu, Răsboiul pentru întregirea neamului, volumul II, 

București, Monitorul Oficial, Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938, 
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196 Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 191. 
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cu două zile după primele lupte de la Mărășești. Inamicul dispunea 

de forțe net superioare (54 de batalioane și 200 de guri de foc de 

asediu, comparativ cu 34 de batalioane și 104 guri de artilerie ale 

armatei române) și plănuia să atragă forțele de la Mărășești și să 

execute o lovitură principală pe direcția Onești. Dacă dușmanului 

i-ar fi reușit ofensiva, pe lângă alte consecințe, ar fi dus și la 

pierderea singurei surse de petrol și cărbune care mai rămăsese 

României. Însă bravii ostași români le-au năruit acestora planurile: 

„Rezistența română de la Oituz va fi avut deci un netăgăduit efect 

strategic. Ea va fi împiedicat unul din brațele cleștelui pregătit de 

inamic să se închidă asupra armatei române din Muntenia și să o 

distrugă, și prin aceasta va fi făcut nefolositoare înaintarea lui din 

Dobrogea”
197

. 

Printr-un atac violent, forțele dușmane înaintau în direcția 

Slănicului, Oituzului și Cașinului, având ca scop pătrunderea în 

Valea Trotușului. Principalul obiectiv era cucerirea înălțimilor 

Pravila și Ungureanu, căi principale de comunicație cu Oituzul. 

Inamicul a încercat să cucerească de patru ori vârful Pravila și tot 

de atâtea ori a eșuat. Fiindcă situația se înrăutățea, a sosit la 

comandă generalul Averescu, care a cerut ajutor Marelui Cartier 

General al Armatei Române: „Presiunea inamicului pe frontul 

Diviziilor 6 și 7 infanterie – se arăta în raport – întrece puterea lor 

de rezistență. Nevoia de întăriri se vede din ce în ce mai mult”
198

. 

Ajutorul nu a întârziat să apară, fiindcă spre Onești au pornit 

imediat Divizia 1 Cavalerie, batalionul de Vânători de Munte și 

Brigada de Grăniceri.  

                                                           
197 Mircea Vulcănescu, Răsboiul pentru întregirea neamului, volumul II, 

București, Monitorul Oficial, Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938, 
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198 Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 193. 



182 
 

În același timp, pe flancul drept al armatei, Regimentul 27 

Infanterie a recucerit înălțimile din jurul Cireșoaiei. Având în 

vedere că Divizia 70 infanterie austro-ungară a părăsit câmpul de 

luptă pentru că suferise pierderi considerabile, urma de recuperat 

Coșna. În fruntea armatei se afla căpitanul George Demetria, care 

și-a îmbărbătat ostașii spunându-le următoarele cuvinte: „Iar acum 

vreau să vă strâng mâna frățește, mulțumindu-vă pentru tot ceea ce 

veți face fiecare dintre voi pentru faima escadronului nostru care a 

strălucit la Robănești și pentru cinstea drapelului sub care ne-am 

legat prin jurământ să luptăm și să murim”
199

 (Romanescu, 1982, 

p. 193). Bravul căpitan a murit în luptă, dar nu și-a dat ultima 

suflare înainte să-l desemneze pe Anghelescu la comandă și să-și 

spună ultima dorință: aceea de a fi îngropat, după izbândă, în acel 

loc. Dorința căpitanului și a ostașilor săi s-a îndeplinit, căci 

dușmanul a fost izgonit și de pe Muntele Coșma. Datorită curajului 

său, fără margini, drapelul Regimentului 9 Roșiori a fost decorat 

cu Ordinul „Mihai Viteazul”.  

Pe frontul Diviziei 6 Infanterie, inamicul reușise să ajungă 

pe dealul Sticlărie. Înverșunarea acestuia nu s-a oprit aici. La 6 

august diviziile inamice de la Oituz au reluat atacul, fără succes 

însă. Îndârjirea cu care ostașii români și-au apărat patria au zăvorât 

pentru totdeauna trecătoarea Oituzului. Pierderile suferite de 

trupele române la Oituz, pe frontul Corpului 4 armată, au fost de 

peste „12000 de militari, dintre care 1800 morți, 4850 răniți și 

circa 47000 dispăruți” (Romanescu, 1982, p. 194). Așadar, bătălia 

de la Oituz se sfârșise. Inamicul suferise o dureroasă și sângeroasă 

înfrângere. Planul invaziei prin trecătoarea Oituzului se risipise: 

„Divizia 15 — întregită cu brigăzile de ajutor din divizia 8-a — își 

câștiga gloriosul nume de <<divizia de fier>> și înscrise, cu litere 
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de foc și sânge, pe înălțimile ce domină poarta Oituzului, mândra 

inscripție: Pe aici nu se trece!”
200

. 

Noțiunea de generație 

  În cele ce urmează, prezentăm o definiție lămuritoare a 

conceptului de generație: „o grupare socială bio-psiho-istorică, în 

care predomină oameni de aceeaşi vârstă, care se manifestă 

simultan, spontan, cu conştiinţa solidarităţii lor de vârstă... 

manifestările acestei grupări sunt condiţionate de faptul că 

membrii componenţi au participat la un anumit eveniment istoric, a 

cărui influență au suferit-o în perioada lor de formaţie intelectuală 

– fapt care face să predomine, în manifestările lor, preocupări de 

aceeaşi natură, precum şi o asemănare de material şi de maeştri. 

Aceasta predominare mai poate fi condiţionată şi de felul în care 

tineretul participă la activitatea colectivităţii şi de încadrarea sau 

neîncadrarea lui în ierarhia socială existentă”
201

. 

Cu alte cuvinte, tânăra generație este un concept cultural 

sau politic, care este înțeles ca unitate de manifestare. Misiunea ei 

se naște din nevoile societății și din chemarea vremii. Problema 

apare în momentul în care tânăra generație, neavând acces la 

memoria organizată a națiunii, nu știe să-și definească misiunea.  

Mircea Vulcănescu, referindu-se la tânăra generație din 

care el și cei asemenea lui făceau parte, o particulariza astfel: pe de 

o parte, era reprezentată de activismul prin resemnare, unde 

chemarea la faptă avea ca scop reclădirea întregului, iar pe de altă 

parte, de istorismul prin resemnare, atitudine prin care tinerii 

                                                           
200 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-

1919, volumul I, București, Editura Științifică și Pedagogică, 1922, p. 317. 
201 Mircea Vulcănescu,  „Generație” în Revista Criterion, 1934, an. I, nr. 3-4, p. 

16. 
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aspiră mereu la fapte indiferent de sensul lor, acest fanatism 

frângându-le uneori omenia
202

. 

Revenind la prezent, impresia noastră este că tinerii de azi 

nu se încadrează în niciuna dintre cele două categorii, și aceasta 

dintr-un motiv simplu: s-a pierdut definiția și calitatea  

sacrificiului, a conștiinței naționale, a dreptății sociale, a 

patriotismului. Altfel spus, componenta trăirii pare să fi dispărut 

sau, în cel mai bun caz, să fi intrat într-o stare latentă, motiv pentru 

care unitatea ființei nu mai este la fel de accesibilă. Privind mai în 

detaliu, ne vom da seama că, în absența unității ființei, ne va lipsi 

și unitatea colectivă, cea națională. De aceea, chestiunea memoriei 

în rândul tinerilor este o problemă cât se poate de serioasă. Căci 

fără memorie, fără voință socială (Dimitrie Gusti), are loc o 

transformare colectivă dinspre unitatea de neam înspre unitatea 

statistică de populație.  

Prin urmare, cea dintâi datorie, a noastră, a tinerei 

generații de azi mai cu seamă, este să ne amintim de acești oameni 

bravi care s-au jertfit pentru prezentul și viitorul nostru, să 

înțelegem de ce au făcut-o și, măcar, să conservăm ceea ce ei ne-au 

asigurat. Totodată, pentru a rezista în fața încercărilor vremii, 

avem nevoie de îndrăzneală, inițiativă și rezistență morală. Nu 

putem avea un viitor atâta timp cât nu avem în memorie și 

conștiința sângelui vărsat pentru libertatea noastră: „Nu e palmă de 

pământ  care să nu fie stropită de sânge românesc”
203

 (Kirițescu, 

1922, p. 3).  

                                                           
202 „Taina mucenicului Mircea Vulcănescu – crâmpeie din viața unui martir 

contemporan (I)”, articol disponibil la adresa de internet: www.cuvantul-

ortodox.ro/taina-mucenicului-mircea-vulcanescu-crampeie-din-viata-unui-martir-

i/,  accesat la 22.03.2018. 
203 Constantin Kirițescu, op. cit., p. 3. 
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http://www.cuvantul-ortodox.ro/taina-mucenicului-mircea-vulcanescu-crampeie-din-viata-unui-martir-i/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/taina-mucenicului-mircea-vulcanescu-crampeie-din-viata-unui-martir-i/
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Rezumat 

Cu privire la fenomenologia muzicală a lui Sergiu Celibidache 
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Lucrarea prezentată își propune să ajungă la un subiect extins și 

complex, dar care nu lipsește din viața vreunui muzician dedicat, 

materialul de analiză fiind teoria și filosofia dirijorului Sergiu 

Celibidache despre muzică. Ideile fundamentale, comprimate și aranjate 

în stilul unei prelegeri, sunt extrase și transmise din singurul discurs 

înregistrat din viața sa, care a avut loc la Aula Magna a Universității 

Ludwig-Maximilian, la 21 iunie 1985, la Munchen. Deși se știe că, de-a 

lungul carierei sale, dirijorul a dezvoltat cu o grijă impresionantă teoriile 

sale despre practica fenomenologiei muzicale, niciun alt eseu nu a fost 

anterior înregistrat sau publicat pe deplin. Acest lucru fiind datorat 

temerii sale de a rupe realitatea reală a gândului în afară, prin alterarea 

esenței sale cu metode superficiale care nu acoperă reprezentarea 

adevărată a acestuia. Textul din care se colectează ideile despre 

predarea fenomenologiei muzicale a fost publicat mai întâi în 2001 de 

către Gundolf Lehmhaus și apoi reprodus într-o ediție nouă în 2012 de 

către o editură românească. 

Cuvinte-cheie: Sergiu Celibidache, fenomenologie, conferință, 

Munchen, muzică. 

Abstract 

The presented paper proposes to reach an extended and complex 

subject, but not lacking from the lives of any dedicated musician, the 

analysis material being the theory and philosophy of the conductor 

Sergiu Celibidache upon music. The fundamental ideas, compressed and 

arranged in the style of a lecture, are extracted and passed on from the 

one recorded speech of his life, which took place in the Aula Magna of 

the University of Ludwig-Maximilian on June 21st, 1985, in Munich. 

Although it is known that, along his career, the conductor developed with 

impressive care his theories about the practice of phenomenology of 

music, no other essay has been previously fully recorded or published. 

This being because of his fear of tearing the true reality of the thought 

apart, by alterating its essence with superficial methods which do not 

cover the truthful representation of it. The text from which the ideas are 

gathered in present time about the teaching of the phenomenology of 

music had been published first in 2001 by Gundolf Lehmhaus, and later 

reproduced in a new edition in 2012, by a Romanian publishing house.  

Keywords: Sergiu Celibidache, phenomenology, lecture, Munchen, 

music. 
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Introduction 

Sergiu Celibidache put his mark on the musical world as 

an important conductor, cultivating and fostering his unique style 

around Europe, especially Germany, Austria and France.   

Born in the county of Moldavia, Romania in 1912, 

Celibidache left to study in Bucharest, Paris and then Berlin, where 

he achieved the career and the extraordinary technique that he is 

well known for. Early in his life, he began receiving the best 

education a young musician and artist could hope for. Eager to be 

aware and trully know music in all of its aspects, he pursued the 

menthorship of great mathematics, philosophy, piano and 

composition professors of that time – unfortunatelly, a not so 

common act among artists nowadays, as any arts student could 

confirm.  

In hope of making this subject and its author dependable, 

one must have the following information: from 1945 to 1952, 

Celibidache was principal conductor of the Berlin Philharmonic 

and later on he colaborated with radio orchestras in Stockholm, 

Stuttgart and Paris. As an addition to his career as a conductor, he 

had numerous faculty positions as a pedagogue, especialy in his 

Berlin period, where he put into lectures all his ideas about 

phenomenology, philosophy and theory of music. Although his 

classes weren’t reccorded – due to his idea that the preservation of 

thought must not be overwhelmed by the verbal representation of 

it, some of the theories were only written down and passed on 

through students and other professors
204

. 

With this research, I do not wish to take music 

performance or the understanding of it down to an extreme path, 

which would be quite easy to do. Extreme meaning, an overripe 

                                                           
204 Sergiu Celibidache, Despre fenomenologia muzicală, România, Editura 

Spandugino, 2012. 
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idea letting itself fall out of the straight line that it was born into. 

We could argue here that music cannot be put into straight lines, 

and spoken so it does sound wrong. But music, like all sciences, is 

exact as well as infinite, our minds might just have to adapt to its 

already cristalized paradigms, thus being able to express it as close 

to its reality as possible. 

Regarding this paper, it is a mere reflection of 

phenomenology, put into the realm of music. The approach is not 

that of the concepts and ideas of great phenomenologists, but of 

those of musicians (as performers mostly). It is about a bridge built 

so subtle and elegant between to sciences that when explained it 

gives the reveletion of the clear process connecting sound and its 

perceiver, on the heavely reasearched level of the subconscious.  

"For me all art’s a combination of powers; art is nothing to me if it 

does not make contact between the creator and the perceiver on an 

unconscious level”
205

. 

The 1985 seminar 

The seminar in question is the only complete record of 

Celibidache’s teachings. Published for the first time in 2001, this 

work represents the anatomy of the conductor's thinking and his 

own specific principles. In this edition – translated and edited in 

2012 from German to Romanian from the first draft, the work 

appears to be structured in three parts: the introduction, the 

pedagogical speech and the debate, ending with a series of 

reflections by other authors on the same subject.  

In the introduction, written by Serge Celibidache – 

Celibidache’s son and the president of the Sergiu Celibidache 

Foundation, are debated the main issues and their invariant 

                                                           
205 L. Berstein, Conductor. This I Believe, (E. Murrow, Interviewer) 1954, 

January. 
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solutions conceived by the author in the lecture in hand. All the 

ideas Sergiu Celibidache presents to his class might seem odd or 

certainly in need for further explanations that will eventually lead, 

at least, to a partial understanding of the subject. The subject itself 

is a very demanding matter, requiring the student to have a 

minimum knowledge in philosophy, music, acustics and others.  

The subject itself being a very demanding matter, it 

requires the student to have more than a minimum knowledge of 

philosophy and the many of its areas, music and acustics.  

In the first pages of the edition, Serge Celibidache explains why 

his father did not wish to make his essays known or publish any of 

his work, thereafter creating clear picture of the maestro’s 

perspective on how the mind of an intelligent, conscious musician 

should work.    

Working his way through his theories, any student, 

musician or artist would feel encouraged to deepen the truth 

revealed through music, ultimately reaching out to its prime 

purpose. The conductor was worried that the barrier of language 

would surpress any thruthful ‘living’ of the sound and that it would 

alterate its essence. The whole seminar is about a state of 

consciousness and the art of learning and grasping it – making it an 

indulgence from the professor to the people that are willing to 

receive it.  

Thus, the actual lecture starts with the following 

statement: “music is not ‘something’ that lets itself fully attained, 

through symbols or language conventions, simply unwinding a 

definition. Music does not correspond to any palpable form of 

existence. Music is not ‘something’, but only 'something' can 

become music – in restricted, unique conditions”
206

. 

                                                           
206 Sergiu Celibidache, op. cit., p. 13. 
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 From the beginning, the professor is presenting a number 

of definitions that would help clearify his theories. Thereby, he 

opens his speech with a paragraph about how music could be put 

into words, with the early warning though that trying to do so 

could be a dangerous deed in the creative process.  

In the attempts of describing the phenomenology of music, the 

professor keeps underlining the limitation of the meaning this 

science represents, that it would divide it in too many sections, 

making it lose its substance.  

After putting into words the key definitions of the lecture, 

Celibidache goes to preparing two grounds of this first chapter – 

the objectification of the sound and the study of multiple manners, 

which accordingly, the sound has an unequivocal influence over 

the human conscience. With these two spaces of analysis in mind 

(Hartmann), he begins to build a structure around the meaning of 

sound: its foundation being equal and constant vibrations
207

. 

As he continues, he explains that at the base of the “tone 

that constantly vibrates” stands the man, the being that had the 

right amount of mind and spirit to consciously discover and lift 

from raw matter the genesis of music.  

“Is music only a consequence of the sound?”
208

. 

The feeling of sound gives the man, from the prehistorical 

one onwards, the power to explore this new environment of his. It 

allows the man a sense of stability and coherence that other things 

in his surrounding never do, thus driving it to achieve an ongoing 

identity, a never ending state that when touched, opens up the 

unseen of his reality. And so, the tone that always vibrates being 

discovered, Celibidache goes on to unravelling the theory of it.  

                                                           
207 Ibidem, p. 14. 
208 Ibidem, p. 18. 
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Every movement that happens doesn’t happen alone, everything 

being connected and in line with each other, the vibrations and 

sounds and all that they give birth to. From this idea, he explains 

the sound which in English could be roughly translated as: the 

mechanical process unto vibration (“desfășurarea întru vibrație”).  

Giving the fact that music already exists and has a universe from 

which Man could ‘borrow’ it from, the sound could be associated 

with something having its own solar system, every tone with 

derivative extensions.  

Coming next, we arrive at a very important point in the 

lecture, where the conductor talks about the relationship between 

Man and music, giving it a concise and clear definition - The 

essence of music is in the relationship between tone and Man, and 

the correspondence between the structure of the sound and the 

structure of the affective human universe. His argument on the 

matter is the existence of the ‘double appartanence’, in both music 

and Man, with the link that is ‘now’, connecting the past and 

future.  

Everything said in the lecture gives a very anatomical view 

on the area in discussion, all ideas, as in music, are binded by 

simple yet strong concepts, forming each entity as it is on its own, 

but part of a very circular whole. Like cells, sound keeps together 

vibrations and music keeps feelings, mirroring all the time the 

human existence.  

Constantin Noica describes beautifully a word that has the 

essence of Celibidache’s theory at heart, a short word that, as it 

binds other words together, it shows the focus of an idea so clearly 
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– „<<throughout>> is the original state of being, always in motion, 

between several pols”
209

. 

In a more mathematical approach, Celibidache explains 

the splitting of a harmonic, the octave, into several smaller 

structures, until it reaches the original state of silence – this being 

the purpose of the experiment. You can divide into two, three, 

getting along the way other intervals and learning they’re own 

structure and names, all until the human perception cannot hear 

any longer
210

, although the sound there may still exist. All being 

connected, all having the same core where which all gravitates. 

Thus, we may understand the concept of „throughout”. 

Sliding from one to another, he continues his lecture with 

defining the human spirit. With its big contribution to the process 

of transcendence, Celibidache makes it into two aspects of its 

function: one is that it is, through its nature, able to intentionally 

point itself outwards; the other is that it excludes anything that 

cannot be correlated, that cannot be compatible. The ontological 

essence of the human spirit is called, in Sanskrit ekagrata, and in 

English onepointedness. 

The conductor now arrives at a point that he could give 

this practice a name: ‘reducing’. This process of coagulating the 

information in hand, refining it to the point of eliminating all 

duality, has nothing to do with ‘integration’. ‘Reducing’ is the 

movement of putting together all parts to make a whole.  

This process can only be perceived, explains the professor, through 

transcendence.  

                                                           
209 Constantin Noica, [I] Devenirea întru ființă. Încercare asupra filosofiei 

tradiționale. Tratat de ontologie [II] Scrisori despre logica lui Hermes, studiu 

introductiv Sorin Lavric, București, Editura Humanitas, 1998, p. 220. 
210 W. Furtwaengler, Concerning Music. (L. J. Lawrence, Trans.) Westport, 

Conneticut, USA, Greenwood Press Publishers, 1977,       p. 25. 
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Going from concept to concept, Celibidache reaches the 

problem of consciousness, where he finds that in opposite to 

European philosophy (from Brentano, Husserl’s professor) the 

consciousness cannot be ‘consciousness of something’ for it to be 

in its purest state.  

Therefore, unconditional, absolute and powerful being 

cannot be explained in a row of words, it can only be felt.  

As a higher concept, this is something we might call an Idea – 

merely a description of a kind of process of concentration within 

the world of reality
211

. 

This part of the seminar is, more or less, the most 

deepened into the science of phenomenology, thing that gives the 

students a wide and complex picture of how music can and should 

be approached.  

Going back to what the sound is and that only one sound 

cannot constitute music, Celibidache shows how the temporal 

dimension functions between each tone. These calculations are 

made upon the correct acknowledgement of time between tones 

and the tone itself, therefore the audio material – consecutive 

sounds plus the contrast between them, can be fulfilled through the 

temporal space. This theory cannot be practiced when it comes to 

two identical sounds. Although the second one is exactly the same, 

the first one has been perceived as different, leaving a particular 

mark, so it leaves an already prelucrated time field for the next 

sound to grow – in music there are no repetitions.  

With the previous statement, we can look upon 

Beethoven’s fifth Symphony with new eyes, for example. 

Celibidache assures his class that the repetition in the work is an 

illusion, having the gift of uplifting especially because the apparent 

image is not the musical reality, because it is not a repetition.  

                                                           
211 W. Furtwaengler, op. cit., p. 37. 
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Like the relations between sounds and vibrations, the 

relationship between instrumentists in an orchestra can be 

described the same as well. Having to reach a point of unity, a 

sense of wholeness is easier when knowing how to put in practice 

the onepointedness that the professor talked about earlier.  

 “The spirit has to diminish the multitude” – in other 

words, the common goal has to bring together all the parts into 

unity. Every plurity projected as a whole, the fruit of every unique 

conclusio is the direct potential of the human spirit.  

To bring closer the understanding of this idea, Celibidache 

quotes Husserl, saying: “every act of the conscious being, however 

singular, is not isolated, but it necessarily involves a never-ending 

horizon of inactual values that accomplish a function together”.  

Bringing his class further into phenomenology and logic, the 

conductor repeats in another way how the sound has its purpose 

unto time. How a musical articulation represents a process of 

expansion and compression, how its right to existence in time 

depends on contrarieties. The binding point of this process being 

called ‘culminating point’ in music.  

From analyzing the space between sounds from a temporal 

view, Celibidache raises the question of what is ‘tempo’. He 

describes the phenomenon as a condition that the reduction of the 

phenomenology of sounds needs for it to take place. And because 

now we know that tempo is a condition, and a singular one, it 

cannot be bigger or smaller and it has little to do with the physical 

time. One explanation could be that it is wrong to say that a 

multitude (a bigger musical passage for example) needs more 

tempo than a smaller one for it to be reduced (musically fulfilled), 

thus making the mistake of confusing the tempo with speed. 
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“Tempo isn’t speed; tempo is nothing. But, there is a condition for 

a series of sound appearances to be embraced into a unity”
212

. 

Although this theory, when broke down, makes sense, a lot 

of other authors and musicians contradict it, perhaps, 

unknowingly. Most conceive time, musical time and tempo, as a 

relative entity, a concept that hardly finds a solid function, nor in 

science or music
213

. 

Returning, “the act of thinking and the musical act are 

manifesting, are materializing, both in the time and space 

continuum. Corresponding to their essence, though, they are 

simultaneously a-temporal.”
214

. 

Close to the end of his speech, the conductor begins to ask 

the class, why phenomenology? How does it help and can it give 

the musician a better or easier path to go on? The answer to all this 

was of course ‘no’, “phenomenology cannot be a cure for talented, 

but ill musicians, or for healthy, but tone-deaf tenors”. This 

science is always there to be acknowledged by those who find 

music, and stay loyal to its divine nature.  

The philosophy 

Accentuating certain keywords from this seminar we can 

easily spend our entire lives learning each of them and their 

interconnections, Celibidache uses his own theory of ‘reducing’ 

and succeeds to delivering a whole philosophy to his class in about 

an hour. Probably making yet another point about the perception of 

time. Introducing no less than three heavy but essential sciences, 

the conductor brings the very life into the material with which 

musicians make a living.  

                                                           
212 Sergiu Celibidache, op. cit., p. 46. 
213 M. G, Henriques, The (Well) Informed Piano, University Press of America, 

2014, p. 2.  
214 Sergiu Celibidache, op. cit., p. 49. 



197 
 

He explores from the core up the process of becoming and 

entering our most divine state as Men, he teaches his students to 

indulge in taking time with music and what it takes to make it 

truthful and full of substance.  

The definitions 

Celibidache already established the ground points of music 

and how they function to make the artistic mechanism work, so to 

make his teachings clear, we remember them one by one as they’re 

explained by the author.  

What is Phenomenology? It is the study of structures of 

consciousness as experienced from the first persons point of view. 

The central structure of an experience is its intentionality, its being 

directed toward something, as it is an experience of or about some 

object.  

This brief paragraph about the science of phenomenology 

is the liaison holding each of Celibidache’s concepts throughout 

the entire lecture.  

What is the Phenomenology of Music? Through 

phenomenology, the existance becomes human, and that because, 

for it to be realised and noticed, it has to be an ideatic existance 

throughout cousciousness. From this point forward, the musical 

act, as a fact, and conscious expresion gets his full value and the 

only possible and authentic notion.  

What is Sound? It is movement, it is vibration. raw 

subtantial matter:  a bow, air mass or metal. We know that 

everything is movement, so if sound is movement, what 

differentiates the sound, that could become music, from other 

movements? His unique and irreplaceble structure that holds on 

its base: constant and equal vibrations. For a specific amount of 

time, the same number of vibrations: this is the essence of the 

musicl tone. 
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Definition in definition, Celibidache has developed a 

crystalized way of distributing significance in every single word 

and sentece, leaving no major subject untouched. 

With these explanations we can roughly understand, with 

what the limits of language allow, the infinite layers of our art, 

making every musician responsible and, eventually, guilty for its 

own probable ignorance.  

The necessity 

As every working man knows his domain, more or less, 

every human knows its condition, every citizen its nationality and 

so on, we can agree that every "subject’ has its own ‘birth’ – a 

certain core from which it takes its roots.  

Comparing all science to nature, and thus finding meaning 

much easily, we can implement a set of rules that may guide us 

into understanding them and their role. Creating an open and 

undulated field of thoughts and opportunities makes our 

professional environment grow and nurture its outcomes, as they 

are many in the musical life.  

I consider and I hope that this paper is a plea for 

acknowledging the need of allocating oneself through all layers of 

ones discipline. The phenomenology of music is an element of 

philosophy and a very important segment of music (the 

consciousness of it), that could be further divided, reaching the 

same point that I have when researching for articles and books on 

the matter - why haven’t I been thought about this in University?  

This, the phenomenology of music, is a ‘practical’ theory 

that should be used by musicians and men of arts and culture as a 

seed to their instrumental/artistic technique. It is a nutritious device 

which gives both creativity and musical intelligence a boost. It is a 

tool that was gravely missed in my academic studies.  
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My goal here would not be to praise a single man’s work 

on the subject, but to attain the insight that I need to make this 

science a viable path for music students, at least. I yearn for the 

possibility to choose to learn a discipline that could make music 

itself more accessible, although it might not seem like it, 

phenomenology gives just the right amount of questions and 

instructions in balance to keep one on one’s trail to any 

achievement. With the correct emotional and mental filter, 

phenomenology could be the connection between human and 

nature, as Pascal was describing the perception of reality as 

interrelations between God, nature and men (as a circle, with a 

core)
215

, the essence of the phenomenology of music, as a concept 

and at a much smaller scale, is the link that keeps the musician, 

sound and its consciousness related. 
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Prima întâlnire  

Radu Baltasiu 

Jurnalul de fișă al unei cărți. Cartea, prilej de întâlnire și rost 

Avem în rândurile ce urmează un nou instrument de 

cunoaștere – jurnalul de fișă al unei cărți, jurnalul ei de lucru, o 

descriere a modului în care un grup de tineri înțeleg să deslușească, 

prin dezbatere, o carte de specialitate: Ion Ungureanu, Paradigme 

ale cunoașterii societății, Humanitas, 1990. 

http://www.romlit.ro/sunetul_crud
https://dexonline.ro/definitie/fenomenologia%20muzicii/539049
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Publicăm aici primul episod, prima întâlnire. Cititorul ne 

va scuza dacă vom da de-o parte elementele de „culise”, de 

„bucătărie”, „intimitățile” inerente unei asemenea discuții de 

lucrare (discuție lucrătoare).  

Participanții sunt conștienți că timpul discuției este 

întâlnire, adică recunoaștere lucrătoare a fiecăruia între ei, a 

fiecăruia cu cartea și a fiecăruia cu cartea față de probleme sociale 

concrete. Sunt, iată, cel puțin trei paliere căreia întâlnirea îi face 

față în același timp. Întâlnirea este lucrătoare, deci caută satisfacția 

lămuririi. 

Două cuvinte despre carte 

„Paradigmele” lui Ion Ungureanu sunt temelie a 

reîntemeierii Facultății de Sociologie din București, în 1990. Este, 

poate, cea mai densă lucrare românească din domeniu, dacă nu din 

întreaga literatură de specialitate, având comprimate în cuprinsul a 

260 de pagini câteva mii de pagini de inteligență socială teoretică 

universală și românească, într-o manieră unică. Lucrarea are o 

densitate colosală de idei și direcții de gândire, dar și de practică 

socială.  

Atâta vreme cât sociologia, așa cum demonstrează 

Dimitrie Gusti, este însoțitorul obligatoriu al politicii, pentru orice 

guvernare care se dorește civilizată și democratică, drumul acestei 

însoțiri va trebui să treacă cumva și „prin” Ion Ungureanu.  Cartea 

lui Ungureanu așteaptă să fie redescoperită de societate pentru a 

avea șansa unui nou început. În raport cu adevărul descoperit de 

sociologie, cartea lui Ungureanu este claritatea maximală a unui 

diamant. Aceasta este ideea-umbrelă a discuțiilor.  În raport cu 

capabilitatea medie de înțelegere circulată azi prin universități, 

cartea are aceeași consistență, fiind, din păcate, aproape 

neinteligibilă.  
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Lucrarea originală este ceva mai amplă decât cartea 

publicată la Humanitas, fiind printre primele care s-au „bucurat” 

de cenzura noii puteri. Erau primele semne că ideologia avea să nu 

renunțe în a se impune chiar în fața adevărului științific. 30 de ani 

după, nimic mai puțin adevărat, suntem în plină epocă a ceea ce 

Gusti numea încă de acum 70 de ani, elegant, „empirismul politic 

și legislativ”, adică decizia luată în pripă, prin consultări minime, 

în orice caz în afara cunoașterii științifice. Singura întemeiere a 

deciziei fiind interesul restrâns.  

Cartea are patru părți mari: „Omul în societate: socialitatea 

și sociabilitatea”, „Anatomia societății: structuralitatea”, 

„Structurile sociale: clase, stratificare și mobilitate socială”, 

„Evoluția societăților”. În fapt, această structură a cărții trimite la 

cele trei etaje pe care sociologia le poate identifica în societate: 

nivelul micro, al calității omului de a fi ființă socială; nivelul mai 

general al anatomiei societății – componentele acesteia; etajul 

viitorului de care toți suntem preocupați – cum este posibilă 

schimbarea? 

O notă de jurnal  

Augustin Poenaru  

 În data de 14 martie 2018 a avut loc prima întâlnire din 

seria discuțiilor pe tema cărții lui Ion Ungureanu, Paradigme ale 

cunoașterii societății. 

 În cadrul întâlnirii s-a făcut mai mult o trecere în revistă a 

cărții și s-au discutat mai în detaliu următoarele: paradigma 

altruismului reciproc (Robert Trivers), legea diviziunii sociale a 

muncii (Emile Durkheim), legea celor trei stări (Auguste Comte) și 

legile comunității și paradoxul societății (Ferdinand Tonnies). 

 Fiind prima întâlnire și de asemenea primul contact cu 

această carte, pot trage următoarele concluzii: 
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1. modul în care Ungureanu înțelege să extragă și să 

recompună principalele teze și teorii ale sociologiei denotă 

caracterul excepțional al lucrării; 

2. lectura prin întâlniri este o tehnică cu adevărat utilă 

înțelegerii unei lucrări de asemenea anvergură; 

 Pentru mai buna desfășurare a discuțiilor pe fișele de 

lucru, am convenit să discutăm câte o paradigmă o singură dată.  

Discuția  

Ioana Andon 

Dacă unii dintre noi au venit la întâlnire din curiozitate, ca 

urmare a discuției am putut înțelege că nivelul energetic solicitat 

de lucrare este mult dincolo, în zona cunoașterii resorturilor intime 

ale societății pe toate etajele ei.  

Scopul acestei întâlniri este de a ajuta studenții să ajungă la 

abilitatea de a opera cu paradigme. 

În cadrul întâlnirii, am operat cu toții cu noțiunea de 

paradigmă ca „model explicativ cu o mare putere de lămurire” .  

Pentru un prim contact cu lucrarea, am încercat să 

„utilizăm” „intrarea” prin Durkheim – „legea diviziunii sociale a 

muncii”. În acest fel am încercat să operăm cu „modelul” de 

înțelegere al societății în funcție de tipul de solidaritate, trecând de 

la Durkheim la Ferdinand Tönnies („Paradoxul societății”).  

Aici, accentul a căzut pe solidaritatea mecanica 

(tradițională, bazată pe asemănare, rudenie, comunități mici) și cea 

organică (modernă, bazată pe diviziunea socială a muncii, 

diferențiere). De aici s-a făcut referire la paradigma lui Ferdinand 

Tönnies „Legile comunității și paradoxul societății” care vorbește 

despre societatea care este în opoziție cu comunitatea, iar 

principiul prin care Tönnies face diferența este voința 

organică(comunitatea) și voința reflectată (societatea). Apoi, am 
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vorbit și despre paradigma lui August Comte „Legea celor trei 

stări”. Prima stare este cea „Teologică”, a doua stare „Metafizică”, 

iar a treia  stare „Pozitivă”.  

Ne-am întrebat dacă societatea modernă, cu accentul său 

pe pragmatismul tehnologic, culme a „voinței reflectate” și a 

„solidarității prin separare” (Tönnies), nu cumva devine 

disfuncțională (în termenii solidarității organice a lui Durkheim), 

prin reintrarea în epoca fișizării, a idolatrizării unor obiecte 

(Auguste Comte).  

Întrucât cunoașterea paradigmatică are două dimensiuni: la 

nivel micro se vorbește despre socialitate, iar la nivel macro despre 

sociabilitate. Am început o discuție despre primul capitol al cărții  

„Omul în societate: socialitate și sociabilitate”. Conform definiției 

date de Ion Ungureanu, socialitatea reprezintă „calitatea omului de 

a fi ființă socială”, iar sociabilitatea „abilitatea omului de a se 

integra în societate”
216

. 

Prima paradigmă prezentată în acest capitol aparține lui 

Robert Trivers, „Altruismul reciproc”, și prezintă  faptul că 

altruismul  are o bază genetică, ține de selecția naturală și 

comportamentul altruist este  mult mai frecvent în grupurile a căror 

membrii  seamănă. Această paradigmă  este de fapt o generalizare 

științifică a parabolei biblice a bunului samaritean și poate 

constitui un mijloc important de a cunoaște și a explica 

socialitatea.  

Prezentare generală  

Samira Pușcă 

Prima întâlnire a avut menirea de a înțelege importanța 

acestui autor. Am vorbit despre Ion Ungureanu fiindcă are 

                                                           
216 Ion Ungureanu, Paradigme ale cunoașterii societății, Editura Humanitas, 

1990, p. 23. 
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capacitatea de a sintetiza tot ceea ce este util și semnificativ în 

sociologie. 

Importanța lui Ungureanu. Asceza mundană și altruismul reciproc 

Prin noțiunile de sociabilitate și socialitate, înțelegem că  

omul este obligat să fie o ființă socială, altfel el nu este. Dar nu 

putem înțelege acest lucru decât prin „ieșirea” din cotidian. 

Înțelegerea paradigmatică a socialității este o chestiune de 

atitudine. Pentru a înțelege conceptul, ajungem la noțiunea lui 

Weber de „asceză mundană”, arătându-ne că cea mai înaltă formă 

de a fi în lume este să fii în afara ei. Înțelegem deci că ascetul este 

cea mai socială ființă.  

Cum este posibilă societatea? 

Sociabilitatea, pe de altă parte, reprezintă abilitatea de a 

folosi acea calitate înnăscută. Cu alte cuvinte, sociabilitatea este 

expresia socialității. 

Cea dintâi paradigmă discutată este altruismul reciproc a 

lui Robert Trivers. Interesant este că altruismul nu este singura 

formă de maximizare a potențialului personal. Mai este și 

egoismul. Discuția referitoare la cele două constituie esența 

problemei privind „cum începe societatea”/„cum este societatea 

posibilă?”.  

Potențialul inclusiv 

Acesta reprezintă potențialul personal alături de potențialul 

celuilalt. În acest caz, „celălalt” este reprezentat de rude. 

Interesantă este ideea că manifestarea potențialului individual este 

opțional: el este obligatoriu pentru supraviețuirea genetică, dar este 

o chestiune de morală, de conștiință. De reținut, este faptul că 

potențialul nu este obligatoriu, din contră, este facultativ, adică 

este exercitat numai în cazul în care se dorește acest lucru. Vrei în 

momentul în care iubești, iar această vrere este condiția perpetuării 
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genetice. Epoca post-pozitivistă este, în aceste condiții, împotriva 

legilor naturii, acest lucru determinând întoarcerea la fetișism. În 

societatea românească avem un vârf al dăruirii pentru aproapele, 

pentru „celălalt” prin martirii din închisorile comuniste.  

Legătura dintre martiri și neam este reprezentată de 

credință, o formă de altruism. Paradigma altruismului reciproc 

este, deci, o expresie morală, iar aceasta la rândul ei este sursă de 

solidaritate socială. Morala, în societățile moderne, este transmisă 

prin profesie, în cadrul mecanismului numit de Durkheim 

„solidaritate organică”.  

Un alt subiect de discuție al întâlnirii a fost conceptul de 

„solidaritate”, care îi aparține lui Emil Durkheim. Solidaritatea 

mecanică este specifică societăților tradiționale, unde indivizii sunt 

împreună prin asemănare, și este bazată pe rudenie. În altă ordine 

de idei, solidaritatea organică este specifică societăților moderne, 

unde indivizii sunt împreună prin diferențiere. În aceste societăți 

există diviziunea funcțională a muncii. Esența diviziunii sociale a 

muncii este profesia. 

Discuția  

Alin Bulumac 

Prin turul structurii lucrării și al câtorva paradigme, am 

ajuns la ideea, centrală în Ion Ungureanu, că sociologia reprezintă 

una dintre puținele, sau chiar singura știință multiparadigmatică. 

Acest lucru îi oferă un statut deosebit, rafinament și un nivel de 

dificultate ridicat prin faptul că încearcă să explice serii de fapte și 

lucruri întâlnite în cotidian din mai multe perspective în același 

timp, cu aceeași întemeiere. În acest sens, au fost dezbătute 

următoarele paradigme:  
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Legea diviziunii sociale a muncii – Emile Durkheim 

S-a încercat să se limpezească diferența dintre societățile 

cu diferite tipuri de solidaritate: 

A) Solidaritatea organică este specifică societăților moderne, unde 

munca este divizată funcțional, iar indivizii sunt împreună prin 

diferențiere. 

B) Solidaritatea mecanică este specifică comunităților mici, de tip 

tradițional, în care indivizii se aseamănă. 

Motorul oricărei societăți este voința socială, care în cazul 

societăților este de tip reflectată, pe când în cazul comunităților 

voința este de tip organic. Saltul la Gusti, care are ca element 

central al sociologiei sale voința, este, iată, posibil dinspre aceste 

două paradigme (ale lui Durkheim și Tönnies). 

Dacă la Durkheim profesia este cheia solidarității 

funcționale, la Tönnies reprezintă starea socială care face posibilă 

solidaritatea prin separare. 

Diferența dintre socialitate și sociabilitate 

a) Socialitatea reprezintă calitatea omului de a fi ființă socială; 

b) Sociabilitatea este calitatea de a folosi capacitatea înnăscută de a 

socializa; 

c) Asceza reprezintă cel mai înalt grad de sociabilitate; 

Paradigma altruismului reciproc – pilda bunului samaritean 

Paradigma altruismului reciproc evidențiază faptul că 

egoismul și altruismul reprezintă două modele comportamentale 

prin care potențialul poate fi maximizat. 

a) Potențialul indus reprezintă potențialul celuilalt, care este 

adoptat prin imitație; 

b) Morala – sursă de solidaritate socială. 
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Discuția  

Ovidiana Bulumac 

Discuție asupra analizei lui Ion Ungureanu, Paradigme ale 

cunoaşterii societăţii, 1990, Ed. Humanitas, pp. 24–29.  

Cultura începe cu aparatul genetic la om, iar codul său 

genetic nu poate fi înțeles în afara culturii, este marea cucerire a 

sociobiologiei despre care discută Ungureanu, pornind de la 

paradigma altruismului reciproc.  

Al doilea mare punct de plecare este că omul este o ființă 

socială bună, altruistă. Cinismul este o latură mai puțin importantă 

a umanității, după cum la fel și „comportamentul interesat”. Este în 

interesul său, care se transmite prin rude, și chiar dincolo de 

acestea, să supraviețuiască. Deci, nu o persoană anume este cheia 

supraviețuirii omenești, ci neamul său, ceea ce Hamilton, redat 

nouă aici de Ungureanu, numește „potențial inclusiv”. Trivers 

ridică la rang de „altruism generalizat” această înclinație a omului 

de a fi „cooperator”.  

Paradigma altruismului reciproc reprezintă primul enunț 

teoretic analizat de Ungureanu în cartea sa. Încadrat la capitolul 

„Omul în societate: socialitatea și sociabilitatea”, acesta face parte 

din categoria paradoxurilor societății și reprezintă o contribuție 

venită din zona sociobiologiei. Pentru a o înțelege, Ungureanu ne 

îndeamnă să răspundem la întrebarea „de ce altruismul a 

supraviețuit în societățile umane?”
217

. 

Enunțul sociologic semnificativ extras de către Ungureanu 

pentru a exemplifica paradigma în discuție este următorul: „Dacă 

A îl salvează pe B de la înec, iar probabilitatea ca B, care nu-i este 

rudă lui A, de a se îneca este de cel puţin 0,50 în timp ce 

probabilitatea ca A însuşi să se înece, încercând să-l salveze pe B, 

                                                           
217 Ion Ungureanu, op. cit., p. 23.  
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este de maximum 0,05, riscul salvatorului se înjumătăţeşte 

deoarece B va fi stimulat să-l salveze pe A într-o situaţie mai mult 

sau mai puţin similară.”
218

. 

Metoda de analiză a sociologului român (descrisă între 

paginile 14–15), aceea de a identifica „nucelul teoriilor” pune 

accentul, după indicarea conținutului paradigmei și a contextului 

înlăuntrul căruia a apărut, pe confruntarea ei cu alte cadre teoretice 

relevante (empiric și faptic) întocmai pentru a vedea dacă poate 

sau nu să fie considerată lege sociologică. Astfel, în cazul nostru, 

referințele teoretice utilizate sunt următoarele: Charles Darwin, W. 

D. Hamilton și, evident, Robert Trivers.  

Primul punct important subliniat de către Ungureanu, 

important în sine și mai apoi prin relație cu analiza discutată, este 

ideea conform căreia „[c]ultura și determinismul cultural sunt mai 

degrabă coevoluționare biologiei și determinismului biologic”
219

 și 

asta deoarece „cultura nu poate evolua decât ca răspuns la 

presiunile biologice pe care le impune evoluția omului în 

societate”
220

 

Revenind la logica analizei lui Ungureanu, acesta aduce în 

discuție contribuția lui Darwin în ceea ce privește mecanismul 

selecției naturale. „Fiecare individ, considerat ca organism 

biologic, tinde într-adevăr să-şi maximizeze potenţialul de 

supravieţuire, denumit în genetică prin termenul fitness”
221

. 

Această afirmație, citită astăzi, într-o lume obsedată de cultura 

urbană de tip fitness (termen mult mai slab decât înțelesul său 

științific, de „potențial evolutiv”), poate foarte ușor să explice 

fenomenul „înfățișării la sală” și accentul pus pe componenta 

                                                           
218 Ibidem, p. 24.  
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
221 Ibidem, p. 25. 
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fizică în relațiile umane contemporane, cu precădere în cele dintre 

sexe. Mai exact, în aceste cazuri, putem discuta despre o formă 

specifică a socialității: una de tip concurențial, dominatoare și 

inegalitară, care vizează întocmai această maximizare a 

potențialului evolutiv ca manieră de atingere a succesului social.  

Studiile de sociobiologie invocate au arătat, însă, un fapt 

surprinzător, și anume că „egoismul și altruismul ar putea fi 

structuri comportamentale la fel de eficace pentru maximizarea 

potențialului evoluționar sau de supraviețuire al unui individ”
222

. 

Paradoxul a fost lămurit de Darwin printr-un artificiu interesant: 

„unitatea selecției naturale nu o constituie organismul biologic 

individual, ci familia. Aceasta face ca selecția naturală, care 

operează în cadrul aceleiași specii, să aibă ca rezultat indivizi cu 

structură și de mărimi diferite, inclusiv ca un individ să contribuie 

la creșterea potențialului reproductiv al speciei cu prețul propriei 

lui sterilizări”
223

. 

Ipoteza a fost reluată jumătate de secol mai târziu de către 

W.D. Hamilton, sub forma „potențialului inclusiv”. Acesta ajunge 

la concluzia că „altruismul are o bază genetică, este constitutiv… 

unor indivizi și este posibil datorită faptului că potențialul de 

supraviețuire al unui individ poate crește chiar și atunci când 

acesta nu are urmași direcți, cu o condiție: ca individul respectiv să 

se «sacrifice» pentru a mări potențialul de supraviețuire al rudelor 

sale, adică al celor care împărtășesc cu el un număr de gene 

comune”
224

. În acest caz, geneticienii admit faptul că „altruismul 

poate evolua prin selecție naturală”
225

. În acest caz, Ungureanu 

atrage atenția asupra limitelor acestei teorii, căci relațiile sociale 

                                                           
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 Ibidem. 
225 Ibidem, p. 26. 
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dintre consanguini sunt doar o parte componentă a socialității, iar 

deseori înlăuntrul familiilor se  iscă relații tensionate care exclud 

parțial sau total principiul altruismului.  

Această limită invocată a fost atacată teoretic de Robert 

Trivers, biologul care „a încercat să demonstreze că altruismul este 

genetic predeterminat nu numai prin potențialul inclusiv, dar ca 

altruism generalizat, ca altruism reciproc”
226

. Ungureanu merge 

mai departe cu principiul interdisciplinarității, ajungând din zona 

biologiei, prin sociologie, în teologie, asemuind paradigma 

altruismului reciproc cu pilda bunului samaritean. Cu o precizare, 

însă: „ea se bazează … pe «calculul darwinist» al «costului» şi 

«beneficiului» unui comportament uman”
227

, atunci când se 

înregistrează ori comportamentul  altruist (beneficiul aparține 

Celuilalt), ori cel cooperator (beneficiul aparține amândurora).  

Interesant este faptul că Trivers arată faptul că logica 

socială funcționează pe un cu totul alt calapod decât calculul 

genetic per se, căci implică un proces tipic de raționalizarea și, 

deci, de socializare: „[c]ondiția preponderenței beneficiului se 

realizează ușor în societățile umane, arată R. Trivers. Populația 

umană este obligată «genetic» să acționeze altruist și cooperator, 

fiindcă selecția naturală va favoriza pe cei care se ajută între ei și 

cooperează, și nu pe cei care refuză cooperarea”
228

. De ce? Pentru 

că fiecare acțiune implică obligatoriu și o reacție (mai exact 

răspunsul la acțiunea de sacrificare în cazul în care lipsește, apare 

fenomenul de marginalizare) și, în acest fel, „cei care se 

conformează altruismului reciproc sunt selectați socialmente, dar 

selecția socială, consideră Trivers, întărește în acest caz selecția 

genetică, iar aceasta devine tot mai puternică pe măsură ce este 

                                                           
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
228 Ibidem, p. 27. 
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socialmente condiționată”
229

. Cu alte cuvinte, revenim la ideea 

inițială de coevoluționaritate a biologiei și socialului/culturalului și 

observăm că Trivers reușește să extindă validitatea tezei 

altruismului, de la nivelul grupului de rudenie la scara speciei: 

„beneficiile altruismului reciproc nu sunt indirecte, adică derivate 

din cele ale grupului de rudenie, ci sunt directe, ceea ce îl face pe 

biologul american să declare că «nu mai avem nevoie de nici un fel 

de concept al avantajului de grup pentru a explica funcția 

comportamentului altruist uman»”
230

. 

În concluzie, aflăm că „paradigma altruismului  reciproc 

poate constitui un mijloc important de a cunoaște și explica 

socialitatea nu doar ca un produs cultural (obținut prin educație), ci 

și ca un rezultat al evoluției și selecției naturale”, atâta timp cât 

biologicul și culturalul acționează împreună.  

Discuția  

Ovidiu Solomon 

Ungureanu arată că omul este ființă socială, acest lucru 

fiind proprietate a societății
231

.  

Societatea, după Ungureanu, are două dimensiuni:  

1. Cantitativă, dată de sociabilitate: capacitatea unui om/grup /de a 

se integra într-o societate. 

2. Calitativă, socialitatea : calitatea omului de a fi ființă socială și 

proprietatea societății de a se constitui ca formă a interexistenței 

oamenilor. 

Formele socialității:  

– cooperatoare/concurențiale; 

– egalitare/inegalitare; 

                                                           
229 Ibidem. 
230 Ibidem, p. 28. 
231 Ibidem, pp. 23–25. 
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– dominatoare/participative. 

Aceste tipuri sau forme generează sau permit grade diferite 

de manifestare a sociabilității. Fiecărei forme îi corespunde un 

grad diferit de sociabilitate, care este generat sau permis de o 

anumită formă de interexistență umană. 

Analizând corelativ socialitatea și sociabilitatea, putem 

explica multe paradoxuri ale societății cu privire la: altruism, 

cooperare vs competiție, rațiunile relațiilor de schimb social, 

atitudini și comportamente individuale întemeiate pe normele 

sociale, nevoi biologice – nevoi sociale, natura forței sociale 

constituite prin interacțiunea oamenilor etc. 

Ce este altruismul reciproc? 

Ungureanu arată că
232

 acesta este un concept teoretizat în 

științele biologice și în genetica populației. În raport cu altruismul, 

identificăm două concepții sociologice față de om și societate: 

Greșită: societățile umane au putut depăși definitiv, prin 

cultură, determinismele biologice ale vieții sociale. 

Corectă: Cultura și determinismul cultural sunt mai 

degrabă coevoluționare biologiei și determinismului biologic. 

Cultura nu poate evolua decât ca răspuns la presiunile biologice pe 

care le impune evoluția vieții omului în societate. 

Unitatea selecției naturale este familia – individul 

contribuie la creșterea potențialului reproductiv al speciei cu prețul 

propriei lui sterilizări (ipoteza C. Darwin). 

Dacă potențialul inclusiv – sacrificiul pentru mărirea 

potențialului de supraviețuire al rudelor (gene comune) – este mai 

mare decât potențialul propriu, altruismul poate evolua prin 

selecție naturală, are o bază genetică (continuată de ipoteza lui W. 

D. Hamilton a potențialului inclusiv). 

                                                           
232 Ibidem, pp. 25–30. 
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„Legea” selecției naturale (kin selection) este limitată la 

relațiile sociale dintre consanguini. 

Înțelegem că familia, neamul, sunt unități de bază ale 

societății – ale caror funcții sunt parțial preluate de instituții 

publice, deci nu pot fi înlocuite de acestea. Cu alte cuvinte, 

expansiunea serviciilor publice în domeniul educației nu are 

fundament.  

În ultimă instanță, altruismul poate fi înțeles prin 

intermediul „calcului cost–beneficiu”. Natura și cultura (exprimată 

prin morală, vezi Pilda „bunului samaritean”) și-au dat mâna 

pentru creșterea șanselor genelor relevante de a se propaga în 

cadrul unei populații. 

Condiția preponderenței beneficiului: Populația umană 

este obligată „genetic” să acționeze altruist și cooperator, fiindcă 

selecția naturală îi va favoriza pe cei care se ajută și cooperează, 

[...] altfel sunt marginalizați. Prin urmare, sunt selectați 

„socialmente” – care întărește selecția genetică, aceasta devenind 

tot mai puternică pe măsură ce este socialmente condiționată. 

Trivers demonstrează că actele de altruism reciproc nu 

încetează să se manifeste chiar și după ce un grup și-a stabilit 

mărimea optimă, contrar opiniei că individul își mărește beneficiul 

ca urmare a creșterii beneficiului grupului. Singurul factor care 

menține altruismul reciproc îl constituie sistemul psihogenetic al 

indivizilor umani (conștiința). 

Factori care au influențat evoluția altruismului reciproc: pe 

lângă cei sociali și culturali, se adaugă și cei biologici și naturali: 

durata de viață, dispersarea slabă, stabilitatea grupurilor, 

dependența mutuală, creșterea și îngrijirea copiilor pe o perioadă 

mai lungă de timp, multiplicitatea relațiilor ierarhice. Înțelegem că 

socializarea, din această perspectivă, reprezintă transmiterea 
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culturii, tehnicilor altruismului, de către părinți, copiilor lor, în 

scopul măririi șanselor genetice ale acestora.  

Astăzi, metodele moderne de educație (revistele pentru 

copii, tabletele, Internetul) nu încurajează comportamentele 

altruiste (vezi arta sau incultura culturii exclusiv vizuale), 

dimpotrivă. Este interesant de văzut cum, de pildă, vom putea 

analiza relația dintre sentimentul de noi, nostratic, componentă 

majoră a identității și demnității naționale, cu noțiunile de altruism, 

de fitness. Este o temă pe care o vom dezbate ulterior.  

A doua întâlnire. Ordonarea ideilor prin tehnica fișării 

Alin Bulumac 

 Cea de-a doua întâlnire desfășurată la sediul Institutului 

poate fi considerată un semnal de alarmă atât pentru cei implicați 

în discuție, cât și pentru toți ceilalți cărora le pasă de direcția către 

care se îndreaptă societatea.  

            Istoria, acel cumul de evenimente semnificative pe care 

omul le înregistrează, are o calitate: se întâmplă în fiecare moment, 

indiferent de felul în care fiecare dintre noi alege să reacționeze. 

Cu toate acestea, este limpede faptul că, fără o pregătire temeinică 

și o constanță a faptelor, nu putem ajunge la nivelul în care să 

devenim noi înșine semnificativi la nivelul istoriei.  

 Într-o lume în care ideile domină, atât ceea ce se vede cât 

și ceea ce este mai puțin vizibil, înțelegem că este mai mult decât 

esențial ca orice lucrare să fie tratată cu seriozitate. Nu trebuie să 

uităm faptul că și noi suntem, în esența noastră, o lucrare de un 

excepțional rafinament, iar această conștiință de sine ar trebui să 

genereze motivația de a atinge, la rândul nostru, rafinamentul atât 

de necesar în lumea ideilor.  

 Scopul omului în viață este căutarea adevărului, dar acesta 

se propagă prin neamuri. Cum altfel putem dovedi că ne iubim 
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neamul altfel decât prin a face totul cât mai aproape de perfecțiune, 

prin a tinde către excelență. Pe această linie de gândire, profesia 

poate fi înțeleasă prin ideea de dăruire înlăuntrul comunității. La 

rândul ei, iubirea de neam există acolo unde este și adevărul, în 

sensul comun acestea stând sub conceptul umbrelă de patriotism. 

Cu alte cuvinte, ne iubim neamul pentru că suntem în căutarea 

adevărului în raport cu acesta și pentru că știm să ne plasăm în 

timp și în spațiu.  

Adevărul este greu de obținut și la el se ajunge prin muncă 

constantă. Ruperea ritmului este principala ispită a tinerilor, fiind 

tentați constant de o multitudine diversă de lucruri care nu au un 

final clăditor. De aceea, pentru a reduce numărul tentațiilor care ne 

blochează creșterea, am convenit la nivel de grup că începutul pe 

acest drum al căutării adevărului este dat de citirea prin fișare, cea 

mai la îndemână soluție de reușită.  

Nevoia noastră de dumirire este instrumentul cunoașterii, 

iar fișarea devine astfel instrumentul dumiririi. Fișarea ne așază 

informațiile noi într-o manieră sistematică, ordonată, ceea ce 

antrenează memoria de lungă durată și gândirea clară. Iar de aici 

la realizarea de conexiuni relevante ce dau conținut acestei lumi nu 

mai e decât un pas. 

În acest sens, am decis să reluăm discuția despre rostul și 

tehnica fișării. Această activitate nu se face într-un mod standard, 

ci fiecare are libertatea de a-și personaliza propriul stil de fișare în 

funcție de propria gândire, în funcție de tipul de carte etc. Cu toate 

acestea, există câteva reguli de bază care asigură maximul de 

eficiență.  

În primul rând, orice lucrare de importanță majoră se 

citește de aproximativ 3 ori pentru a putea ajunge la adevăratul 

mesaj al cărții transmis de autor, mai ales dacă fișarea este 

realizată de o persoană novice în materie.  
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 Prima lectură este cea în care se observă marile probleme 

și concepte, cea de-a doua lectură este cea de la care se poate porni 

fișa în sine, fiind familiarizat deja cu marile idei care se găsesc 

între paginile cărții. Cea de-a treia lectură este cea care rafinează 

fișa, completând cu adăugiri și conexiuni realizate aproape 

automat de către mintea celui ce parcurge lucrarea. Mintea umană 

este un filtru, iar cu cât contactul cu cartea este mai frecvent, cu 

atât filtrul devine mai „des”, adică reține esențialul încă de la 

prima lectură (performanță la care se ajunge după aprox. 15 ani de 

lecturi constante și relevante). 

 Sistemul de fișare poate fi de două feluri: fie scris de 

mână, pe foi legate într-un dosar, fie pe calculator. Indiferent de 

metoda aleasă, trebuie respectate întotdeauna anumite criterii: 

1) Fișa trebuie să înceapă cu datele bibliografice, care 

identifică exact cartea: autor/i, titlu, an, editură, loc, ediție 

etc.;  

2) La începutul fișei să existe un rezumat a ceea ce este 

considerat a fi mai important din întreaga carte; 

3) Fiecare problemă/concept să fie cât mai coerent prezentate 

(definiție, context, corelații);  

4) Fiecare concept este urmat de o idee/serie de idei 

personale legate de acesta, marcate distinct în text, pentru 

a nu fi confundate cu ideile autorului;  

5) După aceea, urmează seria de citate (cu menționarea 

paginii, care este vitală, atât pentru legături, verificare, 

trimiteri etc.) grupate tematic, notate cu ghilimele „ ”; 

6) Problemele și conceptele din cadrul fișei se pot organiza 

cu ajutorul funcției „headings” (Microsoft Word), 

realizându-se astfel o ierarhizare (temă, problemă, 

concept); 
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7) Pentru trimiteri către alte serii de probleme și concepte atât 

din interiorul aceleiași cărți, cât și din conținutul altor 

despre materiale, se folosește funcția „bookmarks”. 

Iată, deci, o modalitate simplă și utilă de ordonare a 

informației sau, chiar mai mult, a ideilor la care putem avea acces. 

Iar accesul la marile idei reprezintă, așa cum am menționat la 

început, așezarea pe calea care duce către adevăr.  

A treia întâlnire 

Samira Pușcă 

Ioana Andon 

Motivația fișării  

Problema discutată la întâlnirea a treia a fost motivația 

fișării. Dacă data trecută am discutat despre ce este vorba, adică ce 

și cum să fișăm, de această dată am discutat de ce trebuie să fișăm. 

Pentru a înțelege acest lucru, am construit discuția în jurul legăturii 

dintre esență, muzică, văpaie
233

 – contactul – cu – Logosul și 

fișare. Am ilustrat conceptul lui Blaga de „cultură majoră” prin 

muzica clasică, fiindcă aceasta plasează insul în istorie, ca om cu 

inițiativă cunoscătoare. Pe de altă parte, cultura românească face 

parte din „cultura minoră”, deoarece se mișcă, acum, preponderent 

în raport cu vremea, timpul din afara omului. Totuși, ne reamintim 

că spațiul românesc are vocație de „cultură majoră”, aspect care, 

                                                           
233 Adrian Cocoșilă în creștinortodox.ro, „Apostolul Toma a fost necredincios”?: 

„Scriptura nu ne spune dacă Toma a atins trupul Domnului. Dar cântările Bisericii 

din a doua săptămână de după Paști ne vestesc că Sfântul Apostol Toma a pipăit 

coasta Mântuitorului: «Cine a păzit mâna ucenicului nearsă, când s-a apropiat de 

coasta Domnului cea de foc? Cine i-a dat ei putere de a putut pipăi osul cel de 

văpaie? Cu adevărat ceea ce s-a pipăit. Căci, dacă n-ar fi dat coasta putere dreptei 

celei de lut, cum ar fi putut pipăi patimile care au zguduit și cele de sus și cele de 

jos?»” 

 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-tomei/predica-duminica-tomei-124555.html
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de exemplu în muzică, este ilustrat prin George Enescu. Popoarele 

care nu stau în lumea ideilor nu au acces la „cultura majoră”. 

Muzica este una dintre modalitățile prin care este posibil 

contactul tehnic cu simțirea Logosului, prin care îi simți căldura, 

toate acestea având ca substrat credința. În raport cu simțirea 

Logosului,  ori înțelegi să devii lucrare în raport cu tine însuți 

pentru alții, ca intelectual, ori ca țăran. Aceasta este și esența 

teoriei compensației a lui Mihai Eminescu, după care există două 

stări sociale posibile ale omului: fie produci ceva direct, fie 

facilitezi producția. Manoilescu numea componenta facilitatoare a 

capitalului, „factorul q”, cel care produce civilizație. Starea 

originară a omului care produce lucruri este țăranul. Meșteșugarii 

de exemplu, produc și ei direct înlesniri de civilizație, prin 

obiectele necesare nouă. Țăranul, fiind așezat chiar în punctul de 

plecare al ordinii lumii, nu are nevoie de teorii pentru a-și justifica 

existența, el însuși fiind existența, producând-o zi de zi. 

„Văpaia” este logosul, iar logosul este văpaie, după cum 

am văzut. În ceea ce ne privește pe noi, tinerii, contactul – cu – 

Logosul – ca văpaie este condiția primă a nevoii permanente de 

lectură. În felul acesta ne realizăm vocația, ca „factori de înțelegere 

ai lumii sociale”. Înțelegem, iată, că sensul lecturilor noastre este 

ajungerea la esențe. Iar cartea de Paradigme ale cunoașterii 

societății, de Ion Ungureanu, este cea mai reprezentativă carte 

sociologică românească despre esențial. Ceea ce trebuie să facem 

noi, tânăra generație, este să ne asumăm ispita acestui neam, așa 

cum a făcut-o de exemplu Mircea Vulcănescu. Mulți fac acest 

lucru prin imitație, arăta încă de acum mai bine de 2000 de ani 

Platon. Ideea înseamnă, însă, capabilitatea de a ajunge la esențe. În 

cazul nostru, justificarea ideii duce la descoperirea ideii de neam – 

pentru că Logosul se propagă astfel, expresia comunitară a ideii 

fiind condiția (paradoxală) a universalității sale. Așa este posibilă 
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și cultivarea inteligenței tânărului, prin exersarea capabilității de a 

nota ideile esențiale din autori precum Ungureanu.  

Ungureanu: Pareto 

Dacă prima parte a discuției s-a concentrat asupra 

motivației fișării, și anume înțelegerea a ceea ce citim, a doua parte 

a discuției a constituit-o paradigma lui Vilfredo Pareto intitulată 

„Reziduurile sociabilității”. Reziduul este partea constantă a 

derivațiilor. Derivațiile sunt forma pe care o capătă reziduurile la 

un moment dat. Cu alte cuvinte, forma exterioară a sociabilității 

sunt derivațiile, iar forma constantă, care nu se vede, sunt 

reziduurile. Meritul lui Vilfredo Pareto este acela că el face o hartă 

a reziduurilor și a derivațiilor. 

Actele noastre sunt nonlogice pentru că adeseori există o 

neconcordanță între scopul afirmat și obiectul de urmărit, între 

ceea ce spunem și ceea ce facem. Uneori acest lucru se petrece 

conștient, alteori inconștient. Realitatea este compusă dintr-un strat 

vizibil și unul invizibil. Altfel spus, tot ceea ce se vede are un 

corespondent invizibil. Lumea are două tipuri de ordine: invizibilă 

sau reziduală și vizibilă sau a derivațiilor. Etajul vizibil este 

dependent de lumea scufundată. La Pareto, ordinea trăirilor se 

numește instinct sau sentiment. Este aici un etaj care a fost aproape 

complet ignorat de sociologia contemporană.  

  Reziduurile corespund unor instincte omenești. 

Instinctele/sentimentele sunt partea constantă, care au rolul de a  

restabili integritatea omului/ societății.  De altfel, sentimentele au 

aceiași funcție: integritatea sufletească. În același timp, omul este 

preocupat de „aparență”, de explicația faptelor sale.  Așa apare 

lumea nouă, a derivațiilor. Derivațiile sunt un fel de acțiune care 

pot fi logice sau nonlogice, dar nu ilogice. Reziduurile se exprimă 

prin derivații, care sunt partea vizibilă a acestora. Pareto clasifică 

reziduurile după cum urmează: „instinctul combinărilor”, cele 



221 
 

care, de pildă, generează așa-numitele „elite vulpi”, elite care nu au 

sentimentul de „noi”. O altă clasă de reziduuri este „persistența 

agregatelor”, care sunt asociate cu  „elitele lei” – elite 

conservatoare. Mai departe, alte clase de reziduuri sunt:  nevoia de 

manifestare a sentimentelor prin acte exterioare, reziduurile 

sociabilității, reziduurile integrității și reziduurile sexuale.  

Nu în ultimul rând, la Pareto am înțeles că vorbim de 

acțiuni logice în măsura în care există o concordanță între acțiune 

și scop. În rest, avem acțiuni nonlogice grupate pe patru tipuri, în 

funcție de concordanța dintre scopul obiectiv și subiectiv: 1) 

scopul obiectiv nu diferă de cel subiectiv, atât din punct de vedere 

al actorului (scopul subiectiv), cât și al observatorului (scopul 

obiectiv), 2) scopul obiectiv nu diferă de scopul subiectiv, dar 

diferă subiectiv, 3) scopul diferă de scopul subiectiv din punct de 

vedere obiectiv, dar nu și din punct de vedere subiectiv, 4) scopul 

obiectiv diferă de scopul subiectiv, atât obiectiv, cât și subiectiv.   

A patra întâlnire 

Samira Pușcă 

În cadrul întâlnirii cu numărul 4, am continuat discuția 

despre paradigma „Reziduurile sociabilității” a lui Vilfredo Pareto 

și am recapitulat definiția derivațiilor. Astfel, am stabilit că 

derivațiile sunt explicațiile pe care le dăm pentru acțiunile noastre. 

Noi ne mișcăm în societate explicând, însă asta nu înseamnă că 

explicațiile pe care le dăm sunt și logice. Femeile sunt specialistele 

derivațiilor. Derivațiile sunt, cu alte cuvinte, ceea ce noi numim 

raționalizări. Un aspect important constă în realizarea faptului că 

există o diferență între rațiune și raționalizări. Rațiunea o posedă 

omul cu credință, al cărui centru este în transcendent. De pildă, 

atunci când mergi la sală, mergi pentru binele viitor, pentru suflet, 

nu pentru binele imediat, pentru confort. De aceea nu este 
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recomandat să bei apă imediat ce ți se face sete. Derivațiile sunt 

etajul psihologic al raționalizării. Rațiunea te duce la adevăr prin 

logică. Logica reprezintă filosofia argumentării/explicării pentru 

adevăr (silogism). Prin urmare, spiritul este liniștea, iar psihicul 

este agitația. Diferența dintre logic, ilogic și nonlogic este 

subiectivă. Ilogic este lucrul care nu are logică. Este ceva care nu 

poate fi explicat. Nonlogic este lucru pe care îl faci și nu știi de ce 

îl faci. Scopul declarat nu coincide cu cel de fapt.  

Întâlnirile noastre, de exemplu, sunt o clasă a derivațiilor. 

Rolul acestor întâlniri este de a ne învăța să ne ținem suflarea, să 

fim discreți. Noi ocupându-ne cu cartea, suntem păzitorii culturii și 

ai neamului. Păzitorii sunt adunați în jurul axei lor: binele, 

frumosul, neamul, Dumnezeu. Tot ceea ce facem derivă din 

altceva. Derivațiile pot fi controlate și necontrolate. Acestea 

explică realitatea de care nu suntem conștienți. Această realitate ia 

forma reziduurilor. Omul se manifestă având o energie scufundată 

numită reziduuri. Această energie ne determină să vrem să ne 

explicăm mereu. Civilizația este nevoia omului de a se explica. 

Barocul, de exemplu, este nevoia omului de a se supraexplica.  

Pentru a înțelege mai bine conceptul de „derivații”, 

discuția noastră se restrânge la relația bărbat – femeie. Saint 

Exupery ne spune că: „O salvezi doar pe aceea care se poate 

împlini în jurul curții sale interioare. La fel cum cedrul se  clădește 

în jurul seminței sale și își găsește rod în propriile sale limite. O 

salvezi pe aceea care nu iubește primăvara, ci înfățișarea unei 

anume flori în care primăvara s-a închis”. Între bărbat și femeie 

există o diferență antropologică, în sensul în care femeia poartă 

casa, dar bărbatul i-o clădește. Așa cum spune Ernest Bernea, 

femeia este locul și vremea. Femeia este citadela, statul. Prin curte 

interioară înțelegem clădirea. O femeie sigură pe ea posedă 

inteligență sufletească, adică are capacitatea de a-și înțelege rolul. 



223 
 

Realitatea o gândești în funcție de rolul pe care îl ai, adică dincolo 

de sinele tău. Femeia are un sine care nu este al ei: copilul. Așadar, 

din punct de vedere antropologic, femeia este mai importantă decât 

bărbatul. Totuși, atât Constantin Noica, cât și Mircea Vulcănescu 

susțin că femeia este într-o condiție precară. Relația femeilor cu 

Dumnezeu este mediată de soț. De aceea, trebuie să fie salvată. 

Legătura directă înseamnă că cei care-și propun pot tâlcui 

dogmatic relația cu Dumnezeu. Dogma reprezintă comunicarea 

mai mult decât științifică a relației cu Dumnezeu. Bărbatul 

verbalizează fiindcă altfel nu simte. Femeia pe de altă parte simte, 

dar trebuie să facă diferența dintre adevăr și simpla tulburare. 

Femeia superioară este cea care are inteligență sufletească și 

abilități psiho-motorii: nu-i e silă să gătească. O femeie matură își 

cunoaște rostul, ea caută o anumită primăvară: alesul ei, „acea 

mantie”. Condiția să-l întâlnească este să-și depășească lumea 

reziduurilor și să știe în ce derivații se află. Explicația este casa, iar 

femeia este sediul explicațiilor. Bărbatul le pune pe hârtie. 

Derivația este o explicație, iar explicația este citadela. Condiția ca 

citadela să reziste este ca aceasta să fie întemeiată pe reziduurile 

potrivite. 

   Disciplina are ca subreziduu nevoia de uniformitate. 

Legat de nevoia de uniformitate, apare neofobia, care respinge 

ideea de noutate. Noutatea adusă de Pareto este că el întemeiază 

sociabilitatea pe disciplină, nu pe altruism. Disciplina este o clasă 

de reziduuri. Reziduurile disciplinei sunt reziduurile sociabilității. 

El explică sociabilitatea prin disciplină. Pentru el, cele două sunt 

corespondente/echivalente. Ion Ungureanu spune că înaintea 

sociabilității a fost disciplina. Reziduurile sociabilității și disciplina 

fac posibilă viața socială. Sociabiliatea este înțeleasă prin 

intermediul disciplinei. Cea mai puternică formă de disciplină este 

asceza. Ascetismul este el însuși un tip de reziduu. Toate acestea 
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sunt forme ale disciplinei. Disciplina nu este întotdeauna evidentă, 

ea nu se vede.   

   Discuția se încheie recapitulând reziduurile sociabilității/ 

disciplinei: societățile particulare, nevoia de uniformitate, mila și 

cruzimea, tendința sacrificiului de sine. 

A cincea întâlnire 

Radu Baltasiu 

Ioana Andon 

În cadrul celei de a cincea  întâlniri, din seria discuțiilor pe 

tema cărții lui Ion Ungureanu, Paradigme ale cunoașterii 

societății,  care a avut loc la sediul CESPE, am vorbit despre cea 

de a treia paradigmă: „Principiile schimbului social”, de Peter M.  

Blau. 

Una dintre primele concluzii este aceea că paradigma 

enunțată se referă, de fapt, la raportul dintre stimuli și răspunsurile 

organismului (A.A). Mai departe am prezentat principiile 

fundamentale ale comportamentului social ale lui B. F Skinner și 

principiile comportamentului socio-uman ale lui Gaspar C. 

Homans. Pornind de la Ungureanu, am ajuns la concluzia că 

comportamentul este reacția noastră la mediu, la stimul  și am 

comparat comportamentul animal cu comportamentul socio-uman 

concluzionând cu afirmația lui Homans: „diferența dintre 

componentele animale și cele umane constă în faptul că în cazul 

celor din urmă sancțiunea este aplicată de partenerul interacțiunii, 

printr-o activitate care  exprimă anumite sentimente”
234

. 

Pentru a înțelege mai bine paradigma schimbului social, 

am reluat enunțul paradigmei pe care l-am analizat și ne-a fost 

explicat acesta prin  prisma întâlnirii noastre.  Principiul social 

                                                           
234 Ibidem, p. 36. 
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poate fi rezumat astfel: „1. un individ oferă altui individ servicii ca 

recompensă pentru activitatea acestuia;  2. în acest fel, al doilea 

individ se simte obligat față de primul 3. pentru a se achita de 

această obligație, el trebuie să-i facă, la rândul său, primului 

individ anumite servicii care pot avea valoare de recompensă. 4. 

dacă serviciile pe care și le fac reciproc cei doi  indivizi au o 

anumită  valoare pentru fiecare dintre ei, fiecare va încerca să îi 

facă celuilalt  cât mai multe servicii pentru a-l obliga să-și 

mărească oferta de răspuns cu scopul de a se achita de obligați; 5. 

pe măsură ce se primesc cât mai multe bunuri în cadrul acestui 

schimb, nevoia celor doi indivizi de a schimba servicii începe să 

scadă” (Peter M. Blau). Astfel, dacă ar fi să „suprapunem” 

dramaturgia întâlnirilor noastre peste paradigma lui Blau, ar 

însemna că:  

1. ce ne oferă nouă această întâlnire?;  

2. cum venim la întâlnire? Cu paradigmele structurate pe 

fișe;   

3. aprecierile și încurajările pe care le primim la întâlnire 

pentru munca depusă;  

4. la un moment dat relația devine una de putere, în care 

o parte se poate revolta datorită „insucceselor” 

repetate, de pildă;  

5. așa încât, la un moment dat unii dintre ei ajung să 

refuze întâlnirea ca schimb, renunțând la întâlniri. 

Pe baza acestui enunț, am pus problema dacă întâlnirea 

noastră de tip „șantier” pe marginea lui Ungureanu reprezintă un 

schimb social sau nu, folosindu-ne în explicația și de definiția 

schimbului social. Conform lui Peter Blau, schimbul social 

reprezintă acțiunile indivizilor, motivate de așteptările lor față de 

ceilalți, așteptări care de regulă se și realizează. Aparent, 

întâlnirile șantier se pot explica prin paradigma schimbului social. 
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Convorbitorii vor să înțeleagă, în timp ce îndrumătorul explică. La 

baza acestui grup este încrederea. În același timp, însă, scopul 

întâlnirilor-șantier este acumularea convorbitorilor, în special a 

studenților. Deci, acestea sunt mai mult decât un schimb.  

Relația noastră din cadrul întâlnirilor nu este de 

reciprocitate, noi ne clădim pe noi, este schimbul în interiorul unei 

relații care nu este de schimb. Putem să vorbim de „schimb” ca și 

inițiere a acumulării, în sensul că fără pregătirea întâlnirii nu 

putem primi explicația.  Relația noastră este de schimb numai 

atunci când ne așteptăm să venim la întâlnire. Iar scopul este de a 

ne clădi pe noi și de a lega „noduri”, în sensul lui Exupéry: „Nu 

ești o ladă. Ești nodul diversității tale. Asemenea templului, care 

este sens al pietrelor
235

”. 

Discuția se încheie subliniindu-se faptul că pe lângă 

informația acumulată trebuie să înțelegem și mecanismul, iar apoi 

trebuie să și dăm mai departe informația, să o împărtășim altora, 

fără împărtășire nefiind pornit mecanismul interior al acumulării. 

 

  

                                                           
235 Antoine de Saint-Exupery, Citadela, Iași, Editura Junimea, 1977, p. 346. 



227 
 

 Samira Pușcă 

Marea, conștiința publică și reflexul administrativ 

 În repetate rânduri, Iorga leagă cunoașterea istorică de 

imperativul acțiunii administrative și politice. Ambele au ca 

numitor comun conștiința publică a spațiului și acestea trei, la 

rândul lor (cunoașterea istorică, conștiința publică pe baza acestei 

cunoașteri și actul politico-administrativ rezultant), au ca finalitate 

coerența statului, asigurarea frontierelor. Fără acestea, societatea 

nu ar putea „nici a îndeplini… unele rosturi care servesc la 

menținerea și apărarea ei”, și cel mai important rost este acela   

„să-și apere bine hotarele” și „să aibă o desvoltare economică 

potrivită cu numărul și însușirile locuitorilor”
236

. În acest sens, 

statul trebuie să investească în conștiința publică:„trebuie să puie 

mâna în pungă”
237

, mai precis în menținerea trează a componentei 

identitare, inclusiv prin punerea în valoare a acestora. Pe tot 

parcursul  conferinței invocate, Iorga transmite constant mesajul 

necesității revenirii preocupării statului față de rețeaua de bălți și 

lacuri, de rețeaua hidrografică în general, componente ale 

„legăturilor românilor cu Marea”, aspect identitar și de 

infrastructură politică. 

                                                           
236 Nicolae Iorga, Poporul Românesc și Marea, Conferință ținută de N. Iorga la 

Liga Navală română, Vălenii de Munte, Editura Datina Românească, 1938, p. 3. 
237 Ibidem. 
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Conferința intitulată „Poporul românesc și Marea”, 

susținută de Nicolae Iorga, a avut loc în anul 1938, la Liga Navală 

Română, de la Vălenii de Munte. În această conferință, Nicolae 

Iorga clarifică și demonstrează cu argumente istorice, lingvistice, 

geografice legătura strânsă pe  care o are poporul român cu Marea 

dintotdeauna: „Este vorba de legătura pe care poporul românesc a 

avut-o cu Marea, și nu numai cu Marea, dar cu apele în general”
238

. 

Conferința este și un răspuns propagandei revizioniste 

maghiare și bulgare. Cum aceasta s-a intensificat în epocă, 

prilejuită de contextul favorabil al ascensiunii nazismului și 

stalinismului, Iorga trece în revistă cu acest prilej atât tezele 

revizioniste, pe alocuri hilare, cărora le contrapune argumentul 

românesc, de o diversitate multidisciplinară și novatoare. Mai 

mult, Iorga face argumentația într-un limbaj ușor accesibil, de 

popularizare. Pentru că, ne arată istoricul, realizarea României 

Mari cu atâtea jertfe reclamă „ridicarea” conștiinței publice și a 

actului politic, în același timp, așa încât acestea „să aibă dobânda 

sacrificiului” 
239

. 

Nu în ultimul rând, momentul în care Iorga publica 

conferința, nu trebuie să uităm, era al ultimului an de pace 

dinaintea declanșării celui de-al Doilea Război Mondial. Nevoia 

protejării țării era mai acută ca oricând. Hotarele țării pot fi 

protejate numai dacă statul va face investițiile necesare pentru a 

proteja realizările obținute „de pe urma sacrificiilor și jertfelor” din 

Primul Război Mondial și chiar de mai dinainte. „Educația socială” 

este una dintre aceste investiții urgente pentru „ridicarea claselor 

de jos”
240

. 

                                                           
238 Ibidem, p. 4. 
239 Ibidem, p. 3. 
240 Ibidem. 
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Ideile acestea de protejare a hotarelor printr-un act 

administrativ și politic informat, care investește eficient în slujba 

conservării idealului național, nu a apucat să se materializeze 

suficient: în 1938, în România s-a instaurat dictatura carlistă, iar 

din 1940 hotarele țării au fost ciuntite. După 1944, România a 

revenit la litoralul din 1877 și, în zilele noastre, conștiința Mării 

este mai slăbită ca oricând. Conștiința publică este bombardată cu 

mesaje hedoniste, Marea fiind redusă la plăcerile distracției din 

cluburile litoralului. Nimic despre jertfă și, deci, energia idealului 

cu care ne raportăm la Mare este minimă.   

Ofensarea legăturii românilor cu Marea 

Din punct de vedere geopolitic, studiul lui Nicolae Iorga 

privind relația poporului român cu Marea este important și pentru 

că acesta clarifică contextul perceptiv al spațiului geopolitic 

românesc, prin dubla prismă a străinilor, care o ofensează, și a 

societății românești, care trebuie să fie conștientă de spațiul său, 

precum am menționat mai sus. Pentru că, de fapt, comunicarea lui 

Iorga scoate în evidență infrastructura apelor și a spațiului de 

securitate românesc. În felul acesta înțelegem mai bine și 

preocuparea istoricului în raport cu problematica Mării. De altfel, 

chiar Iorga arată că relația românilor cu apele a fost una strânsă la 

scara istoriei: „Este vorba de legătura pe care poporul românesc a 

avut-o cu Marea, și nu numai cu Marea, dar cu apele în general”
241

. 

Dacă scoți Marea, apele din spațiul românesc, acesta se prăbușește 

ca și construcție geopolitică și identitară. Tocmai aceasta este 

demonstrația pe care o face Iorga când argumentează importanța 

legăturii românilor cu apa, răspunzând vecinilor care desfășoară o 

propagandă „furioasă” și „brutală” contra României
242

. 

                                                           
241 Ibidem, p. 4.  
242 Ibidem, p. 5. 
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Dincolo, însă, de calitatea argumentului, injurios prin 

cuvintele și arhitectura propagandei folosite, neprietenii încearcă 

să decupleze poporul român de ape, în general, ceea ce este mai 

drastic, reprezentând „o brutalitate fără păreche”
243

. De aceea, 

arată Iorga că „…și în acest domeniu al nostru, al legăturii noastre 

cu apele, noi sântem tăgăduiți, ofensați. Ni se spune că Dunărea nu 

este a noastră, că în apele noastre, în margenea apelor noastre, noi 

am avut înaintași [străini], cari au deci mai multe drepturi decât 

noi. Se caută dovezi și în vocabularul nostru…”
244

. 

Trecerea în revistă a propagandei ostile 

 Iorga trece în revistă structura propagandei ostile, care 

încearcă să nege dreptul românilor la Mare și, pe fond, să separe 

legătura neamului românesc cu apele sale. Aceasta constă într-o 

înșirare de fraze care neagă dreptul principial de a fi al românilor 

pe aceste locuri. În cazul de față, este vorba de susținerea acestui 

lucru prin delegitimarea relației noastre cu Marea, în general cu 

apele.  

Negarea dreptului principial la propriul pământ 

În prima parte a conferinței, Iorga arată care este motivul 

principial pentru care popoarele din jurul nostru, în special ungurii 

și bulgarii, ne dușmănesc ca popor, și anume faptul că ne-am luat 

în stăpânire moștenirea: pământul. De altfel, aceasta este și cea mai 

importantă realizare a Marii Uniri: pe lângă reunificarea tuturor 

provinciilor nord-dunărene, aceasta a pus în practică principiul 

suprapunerii dintre dimensiunea etnică istorică și frontiera politică. 

În această logică, românii, primii locuitori prin strămoșii lor la 

Mare și la Gurile Dunării, sunt îndreptățiți să își refacă locuirea și  

hotarele în consecință, lucru pe care statul român s-a și preocupat 

                                                           
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
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să-l realizeze la 1918 și după, prin investițiile importante în 

infrastructură, facilități fiscale pentru coloniști etc. în Dobrogea (în 

special în Cadrilater
245

), Bugeac
246

, în Dobrogea chiar mai înainte 

de 1918 – vezi politica lui Carol I privind modernizarea portului 

Constanța, a construirii rețelei feroviare dobrogene – podul de la 

Cernavodă etc. „Noi nu sântem un popor simpatic: uneori s'a parut 

că am fost, dar de foarte multa vreme nu mai santem de loc, si 

foarte multă lume se uită furios la noi, mai ales după ce am 

realisat, și nu în total, programul firesc al oricărui popor: de a 

stăpâni pământul pe care l-a avut din generație în generație și unde 

trăiesc în cea mai mare parte cei mai mulți ai lui. De atunci 

privirile  acestea se îndreaptă furioase împotriva noastră.”
247

. 

  Vecinătatea Mării este una dintre aceste înstăpâniri 

organice ale poporului român peste pământul său, care a crescut în 

importanță după Marea Unire, când, practic, litoralul românesc 

aproape s-a dublat (de la 245 km la 1877 la 412 km în 1918). 

Dimensiunea lingvistică 

Propaganda antiromânească se străduiește să arate că 

uneltele de pescuit, denumirile speciilor de pește, ale apelor ar fi 

                                                           
245 Între 1925–1933,  ca urmare a opresiunii grecești, circa 25000 de aromâni, la 

solicitarea lor, s-au strămutat din Grecia, în special din Pind, în Dobrogea, mai cu 

seamă în Cadrilater. După 1940, când Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei, aromânii 

au fost strămutați la nord de noua frontieră și în Muntenia.  

Emil Țîrcomnicu, „Cum au venit aromânii în Țara mamă”, în Cer și pământ 

românesc, f.a., https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/colonizarea-

aromanilor/.  
246 „… principalele investiţii s-au făcut în educaţie, asistenţă sanitară, căi de 

comunicaţie şi agricultură. În cei 22 de ani de administraţie românească în 

Basarabia s-a investit mai mult decât într- o sută de ani de dominaţie ţaristă.”, 

Radio România Actualități, Din viața Basarabiei (1918–1940), realizator: George 

Popescu, www.romania-actualitati.ro/din_viata_basarabiei_1918_1940-74798. 

Vezi și Historice.ro, George Damian, Orașul Ismail în perioada interbelică, 14 

nov. 2011, https://historice.ro/orasul-ismail-in-perioada-interbelica/ . 
247 Nicolae Iorga, op. cit., pp. 4–5. 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/colonizarea-aromanilor/
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/colonizarea-aromanilor/
http://www.romania-actualitati.ro/din_viata_basarabiei_1918_1940-74798
https://historice.ro/orasul-ismail-in-perioada-interbelica/
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străine. În acest fel, ar însemna „că noi am trăit undeva unde nu era 

altă apă decât numai apa de ploaie și apa ieșită din topirea zăpezii”.  

Aparent ridicol, „locul” unde propaganda bulgară și-a găsit să se 

concentreze, scopul însă este cât se poate de strategic: separarea 

completă a românilor de ape și, deci, anularea legitimității asupra 

Dunării și Dobrogei. „D. Mutafciev, asupra căruia mă veți ierta că 

am zăbovit așa de mult, ne înlătură deci cu desavârșire de la Mare. 

De la Marea care trăiește așa de mult în poesia și conștiința noastră 

și care este așa de mult legată de tot felul nostru de a gândi și de a 

simți tot trecutul nostru”
248

. Dezvoltând firul acestui „argument”, 

propaganda bulgărească ajunge la concluzia că „sântem singurul 

popor de pe lume care nu avem un trecut”
249

. 

Contracararea propagandei antiromânești pe linia Dunării și a 

Mării 

 După cum am văzut, scopul propagandei antiromânești pe 

linia Dunării și a Mării avea ca scop anularea legitimității prezenței 

românești la Dunăre și Mare, ba chiar a legitimității Marii Unirii, 

din moment ce românii ar fi fost „singurul popor fără trecut”.  

Principial, Iorga își va construi contraargumentul în așa fel 

încât să se vadă cum poporul român a fost „totdeauna acolo și 

dacă, fiind acolo, a știut să tragă foloasele ce se putea trage din 

aceste ape”
250

. 

Legătura românilor cu Marea este integrală și se face prin Dunăre 

 Iorga arată că Dunărea este elementul care a acumulat 

întregul fenomen românesc, iar Marea rezervorul acestuia. Întreaga 

activitate social-economică românească, prin râurile interioare, 

este și a fost dintotdeauna conectată la Dunăre. Dunărea, și aici 
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este o importantă inovație în gândirea geopolitică a fluviului, nu 

poate fi separată de râurile interioare ale spațiului românesc, cu 

care se află într-o relație organică. Din acest punct de vedere, arată 

Iorga, Marea Neagră este o „Dunăre mai mare”
251

, fiind și ea parte 

inerentă a întregului fenomen românesc (social, politic, militar, 

economic, istoric). De altfel, arată savantul, turcii înșiși s-au folosit 

de Dunăre pentru a controla spațiul interior românesc: „cu această 

ocasie se vede legătura, așa de firească, între mare și Dunăre, și 

Turcii s-au folosit necontenit, în toate războaiele lor, de această 

legătură”
252

. 

 Iorga subliniază legătura totală, integrală, de ordin 

sufletesc, între Dunăre și spațiul românesc, apelând la istoricul 

francez Jules Michelet, care consemnează cântecele luntrașilor 

„cântând unitatea Dunării, geniul și sufletul ei”
253

. 

   Istoricul francez Michelet îi cerea lui Costachi Rosetti, pe 

la 1851, informații despre poezia populară românească, deoarece 

prin intermediul ei, acesta afla că râurile noastre sunt cele care 

hrănesc și întrețin Dunărea: „dacă voiți, Dunărea merge, prin apele 

care i se dau, până la cele mai depărtate mici izvoare din  munte, 

de unde pleacă râurile cele mai Mari; este un fel de Dunăre 

concepută mai larg, cu tot ce intră în alcătuirea ei. Nu se poate 

vorbi de Dunăre fără de râuri, cum nu se poate vorbi de râuri fără 

de Dunăre”
254

. 

Altfel spus, legătura noastră cu Marea nu ne poate fi 

negată fiindcă: „Dunărea este un râu deschis; și anume, noi avem 

deschizătura acestui râu. Doar toată istoria flotei bizantine, toată 

istoria flotei turcești, care nu este decât imitația flotei bizantine, ne 

                                                           
251 Ibidem, p. 7. 
252 Ibidem, p. 8. 
253 Ibidem. 
254 Ibidem, p. 7. 



234 
 

arata un lucru, că între Dunăre și Mare este legătura cea mai 

firească: se trece din una în cealaltă. Corăbiile turcești veniau pe 

Marea Neagră și, pătrundeau pe Dunăre până foarte sus. Dacă nu 

mergeau, natural, până acolo unde acum făcut trecătoarea aceia, cu 

atâta sforțare de tehnică și cu atâta cheltuială, de la Porțile de Fer, 

dar ajungeau pană la Nicopole, de ex[emplu], până unde au mers, 

la 1445, corăbiile cruciaților: cele francese ale ducelui de 

Burgundia și ale Venețienilor, în serviciul Papei, atunci când pe 

malul nostru era Vlad Dracul cu fiul lui, cari participau la această 

cruciată și încercau tunurile Francesilor așa de mult, încât de jur 

împrejur toți servanții au fost sfărâmați în bucăți”
255

. 

Iată cum demontează Nicolae Iorga spusele lui Mutafciev, 

folosindu-se de evenimente istorice emblematice și cât de simplu 

arată că ceea ce susține este ilogic și fără de temei istoric. 

Folosindu-se de argumentul lui Michelet, Iorga arată că, atunci 

când Dunărea a fost strangulată de otomani (între 1540 și 1829, 

prin raiale, pe unde erau obligate să se scurgă toate produsele 

românești spre capitala Imperiului otoman, până la pacea de la 

Adrianopole), folclorul a înregistrat „plângerea și suspinul marelui 

fluviu prisonier”
256

. 

 Dar și literatura contemporană românească are rădăcini 

lacustre: „Este, de altfel, și întreagă poesie a apelor la noi, care se 

poate pune alături de poesia Slavilor. Cea mai frumoasă bucată 

scrisă de d. Sadoveanu este «Știma lacului» [Zâna lacului]...”. 

Lingvistica apelor 

Ocupațiile 

 Din graba sentimentului antiromânesc, propaganda ostilă 

omite caracterul definitoriu al poporului român: latinitatea sa. 
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Legătura sa cu apele este în mod fundamental și substanțial și 

latină, arată Iorga. Astfel, Iorga arată că o serie de cuvinte precum: 

„mare”, „râu”, „lac”, „luntre”, „corabie”, „corăbier” provin din 

vremea romană.  

În ceea ce privește apariția unor denumiri străine în timp, 

Iorga arată că modificările de denumiri sunt o practică curentă și 

este legată de mecanismul de transmisie al termenilor: Mutafciev   

„nu bagă de seamă că este de ajuns ca, într-o transmisie de nume 

dintr-o generație în alta, să se intercaleze o tehnică nouă, sau un 

comerț nou, pentru ca numele însuși să se schimbe”
257

. Este vorba 

de schimbarea unor denumiri pentru fapte mult mai vechi. Iorga 

amintește de cazul cravatei: „De exemplu, înainte de a fi 

împrumutat în Apus, de la Croați un anume fel de legătură de gât, 

nu se poate crede că oamenii umblau cu gâtul gol. Cravata vine de 

la croatul Krabate – în Bucovina s-a încercat o altă formă de gât-

legău, rudă cu nas-suflete pentru batistă. Însă n-are decât să 

observe cineva admirabilele împodobiri de gât ale Francesilor de 

pe vremea lui Richelieu, fraisele de atunci, pe care și ei le luaseră 

de la spanioli: o întreagă operă de dantelă migăloasă și elegantă. Și 

supt ochii noștri anumite articole de negoț, venind din alte părți,  

li-au schimbat unor anume obiecte numele”
258

. Astfel, arată Iorga, 

cea mai bună eficientă manieră de operare a unui obiect ia 

denumirea dată de agentul său, de populația care-l și utilizează la 

un moment dat. Faptul că, la un moment dat, economia anglo-

americană va ajunge să domine, iar noi vom prelua din denumirile 

uzitate de această economie, nu înseamnă că la Dunăre românii au 

fost înlocuiți de englezi sau de americani: „Dacă, de ex[emplu], 

mâne ar fi un puternic comerț engles sau american de modă la noi, 

s`ar întâmpla foarte ușor ca numele luate de la Francesi în 
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domeniul acesta să fie înlocuite cu numele impuse de aceștialalți 

negustori”
259

. 

Dar Iorga merge mai departe. El constată că, în ceea ce 

privește relația românilor cu apele, în timp, doar denumirile legate 

de tehnică și comerț, care sunt variabile, s-au modificat. Practic, 

modernitatea la Mare se construiește pe coordonatele latinești ale 

poporului român. Peștele și astăzi este tot latin: „Prin urmare, dacă 

este un termin latin pentru pește, iar tot restul e adus în legătură cu 

tehnica și comerțul, nu rămâne decât ca din grămada de nume 

slave să tragem neapărat conclusia că a trebuit doar să luăm lucruri 

pe care nu le cunoșteam înainte”
260

. 

Denumirile râurilor. Lacul 

 Da, este adevărat, avem denumiri de râuri slave. Dar avem 

și denumiri de râuri turanice și romanice. Dunărea însăși, deși are 

o rădăcină comună cu slavonul Dunav, are o terminație specifică 

românească, „re”, care nu se regăsește nici la germani, nici la slavi, 

care împart un întreg registru de nume fluviale. Mai departe, o 

suită întreagă de râuri, precum: „Ialomița”, „Bistrița”, „Moldova” 

sunt slave, dar există și râuri cu denumiri și turanice: 

„Călmățuiul”,„Dăsnățuiul”, care trimit la numele locuitorilor din 

Basarabia de Jos, la popoarele stepelor care au trecut mereu prin 

acest culoar spre Muntenia și Constantinopol. Faptul că în Bugeac 

sau în Oltenia sunt astfel de denumiri nu înseamnă că locuirea 

preponderentă a fost sau este neromână în aceste locuri. Așa și 

Albania, arată Iorga, faptul că „este plină de nume slave” nu 

înseamnă că „albanesii au căzut din cer”, și cu atât mai puțin că 

slavii sunt popor autohton în Albania. La fel și la greci
261

. Slavii au 
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fost cuceritori la un moment dat și pentru o anumită perioadă și, cu 

acest prilej, putem spune că și-au impus o colecție de denumiri: 

„Explicația o dau anumite condiții de viață. Este de ajuns ca o 

năvălire să cucerească o generație, pentru ca fiii, crescând în 

atmosfera cuceritorilor, să uite numele pe care le dădeau părinții 

lor. Și atunci nu era lucrul scris, ca acum, ci ajungea să lipsească o 

transmisiune de câțiva ani pentru ca numele să se schimbe. Iar la 

Greci explicația este foarte ușoară. Aceștia [slavii] s’au dus, și 

atunci Grecii au ieșit din cetățile lor și, lucrând și restul țării, l-au 

luat cu numele date de predecesori”
262

. 

 În spațiul românesc, situația este și mai defavorabilă 

argumentului care neagă existența românilor pornind de la 

denumirile slave de râuri, din simplul motiv că o bună parte dintre 

aceste denumiri nu sunt slave, după cum am arătat.  

 Un alt caz este acela al apelor stătătoare, al lacului, „care 

vine de la Români, și aceasta are o mare valoare, căci înseamnă că 

am avut totdeauna cunoștința lacului. ...Am spus că din caracterul 

latin al cuvântului de «lac» este vădit că din generație în generație 

s’a păstrat legătura noastră cu aceste ape stătătoare, care au avut, 

cum nu e în momentul de față, o foarte mare importanță.”
263

. Vom 

continua discuția despre „lac” la „bălți”, la subcapitolul privind 

„Geografia apelor”.  

Organizarea politică a românilor, parte a permanențelor istorice 

 Însăși organizarea politică a românilor pleacă de la 

denumirile apelor. Importanța râurilor la noi se oglindește pe hartă, 

în denumirea organizărilor primare ale românilor, ale județelor, 

fiindcă avem olteni, jieni, argeșeni, pruteni, sireteni. De aceea, 

Iorga afirma: „Înainte de a exista Statul, era deci așezarea 
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determinată de râu”
264

. Astfel, rosturile organizației noastre 

politice au și o dimensiune hidrografică foarte pregnantă, acestea 

fiind structurate în jurul apelor: „ca să înțelegi rostul județelor țării 

noastre, nu trebuie să le iei pe linia orizontală, ci pe cursul însuși al 

râului. Pe acest curs, același costum, aceleași cântece, aceleași 

povești, aceleași elemente de viață materială și morală”
265

. Cu alte 

cuvinte, cursul organizării sociale românești se identifică cu 

bazinul hidrografic, cursul râurilor însemnând „aceleași povești, 

aceleași elemente de viață materială și morală” – aspecte de 

subtilitate analitică dincolo de posibilitățile propagandei bulgare. 

Iorga este explicit:  „apele creând formele politice”
266

. 

 Iorga așază astfel apele în centrul formării statelor 

românești. El schițează conceptul de „politică a apelor”
267

, „din 

vremile Celeiului cu pescăriile secolului al XIII-lea”, sau cel puțin 

deodată cu întemeierea Brăilei, mai înainte de 1400. Această 

politică a apelor este una dintre „permanențele istoriei”, fiind 

înscrisă în genomul ființei noastre istorice, așa cum Dacia lui 

Mihai Viteazul este rezultatul imaginii primordiale a regatului lui 

Decebal
268

. Ordinea primordială aceasta a apelor a avut la origine 

„ordinea elenică”, pe care au moștenit-o românii, care au și 

refăcut-o în sec. XIV–XV
269

. Această ordine primară s-a refăcut 

„natural..., cu urmașii acelora cari odinioară au avut-o, chiar dacă 

urmașii aceștia vorbesc altă limbă și poartă altă limbă. Noi ne-am 

substituit lor de la sine, și sântem datori să ne substituim cu mult 

mai mult, în puterea dreptului pe care ni-l dă geografia noastră, 

căci ea ni-l poruncește, ni-l impune; să ne substituim, pentru că nu 
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sânt alții care s’o poată face, în regiunea unde a fost odinioară 

coroană elenică a Pontului Euxin”
270

.  

Statul medieval românesc cel mai interesat de ape a fost 

Moldova, Ștefan cel Mare, după cum am văzut, îngrijindu-se cu 

atenție de configurarea economică și geopolitică a  acestora. 

Astfel,  Moldova, arată Iorga, a avut cea mai rapidă construcție 

statală pe infrastructura apelor: „Maramureșenii [întemeietori ai 

Moldovei] de la Baia, tocmai din colțul nord-vestic al Moldovei, 

din câteva sărituri au ajuns până în Pont, și Roman, pe la 1390, se 

intitula mândru: «Domn de la Munte până la Mare»...”
271

. „Atunci 

– la finalul sec. XIV, arată Iorga, nu Muntenii, ci Moldovenii au 

salvat Dunărea pentru rasa noastră”, scoțând-o de sub intențiile 

ungare de cotropire și, deci, de orientare a Dunării în cu totul altă 

direcție decât cea ortodoxă și, evident, românească. Statul 

moldovean s-a configurat fructificând linia de forță generată de 

întâlnirea dintre Genova și Bizanț la Gurile Dunării: „căci este o 

profanare și o crimă să se atingă imbecilitatea de astăzi de această 

splendidă urmă de trecut, în care Bizanțul se unește”. Această 

întâlnire specială a marcat fereastra de oportunitate a formării 

statului românesc Moldova, idee pe care a dus-o mai departe Gh. 

Brătianu în lucrarea sa, Marea Neagră, zece ani mai târziu.  

 În raport cu această moștenire avem o misiune: „Suntem 

datori să ne substituim cu mult mai mult, în puterea dreptului pe 

care ni-l dă geografia noastră, căci ea ni-l poruncește, ni-l impune; 

să ne substituim, pentru că nu mai sunt alții cari s-o poate face, în 

regiunea unde am fost odinioară coroana elenică a Pontului Euxin, 

a vechilor Greci”
272

. 
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Vectorii istorici: pescarii și păstorii și cultura lor, a tracilor 

Un caz interesant de elasticitate lingvistică al spațiului 

românesc este acela al micii comunități de pescari din Snagov. 

Aceștia au folosit denumiri slave până la un moment dat, când 

terminologia românească a reapărut. Aceasta s-a întâmplat pentru 

că civilizația lipovenilor nu s-a dovedit a fi superioară: „…dacă ar 

fi venit un mare negustor din Apus, care ar fi creat distincții în ce 

privește felurile peștilor, pe care noi nu le observăm, și ar fi păstrat 

pentru ele numele de acasă, atunci e evident că numele acestea s-ar 

fi impus. Iată ceia ce mi se pare cu desăvârșire luminos”
273

. 

Referindu-se la lipoveni, Iorga se întreabă dacă nu cumva acolo de 

unde vin aceștia, din Deltă, după ce s-au refugiat din Rusia, nu 

sunt alte realități, mai vechi, neslave. Și acestea există, pentru că 

centrul lor pescăresc, Vâlcov, deși denumire slavă, care înseamnă 

lup, se suprapune peste înregistrarea greacă Lykostomon, care 

înseamnă „Gura lupului”: „Iată în ceia ce privește vechimea 

noastră în aceste părți”. Și documentarea unui străvechi centru al 

pescuitului este suficientă pentru „ca să spunem că pe Dunăre am 

avut o foarte mare vechime și o permanență de mai multe 

veacuri”
274

. 

Celălalt mare vector de transmitere a identității este 

păstoritul. Tot șesul Munteniei, plin de bălți care se îngemănau 

prin râuri până la Dunăre, era străbătut de păstori, continuu, 

aceeași păstori români. Dar transhumanța păcurarilor români a 

înglobat un spațiu mult mai amplu. Ciobanii au ajuns până dincolo 

de Crimeea, în Caucaz, urcând pe râurile interioare, pe Nipru și 

Bug, civilizându-i pe slavii de acolo. Și această deplasare continuă 

vreme de câteva secole a avut ca axă Marea și Gurile Dunării: 

„...ciobanii arată și astăzi drumul pe care pe uscat l-ar putea urmări 
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cândva energia oamenilor noștri: Mocanii cari s’au dus până în 

Caucas și cari de acolo au trecut pe urmă și mai departe decât 

atâta, căci sânt și acum pe malul râului Amur sate moldovenești. 

Dar întinderea noastră a fost și a fost și pe uscat și pe apă. 

Elementul românesc e dincolo de Nistru până la Nipru și Bug, oile 

noastre mai pasc pe acolo, iar metoda noastră de a crește oile și de 

a lucra lâna au servit de model pentru Ruși, cari, pe o treaptă mult 

inferioară, nu aveau ideie de ce aduceam noi pe basa unei tradiții 

populare de mai multe mii de ani. Pescarii lui Vodă-Ștefan dau și 

ei o învățătură”
275

. Câțiva ani mai târziu, în 1942-1943, cercetările 

echipei Institutului Central de Statistică, sub coordonarea lui 

Anton Golopenția, confirma intuițiile și afirmațiile lui Nicolae 

Iorga
276

.  

De la demografia ocupațională, Iorga ajunge rapid la 

însemnele materiale ale culturii. Astfel, ceramica acestor locuri, 

moștenită de la traci, exprimă ambele culturi ocupaționale, ale 

păstorilor și pescarilor. Iorga pomenește pe Barbu Slătineanu care, 

într-una din cărțile sale, susține că ceramica românească este o 

continuare a olăriei din acele timpuri, astfel încât tracii din 

regiunile respective sunt atât strămoșii noștri fizici, cât și „ctitorii 

întregii noastre culturi populare, și în această cultură se cuprinde 

fără îndoială și pescăria, cum o dovedește faptul că acești strămoși 

se așezau de preferință în asemenea locuri”
277

. 

Iorga continuă discuția despre pescuit și pescari din 

perspectiva vectorizării ocupaționale a Mării Negre, mai precis a 

pescuitului de coastă, care este și ea, „veche de când lumea” pe 

litoralul românesc, mai precis în zona de întâlnire a cetăților 
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grecești cu tracii: „Și problema pescuitului la noi nu este în 

legătură numai cu peștele de Dunăre, ci și cu pescuitul de coastă, 

pe care îl ignorăm... Doar monedele de la Tomi[s] [Constanța 

antică] înfățișează niște delfini; și nu numai dellfinii, ci și peștii 

cari se mâncau aveau la Greci un rol foarte mare. Pe atunci nu se 

făcea agricultură în Dobrogea: treceau necontenit barbari și, până 

veniau Tracii de dincolo de Dunăre cu carăle de grâu, trebuia ca 

oamenii să se hrănească din pește, cum, de altminteri, și în Scitia 

[Dobrogea] anume locuitori se numiau Ihtiofagi, adecă «Mâncători 

de pește»...”
278

. 

Geografia apelor: bălțile 

Deși termenul de „baltă” este slav (Iorga, 1938, p. 15), 

Bulgaria este săracă în ele. Este curios cum, de pildă, Bulgaria care 

nu are bălți, ar avea mai degrabă legătură cu apele, se întreabă 

Iorga. Geografia aceasta de șes cu baltă este locuită din preistorie 

și, evident, nu de către bulgari: „în Bulgaria malul este înalt 

stâncos, pe când la noi rămâne jos, cu inundații permanente și bălți 

... [E] curios cum d. Mutafciev, care vine din locurile fără bălți, 

tăgăduiește permanența în acest domeniu al Românilor, cari 

numesc «Baltă» tot șesul Dunării”
279

. Desigur, pentru a găsi 

permanențele românești pe aceste „bălți”, trebuie să dăm la o parte 

denumiri mai noi. Așa de pildă, în mijlocul acestei zone se află 

Lehliu, care este denumirea turcească a polonilor („leh”, care în 

românește a dat „leah” sau „leș” – toate pentru poloni în Evul 

Mediu). Să însemne aceasta că bălțile acelea au fost poloneze?, ne 

îndeamnă Iorga să ne întrebăm.  Poate, dar nu pentru multă vreme, 

am spune noi, în logica lui Iorga.   
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Tot șesul Dunării se numește și „Baltă”, arată Iorga
280

. 

Balta „nu înseamnă numai o regiune mărgenită, ci o regiune 

întreagă, din care causă Mocanii se duc la «Baltă», și toată partea 

de jos a țării este «Baltă»”
281

. Statele medievale românești, în 

special Moldova, au avut o întreagă infrastructură de lacuri, iazuri 

și bălți îngrijită de stat. „Ungurii au împrumutat, de altfel, și ei de 

la Slavi balta, pentru că numele lacului Balaton nu este alta decât 

tot același lucru. Iar, afară de aceasta, avem: iez, iezer și eleșteu, 

acesta adus de Unguri de pe vremea lui Ștefan cel Mare, care a fost 

mai bun gospodar decât Statul constituțional [modern, care nu se 

îngrijește de rețeaua de lacuri]. Ștefan a adus specialiști... cari au 

făcut heleșteele”
282

. 

*** 
Vedem că legătura românilor cu apele lor este de o 

profunzime și subtilitate care scapă propagandei străine, care se 

limitează la a număra cuvintele din trecutul relativ recent. De fapt, 

scurta analiză a lui Iorga este în același timp și un îndreptar de 

înțelegere a faptului că în spațiul internațional există o zonă 

antiromânească ce trebuie cunoscută. Dar cea mai bună formulă de 

cunoaștere a acestor idei este cunoașterea de sine. Pentru că un alt 

etaj al conferinței a avut rolul de a ține trează societatea 

românească, prin reamintirea faptului că orice lucrare trebuie să se 

bazeze pe energia populară, pentru că aceasta „se coboară în adânc 

și nimic nu o poate birui”
283

. 

Și avem aici, în această conferință, o excepțională 

îndrumare în tematica legăturii românilor cu apele lor care se 

varsă, toate, în Mare. Putem spune chiar că seva identității noastre 

circulă prin Marea Neagră, de unde se revarsă pentru a urca pe 

                                                           
280 Ibidem. 
281 Ibidem, p. 15. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem, p. 19. 
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râurile noastre interioare, structură capilară a însăși organizației 

societății, sufletești și de stat românești, având ca pilon Dunărea.  

Referințe 

Iorga, Nicolae, Poporul românesc și Marea,Vălenii de Munte, Editura 

Datina Românească, 1938. 
 

 

 

 

 

 

 Samira Pușcă 

Ioana Andon 
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În data de 27 iunie 2018, la Facultatea de Istorie a 

Universității din București s-au lansat primele două volume ale 

unei serii de 10 ce poartă numele Ziarele românești despre Unirea 

Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Lansarea volumelor a avut 

loc în Amfiteatrul Nicolae Iorga al Facultății de Istorie, având 

drept invitați: președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, 

decanul Facultății de Istorie, Florentina Nițu, directorul Arhivelor 

Naționale, Ioan Drăgan și a istoricului Ion Negrei din Chișinău. 

Inițiatorii și coordonatorii colecției sunt istoricii conf. univ. Marius 

Diaconescu  și lect. univ. Andrei Florin Sora de la Facultatea de 

Istorie din cadrul Universității București. Alături de cei doi 

coordonatori s-a implicat activ un grup de studenți entuziaști: Oana 

Avram, Matei Breazu, Paul Chirică, Ruxandra Dima, Elena 

Lungoci, Andrei Oprea, Mădălina Oprea, Dragoș Sucioaia, Diana 

Tița, Marian Vișan.    

Foto 10. Prezidiul conferinței, în centrul căreia stă acad. Ioan Aurel Pop, 
președintele Academiei Române 
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Volumul 1 poartă titlul Promovarea idealului Unirii 

Basarabiei, Transilvaniei și Bucovinei: 21 martie – 15 decembrie 

1917.  În cele 495 de pagini, sunt cuprinse 376 de articole selectate 

din publicațiile vremii, precum „România”, „Cuvânt 

Moldovenesc” 
284

. 

 „Mișcarea”, „America”, „Soldatul Moldovan”, „Viitorul 

Țării” reprezintă o parte dintre publicațiile utilizate ca surse pentru 

alcătuirea primului volum, care surprind articolele relevante pentru 

recrearea atmosferei din spațiul românesc al perioadei martie–

decembrie 1917.  

Volumul II intitulat Basarabia pe calea Unirii cu România 

16 Decembrie 1917 – 8 Aprilie 1918 „are, în cele 575 pagini 

format B5, un număr de 447 articole selectate din presa epocii, 

care se referă, în majoritatea lor, la pregătirea Unirii Basarabiei cu 

România. Volumul conține și un studiu introductiv în limbile 

română și engleză, care introduce cititorul atât în istoria, cât mai 

ales în publicistica vremurilor respective. Indicele de nume, de 

persoane și de locuri de la sfârșitul volumului este un instrument 

util cercetătorilor”
285

. 

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a vorbit 

publicului despre rolul esențial pe care îl au elitele într-o societate. 

Astfel, domnia sa face o paralelă între elita de azi și elita de atunci, 

                                                           
284 Informaţii  preluate  de  pe  pagina  Ziarişti Online,  disponibilă  la  adresa  de 

internet: www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-

elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-

lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/, consultată în 

data de 02 iulie 2018. 
285 Informaţii  preluate  de  pe  pagina  Ziarişti Online,  disponibilă  la  adresa  de 

internet: www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-

elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-

lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/, consultată în 

data de 02 iulie 2018. 

http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/,
http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/,
http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/,
http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/
http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/
http://www.ziaristionline.ro/2018/07/03/ioan-aurel-pop-popoarele-care-nu-au-elita-nu-au-nici-viitor-exclusiv-ziaristi-online-foto-video-victor-roncea-lansarea-lucrarii-ziarele-romanesti-despre-unirea-basarabiei-bucovinei-s/
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accentuând ideea de misiune pe care aceasta o are, și anume 

continuitatea neamului românesc. De altfel, cu această ocazie, 

domnul Ioan Aurel Pop opinează că menirea unui istoric este aceea 

de a găsi surse, deoarece prin intermediul acestora poți să 

reconstitui trecutul ca un puzzle. Cu alte cuvinte, dumnealui 

susține că istoria se scrie pe surse, motiv pentru care avem datoria 

să lăsăm ceva scris urmașilor noștri. De aceea, lansarea acestor 

două volume reprezintă o moștenire de mare preț lăsată 

generațiilor viitoare.  

Pe de altă parte, academicianul subliniază foarte clar rolul 

presei: „Presa ne ajută să înțelegem cum gândeau oamenii la un 

moment dat”, dar și importanța acestor două volume, deoarece pun 

împreună ziarele epocii care, deși se găsesc în biblioteci, foarte 

puțini dintre noi le mai caută.  

Un alt aspect foarte important cuprins în discursul domniei 

sale este anticiparea și totodată demontarea eventualelor critici ce 

ar putea fi aduse acestor două cărți: faptul că aceste izvoare istorice 

ar putea fi „contaminate”, fiindcă presa este considerată a fi un 

instrument de propagandă. În acest sens, președintele Academiei 

Române reamintește importanța pe care o are un istoric: 

„selectarea a ceea ce este mai aproape de echilibru”.  

În altă ordine de idei, domnia sa amintește de semnificația 

aparte pe care o poartă acest an, un an al Centenarului, pe care 

celebrându-l, „nu facem altceva decât să lăsăm dovezi”, iar 

ceremoniile „sunt un atribut al popoarelor civilizate dacă sunt bine 

făcute”. Totuși, dumnealui atrage atenția asupra faptului că nu este 

suficient dacă ne limităm doar la atât. Astfel, se evidențiază, încă o 

dată, importanța deosebită a celor două volume, dar și a celor care 

vor urma, pentru că „sunt dovada că nu am trăit degeaba”.  

După ce s-a subliniat laudativ rolul celor două volume 

lansate, după ce s-a menționat menirea unui istoric, dar și 



248 
 

importanța izvoarelor, un alt moment-cheie al discursului a fost cel 

în care președintele Academiei Române a vorbit publicului despre 

importanța „elitelor de ieri”, și anume contribuția la înfăptuirea 

Marii Uniri: „Cred că dacă nu aveam o elită responsabilă, nu 

puteam face nimic nici la început de război, nici la final de război. 

Ei au știut să poarte pe umeri menirea lor”.  

Cu acest prilej, domnia sa clarifică un aspect deosebit de 

important, și anume: semnarea actului din 1916 (Convenția 

României cu Antanta din 4/17 august 1916) nu a fost un act de 

trădare, fiindcă nimeni nu putea să știe ce se va întâmpla peste doi 

ani, iar acel act a fost semnat în împrejurări speciale. Domnia sa își 

încheie discursul printr-o puternică afirmație ce îndeamnă la 

reflectare, dar și la fapte: „Popoarele care nu au elite, sau nu o 

onorează în timpul vieții, ci după ce au murit, nu au nici un viitor”. 

Istoricul Ion Negrei din Chișinău susține că în anul 

Centenarului noi nu suntem pregătiți așa cum se cuvine din cauza 

faptului că în plan național există prea puține lucrări de sinteză și 

popularizare a acestui minunat eveniment. La Chișinău, s-a pus în 

circulație un material prin care ni se vorbește despre rolul Sfatului 

Țării din Chișinău, ce este completat de paginile presei, putând 

astfel să ne facem o idee de ansamblu despre ceea ce a însemnat 

Marea Unire. Potrivit domnului Negrei, chiar în condițiile 

revoluției ruse democratice din februarie, la Chișinău s-a 

manifestat bucuria Unirii. De altfel, drumul Basarabiei spre Unire 

a fost scurt și rapid, deoarece basarabenii și-au manifestat spiritul 

național, iar acest lucru se poate vedea și în paginile volumelor 

lansate. Totodată, Ion Negrei vorbește despre elitele cărora le 

datorăm unitatea națională, fiindcă prin consecvența lor au putut 

înfăptui Unirea: „Basarabenii au avut puțini lideri, dar au fost de 

calitate și nu s-au abătut de la drumul lor spre Unire. Basarabenii 

nu aveau alt interes decât cel național”. Un alt agent promotor  al 
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Marii Uniri a fost reprezentat de studenții care s-au implicat activ 

în realizarea idealului național. De aceea, dumnealui se declară 

plăcut impresionat de faptul că astăzi, la 100 de ani, la aceste 

volume au lucrat și lucrează tot studenții.  

Nu în ultimul rând, domnul Ion Negrei afirmă că studenții 

de atunci făceau într-adevăr propagandă, însă cu scopul de a le 

explica oamenilor sensul întâmplărilor și de a nu se abate de la 

idealul național: „Mesajul studenților era clar: noi nu avem alt 

drum decât spre Unire.”. Istoricul Ion Negrei concluzionează prin 

faptul că publicarea acestor volume la București va conduce la 

formarea unui grup competent în problema fenomenului Unirii. 

Istoricul conf. univ. Marius Diaconescu intervine prin a 

spune că, la Chișinău, lansarea acestor volume a fost o adevărată 

sărbătoare națională. Dumnealui declară într-o manieră ludică 

faptul că evenimentul a avut loc vis-a-vis de reședința noului 

președinte al Moldovei, Igor Dodon, prilej cu care: „Mi-am strigat 

cât am putut de tare bucuria”. 

Doctorul Ioan Drăgan și-a început discursul mulțumind 

studenților care au lucrat la acest minunat proiect. Totodată, 

dumnealui îi mulțumește domnului Marius Diaconescu, pentru 

faptul că „este un pionier ce freamătă idei și le pune în practică”. 

De altfel, dumnealui afirmă că în paginile ziarelor vremii nu 

regăsim „limbajul arid” al politicienilor, ci al ziariștilor ce exprimă 

opinia populară, putând astfel observa cum se manifesta spiritul 

național. De altfel, domnul Drăgan susține că: „La noi în realizările 

mari din istorie sunt făcute mai mult cu sufletul decât de minți 

laboratoare. Când sufletul de la țăran pornește șuvoi, atunci istoria 

realizează lucruri extraordinare”. Cu alte cuvinte, anul 1918 a 

reprezentant un an în care nu s-a pus în aplicare un plan politic, ci 

s-a manifestat spiritul național. Potrivit dumnealui, rolul 
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extraordinar al acestor două volume constă în faptul că urmașii pot 

înțelege mai bine ce a însemnat anul 1918 pentru noi. 

Discursul final îi aparține coordonatorului proiectului, 

Marius Diaconescu, care începe prin a mulțumi studenților pentru 

disponibilitate, implicare și nu în ultimul rând entuziasm, dar și 

partenerului său Andrei Florin Sora, alături de care, cu un an în 

urmă, punea bazele acestui proiect. Fiindcă anticipase lipsa unei 

viitoare finanțări, discuția sa cu domnul Sora începuse astfel: „Nu 

am bani, dar am idee”. Astfel, a fost inițiat de la zero un proiect de 

o așa anvergură, care nu ar fi fost posibil fără implicarea atât de 

activă a studenților. Motivul pentru care susține că a ales presa este 

că aceasta reflectă cel mai aproape de adevăr opinia publică, 

arătând astfel cum s-a format ideea de unire.  

Domnul Marius Diaconescu vorbește publicului și despre 

un exemplu de voință și implicare în ceea ce a însemnat ideea de 

unitate națională: Onisifor Ghibu. Acest om a fost primul care a 

scris articole despre faptul că moldovenii sunt români, dar nu s-a 

limitat la atât. Onisifor Ghibu a fost cel care a format o echipă de 

profesori care să predea în limba română, în ciuda faptului că în 

Basarabia nu existau școli în care învățământul să fie în limba 

română. Mai apoi, acesta a înființat ziarul „Ardealul”, prin 

intermediul căruia a promovat ideile unioniste.  

Domnul Diaconescu justifică alegerea numelui prin faptul 

că Ardealul reprezintă unitatea națională: „Acești oameni erau 

convinși că singura cale după război este calea Unirii”. 

Coordonatorul acestui proiect subliniază faptul că unii 

desconsideră presa pentru că o consideră ca fiind asemănătoare cu 

cea de astăzi, însă există o mare diferență: calitatea. Prin urmare, 

presa a jucat un rol foarte de important în realizarea acestui ideal 

național, iar citirea ei astăzi ne ajută să înțelegem mai bine care au 

fost pașii parcurși înspre acest proiect național: Marea Unire. 
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Pentru noi, prezența la această lansare de carte a însemnat 

o incursiune în istorie, diferită de cea pe care o făceam până acum 

răsfoind manualele de istorie, fiindcă așa cum spunea și domnul 

Ioan Drăgan, nu am întâlnit un limbaj arid, greu accesibil, ci unul 

apropiat de înțelesul nostru. De altfel, întâlnirea cu academicianul 

Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, reprezintă de 

fiecare dată pentru noi o prezență care alimentează sentimentul 

datoriei față de neam. Nu în ultimul rând, implicarea activă a 

studenților în acest proiect ambițios a reprezentat o dovadă  a 

faptului că se pot face lucruri mărețe dacă dai dovadă de seriozitate 

și ești dispus să faci sacrificii. 
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Alin Bulumac 

 

Evenimentul a avut loc în data de 30 mai 2018, la ora 

13:00, în sala de conferințe a Institutului de Sociologie, din Calea 

13 Septembrie, nr. 13. La eveniment au fost invitațe următoarele 

persoane: dr. Ilie Bădescu – sociolog, dr. Ion Constantin – istoric, 

dr. Mihai Milca – politolog, dr. Ion C. Popa – sociolog, diplomat și 

autorul cărții Fața nevăzută a agresorului, Pactul Ribbentrop-

Molotov și urmările lui. 

În deschiderea evenimentului, prof. Ilie Bădescu a susținut 

faptul că asemenea întâlniri reprezintă una dintre încercările 

noastre de a ne verifica capacitatea și puterea memoriei în fața 

istoriei, deoarece există o tentativă de falsificare a istoriei. În acest 

sens, trebuie să se ia inițiativă pentru restaurarea unor evenimente 

importante din istoria Europei. Astfel, cartea pe marginea căreia   

s-a discutat reprezintă, în viziunea domnului profesor Ilie Bădescu 

o analiză riguroasă a urmărilor actului pentru România, cât și 

pentru întreaga Europa de Est. De obicei, în cărțile de analiză 

geopolitică, cititorul este obișnuit să observe „schimbări pe 

orizontală”, însă această carte ne prezintă un dualism clasic între 

puterile maritime și cele continentale, cartea propunând o 

geopolitică pe verticală.  

Amintind de ceea ce Dimitrie Gusti spunea, anume că nu 

este cu putință ca Germania lui Goethe să coexiste cu Germania lui 

Hitler, Ilie Bădescu menționează faptul că autorul cărții, I.C. Popa, 

propune o geopolitică distopică, combinând dimensiunile verticale 
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și cele orizontale ale geopoliticii, prezentând fenomene dintr-o 

lume în care valorile se pierd. Din această perspectivă, cartea lui 

Ioan C. Popa, menționează profesorul Ilie Bădescu, analizează în 

amonte situația de dinainte de pactul Ribbentrop–Molotov. Pentru 

a analiza un fenomen de o asemenea anvergură, este necesar să fie 

analizat un secol întreg, doar așa se poate înțelege un asemenea 

sistem de organizare al lumii.  

Hermeneutica geopolitică pune la punct această lume, 

reprezintă modalitatea în care putem înțelege cum funcționează 

lumea și ce tip de discursuri se pot aborda. Marea problemă a lumii 

în care trăim, afirmă profesorul Ilie Bădescu, este faptul că lumea 

românească intră în competiție cu discursuri ce au alte tipare, ceea 

ce duce, uneori, la pierderea memoriei. Pentru ca acest lucru să nu 

se mai întâmple, Europa va trebui să fie reașezată pe structurile ei 

cele bune. În contextul corectitudinii politice, trebuie să fie lansată 

și susținută memoria cea bună a Europei, care este bazată pe 

ordinea Trianonică, ordinea Versailleză, anume ordinea bazată pe 

statele naționale, începând de la Vestfalia la Trianon, căci modelul 

de organizare de tip european este cel al statelor-națiune, iar 

datoria elitelor de azi este de a aminti memoria cea bună a Europei. 

În continuarea evenimentului, a luat cuvântul domnul 

Mihail Milca, care susține faptul că această carte vine pe un fond 

de acumulări din istoria românească. Fiecare carte vine cu o 

perspectivă a momentului când este comemorată. În august 1939, 

lumea a fost stupefiată, deoarece a reprezentat o răsturnare a 

ordinii stabilite până în acel moment. Apropierea dintre cele două 

dictaturi, menționează domnul Milca, a fost doar pentru a se 

împărți sferele de influență, astfel că înainte de împărțirea sferelor 

de influență a fost nevoie de un preambul. Polonia a fost supusă 

unui proces de deznaționalizare și nu doar Polonia, ci toate statele 

care s-au format pe principiile trianonice și wilsoniene, precum 
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Nordul Bucovinei și Basarabia. Aceste teritorii tranzacționate între 

dictatori au avut parte de experiențe cumplite cum, probabil, nu a 

fost în nicio altă parte a Europei.  

În perioada 1989, la Roma, exista un interes crescut pentru 

a devoala aspectele pactului Ribbentrob–Molotov, însă după ce 

Gorbaciov a ajuns la putere, Rusia a devenit o simpatizantă a 

Occidentului, astfel interesul pentru acest subiect a scăzut 

considerabil. 

 Domnul Mihail Milca menționează în continuare faptul că 

pentru români acest eveniment a avut consecințe fatale, deoarece 

până în 1940 românii au avut sabia lui Damocles deasupra capului 

și au rămas compromiși în fața noilor stăpâni ai Europei. Noile 

presiuni asupra României de atunci au demonstrat că consecințele 

sunt imprevizibile pentru populație. Toată disperarea oamenilor 

politici ai țării răzbate din memoriile lui Manoilescu, care s-a 

prezentat cu niște hărți de etnografie în fața lui Hitler, la care 

acesta ar fi spus că „nu am știut de așa ceva” răspunsul oferind 

impresia că va acorda pe viitor curs dorințelor românești. După 

vara lui 1940, Hitler dăduse directivele pentru Planul Barbarossa, 

iar Stalin prinsese gustul ieșirii la strâmtori, făcând schimburi cu 

Bulgaria. Pactul nefiind unul izolat, a favorizat ambii infractori, 

existând antecedente vechi între Germania și Rusia, indiferent de 

regimurile celor două țări. În încheiere, profesorul Milca 

concluzionează prin faptul că ar fi necesar să judecăm ceea ce s-a 

întâmplat acum 100 de ani și să vedem ce nu a funcționat din 

arhitectura Versaillului. 

 În continuare, profesorul Ion Constantin a luat cuvântul, 

accentuând că drepturile care nu se exercită se sting, continuând cu 

precizarea că Bucovina nu a fost nici măcar inclusă în anexele 

pactului, însă URSS a revenit cu pretenția de a ocupa întreaga 

provincie, teoretic, acest lucru fiind prima breșă în raporturile 
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ruso-germane. În încheiere, domnul Ion Constantin menționează că 

încă din Antichitate, Moldova a fost împărțită pe orizontală, nu pe 

verticală, anume Moldova de sus și Moldova de jos. Mai mult 

decât atât, într-un document găsit la Milano, Ștefan cel Mare era 

numit rege al Daciei, subliniind astfel ideea de continuitate. 

 Ultimul invitat care a luat cuvântul a fost autorul cărții,     

I.C. Popa, care a început discursul prin a ne spune că orice 

cercetător este un mărturisitor, amintind de ceea ce Dimitrie Gusti 

spunea: „cine cunoaște adevărul și nu-l spune, se face prietenul 

mincinoșilor”. Din punctul său de vedere, Nicolae Titulescu este 

cel mai reprezentativ diplomat al României, începând cu 

expunerea acestuia despre tratatele de pace din 1923 din Anglia, 

care a reușit începând cu anii 1930 să schimbe diametral decorul, 

prin toate micile alianțe. Premisa era una foarte importantă: 

România devenise România Mare, Basarabia avea dreptul să se 

unească, pe de altă parte, era și recunoașterea SUA a dreptului 

României de a-și întregi teritoriile. În viziunea autorului, România 

Mare a fost un produs al păcii. Principala vină a politicii externe a 

fost bâjbâiala celor doi, rusul și neamțul, care, ca și acum, au 

interese în a împărți lumea în două. În ciuda faptului că România a 

încercat să se zbată, a fost cea care a fost distrusă în favoarea a 4–5 

vecini. Cu excepția Cehoslovaciei, nici un stat nu era în favoarea 

României. După pacea de la Buftea, România a devenit prada 

tuturor, fiind jefuită timp de 80 de ani de zile.  

 Abia după anii 1980, în mod oficial s-a vorbit în România 

despre acest pact, în lucrările România după Marea Unire. În 1989, 

cei de la Chișinău și-au declarat independența, numai că prin 

tratatul cu Ucraina, România a renunțat la partea din Sud și Nord a 

Basarabiei.  

 Pe lângă faptul că Rusia și Germania au fost cei mai mari 

răzvrătiți ai sistemului de la Versailles, este alarmant faptul că încă 
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nu s-a obținut condamnarea pactului Ribbentrop–Molotov, iar în 

tratat frontiera României este cu Rusia. 
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