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Rezumat: 

Articolul de față pune în discuție apariția și evoluția Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, un instrument 

utilizat de către China în procesul de revitalizare a Drumului Mătăsii, cea mai veche arteră comercială a lumii 

cunoscute, mai exact „întreaga rețea antică de rute comerciale, în diversele sale faze de dezvoltare sau involuție, ce 

a legat negustorii Chinei cu cei ai Asiei Centrale, Orientului Mijlociu, Africii și Europei în ultimele 4 milenii” 

(Baltasiu, Bulumac, 2016). Inițiativa reprezintă marea surpriză pregătită de China în politica externă 

internațională, care țintește să depășească etapa de „made in China” și să devină o forță proactivă în geopolitica și 

geoeconomia internațională, adică o super-putere mondială. Din această perspectivă, „putem discuta în termeni de 

reînviere, o dată cu Drumul mătăsii, și a unei pan-idei chineze, care are în centrul său filosofic unitatea (cel puțin) 

economică a blocului euro-asiatic, finanțată și gestionată de la Beijing” (Baltasiu, Bulumac, 2016). 
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Abstract: 

This article discusses the emergence and evolution of the Asian Infrastructure Investment Bank, an instrument used 

by China to revitalize The Silk Road, the world’s oldest commercial artery, namely „the entire ancient network of 

commercial routes, in its various phases of development or involution, which has linked China’s merchants with 

those of Central Asia, Middle East, Africa and Europe, over the past 4 millennia” (Baltasiu, Bulumac, 2016). The 

initiative represents the big surprise prepared by China in international foreign policy, which aims to overcome the 

„made in China” stage and become a proactive force in international geopolitics and geoeconomics , namely a 

world super power. From this perspective, „we can discuss in terms of resurrection, at the same time as The Silk 

Road, and a Chinese pan-idea, which has at his philosophical center the economic (at least) unity of the Euro-Asian 

block, financed and managed by Beijing” (Baltasiu, Bulumac, 2016). 
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Asian Infrastructure Investment Bank: an instrument to revitalize the chinese pan-idea. 

 Articol prezentat în cadrul Simpozionului „Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-XX)”, ediţia a XIII-a, 

secțiunea „Bănci şi burse de valori în epoca de tranziţie (1990-2016)”, ce a avut loc în perioada 21-23 octombrie 

2016 la Oradea 
2
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Ce este AIIB? 
AIIB este abrevierea oficială utilizată a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură. În 

esență, aceasta reprezintă un instrument financiar internațional care a apărut la inițiativa Chinei 

(24 noiembrie 2014) și a presupus, în prima sa formă, aderarea a 21 de membri din spațiul 

asiatic
3
. Din aceste considerente, banca este prezidată de chinezi (Jin Liqun, președintele 

Băncii
4
) și își are sediul central la Beijing.  

Pentru lumea financiară consacrată, AIIB este o bancă de dezvoltare nouă, intrată în 

postura de competitor pe piața internațională: „văzută de cei mai mulţi economişti drept o 

contrapondere la Banca Mondială condusă de Statele Unite, este o iniţiativă a Chinei lansată 

anul trecut şi devenită funcţională la începutul anului” (Ziarul Financiar, 25 august 2016, s.n.). 

Mai exact, banca este prezentată la nivel oficial ca o nouă „instituție financiară multilaterală, 

creată pentru a oferi suportul financiar necesar pentru dezvoltarea infrastructurii și a 

conectivității regionale”
5
 (s.n.) în regiunea Asia-Pacific. 

Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură reprezintă prima manifestare (de tip pro-

activ) a politicii externe chineze din ultimele secole, axată pe o viziune clară: unirea spațiului 

european cu cel al Asiei, sub coordonarea Chinei. Din aceste considerente, de-a lungul 

timpului, s-au purtat discuții extensive cu liderii statelor europene, o adevărată politică de 

diplomație culturală și economică ce a condus la înregistrarea în momentul de față a unui număr 

de 57 de state membre, atât din spațiul european și cel asiatic, precum și din alte părți ale lumii.  

AIIB a devenit operațională începând cu 25 decembrie 2015, după ce a fost validată 

ratificarea sa. În scurta sa activitate, Banca a finanţat, potrivit ultimelor date disponibile, un 

singur proiect în Bangladesh. Dar nu cu mult timp în urmă (septembrie 2016) au fost aprobate 

spre finanțare o serie de alte șase proiecte (pentru Indonezia, Pakistan, Tajikistan etc – multe 

dintre ele fiind în colaborare cu Banca Mondială sau Banca Asiatică de Dezvoltare), în timp ce 

alte șapte își așteaptă validarea (India, Pakistan, Oman, Indonezia), fiind propuse la începutul 

lunii octombrie. 

 

Primele reacții la apariția AIIB 
Primele reacții din partea reprezentanților instituțiilor financiare consacrate sau a liderilor 

din Europa Occidentală și SUA, deci din partea centrului sistemului mondial modern conform 

teoriei lui Immanuel Wallerstein, au fost ori negative
 
ori nu au dat prea mare însemnătate 

inițiativei. 
De pildă, SUA a transmis partenerilor săi să nu adere la calitatea de membru al 

AIIB, poziție susținută și de Japonia: „Behind the scenes, though, the Chinese initiative has set 

off a heated diplomatic battle. America has lobbied allies not to join the AIIB, while Jin Liqun, 
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 Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Oman, Pakistan, Philippine, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan și Vietnam conform articolului „21 

Asian countries sign MOU on establishing Asian Infrastructure Investment Bank” în Xinhuanet, 24 October 2014, 

disponibil la adresa http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm . 
4
 „Jin Liqun Selected President-designate of the Asian Infrastructure Investment Bank". Multilateral Interim 

Secretariat of AIIB. 24 August 2015, disponibil la adresa http://www.aiib.org/html/2015/NEWS_0824/15.html. 

Anterior, bancherul și profesorul Jin a fost the președintele China International Capital Corporation, una dintre cele 

mai importante bănci de investiții chineze, vicepreședintele Băncii Asiatice de Dezvoltare și viceministrul de finanțe 

al Republicii populare chineze. 
5
 „The AIIB, which will be located in Beijing, will be a new multilateral financial institution designed to provide 

financial support for infrastructure development and regional connectivity in Asia” (AIIB official website, disponibil 

la adresa http://www.aiib.org/html/2015/NEWS_0824/15.html). 

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm
http://www.aiib.org/html/2015/NEWS_0824/15.html
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the Chinese official who will head the bank, has shuttled between countries to persuade them to 

sign up. At the bank’s inauguration ceremony, Australia, Indonesia and South Korea were 

conspicuously absent. In public, the concern cited by America and some of the hold-outs has 

been a lack of clarity about AIIB’s governance.” (The Economist, 11 noiembrie 2016). Analiștii 

de la The Economist, o portavoce cunoscută a sistemului neoliberal britanic, aruncă 

inițiativa Chinei în derizoriu: „To the alphabet soup of international development banks (ADB, 

AfDB, CAF, EBRD, IADB), add one more set of initials: AIIB, or for the uninitiated, the Asian 

Infrastructure Investment Bank” (ibidem). Lipsa de susținere, cel puțin la nivel discursiv, din 

partea marilor puteri pleacă de la ideea conform căreia revitalizarea Drumului mătăsii nu este 

altceva decât un curios proiect politic, izvorât din ambiția personală a liderului de la 

Beijing: „Mr. Xi wants a revival of the Silk Road and the glory that went with it.” (The 

Economist, 2 iulie 2016). 

 

Forța financiară a AIIB. Proiect cu termene precise și fonduri uriașe.  
OBOR („one belt, one road”

 6
) este denumirea oficială a proiectului propriu-zis cu 

care Beijingul operează la nivel transcontinental, atât pe uscat, cât și maritim. Acesta 

reprezintă un instrument prin care se planifică gruparea tuturor actorilor regionali și 

internaționali relevanți pentru retrasarea funcțională, în regim de circuit închis, a Drumului 

mătăsii, precum și coordonarea acestei rețele de către o forță unică, „din interior”: China
7
.  

În timp ce capitalul inițial subscris este în jurul a 50 de miliarde de dolari
8,9

, capitalul 

autorizat este în valoare de 100 miliarde de dolari. Altfel spus, AIIB dispune de un fond 

echivalent cu ⅔ din capitalul Băncii de Dezvoltare a Asiei și cu ½ din capitalul Băncii 

Mondiale, ceea ce denotă seriozitatea și dedicarea cu care China își calculează reintrarea sa pe 

scena lumii. 

Forța hotărârii Chinei de a se relansa pe plan internațional prin intermediul proiectului 

OBOR poate fi ușor identificată dacă analizăm primul indicator relevant, anume cel financiar. 

Sume uriașe, de câteva ori mai mari decât celebrul plan Marshall, sunt puse pe tabla de 

șah
10

 de către China: „First, the projects are vast. Official figures say there are 900 deals under 

way, worth $890 billion ... China says it will invest a cumulative $4 trillion in OBOR countries, 

though it does not say by when. Its officials tetchily reject comparison with the Marshall Plan 

which, they say, was a means of rewarding America’s friends and excluding its enemies after the 

second world war. OBOR, they boast, is open to all. But, for what it is worth, the Marshall Plan 

amounted to $130 billion in current dollars.” (The Economist, 2 iulie 2016). 
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 „O centură, un drum”. 

7
 „Chinese officials call that policy “One Belt, One Road”, though they often eviscerate its exotic appeal to 

foreigners by using the unlovely acronym OBOR. Confusingly, the road refers to ancient maritime routes between 

China and Europe, while the belt describes the Silk Road’s better-known trails overland …. OBOR puzzles many 

Western policymakers because it is amorphous—it has no official list of member countries, though the rough count 

is 60—and because most of the projects that sport the label would probably have been built anyway.” (The 

Economist 2 iulie 2016). 
8
 „The MOU specifies that the authorized capital of AIIB is 100 billion U.S. dollars and the initial subscribed capital 

is expected to be around 50 billion dollars. The paid-in ratio will be 20 percent” conform "21 Asian countries sign 

MOU on establishing Asian Infrastructure Investment Bank". Xinhuanet. 24 October 2014, disponibil la adresa 

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.html 
9
„The capital of the bank is $100 billion, equivalent to  2⁄3 of the capital of the Asian Development Bank and about 

half that of the World Bank.” ("The Economist explains". The Economist. 11 November 2014). 
10

 Aluzie la cartea lui Zbigniew Brzezinski. 

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-6


În premieră, ponderea investițiilor chinezești în țările aflate pe coridorul mătăsii 

depășește jumătate din întregul său efort financiar: „In April a Chinese shipping company, 

Cosco, took a 67% stake in Greece’s second-largest port, Piraeus, from which Chinese firms are 

building a high-speed rail network linking the city to Hungary and eventually Germany. In July 

work is due to start on the third stage of a Chinese-designed nuclear reactor in Pakistan, where 

China recently announced it would finance a big new highway and put $2 billion into a coal 

mine in the Thar desert. In the first five months of this year, more than half of China’s contracts 

overseas were signed with nations along the Silk Road – a first in the country’s modern history 

(The Economist, 2 iulie 2016). 

 

Miza AIIB. De ce ne interesează 
Miza proiectului OBOR este legată de dorința Chinei de a ieși din vechea 

paradigmă izolaționistă de după sec. XIV-XV ce a scos China din Istorie și de pe harta 

marilor actori la scara lumii. Cu alte cuvinte, se dorește o reașezare culturală, geoeconomică și 

geopolitică. Însă, pentru a face acest lucru, China înțelege că trebuie să acționeze pe două axe, 

simultan.  

Prima axă face referire la apariția Chinei ca nou pol de putere prin dislocarea celui 

existent (pe calapod nord-american). Mai exact, geopolitica Drumului mătăsii are ca obiectiv 

utilizarea instrumentelor OBOR și AIIB pentru dislocarea SUA și eliminarea rolului său de 

dublu pivot în Atlantic și Pacific: „OBOR matters because it is a challenge to the United States 

and its traditional way of thinking about world trade. In that view, there are two main trading 

blocs, the trans-Atlantic one and the trans-Pacific one, with Europe in the first, Asia in the 

second and America the focal point of each. Two proposed regional trade deals, the Trans-

Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership, embody this 

approach. But OBOR treats Asia and Europe as a single space, and China, not the United States, 

is its focal point” (The Economist, 2 iulie 2016). 

Cea de-a doua axă este dată de dezvoltarea lumii (Asia și Europa) pe un nou 

calapod cultural, printr-o interacțiune culturală și economică ce pleacă de la vest la est, de 

la China până la Mediterană, intermediată de China. În vechime, Drumul Mătăsii era una din 

axele principale în dezvoltarea regiunilor continentului asiatic economic
11

 și cultural (Elisseeff, 

2001), favorizând schimbul socio-cultural între civilizațiile ce intrau în contact (Bentley, 1993, 

33).  

Urmând aceeași logică, astăzi asistăm la încercarea Chinei de a implementa acțiuni 

de reînviere a unei pan-idei
12

, care are în centrul său filosofic unitatea (cel puțin) 

economică a blocului euro-asiatic: pax sinica. „Pax Sinica reprezintă o noțiune conferită 
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„Cu precădere în timpul dinastiei Han (206 î.Hr.-220 d.Hr.), care a avut un rol deosebit de important pentru 

întregul continent, comercializarea mătăsii a ajutat la o dezvoltare fără precedent a rețelei de transport și a spațiilor 

prin care aceasta a trecut (Boulnois, 2005, 66). Timp de peste 2.000 de ani, secretul cultivării mătăsii a fost deținut 

în exclusivitate de către chinezi, fapt ce a menținut China într-o poziție unică, avantajoasă economic și simbolic, 

aproximativ până în sec. VI-VII, când pierde definitiv monopolul producerii mătăsii în fața Vestului. Pe rând, 

secretul ajunge în mâinile Imperiului Persan, Imperiului Roman, Imperiului Bizantin, pentru ca mai apoi să devină 

răspândită în Europa prin producția italiană de secol XIII (Silkroad Foundation, 2000)” (Baltasiu, Bulumac, 2016). 
12

 „Prin pan-idee înțelegem acea „mare idee spațială” (concept ce aparține geopoliticianului K. Haushofer) ce 

presupune o difuziune culturală pe spații largi, ce depășește limite precum granițele naționale. Pan-ideea este, în 

fapt, o atitudine față de spațiu, impusă societăților și popoarelor de către forța (de impunere sau atracție) ce transmite 

respectiva pan-idee. În acest mod, teritoriile popoarelor și statelor devin adeseori spații de cucerit, în care două sau 

mai multe pan-idei sunt concurente” (Baltasiu, Bulumac, 2016). 



perioadei în care China, condusă de dinastiile Qin, Han, Sui, Tang și Ming, a reușit din poziția sa 

de hegemon să ducă o politică internă și externă de pace și securitate în Asia de Est, axată pe 

forța prezenței sale militare, pe încurajarea comerțului pe distanțe mari și pe durata lungă în 

ansamblul Eurasiei, pe clădirea de orașe, pe creșterea standardului de viață și a factorului 

demografic (Pollard et al., 2015, 242; Krech, 2004, 135). Pax Sinica este echivalentă cu perioada 

în care dominante pe continent erau civilizația și cultura chineză, prima sa fază (221 î.Hr. - 220 

d.Hr.) fiind contemporană cu Pax Romana în emisfera vestică a lumii (Plott, 1989, 57), ambele 

dizolvându-se cam în aceeași perioadă, aceea a sec. II-III d.Hr. (Krech, 2004, 135). Mai târziu, 

Pax Sinica a fost revitalizată în timpul dinastiilor Sui (581-618 d.Hr.) și Tang (618-907 d.Hr.) 

(Mahbubani, 2009, 149). Această a doua Pax Sinica a cuprins reunificarea dinastiilor din nord și 

sud și a reprezentat perioada de aur a Chinei, cu creșteri demografice record (de la 50 la 80 de 

milioane de oameni – Ebrey, 1999, 111, 141; Du, 1998, 37; Fairbank și Goldman, 2006, 106) și 

cu cel mai populat oraș al lumii (capitala Chang'an, Xi'an-ul de azi)” (Baltasiu, Bulumac, 2016).  

Astfel, ideal tipul la care astăzi China își calibrează politica externă este Pax Sinica, 

perioada în care proiecția puterii Chinei depășea semnificativ granițele sale continentale, 

atât prin soft-power-ul dovedit, cât și prin hard-power-ul exercitat de-a lungul Drumului 

mătăsii: „Xi Jinping, China’s president, looks back on that era as a golden age, a time of Pax 

Sinica, when Chinese luxuries were coveted across the globe and the Silk Road was a conduit for 

diplomacy and economic expansion” (The Economist, 2 iulie 2016). 

Cu alte cuvinte, asistăm în secolul XXI la renașterea Chinei din punct de vedere 

ideologic, ce își schimbă calitatea din putere activă în putere pro-activă, și ce re-gândește Europa 

și Asia ca un singur spațiu, unitar sub coordonarea sa: „But OBOR treats Asia and Europe as a 

single space, and China, not the United States, is its focal point” (The Economist, 2 iulie 2016). 

Iar unitatea este asigurată de funcționalitatea principalului instrument, Banca Asiatică de 

Investiții și Infrastructură.  

 

În concluzie, sintetizând toate cele de mai sus, putem afirma că, pentru China, lumea 

redevine spațiu de înaintare, ceea ce se va dovedi o uriașă provocare pentru vechii actori globali 

și pentru rețeaua de economii europene și asiatice.  
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Sistemul bancar î n viziunea lui Victor Sla vescu1 

Augustin Poenaru
2
 

 

Rezumat: 

Profesorul Slăvescu este considerat cel mai important istoric bancar al României. Monografiile sale meticuloase 

dedicate fenomenului bancar au contribuit decisiv la cunoașterea actuală a istoriei creditului din România. Victor 

Slăvescu a întocmit cea mai comprehensivă monografie a sistemului de credit din România în contextul perioadei de 

dupa Primul Război Mondial. Acest eveniment a avut loc în anul 1922, prin publicarea „Organizarea de credit din 

România”, în care sunt definite clar programul și metodele de lucru pentru reconstrucția țării. În acest studiu, sunt 

prezentate principalele coordonate considerate a fi adecvate unei instituții de credit. Acestea sunt: obiectivele sale 

trebuie să fie compatibile cu interesele publice ale statului, banca având obligația să facă tot posibilul pentru a 

evita să se transforme într-un instrument politic; activitatea sa trebuie să fie direcționată spre un cerc larg de 

interese, în special pentru finanțarea întreprinderilor economice productive; o instituție de credit nu trebuie să se 

abată niciodată de la două principii: prudență și echilibru; fiecare bancă trebuie să fie conștientă că are obligații 

naționale și sociale, ambele în legătură cu dezvoltarea culturii naționale și cu ajutorarea celor mulți și neajutorați. 

Aceste principii au fost dezvoltate ca parte a unei viziuni comprehensive și originale asupra rolului important al 

finanțelor României. Aceasta este structurată pe trei dimensiuni: consolidarea internă a capitalului autohton, 

permanenta afirmare a acestuia și expansiunea „prin noi înșine”. Pentru atingerea acestor deziderate trebuiau 

dezvoltate fundamentele bancare teoretice. 

 

Cuvinte cheie: Victor Slăvescu, sistem bancar, economie, credit. 

 

Abstract: 

Professor Slăvescu is considered the most important historian of the Romania’s banking system. His meticulous 

monographs dedicated to the banking phenomenon, contributed decisively to the actual knowledge of the credit’s 

past in Romania. Victor Slăvescu has developed the most comprehensive monograph of the credit system in 

Romania in the context of postwar period. This event took place in 1922, when he published „Romania’s credit 

organization”, in which are clearly defined the program and the working methods for the country's reconstruction. 

In this study, are summarized the main coordinates considered appropriate for a credit institution. Thus: the 

objectives had to be compatible with public interests of the State, the bank having the duty to do everything possible 

to avoid to become an instrument of the political power; its activity should be directed towards a wider circle of 

interests, especially to finance productive economic enterprises; a credit institution should never deviate from two 

principles: prudence and balance; every bank should be aware that it has national and social obligations, both in 

relation to helping the many and deprived and developing national culture. These principles were developed as part 

of a comprehensive and original vision of the great Romanian finance’s role. It is structured in three dimensions: 

internal consolidation of the national capital, its permanent affirmation and the expansion ,,by ourselves. To achieve 

these goals, banking theoretical foundations had to be developed.  
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Repere biografice 

Originea. Studiile 
 Victor Slăvescu, economist, om politic, ministru de finanţe, membru titualar al 

Academiei Române (din anul 1939) şi unul dintre membrii fondatori ai Institutul Social Român 

alături de Dimitrie Gusti. Este de asemenea şi unul dintre importanţii istorici ai gândirii 

economice româneşti. El s-a aplecat cu pasiune şi pricepere asupra documentelor de arhivă 

pentru a scoate la lumină aspecte mai puţin cunoscute din trecutul nostru economic. Opera sa 

economică se înscrie pe trei coordonate: istoria economiei naţionale şi a gândirii economice 

româneşti, structura economiei româneşti şi problematica acesteia în prima jumătate a secolului 

al XX-lea – orientare în cadrul căreia sectorul bancar ocupă cel mai important rol – şi teoria 

economică fundamentală. Victor Slăvescu a publicat o monografie impresionantă a Băncii 

Naţionale a României, probând un înalt nivel ştiinţific şi o rigoare documentară demne de 

invidiat. Monografia „Istoricul Băncii Naţionale a României 1880-1924”, elaborată în cadrul 

programului de cercetări ştiinţifice al Insitutului Social Român, a fost pasul făcut de Slăvescu în 

direcţia completării istoriei noastre economice în general şi a sistemului bancar în special.  

 Victor Sălvescu s-a născut la 23 mai/5 iunie 1891 în comuna Rucăr din judeţul Argeş. 

Tatăl lui, Ioan Slăvescu, era colonel activ în armata ţării.  Şcoala primară a urmat-o la Slatina, 

apoi liceul la Piteşti, iar ultimii doi ani la liceul „Gh. Lazăr” din Bucureşti.  Încă din perioada 

când era licean la Bucureşti, audia prelegerile profesorilor faimoşi de la Universitatea Bucureşti. 

În 1911, după susţinerea examenului de bacalaureat, se înscrie la Universitatea din Paris, unde a 

audiat cursurile unor reputaţi economişti cum ar fi profesorii Paul Leroy Beaulieu, Charles Gide 

şi Charles Rist. Apoi s-a transferat în Germania şi s-a perindat pe la mai multe universităţi. 

Conform uzanţelor vremii, un tânăr student putea audia cursurile mai multor profesori de la mai 

multe universităţi. Astfel la Göttingen a făcut economia politică cu Wilhelm Lexis, la München a 

făcut economia cu Lujo Brentano, iar la Halle a susţinut doctoratul cu teza Die Agrarfrage in 

Rumänien („Chestiunea agrară în România”, 1914) cu celebrul profesor Johannes Conrad, 

obţinând titlul de doctor în ştiinţe economico-sociale şi filozofie. Studiul său de doctorat era o 

consecinţă a interesului manifestat pentru problema agrară, în special după răscoala ţărănească 

de la 1907. 

 

Începuturile activităţii 
 Reîntors în ţară în 1915, s-a angajat ca ajutor-contabil la Banca Românească. În paralel a 

început să colaboreze cu revistele „Economia Naţională” şi „Expres” şi ziarele „Universul” şi 

„Democraţia”. Izbucnirea războiului a însemnat chemarea la arme. A fost înrolat ca ofiţer 

voluntar şi a plecat pe front. A fost rănit într-o luptă lângă Braşov, după care a fost spitalizat timp 

de şase luni. La ieşirea din spital a fost din nou trimis pe front, de această dată pe cel din 

Moldova. La Iaşi, Victor Slăvescu a avut ocazia să-i cunoască pe Dimitrie Gusti, Virgil 

Madgearu şi Ion Răducanu, cu ultimii doi punând bazele revistei „Independenţa economică”, 

considerată o publicaţie de referinţă pentru economiştii români din perioada interbelică. Cu toate 

că aveau unele diferenţe de opinii atât profesionale, cât şi de angajare politică, cei trei vor 

colabora întreaga viaţă, fiind şi profesori la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale 

din Bucureşti.  A luat chiar parte la bătălia de la Mărăşeşti. 

 După încheierea războiului în 1918, şi-a reluat activitatea la Banca Românească. A fost 

însărcinat să studieze condiţiile de pe teren în noile provincii unite cu România cu scopul de a 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1914
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1915
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Banca_Rom%C3%A2neasc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Universul
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bra%C5%9Fov
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_M%C4%83r%C4%83%C5%9Fe%C5%9Fti
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1918
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organiza un plan pentru serviciile de bancă şi credit. A petrecut şase luni în Basarabia, aproape 

un an în Bucovina şi aproape doi ani în Transilvania. În această perioadă a venit în contact direct 

cu realităţile social-economice din diferitele regiuni ale ţării şi a acumulat un vast capital de 

cunoştinţe practice. Pe plan profesional a avansat până la postul de subdirector al Băncii. 

 

Director al Societăţii Naţionale de Credit Industrial 
 În anul 1915 se înscrisese în Partidul Naţional Liberal. Pentru că de-a lungul anilor şi-a 

făcut un bun renume ca specialist în economie şi finanţe, a fost remarcat de fruntaşii partidului. 

A strâns legături cu Vintilă Brătianu, care, devenit ministru al Finanţelor, promova politica 

economică „prin noi înşine”. Acesta l-a propus în 1923 pe Slăvescu la funcţia de director al 

Societăţii Naţionale de Credit Industrial, înfiinţată după Marea Unire pentru a sprijini 

dezvoltarea industriei. Cu toate că era foarte ataşat de Banca Românească, a acceptat provocarea 

din partea protectorului său liberal. La Creditul Industrial a găsit o situaţie complicată: lipsea un 

program de activitate, sistemul de împrumuturi era complet corupt. Astfel a început o muncă 

dificilă, presărată cu piedici din cele mai diverse, pentru asanarea şi consolidarea acestei bănci. A 

lucrat timp de 24 de ani la creditul Industrial. În 1927 a fost numit subdirector general, iar 

în 1935 director general. 

 

Activitatea didactică 
 În anul 1925 a debutat în mediul universitar în postul de conferenţiar la Academia de 

Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, la cursul de „Transporturi şi întreprinderi”. 

În 1938 a fost titularizat profesor la catedra de „Monedă”, iar în 1940, după asasinarea colegului 

său Virgil Madgearu, a devenit profesor de Economie politică şi Economie naţională. A publicat 

cursuri de înaltă ţinută ştiinţifică pentru toate cursurile pe care le-a predat (totalizând 6000 de 

pagini de scrieri didactice tipărite). 

 

Activitatea politică. Ministru de Finanţe 
 Între 1925-1926 a fost şi consilier tehnic la Ministerul Finanţelor condus de Vintilă 

Brătianu. În perioada 1927 – 1940 a fost ales de şase ori deputat din partea Partidului Naţional 

Liberal şi o dată senator din partea breslei industriaşilor. A fost subsecretar de stat la Finanţe în 

guvernul I. G. Duca (noiembrie – decembrie 1933), iar după asasinarea primul ministru Duca, a 

preluat portofoliul Finanţelor în guvernul Tătărescu, în perioada de apogeu a crizei economice 

mondiale care lovise România. A demisionat din această funcţie în februarie 1935, după 14 luni 

în care a trebuit să facă faţă corupţiei generalizate de la nivelul statului şi a neînţelegerilor cu 

colegii de partid. 

 Izbucnirea războiului a determinat guvernul să înfiinţeze în 1938 Ministerul Înzestrării 

Armatei, cu sarcina de a aproviziona armata cu armament şi cele necesare apărării ţării. 

În 1939 Victor Slăvescu a preluat conducerea acestui minister, fiind cel mai bun cunoscător al 

situaţiei industriale. A îndeplinit această funcţie timp de 1 an şi jumătate, sub 5 guverne. 

 

 Victor Slăvescu a făcut parte din Institutul Social Român al lui Dimitrie Gusti (din 1921). 

A fost membru în consiliile de administraţie ale mai multor societăţi comerciale şi bancare, 

membru al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (şi preşedinte al acesteia, ales în 

1937), membru în Asociaţia Generală a Economiştilor din România (şi preşedinte al acesteia 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Basarabia&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Bucovina&action=edit&redlink=1
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între 1930 -1937). A făcut parte din Consiliul Superior Economic, Consiliul Superior Bancar. În 

1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, la propunerea lui Dimitrie Gusti, 

iar în 1939 a devenit membru titular al Academiei. Tot în 1936 a fost ales administrator al Băncii 

Naţionale a României. 

 Instaurarea comunismului i-a adus în 1947 îndepărtarea de la catedră şi 

în 1948 înlăturarea din Academia Română. În 1950 a fost arestat pentru „activitate intensă contra 

clasei muncitoare” şi, fără a fi judecat, a fost închis la Sighet, unde era închisă mare parte din 

elita românească. A fost eliberat în 1955, când închisoarea a fost dezafectată. După această 

experienţă traumatică s-a retras din viaţa publică şi s-a dedicat cercetării ştiinţifice. În perioada 

1947 – 1977 şi-a desfăşurat cercetările mai ales la Biblioteca Academiei Române şi la Arhivele 

Statului, elaborând o cantitate uriaşă de material ştiinţific, de studii şi lucrări, numeroase rămase 

în manuscris, însumând zeci de mii de pagini. A decedat la 24 septembrie 1977, la vârsta de 86 

de ani, la Bucureşti. Academia Română l-a repus în drepturi ca membru titular la 3 iulie 1990.
3
 

  

 Profesorul Victor Slăvescu rămâne până astăzi cel mai însemnat istoric al băncilor de pe 

întregul teritoriu al României. Fără monografiile sale meticuloase dedicate fenomenului bancar, 

nici vorbă nu ar putea fi de cunoaşterea efectivă a trecutului creditului în România. 

 Încă de la sfârşitul Primului Război Mondial, Victor Slăvescu s-a preocupat de politicile 

bancare din România, încercând să împărtăşească din experienţa sa de patru ani în cadrul Băncii 

Româneşti. Evidenţiind rolul crucial al creditului într-o economie capitalistă modernă, Victor 

Slăvescu a tras primele semnale de alarmă legate de nevoia existenţei unor baze solide şi 

sănătoase pentru instituţiile de credit ale vremii, interesul său fiind îndreptat  cu prioritate spre 

băncile comerciale mici şi mijlocii (Mugur Isărescu (coord), Surica Rosentuler, Wilhelm Slater, 

Ovidiu Slăvoiu, Sabina Mariţiu, 2001, p. 29). 

 Încă din acea perioadă el s-a angajat în dezbateri privind rolul marii finanţe româneşti în 

soluţionarea problemelor cruciale ale României. De altfel, Victor Slăvescu a elaborat cea mai 

amplă monografie a sistemului de credit din România în contextul perioadei postbelice, lungă şi 

anevoioasă în opinia experimentatului bancher. Acest eveniment a avut loc în 1922, prin 

publicarea lucrării „Organizaţia de credit a României’’, în care sunt definite clar programul şi 

metodele de lucru avute în vedere pentru reconstrucţia ţării. În finalul acestei lucrări autorul a 

schiţat coordonatele manageriale considerate oportune pentru funcţionarea unei instituţii de 

credit. Astfel, obiectivele acesteia trebuiau să fie compatibile cu interesele obşteşti ale statului, 

banca respectivă având datoria de a face tot posibilul pentru a evita să devină un instrument de 

partid. Activitatea sa trebuia direcţionată spre un cerc mai larg de interese, mai ales spre 

finanţarea întreprinderilor economice productive. O instituţie de credit nu trebuia să se abată 

niciodată de la două principii: prudenţa şi echilibrul. Orice bancă trebuia să fie conştientă că are 

obligaţii naţionale şi sociale, atât în legătură cu ajutorarea celor mulţi şi lipsiţi cât şi pentru 

dezvoltarea culturii naţionale (Slăvescu, 1922, passim).  

 Profesorul Slăvescu reiterează în această lucrare 15 principii de conducere ale unei bănci 

comerciale în contextul economic şi social al acelor ani, enunţate pentru prima dată în 1920 cu 

prilejul aniversării primului deceniu de activitate a Băncii Româneşti. Aceste principii au fost 

elaborate ca parte integrantă a unei viziuni cuprinzătoare şi originale asupra rolului „marii 

finanţe româneşti’’(Slăvescu, 1922, passim), pentru a cărei consolidare internă, afirmare şi 

                                                           
3
 Biografie preluată din lucrarea Viaţa şi opera lui Victor Slăvescu în Restitutio BNR, nr. 1, octombrie 2001, 

coordonată de prof. univ. dr. Mugur Isărescu. 
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expansiune autorul încearcă să ofere atât un suport teoretic, cât şi un cadru adecvat de politici 

financiar-bancare şi macroeconomice. 

 

 Cele 15 principii sunt următoarele:  

1. „Evitarea concentrării într-o singură mână a întregii activităţi economice” 

(Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 32). 

 Acest principiu, pe care profesorul Slăvescu în situează, deloc întâmplător, pe prima 

 poziţie în ierarhia celor 15, este abordat atât din perspectiva generală a bunei 

 funcţionări a oricărui sistem bancar, cât şi din cea a situaţiei economiei româneşti în 

 perioada imediat următoare Marii Uniri. În efortul de structurare a unei economii 

 puternice şi bine articulate, în noile hotare, dar şi în noile circumstanţe social-politice de 

 după încheierea primului război mondial, Victor Slăvescu acordă o mare importanţă 

 unor instituţii bancare româneşti, între care să se instaureze un climat de competiţie 

 loială, ba chiar mai mult decât atât: „o colaborare sinceră’’. 

2. ,,O instituţie mare financiară nu poate fi considerată ca funcţionând în mod normal 

şi interesele ei permanente şi de viitor nu pot fi asigurate, decât dacă activitatea ei 

cadrează cu interesele obşteşti ale (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, 

p. 32).  

Băncile şi statul, în viziunea profesorului Slăvescu, trebuie să adopte atitudinea unor 

aliaţi care promovează şi aplică seturi de politici coerente şi consistente, iar subordonarea 

faţă de interesul naţional trebuie aşezată de către marile instituţii  bancare înaintea 

,,siguranţei şi beneficiilor ce pot fi obţiunute’’ dintr-o operaţiune sau alta.  

3. ,,O instituţie bancară trebuie să evite a fi un instrument de partid. O instituţie 

financiară care ar fi condusă de interese politice nu-şi poate asigura bunul ei mers” 
ale (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 33).  

4. ,,Banca nu poate face exploatări directe, fie industriale, comerciale sau agricole; ea 

rămâne la rolul de a finanţa asemenea întreprinderi” (Slăvescu, 1922 apud Mugur 

Isărescu (coord), 2001, p. 33). 

5. ,,O bancă mare are rolul de creatoare şi întărire a caracterului naţional al vieţii 

economice” (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 34).  

 Acest  principiu are ca o derogare-paradoxală la prima vedere - de la regula încadrării 

 stricte a băncilor în rolul de finanţatoare ale întreprinderilor productive. Slăvescu 

 precizează însă că această misiune este una suplimentară, care se adaugă la activitatea 

 propriu-zisă a băncii şi că firmele comerciale şi industriale, la a căror iniţiere, funcţionare 

 şi dezvoltare băncile trebuie să-şi aducă o contribuţie importantă, acordându-le 

 finanţarea necesară pe cale de credit, trebuie să aibe drept sursă a capitalurilor 

 publicul larg. 

6. ,,O bancă mare nu are căderea să împrumute bani percepând în afară de dobânda 

convenţională, comisioane globale sau participaţiuni la beneficii’’ (Slăvescu, 1922 

apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 34).  

Băncile trebuie să promoveze transparenţa şi claritatea în raporturile cu beneficiarii de 

credite. Deoarece preţul creditului bancar este dobânda, banca nu este îndreptăţită să 

pretindă alte categorii de venituri de la clienţii săi. 

7. ,,O bancă nu poate specula buna credinţă a clientelei sale” (Slăvescu, 1922 apud 

Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 34). 
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 Acest principiu adaugă o nouă valenţă, de natură etică, raporturilor dintre bancă şi 

 client: corectitudinea şi buna credinţă reciprocă. Victor Slăvescu militează pentru ceea 

 ce astăzi se numeşte ,,parteneriat în afaceri’’, punând în evidenţă importanţa unei 

 atitudini constructive, de cooperare, din care ambele părţi implicate, banca şi 

 întreprinderea productivă, să aibă de câştigat. 

8. ,,Instituţia bancară trebuie să aibă şi să rămână cu caracter naţional, chiar şi atunci 

când colaborează la ea capital străin” (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 

2001, p. 34). 

Victor Slăvescu acorda o atenţie deosebită participării băncilor româneşti la înfiinţarea şi 

dezvoltarea de noi întreprinderi productive în calitate de finanţator. Băncile trebuie să 

urmărească organizarea de început a acestor firme, conducânu-le astfel primii paşi pe 

calea cea bună. În viziunea acestuia, banca are răspunderea încrederii dată de public şi 

afacerea trebuie să reuşească; altfel creditul şi autoritatea bancii pot fi ştirbite.  

9. ,,În ceea ce priveşte colaboararea cu capitalul străin, Victor Slăvescu stabileşte 

următoarele norme de conducere: a),, nu avem în acest moment decât prea puţină 

nevoie de capital din afară, din cauză că inflaţia monetară a ţării înlesneşte găsirea 

capitalului pe loc; b) capitalul străin este sau poate fi util pentru experienţa şi 

specialitatea ce ar aduce-o în acelaşi timp sub formă de colaborare reală, pentru a 

face şcoală sau pentru a fi procuratori de maşini şi materii prime’’ (Slăvescu, 1922 

apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 35). 

Acest principiu reflectă momentul imediat următor încheierii primului război mondial, 

când liberalii erau extrem de preocupaţi de promovarea capitalului autohton. Cu timpul, 

abordarea lui Victor Slăvescu s-a nuanţat, el revenind asupra acestor idei, acordând o 

importanţă deosebită şi investiţiilor externe. 

10. ,,O instituţie financiară mare trebuie să fie întotdeauna prevăzătoare”. (Slăvescu, 

1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 35). 

Prevederea înglobează nu doar aspecte de natură strict financiară, ci şi elemente de 

interes larg, public sau social. Efectele reputaţionale, despre care se discută atât de mult 

în prezent când sunt analizate raţiunile şi consecinţele unor decizii şi politici din 

domeniul financiar bancar, nu au fost ignorate de Slăvescu.  

11. ,,Trebuie să se dea muncii situaţia şi rolul întreg ce i se cuvine. Prin încurajarea şi 

canalizarea micilor economii să le facă a participa la beneficiile prosperării 

generale’’ (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 36). 

 În formularea şi argumentarea acestui principiu, Victor Slăvescu îmbină abordarea 

 managerială a directorului de bancă comercială cu perspectiva largă a economistului şi a 

 omului politic vizionar preocupat de imperativele unei dezvoltări armonioase a societăţii 

 româneşti.  

12. ,,Este în interesul oricărei instituţii să nu facă din societatea ei o casă închisă, să nu 

recurgă veşnic numai la aceeaşi acţionari de câte ori va face apel la capital’’ 
(Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 37). 

 Victor Slăvescu atrage atenţia asupra unei alte coordonate extrem de importante a 

 deschiderii instituţiilor financiare către marele public, înscrisă în acelaşi efort generos şi 

 inteligent de a democratiza capitalul. 

13. ,,O bancă mare nu poate lucra în contrazicere cu interesul obştesc. Fără a năzui să 

ia asupra-şi din instrumentele mari ale economiei naţionale, o instituţie financiară 

naţională poate colabora la dezvoltarea vieţii locale active, în participare cu 
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judeţele, comunele şi cu Statul” (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 

37).  

Caracterul de instituţie publică al unei bănci, şi mai ales a unei bănci mari, prin însuşi 

specificul operaţiunilor pe care le efectuează, implică, în abordarea lui Slăvescu, 

asumarea unor responsabilităţi sporite faţă de întreaga societate. 

14. ,,O mare instituţie nu poate refuza să ajute operaţiile financiare ale administraţiilor 

publice, însă ea trebuie să caute a avea în faţă o administraţie serioasă şi o operaţie 

de natură să garanteze banii daţi şi rapida lor lichidare” (Slăvescu, 1922 apud Mugur 

Isărescu (coord), 2001, p. 37).  

Victor Slăvescu are în vedere desfăşurarea unor operaţiuni financiare corecte şi lipsite de 

orice echivoc între bănci şi administraţia publică, având la bază garanţii acoperitoare şi 

angajamente ferme în ceea ce priveşte îndeplinirea de către autorităţile statului a 

obligaţiilor ce le revin. 

15. ,,O mare instituţie financiară mai trebuie să ştie să contribuie cu o parte din 

beneficiile sale la opere de interes general” (Slăvescu, 1922 apud Mugur Isărescu 

(coord), 2001, p. 38). 

,,Capitalul are obligaţii naţionale şi sociale de care trebuie să-şi amintească’’, afirmă 

Slăvescu. Cultura naţională şi categoriile mai puţin favorizate ale populaţiei ar trebui 

sprijinite de către marile bănci româneşti, întrucât numai un efort de solidaritate naţională 

şi conştientizarea responsabilităţilor instituţiilor care doresc să facă parte din elita 

„finanţei naţionale” le au faţă de ţară le vor permite acestora să-şi sporească forţa  şi 

prestigiul (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 38). 

 

 Concepţia lui Victor Slăvescu privind rolul finanţelor româneşti era structurată pe trei 

coordonate, şi anume: consolidarea internă a capitalului autohton, permanenta afirmare a 

acestuia şi expansiunea ,,prin noi înşine”, considerând că ,,viaţa economică a unei ţări valorează 

atât cât valorează instituţiile financiare care o conduc şi o alimentează” (Mugur Isărescu (coord), 

2001, p. 38). Pentru atingerea acestor deziderate trebuiau dezvoltate fundamentele bancare 

teoretice. Prin analiza amănunţită şi diagnosticarea exactă a fenomenelor economice româneşti, 

Victor Slăvescu a reuşit să contureze situaţia economică, dar mai ales necesitatea sistemului 

monetar şi de credit autohton.   

 În direcţia consolidării sectorului bancar, Victor Slăvescu în calitate de director la Banca 

Românească, propunea o nouă abordare a politicii de personal, nu doar sub aspectul recrutării şi 

remunerării conform pregătirii, ci şi sub cel al posibilităţii angajaţilor de a participa la beneficiile 

instituţiei respective. Acest demers a fost pus în practică de Banca Românească în 1919, când   

10% din beneficiul net a fost acordat funcţionarilor săi. Este de remarcat faptul că, la multă 

vreme după această iniţiativă întreprinsă de Victor Slăvescu şi de bancă, în literatura şi practica 

internaţională s-a discutat despre sisteme de distribuire a beneficiului, luând amploare un bogat 

arsenal de astfel de instrumente: acţiuni gratuite cu dividende, garantare de acţiuni colective, 

acţiuni distribuite la un curs sub valoarea lor nominală şi reală (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 

40). 

 Tratând problema primejdiei abuzului de credit abuzului de credit care a urmat stabilizării 

monetare din 1929, Victor Slăvescu caracteriza băncile ca fiind nişte seismografe care 

înregistrau fidel modificările din economie, subliniind faptul că mărirea dobânzii din anii 

premergători marii crize, conjugată cu lipsa puterii de plată de debitorilor, a avut două efecte 

principale, şi anume sporirea datoriilor cu dobânzile acumulate şi imobilizarea băncilor prin 
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plasamente nelichide (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 45). Bun cunoscător al agriculturii 

româneşti, Victor Slăvescu a acordat o atenţie sporită efectelor crizei economice asupra 

României, ţară preponderent agrară, iar din acest punct de vedere a caracterizat relaţia dintre 

bancă şi debitorii săi drept una de solidaritate (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 45). 

 Spirit liber şi optimist, fin observator al sistemului bancar românesc, Victor Slăvescu îşi 

exprima convingerea că o criză economică, pe lângă pierderile pe care le provoacă, are şi valoare 

educativă incontestabilă şi că perioadele dificile din viaţa oricărei ţări sunt de natură a 

împrospăta mediul economic. Soluţia ieşirii din criză a instituţiilor bancare o reprezenta 

concentrarea acestora. Băncile româneşti sufereau de o criză de adaptare, neînţelegând la timp 

simptomele crizei care apăruseră în viaţa economică a României. Dacă se recurgea la 

concentrarea unităţilor bancare, economia românească ar fi putut beneficia de o reţea de credit 

mai solidă şi mai bine amplasată în teritoriu. Dar pentru ca această acţiune de organizare a vieţii 

bancare să poată fi pusă în practică era nevoie, susţinea Victor Slăvescu, de acţiunea simultană a 

statului şi a Băncii Naţionale (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 46). Statul putea interveni prin 

asigurarea unui cadru legal şi prin acordarea de avantaje fiscale băncilor care fuzionau, iar Banca 

Naţională, cea care cunoştea intimitatea tuturor băncilor, trebuia să-şi îndrepte creditele cu 

predilecţie către acestea.  

 Începându-şi activitatea profesională şi ştiinţifică în anii neutralităţii, Victor Slăvescu şi-a 

încheiat-o cu un sfert de veac înainte de finele secolului al XX-lea. A trăit două războaie 

mondiale şi a avut şansa de a participa activ la construirea României Mari. A fost, de asemenea, 

martorul instalării puterii comuniste şi al dezastrului politic, social şi economic pe care ţara l-a 

trăit după acest moment. Datorită îndelungatei perioade de profunde transformări pe care a trăit-

o, este dificil ca personalitatea excepţională a lui Victor Slăvescu şi concepţia acestuia asupra 

sistemului bancar să fie descrise în cateva pagini. Având în faţă un asemenea om, de desăvârşit 

profesionalism şi de înaltă rectitudine morală, poate cea mai potrivită caracterizare a fost făcută 

de Gheorghe Tătărăscu, după ce Victor Slăvescu a demisionat din echipa guvernamentală a 

acestuia, în februarie 1935: ,, prea profesor, prea ortodox’’ (Mugur Isărescu (coord), 2001, p. 

76). 
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Rezumat: 

Lucrarea de față își propune să ofere o viziune de ansamblu asupra importanței raționalității în comportamentul 

economic, plecând de la contribuțiile teoretice ale lui Max Weber și Immanuel Wallerstein. Pentru a explicita acest 

lucru, materialul debutează cu clarificarea conceptului central de raționalitate din perspectivă weberiană. De 

asemenea, vom introduce conceptul de acțiune socială pentru a lămuri două noțiuni esențiale în relație cu aceeași 

componentă a raționalității: raționalitatea formală și raționalitatea substanțială. Astfel, vom argumenta că, în 

funcție de componenta raționalității, putem identifica tipuri speciale de acțiune economică într-o societate. Un alt 

pilon teoretic al lucrării este teoria lui Immanuel Wallerstein care privește lumea în termenii unui sistem mondial 

modern, împărțită în centre, semiperiferii și periferii. Însă, teoria o vom aborda tot prin lentila raționalității de 

sorginte weberiană, axându-ne pe tipurile de ordine și logică social-economică. Lucrarea de față argumentează 

faptul că centrul sistemului mondial modern va căuta întotdeauna, pentru a-și menține poziția de centru, impunerea 

tipului său specific de raționalitate în afara cadrelor societale, mai exact în societățile (semi)periferice. Iar tocmai 

această impunere structurală generează efecte de cele mai multe ori nocive în parcursul dezvoltării (semi)periferiei. 

Pentru a sublinia trei dintre consecințele transferului de raționalitate dinspre centru înspre (semi)periferie vom 

utiliza teorii și argumente ce aparțin unor autori precum Gunder Frank (primul care introduce conceptul de 

dezvoltare a subdezvoltării), Samir Amin (ce își aduce contribuția prin teoria schimbului inegal), Herbert Marcuse 

(teoria nevoilor false) și J. Baudrillard (teoria consumului de semne). 

 

Cuvinte cheie: raționalitate, acțiune socială, sistem mondial modern, dezvoltarea subdezvoltării, schimb inegal. 

 

Abstract: 

The aim of this material is to provide an overview of the importance of rationality in the economic behavior, based 

on theoretical contributions of Max Weber and Immanuel Wallerstein. To explain this, the material begins by 

clarifying the central concept of rationality from the Weberian perspective. Also, this material introduce the concept 

of social action to clarify two basic concepts that are in relation to the same component of rationality: formal 

rationality and substantial rationality. Thus, we argue that, depending on the type of rationality, we can identify 

specific types of economic action in a society. Another pillar of this material is Immanuel Wallerstein's theory in 

which the world in terms of a modern world system is divided into centers, semiperipheries and peripheries. This 

theory is supposed to watch everything through the lens of the original Weberian rationality, focusing on the types 

of logic and socio-economic order. This material argues that the center of the modern world system will always seek 

to maintain the center position, imposing its type of specific rationality on the societies that are considered 

(semi)peripheral. This imposing rationality generate structural effects often harmful during the development of 

(semi)periphery. In order to highlight those three implications of the transfer of rationality from the center to 

(semi)periphery, this material will use theories and arguments that belong to authors such as Gunder Frank (first to 

introduce the concept of development of underdevelopment), Samir Amin (who contributes the theory of unequal 

exchange ), Herbert Marcuse (theory of false needs) and J. Baudrillard (theory of consumption letters). 

 

Tags: rationality, social action, modern world system, the development of underdevelopment, unequal exchange. 
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Definiții de lucru. Raționalitatea. 
Conceptul central al prezentei lucrări este, după cum am afirmat deja, cel de raționalitate. 

Cu toate că la nivel teoretic nu există o definiție general convenită a conceptului, putem opera cu 

următoarea clarificare: raționalitatea reprezintă „capacitatea de a face distincţia dintre scopuri şi 

mijloace” (Baltasiu, 2007, p. 312). 

În volumul Economie și societate, raționalitatea apare ca una din temele majore și 

recurente discutate și teoretizate de sociologul german. Weber reprezintă unul din puținii 

gânditori din domeniul științelor sociale ce încearcă nu doar definirea raționalității, ci și 

realizarea unei tipologii ce se poate transforma într-un instrument de lucru. Cu toate acestea, 

lipsa de claritate ce învăluie analizele weberiene în privința raționalității este observată de mai 

mulți gânditori care încearcă să realizeze sinteze ale chestiunii (a se vedea Stephen Kalberg, Max 

Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in 

History, The American Journal of Sociology, Vol. 85, No. 5 (Mar., 1980), pp. 1145-1179). 

Revenind la tipologia raționalității, Weber argumentează existența a patru tipuri ce devin 

parte componentă a proceselor de raționalizare pe toate palierele societale și/sau procesele 

civilizaționale, cu impact direct asupra tipologiei actorului social: raționalitatea practică, 

raționalitatea teoretică, raționalitatea substanțială și raționalitate formală. Dintre aceste 

categorii, vom opera în următoarele secțiuni cu două dintre ele: raționalitatea substanțială și 

raționalitate formală. 

„Acțiunile formal raționale sunt subsumate acţiunii economice şi se referă la gradul de 

extindere al calculabilităţii în procesul economic” (Baltasiu, 2007, p. 317). Astfel, când facem 

referire la acțiunile sociale orientate formal-rațional, avem în vedere în special acțiunile 

economice. Ele sunt specifice unor actori sociali precum instituțiile deoarece acestea și-au 

dezvoltat un proces laborios de calculabilitate a fiecărei acțiuni orientată economic, cu scopul de 

a-și atinge obiectivele propuse.  

„Acțiunile substanțiale se referă la principiile efective după care actorii acţionează” 

(Baltasiu, 2007, p. 317). Raționalitatea substanțială trimite la organicitatea raționalității, la 

aspectul ei comunitar și se referă la toate acțiunile întreprinse de un individ sau un grup de 

indivizi în conformitate cu un set de valori și norme care nu sunt impuse de nici o altă autoritate 

exterioară. Acestea [valorile și/sau normele] sunt adoptate în mod organic de către individ sau de 

grupul din care face parte. Specific acestui tip de raționalitate este faptul că orientarea acțiunii 

depășește cadrele raționalității formale și se face în funcție de un set foarte clar de principii ce 

izvorăsc din „zona profundă a acţiunii omeneşti, ... aşa-numitele scopuri ultime, de esenţă etică, 

religioasă sau de altă natură (Weber, vol.I, p. 85 apud idem). 

Astfel, ajungem la un tip special de tensiune la nivelul indivizilor sau comunităților, ce 

poate surveni în urma ciocnirii a celor două tipuri de raționalități, cea substanțială și cea 

formală: „Raţionalitatea generală a sistemului poate intra oricând în contradicţie cu scopurile 

indivizilor. Ruptura dintre cele două raţionalităţi generează nevroze. Sistemul capitalist, ca 

ansamblu, încă nu este prea serios afectat de această problemă, datorită rolului predominant pe 

care îl mai are încă raţionalitatea instrumentală – p. 318, (economică) la nivelul întreprinderii 

occidentale. Problemele se manifestă vizibil, deocamdată, la nivelul actorilor individuali” 

(Baltasiu, 2007, pp. 317-318). Câteva din efectele unei astfel de ciocniri a raționalităților va fi 

discutată mai pe larg în secțiunea „Consecințe ale dezvoltării subdezvoltării”. 



Definiții de lucru. Sistemul capitalist și raționalitatea. 
Capitalismul este, mai întâi de toate, un tip special de ordine politico-economică și logică 

social-culturală apărut la mijlocul secolului XVI. Trăsătura sa definitorie este că reprezintă o 

specie a acțiunii economice orientată întotdeauna spre profit (Baltasiu, 2007, p. 306).  

De interes pentru lucrarea de față este natura acestei orientări înspre profit prin 

raportare la conceptul de raționalitate, pentru că urmărirea profitului nu este în mod 

necesar o acțiune rațională (Baltasiu, 2007, p. 311).  

Max Weber propune o tipologie a capitalismului în funcție nivelul de raționalitate aplicat, 

mai exact de tipul de orientare către obținerea de profit: capitalismul modern (de tip civilizator, 

specific lumii occidentale) și capitalismul politic (numit și „de pradă” din pricina manierei în 

care „consumă” societatea în care pătrunde, de regulă de tip periferial). În ceea ce privește 

capitalismul modern, acesta posedă o raționalitate avansată „care se referă la fundamentarea 

actului economic pe planificarea (calculabilitatea) cât mai riguroasă” (ibidem). Pe de cealaltă 

parte, capitalismul politic conține o „doză ridicată de iraţionalitate ... în raport cu 

mecanismele de piaţă” (Baltasiu, 2007, p. 310). Mai precis, dintre „toate tipurile de capitalism 

doar cel modern este considerat de Weber raţional din punct de vedere economic, ceea ce este tot 

una cu a spune că orientarea spre profit nu generează obligatoriu raţionalitate” (idem, p. 308). 

Din punct de vedere al contextului, capitalismul modern axat pe o raționalitate coerentă, 

clară, avansată este identificat „[d]oar în lumea occidentală [unde] există întreprinderi 

capitaliste organizate raţional, ce posedă capital fix, muncă liberă [salariată], specializarea 

raţională şi combinarea funcţiilor, [doar acolo] întâlnim distribuirea funcţiilor productive pe 

baza întreprinderilor capitaliste, relaţionate într-o economie de piaţă.” (Weber, vol.I, p. 165, 

s.n. apud Baltasiu, 2007, p. 310). Acesta s-a „dezvoltat începând cu secolul al XVI-lea pe baza 

unui proces unic care a început ca raţionalitate de valoare (etica protestantă) şi s-a metamorfozat 

într-o puternică raţionalitate instrumentală” (Weber, vol.I, p. 479 apud idem, p. 309). 

Pe de cealaltă parte, capitalismul politic reprezintă „o formă slab raţionalizată de 

capitalism, care are chiar accente prădalnice în raport cu societatea” (Baltasiu, 2007, p. 309) în 

care pătrunde. Capitalismul politic este specific (semi)periferiei sistemului mondial modern și 

apare în situațiile în care se pot identifica „prelevări prădalnice coordonate dinspre sfera 

politicului ... afaceri garantate politic în situaţii de dominaţie prin forţă ... tranzacţii neobişnuite 

cu structuri politice” (Weber, vol.I, p.165 apud ibidem). 

 

Sistemul mondial modern. 
Teoria sistemului mondial modern aparține lui Immanuel Wallerstein și este cel de-al 

doilea pilon teoretic al acestei lucrări, după contribuțiile lui Max Weber amintite mai sus. 

Sistemul mondial modern reprezintă, prin maniera sa de dezvoltarea de-a lungul timpului, un 

exemplu concret de manifestare al acțiunilor formal raționale, pe de-o parte, și al celor 

substanțiale, pe cealaltă parte. Mai jos vom prezenta pe scurt contribuția teoretică a lui 

Wallerstein pentru ca mai apoi să o conexăm cum teoria raționalității de la Weber. 

Wallerstein arată că lumea poate fi gândită în termenii unui sistemul economic mondial, 

ce își găsește originea în secolul al XVI-lea. În comparație cu formele anterioare de organizare a 

lumii (imperiile), sistemul mondial, la nivel ideatic, se situează deasupra practicilor de 

redistribuire a veniturilor dinspre periferie spre centrul politic, mai exact practică un tip special și 

avansat de distribuție rațională a muncii (în raport cu interesul centrului). Mai mult, Wallerstein 

teoretizează tipurile de societăți ce compun sistemul mondial: centre, semiperiferii și periferii.  



„Centrul sistemului posedă cele mai înalte tehnologii şi salarii, are forţa bancară 

dominantă, semiperiferia constă din societăţi decăzute din condiţia de centru sau candidate la 

poziţia dominantă, având o putere tehnologică şi o piaţă internă semnificativă, însă insuficient de 

dezvoltată pentru a hotărî asupra principalelor tendinţe politice şi economice, iar periferiile 

compun societăţile salahorizate, unde munca este constant subremunerată şi supraexploatată, 

unde activităţile de export, oricât de dezvoltate, nu produc dezvoltare şi unde activităţile sociale 

sunt puternic dependente de un sector exportator monocolor, dimpreună cu o viaţă politică 

agitată şi controlată de diverse grupuscule şi clici” (Baltasiu, 2003, p.217). 

Conform acestor definiții sintetizate, putem înțelege că tendința centrului/metropolei este 

de a-și consolida sau, mai mult, extinde zona de influență în scopul menținerii poziției de centru. 

Astfel, logica sistemului mondial modern implică relații de subordonare între centru și 

(semi)periferie, de pe urma cărora cel dintâi are de câștigat. Între aceste relații de subordonare ne 

referim inclusiv la raționalitatea acțiunilor economice, ce suferă un transfer dinspre centru înspre 

periferie.   

Reamintim faptul că raționalitatea este caracterizată prin calculabilitatea raportului dintre 

scopuri și mijloace (Baltasiu, 2007, p. 312). Pentru ca acest raport să fie ușor de gestionat, 

finalitatea acțiunilor economice ale centrului în cadrul sistemului mondial modern este dată de 

maximizarea profiturilor concomitent cu consolidarea poziției de centru. Astfel, metropola va 

căuta să declanșeze o serie de acțiuni economice în cadrul (semi)periferiei care nu vor genera 

mecanisme proprii de dezvoltare în afara centrului. În acest fel, se declanșează și întreține un 

sistem prin care se creează o dependență tot mai puternică a (semi)periferiei față de centru. Din 

punct de vedere al raționalității, putem afirma, astfel, că (semi)periferia nu funcționează după 

propriul său tipar al raționalității ci i se impune din exterior raționalitatea centrului (logica 

sistemului mondial modern).   

Un exemplu de acțiune economică în cadrul sistemului capitalist reprezintă investiția 

centrului (privatizări, concesionări, deschideri de afaceri, etc.) în cadrul societăților 

(semi)periferice cu scopul de a genera un profit ce depășește capitalul investit inițial. La prima 

vedere, o asemenea investiție poate genera o ridicare a nivelului de trai prin creșterea numărului 

de locuri de muncă sau creșterea salariului într-un domeniu particular de activitate. Însă, aici se 

impune să facem  câteva observații de fond. 

În primul rând, scala salariilor la nivelul sistemului mondial modern reflectă același 

raport de subordonare între centru (care posedă cele mai înalte salarii) și (semi)periferie (care 

posedă salariile slab remunerate). Reamintim că logica sistemului mondial modern și tipul de 

raționalitate practicat de centru în cadrul acestuia sunt orientate către maximizarea profiturilor și 

păstrarea statutului. Altfel spus, orice investiție a centrului în societăți (semi)periferiale va 

menține acest raport de inegalitate din punct de vedere al prețului muncii pentru că însăși 

rațiunea de a exista a centrului depinde de existența unor societăți periferiale subordonate de pe 

urma cărora să câștige. 

În al doilea rând, există din punct de vedere economic o diferență semnificativă între 

nivelul de trai și calitatea vieții, care nu se îmbunătățesc prin creșterea PIB-ului. Mai exact, 

există o diferență majoră între PIB (Produs Intern Brut) și PNB (Produs Național Brut). PIB-ul 

măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse pe teritoriul unei țări, însă profitul realizat în 

urma acestora este redirecționat către țara de origine a acționarilor. PNB face referire la 

totalitatea bunurilor și serviciilor produse pe teritoriul unei țări de către producătorii/acționarii 

autohtoni. Altfel spus, PNB reflectă cu adevărat starea economică a unei țări deoarece măsoară 

toate veniturile care sunt produse și rămân în economia națională (din aceste venituri o parte se 



întorc la bugetul de stat, venituri care mai apoi se regăsesc în salarii, pensii, infrastructură, 

apărare, comerț etc.). Din acest punct de vedere, orice acțiune economică a centrului în cadrul 

societăților (semi)periferiale va duce la creșterea PIB-ului (implicit a veniturilor ce se întorc la 

centrul sistemului mondial modern) și nu la creșterea PNB-ului (implicit la slăbirea sistemului 

economic al (semi)periferiei. 

 

Consecințe ale transferului de raționalitate dinspre centru spre 
(semi)periferie. 

Reamintim că transferul de raționalitate face referire la aplicarea raționalității centrului în 

societățile (semi)periferice din cadrul sistemului mondial modern. În cele ce urmează vom 

preciza câteva dintre consecințele acestui proces.  

Prima consecință este evidențiată de Samir Amin prin teoria schimbului inegal dintre 

centrul sistemului mondial modern și (semi)periferie, care antrenează acutizarea proceselor de 

periferializare a societăților subdezvoltate.  

Cea de-a doua consecință face referire la conceptul de dezvoltare a subdezvoltării 

enunțat de A.G. Frank, prin care înțelegem că, în cadrul sistemului mondial modern, surplusul 

economic este extras de metropolă spre beneficiul său, iar periferia nu are de ales decât să se 

subordoneze față de centrul sistemului care își impune tipul de raționalitate. 

În final, cea de-a treia consecință a transferului de raționalitate face referire la teoria 

nevoilor false a lui H. Marcuse și a consumului de semne a lui Baudrillard. Prima precizează că 

interesele (semi)periferiilor sunt subordonate cele ale centrului prin inducerea la nivel individual 

a unor nevoi false (care devin, în timp, nevoi reale prin satisfacerea acestora). Cea de-a doua 

teorie marchează schimbarea semnificațiilor atașate „lucrurilor” dinspre utilitatea lor socială 

înspre un comportament de înfățișare (preluarea prin consum a unei forme exterioare fără 

conținutul său original de către actorii sociali). 

 

Teoria schimbului inegal. 
După cum am amintit mai sus, centrul sistemului mondial posedă o raționalitate ce 

domină restul societăților din cadrul sistemului, ceea ce îi permite să controleze mijloacele 

necesare îndeplinirii propriilor obiective. Prin acest tip special de control (căruia i se asociază și 

un tip special de raționalitate, cea de tip formal) are loc, de fapt, un schimb între centrul 

sistemului și (semi)periferie. Acest proces de schimb din interiorul sistemului mondial modern a 

fost analizat de Samir Amin (precum și de Mihail Manoilescu în spațiul românesc) prin 

intermediul teoriei schimbului inegal.  

„Analiza schimbului dintre societățile avansate și cele subdezvoltate ne conduce către 

observația că schimbul este inegal ori de câte ori munca cu aceeași productivitate este 

recompensată la o rată mai mică în periferie” (Amin, S. 1976, pp.148-149). 

Conform acestei teorii, centrul „beneficiază” de o serie întreagă de avantaje de pe urma 

schimbului realizat cu semiperiferia și periferia. În acest sens, înțelegem că schimbul este inegal 

din pricina puterilor diferite ale actorilor ce alcătuiesc sistemul mondial modern. Chiar dacă 

schimbul este unul rațional, acesta este rațional în raport cu interesele centrului, deci inegal. Iar 

inegalitatea se exprimă prin trei mari componente: „Inegalitatea schimbului se referă la 

cantităţile de muncă valorizate diferit. Ceea ce conferă valoare muncii este productivitatea 

muncii, deci conţinutul tehnologic. … O altă componentă importantă a schimbului inegal este 

scala salariilor. La muncă egală periferia remunerează prost, munca este salahorizată. Investiţiile 

străine directe exploatează tocmai scala inegală a salariilor, care conferă avantaj comparativ 



periferiei faţă de centru, în raport cu interesele eficienţei capitalului din centrul sistemului 

mondial. Investiţiile străine, de aceea, nu conduc neapărat la creşterea salariilor în statele slabe 

din punct de vedere al poziţiei lor politice şi economice în marea scenă a globalizării. … Cea de 

a treia componentă a schimbului inegal este specializarea periferiei pe producţia pentru export” 

(Baltasiu, 2009, p. 67). 

Există o legătură foarte clară între schimbul inegal și dezvoltarea subdezvoltării, și face 

referire la cantitatea muncilor încorporate în produsele care circulă între centru, semiperiferie şi 

periferie, un schimb ce generează mai departe un mecanism al dezvoltării subdezvoltării, adică 

„adânceşte procesele de periferializare în special în zonele în care elitele nu reuşesc să controleze 

procesele sociale şi economice interne şi poziţionarea politico-economică a societăţilor în raport 

cu societăţile dezvoltate, din centrul sistemului mondial” (Baltasiu, 2009, p. 66). 

 

Mecanismul dezvoltării subdezvoltării.  
Conceptul de dependență față de metropolă este descris de A.G. Frank ca fiind consecinţa 

„expansiunii sistemului mondial unic al capitalismului comercial” (A.G. Frank, 1971, p.225). 

Procesele dependenței se realizează prin impunerea din exterior a unui tip specific de 

raționalitate dinspre centru spre (semi)periferie, realizată cu acceptul implicit al elitelor 

societăților slab dezvoltate. Acest lucru este posibil deoarece elitele periferiei nu organizează 

munca în funcție de interesele și necesitățile societății și economiei pe care le reprezintă, ci 

servesc pe cele ale metropolei. Acesta este procesul prin care apare, după cum precizează A.G. 

Frank, lumpen-dezvoltarea sau dezvoltarea subdezvoltării (Frank, 1971). Cu alte cuvinte, 

dezvoltarea sistemului economic din (semi)periferie este dependentă de tipul de raționalitate 

practicat de centru. Ne amintim că Max Weber a făcut distincția dintre capitalismul modern și cel 

de pradă. Astfel, în funcție de tipul aplicat de acțiune economică orientată către profit, 

(semi)periferia poate cunoaște (în cazul practicării unui capitalism modern din partea centrului) 

sau poate să nu aibă acces (în cazul practicării unui capitalism de pradă din partea centrului) la 

mecanismele dezvoltării economice. Cu alte cuvinte, soarta (semi)periferiei depinde întru totul 

de interesele metropolei și alegerea acesteia de orientare a acțiunii economice (raționalitatea). 

În acest sens, A.G. Frank argumentează că logica sistemului nu poate fi decât cea de 

dezvoltare a subdezvoltării și nu ia în calcul practicarea din partea metropolei a unui capitalism 

de tip modern înlăuntrul (semi)periferiei, ci doar în cadrul centrului. Mecanismul implementat 

este următorul: „Acest tip de relații își au originea în perioada colonială, când cuceritorii au 

implantat noi orașe în Lumea a Treia cu scopul de a facilita transferul surplusului economic spre 

țările apusene. Orașele naționale au devenit, astfel, orașe-satelit ale metropolei occidentale. 

Aceste orașe-satelit devin, la rându-le, un fel de metropole coloniale pentru orașele provinciale, 

care, la rândul lor, au orașe locale ca sateliți înconjurători” (Frank, 1971, p. 96 apud Bădescu, 

2012, p. 27). Din acest punct de vedere, Gunder Frank precizează finalitatea și, totodată, 

chintesența dezvoltării subdezvoltării practicată înlăuntrul sistemului mondial modern: „Lanțul 

de constelații metropole-sateliți este folosit pentru a extrage surplusul economic din statele lumii 

a treia spre capitale locale, spre capitale regionale, spre cele naționale și, în fine, spre 

metropolele țărilor occidentale” (Ibidem). 

 

Teoria nevoilor false și Teoria consumului de semne. 
Am punctat mai sus mecanismului de extragere al surplusului economic pe care Gunder 

Frank îl sintetizează prin formula „dezvoltarea subdezvoltării”. Acesta contribuie la o evidentă 

slăbire a cadrelor economice, culturale și social-politice existente în societățile rămase în urma 



metropolei (din punct de vedere al progresului și dezvoltării economice). În acest fel, se asigură 

crearea unei imagini idealizate a centrului dezvoltat în cadrul societăților (semi)periferice, cu alte 

cuvinte a unui model dezirabil. Aspirația periferiei către acest model, însă, antrenează procese de 

substanță și de lungă durată.  

Fără a menționa o legătură directă cu paradigma neomarxistă a dezvoltării subdezvoltării, 

H. Marcuse dezvoltă o teorie ce, din punctul nostru de vedere, poate fi considerată utilă pentru 

explicarea proceselor ce au loc în cadrul societăților periferiale. Aceasta este denumită în 

literatura de specialitate ca teoria nevoilor false și susține că „nevoile false sunt de fapt «nevoi 

impuse» prin reclama şi propaganda societăţii de consum [practicată în metropolă] în aşa fel 

încât, treptat, individul simte şi acţionează nu după nevoile sale adevărate, ci după modelul 

nevoilor zilnice şi persistent propagate prin mecanismul reclamei, al modelelor difuzate … 

Nevoile false exterior modelate sfârşesc prin a deveni nevoi reale, efectiv resimţite de individ” 

(Marcuse, 1964, p. 37 apud Bădescu, 1996, p. 81). Și, am completa noi, aceste nevoi false sunt 

întreținute printr-un comportament economic constant al individului, ce se încadrează în teoria 

de tip wallersteinian: achiziția de bunuri și servicii (superioare ca preț, calitate în raport nivelul 

de trai și posibilitățile de producție din (semi)periferie) provenite din societățile dezvoltate ale 

sistemului mondial modern (ori ca model replicat dinspre centru spre periferie, ori ca produs 

economic oferit direct de către centru (semi)periferiei). În acest sens, incapacitatea periferiei de a 

produce ceea ce populația sa cumpără (prin rețeaua de import) duce la antrenarea fenomenului de 

dezvoltare a subdezvoltării pe termen lung. 

De conceptul „nevoilor false” legăm în cele ce urmează și teoria consumului de semne, 

a lui J. Baudrillard, analizată de Ion Ungureanu din perspectiva gândirii critice în cartea 

„Paradigme ale cunoașterii societății” (1990). „Ceea ce se înţelege prin satisfacerea unei nevoi, 

elementare sau derivate, în societatea tradiţională, devine, în societatea de consum, pur şi simplu 

consumul de semne, în care obiectul nu mai este valorificat prin utilitatea lui, nici prin valoarea 

de întrebuinţare, ci prin «aranjarea» într-un context de semnificaţii, adică în ceea ce J. 

Baudrillard numeşte logica socială sau logica semnelor” (Ungureanu, 1961, p.61). 

Dacă am aplica această teorie subiectului nostru de interes (importanța raționalității în 

comportamentul economic) și avem în minte teoria nevoilor false mai sus expusă, putem afirma 

că raționalitatea impusă de către metropolă în cadrul societăților (semi)periferice generează la 

nivel individual un set de atitudini (de raportare la realitate, adică inclusiv comportamentul de 

consum) care nu mai țin cont de utilitatea socială a bunului/serviciului sau de puterea reală de 

cumpărare, ci de o semnificație nouă, aflată în acord cu modelul existent în societățile din centrul 

sistemului mondial modern. Astfel, „prin consum[ul de semne] se constituie diferenţierea 

socială, individul îşi găseşte o identitate personală, iar grupurile pot acţiona ca nişte instituţii 

(normative, regulative) faţă de individ” (Ungureanu, 1961, p.60). În acest fel, discutăm de 

diferențiere socială pe baza consumului de semne, nu pe baza competențelor profesionale 

individuale. Iar această nevoie a indivizilor de diferențiere antrenează schimbul inegal la nivel 

internațional: centrul oferă bunuri și servicii la un preț ridicat, deci exportă scump, iar cu 

capitalul obținut continuă dezvoltarea sa în cadrul sistemului, în timp ce periferia cumpără acele 

bunuri și servicii, deci importă scump, în condițiile în care se confruntă cu o piață internă slăbită, 

cu o scală a salariilor dezechilibrată și cu un export cu valoare mică, deseori bazat pe produse 

brute).  

 

 



Concluzie 
Capitalismul este, mai întâi de toate, un tip special de ordine politico-economică și logică 

social-culturală apărut la mijlocul secolului XVI. Trăsătura sa definitorie este că reprezintă o 

specie a acțiunii economice orientată întotdeauna spre profit, orientare ce a condus la 

dezvoltarea și aplicarea conceptului de raționalitate. Prin acesta înțelegem capacitatea de a 

gestiona mijloacele disponibile pentru atingerea scopului, ceea ce într-un sistem capitalist se 

traduce prin profit. Max Weber este cel care ne arată faptul că această urmărire a profitului a 

condus, în funcție de maniera de acțiune, la crearea a două tipuri de capitalism: capitalism 

modern și capitalism de pradă.  

Diferența majoră dintre cele două îl reprezintă faptul că, în cadrul capitalismului modern, 

raționalitatea este utilizată în scopul aducerii prosperității și a dezvoltării centrului, dar și 

întregului sistem, pe când capitalismul de pradă utilizează raționalitatea în scopul exploatării 

societăților slab dezvoltate în beneficiul centrului. Immanuel Wallerstein a teoretizat acest 

fenomen cunoscut sub denumirea de sistem mondial modern. Pornind de la această teorie, am 

identificat câteva din consecințele aplicării principiului raționalității centrului asupra 

(semi)periferiilor prin referința la câteva teorii majore în domeniul științelor sociale: teoria 

schimbului inegal, teoria dezvoltării subdezvoltării, teoria nevoilor false, teoria consumului de 

semne. Astfel, am concluzionat că rațiunea de a exista a metropolei antrenează procese 

economice (în special, dar nu exclusiv) ce mențin societățile periferice într-o constantă relație de 

subordonare și subdezvoltare, atât la nivel de sistem, cât și la nivel individual. 
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„Dacă oamenii definesc anumite situaţii ca reale 

(chiar dacă ele nu sunt reale n.a.), în consecinţele 

lor acestea se vor manifesta ca reale”. 

       W.J.Thomas  

 

 

Pe scurt, despre „Inițiativa cetățenească privind Statutul de 
autonomie al Ținutului Secuiesc”. 

 

„Inițiativa cetățenească” intitulată „Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 

(Szekelyfold – Terra Siculorum)”, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ
5
 cu nr. 

R1.780 din 15 noiembrie 2016, contravine flagrant ordinii constituționale a statului român, 

excedează dispozițiilor Convenției europene
6
 și reglementării internaționale la care România 

este parte și, nu în ultimul rând, este în dezacord cu contextul istoric prin raportare la 

scopurile urmărite. Pe scurt, această propunere legislativă este neconstituțională, 

neconcordantă cu normele europene/internaționale și în afara urgențelor reale ale 

timpului contemporan. 

 

Potrivit art. 1 și 2 din proiect, scopurile principale urmărite sunt: 

1. Exprimarea „identității sale istorice (a minorității – n.n.)”; 

2. Protecția „identității sale naționale maghiare”; 

3. Stabilirea unei „ordini administrative” separate, pe baza „condițiilor 

geografice, economice, sociale și culturale” specifice, în vederea „realizării 

dezideratului istoric al populației acestuia privind asigurarea autonomiei” și al 

ocrotirii „realizării intereselor teritoriale”; 

4. Revendicarea pentru „colectivitatea majoritară autohtonă a ținutului istoric” a 

dreptului de a dispune de „unele prerogative de ordin statal” în scopul 

„preluării sub propria ei responsabilitate” a unei „părți importante a 

problemelor de interes public”; 

5. Dobândirea personalității juridice a unei regiuni autonome în cadrul României; 

 

scopuri politice care vizează, practic, „crearea unei entități statale distincte, paralelă cu 

statul național unitar român” prin statuarea unei discriminări pozitive în defavoarea 

cetățenilor majorității.
7
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Aspecte juridice, naționale și europene. 
 

Încercarea obținerii unei autonomii administrativ-teritoriale în mijlocul României este 

persistentă, atât la nivel de discurs, cât și practic. Semnalăm că în anii 2004 și 2005, 

„Consiliul Legislativ a primit spre avizare de la Camera Deputaților două propuneri 

legislative având același obiect de reglementare și formă aproape identică cu cele ale 

prezentei „inițiative cetățenești”, propuneri care au fost avizate negativ cu avizele nr. 405 din 

11 martie 2004
8
, respectiv nr. 1.251

9
 din 14 septembrie 2005.

10
 

 La nivel european, însă, o propunere asemănătoare sub numele de „Minority 

SafePack”, inițiată de Uniunea Federativă a Naționalităților Europene (FUEN), a fost parțial 

reactivată în luna februarie printr-o Hotărâre a Curții de Justiție a UE (primă instanță), 

hotărâre prin care a fost anulată Decizia Comisiei Europene din 13 septembrie 2013 de 

respingere a cererii de înregistrare a propunerii acestei „inițiative cetățenești”. Hotărârea 

Curții de Justiție a UE de la Luxemburg dă dreptate însă inițiatorilor doar pe chestiuni 

procedurale cu privire doar la motivarea Comisiei Europene de respingere a „inițiativei”, prin 

care aceasta și-ar fi depășit atribuțiile legislative.
11

 Hotararea însă nu privește fondul 

problemei și nu dă dreptate inițiatorilor în ceea ce privește conținutul, ceea ce înseamnă că nu 

se poate vorbi la nivelul UE de încurajarea fragmentării pe criterii etnice a statelor. 

 

„Inițiativa cetățenească” și „europeană”: componentă a geopoliticii 
statului ungar. 

 

În ambele cazuri se poate vorbi de actori comuni și de relatia coordonată UDMR – 

Ungaria. Președintele FUEN, Lorant Vincze, reprezentantul Președintelui UDMR la 

Bruxelles, a coordonat „inițiativa cetățenească” europeană Minority SafePack, lansată sub 

egida FUEN, la propunerea Președintelui UDMR Kelemen Hunor, membru al comisiei de 

„inițiativă”.
12

 Ungaria a intervenit în acest proces în fața Curții de Justiție împotriva Comisiei 

Europene, în timp ce România și Slovacia au intervenit ca susținători ai acesteia din urmă. 

Inițiativa Minority SafePack este, „în esență, o altă cale prin care UDMR dorește să impună 

autonomia teritorială pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc prin intermediul unor 

prevederi legale care ar urma să fie emise de către Uniunea Europeană”.
13

  

În vederea atingerii scopurilor celor două „inițiative cetățenești”, nu întâmplător, anul 

acesta Congresul FUEN va avea loc în Cluj-Napoca.
14

  

Prin natura lor, problemele reglementate prin „inițiativa” care face obiectul prezentei 

analize sunt rezervate, pe de o parte, domeniului legii organice, întrucât privesc organizarea 

administrativă a teritoriului, cu aplicarea dispozițiilor internaționale.  Pe de altă parte, 

problema autonomiei depășește planul juridic, implicațiile fiind mai ales de natură politică, 

într-un context geopolitic și istoric care să poată permite înfăptuirea unei autonomii strict pe 
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14 The hosts of the FUEN Congress 2017 are ready to welcome their guests in Trannsylvania, disponibil la: 

https://www.fuen.org/news/single/article/the-hosts-of-the-fuen-congress-2017-are-ready-to-welcome-their-

guests-in-transsylvania/ [accesat la data 13.03.2017]. 
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criteriu etnic. În acest sens, vom proceda mai departe la o discuție de tip definitiv, privind  

posibilitatea legiferării unei autonomii administrativ-teritoriale în mijlocul României, pornind 

de la Constituția României, normele europene și internaționale și, nu în ultimul rând, de la 

adevărul istoric. 

 

Considerații juridice. 
 

„Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc”: neconstituțional. 
În urma unei analize exhaustive a „inițiativei legislative cetățenești”, Consiliul 

Legislativ a motivat punctual inaplicabilitatea acesteia. Dintre punctele justificative regăsite 

în avizul negativ formulat de Consiliu, le vom supune atenției pe cele mai importante, după 

gravitatea încălcării articolelor din Constituția României:  

 

ARTICOLUL 1  

Statul român  

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.  

 

Din punctul de vedere al dreptului intern, „iniţiativa legislativă cetăţenească 

contravine flagrant ordinii constituţionale a statului român”. Astfel, ea instituie unităţi 

administrativ-teritoriale noi, distincte de celelalte unităţi administrativ-teritoriale consacrate 

de Constituţie, atât prin modul de organizare, cât şi prin prerogativele speciale care se doresc 

a fi atribuite autorităţilor publice constituite în acestea. 

Semnalăm că proiectul nu ţine seama de dispoziţiile, din chiar debutul Legii 

fundamentale a statului, potrivit cărora România este stat naţional, suveran şi independent, 

unitar şi indivizibil [art. 1, alin. (1)]. 

Reamintim că statul unitar constituie o singură formaţiune statală, este el însuşi, şi 

numai el, subiect de drept internaţional, presupune o singură ordine juridică bazată pe o unică 

Constituţie şi un singur sistem de organizare prin care se exercită cele trei puteri 

fundamentale, populaţia sa având o singură cetăţenie. 
Sfera de cuprindere a ordinii juridice, ca şi cea de exercitare a autorităţii organelor 

puterii, este raportată la întreg teritoriul statului şi la întreaga populaţie, indiferent de etnie sau 

naţionalitate. 

Legiuitorul constituant a stabilit că România nu este numai un stat unitar, ci şi 

indivizibil, în sensul că el nu poate fi segmentat, nu poate face obiectul unei divizări, totale 

sau parţiale, cu regimuri juridice diferite.
15

 

În legătură cu atingerea suveranității naționale, Constituția stabilește prin art. 2 că 

aceasta „aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, 

constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Niciun grup şi 

nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu”. Totodată, „suveranitatea este 

inalienabilă”, întrucât ceea ce se transmite organelor reprezentative este doar „exerciţiul” 

acesteia. Ea este, totodată, şi indivizibilă, deoarece nu poate fi fragmentată şi distribuită 

„niciunui grup şi niciunei persoane”. Această ultimă precizare accentuează caracterul 

inalienabil al suveranităţii, de vreme ce suveranitatea nu poate fi apropriată pentru a fi 

exercitată în nume propriu. Or, „supremația puterii”, exprimată prin dreptul statului român de 

a decide, fără niciun fel de limitare din partea altor „puteri”, în toate problemele ce ţin de 

guvernarea statului este practic înlăturată în cea mai mare parte în „Ţinutul Secuiesc”, prin 

competenţele speciale, uneori exclusive, ale autorităţilor acestuia, precum şi ale Scaunelor 

componente şi autorităţilor publice locale care fac parte din acestea. Autonomia teritorială 

preconizată a se acorda respectivei regiuni autonome excedează aspectului administrativ, 

conferindu-se veritabile prerogative de putere publică desprinse din suveranitatea statului, 
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accentuându-se, aşadar, componenta politică a descentralizării, prin cristalizarea unui nou 

subiect de drept [de exemplu: „competenţele regiunii sunt stabilite prin prezentul statut al 

regiunii, de lege, sau de dreptul internaţional” - art. 2 lit. a) din iniţiativa legislativă 

cetăţenească].”
16

 

 

ARTICOLUL 3 

Teritoriul 

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi 

judeţe. 

 

În ceea ce privește organizarea administrativ-teritorială, potrivit art. 3 alin. (3) din 

Constituţie, teritoriul statului român este organizat în comune, oraşe şi judeţe. Rezultă, deci, 

că acestea sunt singurele unităţi administrativ-teritoriale recunoscute de Legea fundamentală a 

ţării. Organizarea lor nu are la bază criterii de naţionalitate, de origine etnică ori religioasă, 

întrucât România este, conform art. 4 alin. (2) din Constituţie, patria comună şi indivizibilă a 

tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de 

religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. Or, 

determinarea geografică a acestei regiuni autonome se realizează exclusiv pe baze etnice, 

regrupând părţi ale teritoriului de stat în care populaţia majoritară este formată din cetăţeni 

români de naţionalitate maghiară, respectiv judeţele Harghita şi Covasna şi o parte din judeţul 

Mureş. 

De altfel, norma prevăzută la art. 7 din iniţiativa cetăţenească este greşită, deoarece o 

unitate administrativ-teritorială nu poate lua naştere prin constituirea „Consiliului de 

Autoadministrare”, aşa cum se prevede, raportul fiind tocmai invers. În plus, atribuţiile 

acestui consiliu nu pot fi stabilite „de locuitorii Ţinutului”, cum se prevede în proiect, ci prin 

lege. Este evident că o asemenea structură nici nu ar putea funcţiona, dat fiind regimul special 

al regiunii, care ar însemna o vădită discriminare faţă de cetăţenii din celelalte unităţi 

administrativ - teritoriale recunoscute de Constituţie.” 

Mai mult, organizarea administrativ-teritorială a acestei regiuni autonome este una proprie 

(Ţinut, Scaune) în cadrul sistemului general uniform al descentralizării administrative a 

statului. Sunt consacrate instituţii politico- administrative specifice, cum sunt un „preşedinte”, 

cu o competenţă într-o evidentă similitudine cu Preşedintele României, „Consiliul de 

Autoadministrare" - un adevărat Parlament local, „Comisia de Autoadministrare” cu 

competenţe similare unui Guvern, precum şi „Consiliul Scaunal”, „Comisia Scaunală”, 

„Preşedintele Scaunului”, altele decât cele prevăzute de Constituţie. Se are în vedere ca 

organizarea, sub aspectul administrativ, a „Ţinutului Secuiesc” să se facă pe trei niveluri: 

local, scaunal şi regional, în timp ce, în prezent, organizarea administrativă a teritoriului 

României este numai pe două niveluri - local şi judeţean. În aceste condiţii se creează 

disfuncţionalităţi şi impedimente în cooperare, atât pe plan intern, cât şi în relaţiile externe, 

deoarece în unul şi acelaşi stat, declarat unitar şi indivizibil prin Constituţie, nu pot exista 

concomitent structuri administrative de aceeaşi natură, toate organizate pe două niveluri şi 

doar una singură organizată pe trei niveluri.”
17

 

 

ARTICOLUL 6  

Dreptul la identitate  

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare 

în raport cu ceilalţi cetăţeni români.  
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Conform iniţiativei legislative „cetăţeneşti”, „dreptul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase este înlocuit cu un drept la „identitate naţională” de natură politică, 

simultan cu înlăturarea de pe teritoriul „Ţinutului Secuiesc” a dreptului la identitate naţională 

a populaţiei majoritare în statul român. În acest fel, „iniţiativa legislativă cetăţenească” 

contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 6 alin. (2), privind dreptul la identitate”.
18

 

 

ARTICOLUL 12  

Simboluri naţionale  

 

 În proiectul de lege propus sunt stipulate și alte prevederi „de natură  a contraveni unor 

dispoziții exprese ale Constituției României ce consacră valorile fundamentale ale statului român, 

integrate aceluiași concept al suveraniății.” În acest sens, art. 11 din proiect precizează „folosirea 

liberă a simbolurilor națiunii maghiare, referindu-se la „stabilierea simbolurilor Ținutului Secuiesc”. 

Prin aceste norme însă, se încalcă prevederile art. 12 din Constituție, care, reglementând simbolurile 

naţionale, se referă la drapelul României, la Ziua Naţională a României, la Imnul Naţional al României 

şi la stema şi sigiliul statului român, precum şi reglementările cu privire la folosirea acestora.
19

 

 

ARTICOLUL 13 

Limba oficială 

În România, limba oficială este limba română. 

 

Statutul limbii materne: 

La art. 10 alin. (1) din statut, limba maternă în așa-numitul „Ținut Secuiesc” ar avea 

„același statut ca și limba oficială a statului”, ceea ce înseamnă depășirea granițelor 

constituționale și accentuarea procesului de segregare etnică, fiind în contradicției tocmai cu 

dorința susținută  de integrare socială a oricăror grupuri minoritare.  
  

Limba maternă în desfășurarea procedurii juridice: 

Norma prevăzută la art. 102 alin. (2) din statut, potrivit căreia „procesele se desfăşoară 

în limba maternă a cetăţeanului, iar actele rezultate se redactează atât în limba maternă, cât şi 

în limba oficială a statului”, încălcându-se, de această dată, şi principiul constituţional 

consacrat prin art. 128, conform căruia procedura juridică se desfăşoară în limba română. 

Textul constituţional menţionează că modalităţile de exercitare a dreptului de a se exprima în 

limba maternă, în faţa instanţelor de judecată, inclusiv folosirea de interpreţi sau traduceri, 

trebuie stabilite de aşa natură „încât să nu împiedice buna administrare a justiţiei”, pe de o 

parte, „şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi”, pe de altă parte. În orice 

caz, nu trebuie omis faptul că procedura judiciară se desfăşoară în limba română, în sensul că 

judecătorul dictează şi grefierul consemnează în limba oficială a statului, nu în limba maternă 

a părţilor din proces.
20

 

 

Limba maternă în relația cu autoritățile: 

Menţionăm că, în temeiul autonomiei locale, Constituţia asigură cetăţenilor aparţinând 

unei minorităţi naţionale cu o pondere semnificativă într-o unitate administrativ-teritorială 

folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate [art. 120 alin. (2)]. Or, posibilitatea 

folosirii limbii materne este cu totul altceva decât acordarea aceluiaşi statut cu limba oficială a 

statului român.”
21
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Limba maternă în învățământ: 

În legătură cu folosirea limbii materne în învăţământ, prevăzută la capitolul VI din 

iniţiativa legislativă, reiterăm faptul că, „în scopul promovării convieţuirii interetnice 

armonioase, prin Legea învăţământului nr. 84/1995, abrogată în prezent, şi continuând cu 

normele din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aflate în vigoare, statul român a creat 

condiţii optime pentru toate minorităţile naţionale, acestea având posibilitatea de a organiza 

colegii şi facultăţi cu predare în limba maternă şi de a înfiinţa instituţii de învăţământ superior 

multiculturale, administrate de persoane aparţinând respectivelor minorităţi naţionale. Ca 

urmare, propunerile formulate prin iniţiativa cetăţenească referitoare la aceste aspecte au avut 

şi au şi în prezent o reglementare legală.”
22

 

 

Conceptul de autonomie: definire și interpretare.  
 

ARTICOLUL 120 
(1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază 

pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 

serviciilor publice.
 23

 

 

ARTICOLUL 3 

(1) Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a 

autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, 

în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, 

treburile publice, în condițiile legii. 
24

 

 

Consacrarea, în Legea fundamentală și în cea organică, a unui regim de 

descentralizare în administraţia publică, este de natură „să asigure autonomia locală, în cadrul 

căreia autorităţile alese de colectivităţile locale (şi nu numite de la centru) se pot exprima în 

ceea ce priveşte rezolvarea problemelor locale, nefiind subordonate ierarhic autorităţilor 

centrale, iar actele emise de acestea nu pot fi anulate decât de instanţele judecătoreşti.”
25

 

Trebuie precizat că existenţa unor colectivităţi teritoriale locale, în cadrul sistemului 

de descentralizare administrativă, nu poate aduce atingere caracterului unitar al statului 

român. Pornind de la principiul autonomiei locale consacrat de Constituţie, iniţiatorii înţeleg 

şi aplică în mod greşit elementele specifice acestui principiu. 

Că autonomia este greşit înţeleasă şi că sub pretextul acesteia se doreşte existenţa 

unui teritoriu rupt de statul naţional, unitar şi indivizibil, o denotă şi intenţia, expres 

exprimată prin proiect, de a avea instituţii şi societăţi comerciale proprii, camere de comerţ, 

poliţie proprie, protecţie socială şi asigurări sociale proprii, ca şi o structură administrativă 

internă proprie. Or, în cadrul statului român, asemenea posibilităţi nu sunt îngăduite de 

Constituţie.  

Autonomia poate fi numai administrativă şi financiară şi ea nu poate avea la bază 

criterii etnice, lingvistice sau teritoriale (regionale). 

Organizarea şi funcţionarea, în cadrul entităţii propuse, a unor organe cu competenţe 

statale paralele, contravine conceptului de stat unitar, care presupune existenţa unui singur 

centru de putere, de impulsionare politică şi guvernamentală şi a unei comenzi unice care se 

transmite pe întreg teritoriul statului.  

Prin declararea așa numitului „Ţinut Secuiesc” ca regiune autonomă cu personalitate 

juridică, populaţia României şi teritoriul acesteia n-ar mai beneficia de o singură organizare 
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politică şi juridică, un singur aparat de stat, respectiv o organizare statală unică, fiind ştirbită 

plenitudinea suveranităţii sale, prin instituirea unui partaj teritorial. 
26

 

De subliniat este și faptul că organizarea așa numitului „Ținut Secuiesc” ca regiune 

autonomă ar conduce la „imposibilitatea aplicării, pe întreg teritoriul României, a legilor și 

celorlalte acte normative adoptate de Guvern. Acest fapt este evidenţiat şi de dispoziţiile art. 

119 alin. (3) din iniţiativa legislativă cetăţenească, potrivit cărora „actele normative emise de 

Parlamentul României şi de către Guvernul României, care au reglementări valabile şi în 

Ţinutul Secuiesc, pot fi adaptate de „Consiliul de Autoadministrare", care are „dreptul de a 

solicita rediscutarea actelor normative în cauză”.  

Din formulările utilizate de proiect se degajă ideea că actele normative adoptate în 

condiţiile Legii fundamentale nu au forţa juridică necesară dacă dispoziţiile acestora nu 

convin autorităţilor Regiunii autonome, fiind supuse cenzurii lor şi creându-se o situaţie 

inacceptabilă pentru un stat unitar. Aceste prevederi reprezintă o încălcare gravă a principiului 

constituţional consacrat de art. 1 alin. (5), potrivit căruia în România respectarea 

Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”
27

 

 

ARTICOLUL 117 
(2) Autorități administrative autonome se pot înființa prin lege organică.  

 

ARTICOLUL 121 

(2) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia 

locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, 

în condiţiile legii. 

 

ARTICOLUL 4 

(3) Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind 

exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.
28

 

 

Temeiul constituţional invocat de către iniţiatori în art. 12, privind crearea 

„Consiliului de Autoadministrare a Regiunii autonome”, respectiv art. 117 alin. (3) din 

Legea fundamentală, este înţeles şi aplicat în mod eronat, deoarece aceste prevederi nu se 

referă la autorităţi administrative autonome locale, deci la cele din unităţile administrativ-

teritoriale, ci la autorităţi autonome din structura administraţiei publice centrale de 

specialitate, deci la autorităţi publice statale. 

Că este aşa o constituie şi faptul că legiuitorul constituant a inclus „autorităţile 

administrative autonome” la secţiunea 1 a capitolului V din Constituţie, intitulată 

„Administraţia publică centrală de specialitate”, fără a nominaliza care sunt aceste autorităţi 

autonome. Când este însă vorba despre autorităţi autonome ale administraţiei publice locale, 

acestea sunt expres prevăzute în art. 121 din Constituţie şi ele nu pot fi decât consiliile locale 

şi primarii.
29

 

În ceea ce privește competențele „Consiliului de Autoadministrare”, prevăzute la 

art. 22-26 din „inițiativa cetățenească”, acestea „nu pot fi exercitate decât de autorităţile 

publice ale statului, cum este cazul exproprierilor în interes public, stabilirii hotarelor 

unităţilor administrativ-teritoriale ale regiunii şi înfiinţării de noi comune, supravegherea şi 

controlul poliţiei, protecţia socială şi asigurările sociale ori înfiinţarea de organe pentru 

asigurarea ordinii publice.”
30

 

Totodată, norma de la art. 74 din „inițiativa cetățenească” privind competențele 

autorităților publice locale referitoare la „stabilirea denumirilor localităților, stabilirea și 
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folosirea simbolurilor, expropierea în interes public, retrocedarea averii comunale ș.a.” 

excedează cu desăvârșire competențelor constituționale și legale recunoscute în prezent 

autorităților administrației publice locale.  

 

ARTICOLUL138 

(3) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale 

judeţelor. 

 

ARTICOLUL 139 

(4) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în 

limitele şi în condiţiile legii. 

 

Ajungând la cap. X din statut, intitulat „Probleme fincanciare”, putem observa, printre 

altele, încă două abateri grave de la textul constituțional, și anume: 

- Potrivit art. 138 alin (1) din Legea Fundamentală, în România există: bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele locale, și nicidecum „bugetele 

regionale” ori „bugetele scăunale”. 

- Conform art. 139 alin. (2) din Constituție, impozitele și taxele sunt reglementate 

numai de consiliile locale sau județene, nicidecum prin decizii ale altor autorități, 

cum ar fi cea de autoadministrare. 

Trebuie menționat și faptul că „niciuna dintre normele acestui capitol nu este corelată 

cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și nici cu cele ale Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale.”
31

 

 

Singura concluzie la care putem ajunge la sfârșitul acestui capitol este faptul că 

adoptarea de către Parlamentul României a textului acestei „inițiative legislative 

cetățenești” presupune modificarea și regândirea integrală a Constituției României și a 

altor legi organice/ordinare, ceea ce aduce atingere gravă caracterului de stat național, 

unitar și indivizibil al României, respectiv securității naționale.  

 

 

„Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc”:                                                    
NECONFORM cu normele europene și internaționale. 

 

În motivarea avizului negativ atribuit statutului, Consiliul Legislativ s-a pronunțat și 

asupra conformității acestuia prin raportare la instrumentele juridice europene și 

internaționale, după cum urmează: 
 

A. Din punctul de vedere al dreptului Uniunii Europene: 

„Problematica organizării administrative a teritoriului statului, implicit a înfiinţării 

unor regiuni autonome de genul celei propuse de către iniţiatorii prezentului demers legislativ, 

nu cade sub incidenţa dreptului Uniunii Europene, competenţa de reglementare aparţinând 

exclusiv autorităţilor naţionale ale statelor membre.  

Trebuie însă menţionat că organismele europene nu promovează crearea unor entităţi 

infrastatale, de genul regiunilor autonome, asimetrice, neuniforme ori pur şi simplu singulare, 

constituite exclusiv pe criterii etnice.”
32
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B. Din punctul de vedere al dreptului internațional: 

Dintre instrumentele juridice internaționale existente în materia drepturilor omului și 

acceptate ca reglementări fundamentale şi de Uniunea Europeană, în special a celor statuate la 

nivelul Consiliului Europei, se detaşează: 

1. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale.
33

  

Convenția nu conferă drepturi minorităților naționale, ci „are doar menirea de a 

garanta fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi, în principal, dreptul la egalitate în faţa 

legii şi la egala protecţie a legii interzicând orice discriminare bazată pe apartenenţa la o 

minoritate naţională”. Convenţia stabileşte că statele se angajează să adopte, dacă este cazul, 

măsuri adecvate pentru a promova, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi 

culturale, egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale şi 

cele aparţinând majorităţii.  

În acest context, Convenţia europeană impune obligaţia statelor de a promova condiţii 

de natură să permită persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să îşi menţină şi să îşi 

dezvolte cultura, să îşi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, 

tradiţiile şi patrimoniul lor cultural. Totodată, o serie de drepturi specifice sunt recunoscute 

fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, precum dreptul de a folosi numele şi 

prenumele său în limba minoritară, dreptul de a învăţa limba sa minoritară şi de a primi o 

educaţie în această limbă, de a expune în limba sa însemne, inscripţii şi alte informaţii cu 

caracter privat, vizibile pentru public. 

Dincolo însă de toate aceste drepturi specifice, pe care statele semnatare ale Convenţiei se 

obligă să le promoveze prin măsuri speciale, se impune a se preciza că, în contextul 

principiului privind egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparţinând minorităţii 

naţionale şi cele aparţinând majorităţii, potrivit aceloraşi prevederi ale Convenţiei, aceste 

măsuri trebuie să fie adecvate, conforme principiului proporţionalităţii, evitându-se încălcarea 

drepturilor ori discriminarea celorlalte persoane.  

Sub aceste aspecte, iniţiativa legislativă cetăţenească excedează nu numai dispoziţiilor 

Convenţiei europene, ci şi spiritului şi literei ansamblului reglementării internaţionale la care 

România este parte, statuând o discriminare pozitivă, în defavoarea cetăţenilor majorităţii. 

 

2. Carta europeană a autonomiei locale – ale cărei prevederi sunt transpuse în 

dreptul intern prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.  

Potrivit Cartei europene, „autonomia locală este un fenomen eminamente de ordin 

administrativ şi, în subsidiar, unul financiar. Ea trebuie să fie recunoscută în legislaţia internă 

şi, pe cât posibil, în Constituţie, obligaţie căreia i s-a dat curs prin prevederile art. 120-123 din 

Constituţia României şi prin dispoziţiile Legii nr. 215/2001.   

A se acorda drepturi speciale şi sporite, de autoadministrare unor entităţi 

administrativ teritoriale, nerecunoscute de Constituţia statului, organizate exclusiv pe 

baze etnice, pe baza ponderii unei minorităţi naţionale, înseamnă a admite încălcarea 

principiului egalităţii dintre cetăţenii aceluiaşi stat, indiferent de apartenenţa lor la o 

majoritate sau la una dintre minorităţi, contravenind flagrant normelor dreptului internaţional 

în materie, dar şi prevederilor constituţionale. 

Rezoluţia nr. 1.334/2003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind 

experienţele pozitive ale regiunilor autonome ca sursă de inspiraţie în rezolvarea conflictelor 

în Europa prevede la pct. 16 că „punerea în aplicare a unei autonomii nu trebuie să dea 

impresia cetăţenilor că administraţia locală este o afacere exclusivă a minorităţii", iar la pct. 

17 că "un statut de autonomie reuşit presupune dezvoltarea de relaţii echilibrate în cadrul 

statului între majoritate şi minoritate şi, de asemenea, între toate minorităţile naţionale; 

orice statut de autonomie trebuie să respecte principiile de egalitate şi de nondiscriminare şi să 

se fondeze pe integritatea teritorială şi suveranitatea statelor”. 
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Din ansamblul reglementărilor, precum şi din spiritul acestor documente internaţionale 

la care România a aderat rezultă o serie de reguli cu valoare europeană, ce guvernează 

problematica protecţiei minorităţilor naţionale, cum sunt: egalitatea în drepturi a cetăţenilor 

aparţinând unei minorităţi naţionale cu cei ai majorităţii; nediscriminarea cetăţenilor 

aparţinând majorităţii în raport de cei ai unei minorităţi, ca de altfel, nici între diferitele 

minorităţi naţionale de la nivelul statului; circumscrierea drepturilor persoanelor ce aparţin 

unei minorităţi naţionale exclusiv în sfera elementelor esenţiale ale păstrării identităţii lor - 

cultură, limbă, religie, tradiţii; excluderea oricăror categorii de drepturi de natură colectivă ale 

minorităţilor naţionale, respectarea ordinii juridice constituţionale şi a valorilor fundamentale 

ale statelor în care se regăsesc asemenea minorităţi naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte 

organizarea administrativ-teritorială a acestora - un atribut de suveranitate al fiecărui stat, 

promovarea conceptului de autonomie teritorială, ca fenomen predominant administrativ, şi 

nu politic, determinat de raţiuni de eficienţă a organizării administraţiei statului, de regulă de 

la nivelul tuturor categoriilor de colectivităţi locale din cadrul unităţilor administrativ-

teritoriale recunoscute prin ordinea juridică a statelor, şi nu de considerente exclusiv de 

ordin etnic.  

 

 Din toate cele menționate mai sus, rezultă că așa numita „inițiativă legislativă 

cetățenească” este neconformă, în ansamblul său, cu normele și principiile 

constituționale, ordinii juridice interne, legislației Uniunii Europene și dreptului 

internațional.  

 

Pornind de la această stare de drept, vom prezenta mai jos situațiile de fapt care au 

încurajat acțiunile de înființare în mijlocul României a unei regiuni autonome maghiare.   

 

Considerații istorice 
 

Scurtă incursiune în istoria sud-estului Transilvaniei. 
Conform descoperirilor arheologice, arealul cuprins de judeţele Covasna, Harghita şi 

parţial Mureş a început să fie locuit încă din paleolitic, înscriindu-se în rândul zonelor cele 

mai locuite de daci (repertoriile arheologice menţionează existenţa a peste 200 de aşezări 

deschise ori cetăţi)
34

. 

 În perioada secolelor XII-XIII, pentru paza trecătorilor din Carpaţi, în estul 

Transilvaniei sunt colonizaţi secuii, o populaţie de războinici subordonată puterii centrale. La 

venirea lor, secuii au găsit o populaţie românească ce trăia dispersată în toată regiunea, 

sub conducerea unor cnezi proprii
35

. 

 Pentru apărarea graniţelor sud-estice ale Regatului Maghiar, secuii au obţiunut 

privilegii importante: libertate colectivă, iar teritoriul nu le putea fi înstrăinat de către nici un 

nobil. Toate acestea au avut drept consecinţă fenomenul asimilării în timp a vechii populaţii 

româneşti băştinaşe, populaţia zonei devenind una majoritar secuiască/ungurească, 

înconjurată din toate părţile de teritorii locuite de români. Treptat, pe măsura erodării 

statutului de egalitate şi sporirii privilegiilor secuilor, în arealul sud-est transilvan a avut loc 

un intens ,,proces de secuizare”, desfăşurat mai întâi, în mod natural, pe cale paşnică, în 

condiţiile unui spaţiu de interferenţe pe mai multe planuri, iar mai târziu şi pe căi violente, 

prin numeroase constrângeri şi discriminări.  

 Este de remarcat faptul că aşezarea geografică în vecinătatea Moldovei şi Munteniei a 

avut o influenţă constantă, complexă şi profundă asupra întregii fizionomii a societăţii 

secuieşti. Secuii au trebuit să trăiască în bune relaţii cu populaţia românească care îi înconjura 

şi să relaţioneze viaţa lor economică şi chiar politică cu aceşti vecini cu care au avut legături 
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fireşti şi paşnice şi de la care au împrumutat o serie de instituţii şi forme de viaţă publică( 

inclusiv organizarea administrativă a secuilor în ,,scaune”). 

    În vremuri mai bune, sau mai vitrege, având o elită locală  formată din numeroase şi 

vrednice personalităţi, prin hărnicie, pricepere şi spirit gospodăresc, secuii, alături şi împreună 

cu românii, au construit în localităţile din arcul intracarpatic un bogat patrimoniu cultural şi 

spiritual, parte integrantă a patrimoniului  naţional.   

 Prezervarea şi afirmarea identităţii lingvistice, culturale şi confesionale a tuturor 

locuitorilor din această parte de ţară reprezintă indiscutabil, un drept şi o datorie a 

reprezentanţilor acestora, cât şi a statului român. Formele prin care  se  urmăreşte obţinerea 

acestui deziderat, trebuie aliniate  însă la practica  de astăzi şi de mâine şi nu la cea de ieri. 

 Autonomia „Ţinutului Secuiesc”, la  care astăzi se face atât de insistent trimitere, a 

fost, înainte de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, doar simplă organizare administrativă 

pe scaune, apoi pe comitate, dar care nu presupuneau o autonomie politică şi 

administrativă. Secuii nu au avut niciodată o autonomie şi o autoadministraţie  în 

regiunea locuită preponderent de ei,  aşa cum au avut  saşii
36

. 

Printr-o documentare extinsă, putem observa că „nerecunoașterea, sau necunoașterea 

adevărului istoric depășește însă și granițele noastre și ale vecinilor.  În 2014,  revista The 

World Today
37

 , care aparține Institutului Regal de Afaceri Internaționale Chatham House 

UK, găsește de cuviință să se pronunțe greșit asupra  apartenenței Transilvaniei de Nord (care 

acoperă și județele Harghita, Covasna, Mureș n.n.), considerând că aceasta a fost sustrasă 

Ungariei  de către România în 1947, dorința de alipire la țara mamă (Ungaria) fiind firească. 

Mai mult, deși precizează în scris că este vorba de Transilvania de Nord, prin harta anexată 

lasă să se înțeleagă că este vorba de întreaga Transilvanie. Deși par detalii minore, acestea 

ascund implicații grave aflate în contradicție flagrantă atât cu adevărul istoric, cât şi cu 

realitatea actuală, implicații care atentează la integritatea teritorială a României prin 

promovarea, cu şanse, a  unor percepţii false în Europa şi în lume, cât și a strategiei de 

expansiune maghiare, dat fiind prestigiul de care se bucură revista britanică, în contextul în 

care exemplul nu este deloc singular.  

Astfel, se impune încă de la început elucidarea practicării geopoliticii „bazinului 

Carpatic”
38

 prin fals, într-un mod clar și concis. Problema care va încurca întotdeauna 

aplicarea politicilor maghiare antiromânești constă în faptul că Transilvania este sursa 

românismului, doar aici s-a cizelat conștiința națională în secolele XVIII – XIX. În 

consecință, Transilvania este parte a discursului național românesc, curentele sale culturale 

fiind parte integrantă din ceea ce îndeobște este cunoscut sub forma „ideii de stat”, fiind 

mittelpunkt-ul statului român modern, cum ar arăta Ratzel. Din punct de vedere etnic, cultural 

și politic, nu se pune problema că Transilvania ar fi fost acaparată de statul român, fiind parte 

a ideii de stat românesc chiar din momentul apariției acesteia în modernitatea europeană a 

„primăverii popoarelor” de la 1848, dacă nu chiar mai devreme.   

Totodată, impresia că Ungaria ar fi devenit victimă când a pierdut Transilvania în 

1947, sau în urma Tratatului de la Trianon în 1920, când a recunoscut actul Unirii, este falsă 

și neîntemeiată: Ungaria nu a stăpânit în perioada contemporană decât partea de Nord, între 

1940 și 1944, ca urmare a dictatului germano-italian de la Viena, similar prin implicații cu 

Acordul de la Munchen din 1938, când a început dezmembrarea Cehoslovaciei. Transilvania 

de Nord redevine parte a României după Tratatul de Pace de la Paris din 1947, când Ungaria a 

fost pe banca statelor agresoare, iar mai înainte, Transilvania nu a aparținut de drept 

niciodată Ungariei, formațiunile politice românești existând deja în momentul venirii 

ungurilor (în Transilvania – Ducatul lui Menumorut (900) - Gesta Hungarorum). 
Începând de la Ștefan cel Sfânt (deci de la unificarea inițială a ungurilor) şi până la dispariția 

regatului ungar în 1526, Transilvania a fost întotdeauna voievodat autonom, iar mai apoi 

principat autonom sub suzeranitate otomană. În 1699 Transilvania şi-a pierdut independenţa, 
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devenind provincie imperială (ca şi Ungaria de altfel) şi a aparținut până în 1918 Imperiului 

Habsburgic, nicidecum Ungariei, cu scurtul intermezzo, foarte violent prin politicile de 

maghiarizare forțată, dintre 1867 și 1918, când Ungaria a fost singura națiune recunoscută ca 

parte constitutivă a statului imperial (de unde și noua de numire a Imperiului habsburgic, de 

Imperiu Austro-Ungar). Declaraţia de la Alba-Iulia (1 Decembrie 1918) a consfințit definitiv 

apartenența întregii Transilvanii la România prin înfăptuirea Marii Uniri.”
39

 

 

Premise geo-istorice. 
O analiză din perspectivă geopolitică a realităţilor din judeţele Covasna şi Harghita 

arată că ne aflăm în faţa unei zone nostalgice a unei pan-idei. După K. Haushofer – Pan-

ideile sunt acele idei cu care operează populaţiile pentru a desemna un spaţiu şi o direcţie de 

expansiune considerate legitime. Altfel privită, panideea este o agregare între o etnie şi ceea 

ce ea consideră că este teritoriul ei de expansiune legitimă. Apare astfel o ideologie 

etnospaţială.
40

 

Profitând de contextul internaţional favorabil şi de greutăţile prin care a trecut 

România în ultimii ani, o parte a elitei maghiare locale este de părere că “nedreptatea 

istorică pricinuită de Trianon” poate şi trebuie să fie corectată acum, prin crearea unui 

statut special. În aceste condiţii, „autoguvernarea” concepută cu mult peste autonomia 

locală şi autogospodărire, cu pretenţii de a accede la atribute inalienabile statului, 

conduce la transformarea grupului etnic într-un „stat în stat”
41

. 

Pornind de la faptul că sunt numeric majoritari, majoritatea liderilor maghiari din 

Covasna şi Harghita acţionează ca un grup etnocultural care se foloseşte de prerogativele 

democraţiei şi se mobilizează din punct de vedere etnopolitic, dar felul în care încearcă 

promovarea intereselor proprii, vine adesea în conflict cu cele ale majorităţii româneşti. 

Pentru liderii populaţiei maghiare, sud-estul Transilvaniei, reprezintă nu numai o 

panidee, o zonă nostalgică, dar în acelaşi timp, o „redută”. Modul cum este concepută 

autonomia tinde să ducă la instaurarea de facto a unei frontiere interne asupra căreia Statul 

Român nu-şi mai exercită integral autoritatea. Ultimele recensăminte ale populaţiei 

înregistrează un număr mic de „nostalgici” ce declară că aparţin etniei „secuieşti”.  

Problema autonomiei etnice, colective, teritoriale, aşa cum este prevăzută în statutul 

autonomiei Ţinutului Secuiesc,  pune în discuţie un proces de înaintare şi edificare a unei noi 

frontiere. În cazul României, este vorba de procesul de constituire a unei frontiere maghiare 

interne, situaţie cu implicaţie geostrategică şi geopolitică evidentă, iar geopolitica nu 

înseamnă altceva decât descrierea raportului dintre state, o mișcare permanentă, moment în 

care popoarele se afirmă sau se retrag. 
 

Premise socio-istorice 
Argumentul cel mai uzat de către cei care astăzi susţin autonomia “Ţinutului 

Secuiesc”, îl constituie existenţa în zonă a unui „bloc compact” de populaţie de etnie 

maghiară. O analiză atentă a evoluţiei demografice evidenţiază faptul că un asemenea bloc 

compact nu a existat şi nu există. În timpul pretinsei autonomii, dar şi după aceea în zonă a 

avut loc un intens proces de asimilare etnică, prin maghiarizare, care a cuprins deopotrivă 

atât pe români, cât şi pe ţigani, evrei, armeni, germani. 

 În ceea ce-i priveşte pe români, procesul de secuizare a lor s-a produs de-a lungul 

secolelor lent, pe cale paşnică şi naturală, dar au existat şi presiuni şi constrângeri de natură 

etnică şi confesională, cum au existat şi momente de constrângere, de trecere forţată a 

românilor vorbitori de limbă maghiară din satele etnic mixte la religii de expresie maghiară. 
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Cele mai mari şi dramatice schimbări produse în configuraţia etnică şi confesională a 

românilor din zonă au avut loc după Dictatul de la Viena, din septembrie 1940. Prin arestări, 

maltratări, terorizări şi expulzări forţate de populaţie, însoţite şi de măsuri de convertire şi 

trecere de la religia ortodoxă şi greco-catolică, la alte confesiuni de expresie maghiară, 

numărul românilor a fost atunci drastic diminuat, producându-se o adevărată „purificare 

etnică” a „ţinutului secuiesc”
42

. 

 

Politica maghiară de deznaționalizare a românilor.  43

Pornind de la aceste premise istorice, coroborate cu o multitudine de date oficiale și 

texte relevante cu însemnătate istorică, se impune apropierea discuției de evoluția politicii 

maghiare de deznaționalizare a românilor până în 1989 și după, când realitatea etnică, în 

contextul paradigmei multiculturalismului european,  s-a bifurcat la nivel de semnificație.  

Nu întâmplător, marile puteri occidentale au început, din 2009, să reconsidere 

problema.
44

  Plecând de la Raportul comisiei parlamentare din 1991, vom observa o 

diminuare acută a potențialului comunităților românești de a-și afirma identitatea. Căderea 

regimului comunist, în loc să declanșeze o unitate de voință în vederea protejării 

valorilor naționale, mai ales înăuntrul comunităților românești defavorizate, în mod 

paradoxal, este caracterizată printr-un tot mai ofensiv dezinteres în această direcție, în 

special la nivel instituțional. Semnele clare ale unui stat slab. A gândi în termeni naționali, 

a face politică națională este, astăzi, pe anumite dimensiuni, la limita legii în România. 

În acest context, așteptările comunității românești din Harghita-Covasna privind 

reintrarea în normal a climatului interetnic au scăzut treptat direct proporțional cu preocuparea 

statului român de a le proteja identitatea. Odată cu prăbușirea statului român în zonă, putem 

spune că și potențialul acestora de a-și afirma identitatea a scăzut simțitor.
45

 

De-a lungul vremii, politica statului vecin de deznaționalizare a românilor s-a 

desfășurat sistematic prin forțarea  elementului maghiar în adâncimea structurii sociale a 

spațiului social. Aceasta s-a realizat pe mai multe planuri, prin intermediul unor instrumente 

de deformare a reperelor identitare și a realității etnice, reluate oricând permitea conjunctura 

internă și internațională (falsificarea recensămintelor, maghiarizarea numelor de familie, 

control asupra publicațiilor, emigrare forțată și deportarea, segregarea etnică în învățământ 

ș.a.). 

 

Concluzii 
 

Minoritatea maghiară din zonă domină politic, economic şi cultural, iar necesitatea de 

a beneficia de o protecţie juridică specială dispare. În aceste condiţii, cei care au nevoie de 

protecţie pentru a-şi conserva şi afirma identitatea etnică sunt românii şi nu maghiarii din 

judeţele unde aceştia sunt numeric majoritari. 

Enclavizarea şi seccesiunea minorităţii maghiare, respectiv expansiunea frontierei 

ungare în interiorul teritoriului României, ar putea constitui un model exploziv, un precedent 

susceptibil de a pulveriza stabilitatea întregii Europe, ar distruge bazele juridice ale statelor 

suverane, ar amenința principiile democratice și ar accentua conflictele interetnice în inima 

Europei. 

Validarea prezentei „Inițiative” zisă „cetățenească” ar însemna impunerea în România 

a voinței unei entități străine, parte a politicii altui stat. Ar mai însemna o noutate absolută: 

niciodată în istoria României și a provinciei Transilvaniei nu a existat o entitate autonomă de 

sine stătătoare numită „Ținut Secuiesc”.  
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 Idem, p. 109. 
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 extras: Solomon, Ov., Aursulesei, A. (2016), p.3. 
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 R. Baltasiu, O. Bulumac (2016), Managementul comunităților și identităților. O perspectivă a sociologiei 

românești interbelice, disponibil la http://www.etnosfera.ro/pdf/2016/1/05.pdf [accesat la data 14 aug 2016]. 
45

 Vezi în acest sens „Slăbirea comunității românești în Harghita-Covasna” (2013).  

http://www.etnosfera.ro/pdf/2016/1/05.pdf


 Nu în ultimul rând, trebuie precizat că „Inițiativa” este străină de spiritului dreptului 

european, fiind un element de anacronism în epoca contemporană, apt să accentueze 

problemele din Estul Europei, prin introducerea unor elemente de drept de tip medieval, cu 

mult depășite: „drepturile colective”, de tipul „națiunilor privilegiate” ale secolului al XV-lea.  
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RECENZIE EVENIMENT: 
Lansarea ca rţ ii ,,Armaţa Roma na  î n Ra zboi (1941-1945)” 

 

În data de 2 februarie 2017 a avut loc la sediul 

Fundaţiei Europene Titulescu din Şos. Kiseleff, nr. 

47, lansarea volumului „Armata Română în Război 

(1941-1945)” a colonelului (r) Alesandru Duţu. 

Evenimentul l-a avut ca moderator pe domnul preşedinte 

al Fundaţiei Europene Titulescu, prof. univ. dr. Adrian 

Năstase, iar printre invitaţii de seamă s-au numărat doi 

importanţi specialişti ai istoriei militare, prof. univ. dr. 

Mihai Retegan şi prof. univ. dr. Petre Otu. 

 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui numeros 

auditoriu: profesori universitari, diplomaţi, specialişti ai 

istoriei militare, dar şi pasionaţi ai acestui domeniu. 

 

Din partea Centrului European de Studii în Probleme 

Etnice au participat cercetătorii ştiinţifici Augustin 

Poenaru şi Alin Aursulesei. 

 

 

 

 



Despre carte 
 „Armata română în război (1941-1945)” a 

profesorului Alesandru Duţu reprezintă o lucrare de 

sinteză, o lucrare enciclopedică apărută la Editura 

Enciclopedică în anul 2016, care prezintă armata 

română în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Cartea tratează cadrul general al participării armatei 

române la război, aceasta însemnând  prezentarea 

concepției strategice în care au acționat armatele 

române în diferite etape ale războiului, drumul de luptă  

și modul în care au fost îndeplinite misiunile care le-au 

revenit, caracteristicile principalelor  bătălii desfășurate,  

relațiile de comandament româno-germane și româno-

sovietice, modul în care au cooperat cu trupele germane 

și sovietice, relațiile cu populația civilă, victoriile, dar și 

înfrângerile (înfrângeri la Miclăușeni, Tulumceak, sud 

Harkov, Stalingrad, Moldova, Szolnok), faptele de arme 

mai deosebite, spiritual de jertfă și de sacrificiu, dar și 

manifestări de panică și lașitate etc. Autorul nu insistă 

asupra problemelor de organizare, dotare, instruire şi 

logistică ale armatei, prezentând doar un cadru general 

al participării românești la război, cu cât mai multe 

aspect caracteristice/specifice  etapelor și zonelor 

principale de luptă. 

 Angajată într-un război pe care nu l-a dorit şi nu l-a provocat, iniţial alături de 

Wehrmacht împotriva Armatei Roşii (22 iunie 1941-23 august 1944), apoi alături de Armata 

Roşie împotriva Wehrmacht-ului (23 august 1944 - 9 mai 1945), de fiecare dată fără un tratat sau 

convenţie militară care să precizeze obigaţiile şi drepturile partenerilor, armata română, 

insuficient dotată şi pregătită pentru un război de mişcare, a luptat împotriva unor adversari mult 

mai puternici şi bine înzestraţi timp de 1 241 de zile, de la Prut la Volga şi înapoi în Podişul 

Boemiei, înregistrând victorii, dar şi înfrângeri (unele catastrofale).  

 Lucrarea de faţă conţine 688 de pagini şi este structurată pe 7 capitole care tratează în 

mod sintetic, dar extrem de cuprinzător toate aceste aspecte cu privire la eforturile militare ale 

armatei române în cadrul celui de-al doilea război mondial. 

 Capitolul I, „În Basarabia şi în nordul Bucovinei” tratează aspectele privitoare la 

motivele intrării României în război, la concepţia strategică a trupelor române şi stabilirea 

misiunilor de luptă şi a structurilor de comandament. De asemenea se prezintă primele acţiuni 

militare din anul 1941 din nordul Bucovinei şi Basarabia, care au anulat pentru moment 

consecinţele brutalului ultimatum sovietic din iunie 1940 şi a făcut ca poporul român şi armata sa 

să parcurgă în numai un an drumul de la agonie la extaz, de la deziluzii la bucuria realipirii 

provinciilor estice, cu speranţa redobândirii celorlalte părţi ale ţării.  

 Capitolul II denumit „Pe teritoriul Uniunii Sovietice” prezintă desfăşurarea acţiunilor 

militare dincolo de teritoriul naţional, după trecerea Nistrului. Sunt prezentate în detaliu acţiunile 

din zona Odessa, acest oraş reprezentând o necesitate strategică, în condiţiile în carte armatele 

sovietice nu fuseseră înfrânte, dar şi o obligaţie ce a decurs din participarea la războiul de coaliţie 



alături de Wehrmacht. După acest episod sunt prezentate operaţiunile militare dintre Nistru şi 

Nipru, din Crimeea, până la sângeroasele lupte de la Stalingrad şi dincolo, până la Marea Azov. 

 În capitolul III, „Bătălia Moldovei (1944)”, regăsim detalii absolut impresionante despre 

situaţia frontului din Moldova la nivelul anului 1944, cât şi despre concepţia română şi cea 

germană privind desfăşurarea bătăliei, despre bombardamentele aviaţiei anglo-americane din 

primăvara şi vara anului 1944 care au agravat situaţia României prin pagubele umane şi 

materiale provocate, în special asupra zonei petrolifere din Valea Prahovei şi asupra Capitalei. 

Aflată într-o situaţie extrem de dificilă, atacată pe frontul terestru de peste 1 000 000 de militari 

sovietici, iar pe cel aerian de sute de bombardiere americane şi engleze, într-o alianţă cu un 

partener care acorda, în acel moment, prioritate apărării spaţiului polonez, şi nu celui românesc, 

România a înregistrat, în august 1944, pe frontul din Moldova, o înfrângere categorică, 

posibilitatea transformării întregului teritoriu naţional în teatru de acţiuni militare fiind anulată de 

trecerea ţării de partea Naţiunilor Unite, la 23 august 1944. 

 Capitolul IV, „Trecerea României de partea Naţiunilor Unite”  descrie în amănunt 

momentul  23 august 1944, momentul întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste, 

schimbarea concepţiei strategice militare a armatei române, reacţia Germaniei şi caracteristicile 

militare ale confruntării româno-germane, cât şi relaţiile de comandament româno-sovietice. 

Prezenţa masivă a trupelor sovietice pe teritoriul României, într-un moment în care frontul se 

afla la mare distanţă de teritoriul naţional, a avut un evident scop de influenţare a luptei pentru 

putere în stat, care s-a declanşat, deloc întâmplător, tocmai într-un asemenea context şi după 

plasarea României în sfera de influenţă sovietică, în octombrie 1944. 

 Începând cu capitoul V, „În nord-vestul şi vestul României”, autorul ne prezintă 

acţiunile militare desfăşurate în podişul transilvan, luptele de pe direcţia Sfântu Gheorghe -

Odorhei-Târgu Mureş, până la ofensiva de pe Mureş-Cluj-Carei-Satu Mare.  

 În capitoul VI, „Pe teritoriul Ungariei”, regăsim prezentate luptele purtate de armata 

română pe teritoriul vecinului de la Vest, din zona Debreţin, cele de pe cursul mijlociu al Tisei, 

de pe direcţia Budapesta până în Munţii Hegyalja până pe valea Hernadului.  

 Ultimul capitol, capitolul VII, „În Cehoslovacia şi Austria”, ilustrează acţiunile militare 

ale armatei române după depăşirea frontierei ungaro - cehoslovace din 18 decembrie 1944, când 

Armata a 4-a a continuat înaintarea spre depresiunea şi oraşul Roznava, ajungând pe teritoiul 

Austriei.  

 Lucrarea profesorului Alesandru Duţu este aşadar 

prin excelenţă o lucrare de sinteză, o lucrare de referinţă atât 

de necesară în istoriografia românească, ce se înscrie în 

efortul istoricilor militari de a scoate la iveală adevărul 

istoric, adevăr bazat întotdeauna pe material de arhivă, în 

mare parte inedit. Considerăm că această carte va rămâne 

una de referinţă pentru cine doreşte să se aplece asupra celui 

de-al doilea război mondial şi de care cu siguranţa va trebui 

să se ţină cont în tratarea acestui fenomen.  

 

Despre autor. 
Alesandru Duţu, istoric militar, specialist în istoria celui de-

al doilea război mondial şi a perioadei postbelice, a elaborat 

şi coordonat (singur sau în colaborare) monografii, volume 

de documente, albume, antologii de texte, scenarii de filme 



documentar-istorice, studii, articole, comunicări ştiinţifice etc., în care a abordat aspecte inedite 

referitoare la participarea României la cel de-al doilea război mondial (operațiile militare 

desfășurate pe fronturile din Est și din Vest;  relațiile  militarilor cu populația civilă; acțiunile 

partizanilor sovietici; bombardamentele aviației anglo-americane asupra României; repatrierea 

românilor de dincolo de Nistru; situația prizonierilor de război sovietici, germani, americani, 

englezi, maghiari etc. din România; eroismul militarilor români și greșeli săvârșite pe front etc.), 

regimul de armistiţiu (preliminarii, aplicarea prevederilor Convenției de armistițiu din 12 

septembrie 1944 și consecințe etc.), situaţia postbelică a armatei române, poziţia României în 

cadrul Tratatului de la Varşovia etc. 

Este fost ofițer activ și cercetător științific la Centrul de Studii şi Cercetări  de Istorie şi Teorie 

Militară (1973-1990), Institutul pentru Studii Operativ Strategice şi Istorie Militară (1990-1993), 

Institutul  de Istorie şi Teorie Militară (1993-1997), Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 

Istorie Militară (1998- 2000), Arhivele Militare Române (2000-2003; șef de Birou și de Secție). 

Fost profesor universitar dr. (șef de catedră, decan) la Facultatea de Istorie al Universității Spiru 

Haret din București (2003-2013) şi doctor în Științe militare, specialitatea Istorie militară, la 

Academia de Înalte Studii Militare, București (1995), cu titlul Relații de comandament româno-

germane şi româno-sovietice în perioada 1941-1945 (coordonator științific - generalul de 

brigadă dr. prof. univ. Nicolae Ciobanu). 

Este de asemenea vicepreşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1998) şi membru în 

Consiliul științific al Institutului pentru Studii  Politice de Apărare şi Istorie Militară.
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Despre moderator 
Adrian Năstase este preşedintele 

Fundaţiei Europene Titulescu, fost 

profesor de drept public internaţional, 

fost ministru de externe al României 

(1990-1992), preşedinte al Camerei 

Deputaţilor (1992-1994; 2004-2006), 

prim-ministru al României (200-

2004). 

Ca autor s-a remarcat prin peste 150 

de studii de Drept internațional, 

publicate în reviste din țară și 

străinătate, fiind autorul și a peste 140 

de comunicări și expuneri prezentate 

la întâlniri internaționale.
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1
 Informaţiile sunt preluate de pe pagina oficială a autorului, disponibilă la adresa de internet 

https://alesandrudutu.wordpress.com, consultată în data de 14 februarie 2017. 
2
 Informaţii preluate de pe pagina oficială a profesorului Adrian Năstase, disponibilă la adresa de internet   

https://adriannastase.ro, consultată în data de 14 februarie 2017. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_interna%C8%9Bional
https://alesandrudutu.wordpress.com/
https://adriannastase.ro,/


 

 

 

 

Despre invitaţi 
Mihai Retegan este profesor universitar la catedra de Istorie a Universității din București şi 

profesor doctor honoris causa a Universității Ovidiu din Constanța, specializat în istoria 

românilor după Primul Război Mondial, până la prăbușirea comunismului. Domeniile sale de 

interes sunt: Politica externă a României și Relații internaționale în sec. XX, Istoria militară a 

sec.XX, România post al doilea război mondial.
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Petre Otu este profesor universitar, 

director adjunct la  Institutul pentru 

Studii Politice de Apărare şi Istorie 

Militară; membru  al Comisiei 

Române de Istorie Militară; 

preşedinte al Comisiei Române de 

Istorie Militară; membru în colegiile 

de redacţie ale „Revistei de Istorie 

Militară”, „Document”, „Anuarului 

Muzeului Marinei Române”, 

„Dosarele istoriei”; membru al 

Comisiei Internaţionale de Istorie 

Militară; specialist în domeniul 

geopoliticii, securităţii naţionale şi 

internaţionale, al istoriei moderne şi contemporane a României; specializare în problematica 

evoluţiei fenomenului militar românesc integrat dezvoltării  social-economice, politice şi 

culturale româneşti şi contextului internaţional al secolelor al XIX-lea şi al XX-lea; coordonator 

a numeroase proiecte de cercetare internă şi internaţională în domeniul politicii de apărare, 

securităţii naţionale şi internaţionale, istoriei militare; autor, coordonator şi coautor a 90 de 

lucrări de istorie, istorie militară, geopolitică şi politică de apărare.
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Adrian Năstase despre carte:   
„O carte cu totul remacabilă, o carte pe care oricine ar trebui să o aibă în bibliotecă pentru a 

strânge, pentru a avea, elementele necesare pentru o analiză mai amplă, politică la care să 

adauge jurnale diplomatice, telegrame, analize politice. Dar dincolo de ele şi de felul în care s-

au luat deciziile strategice, politice, cred că este extraordinar de important să avem această 

lucrare, repet, o lucrare de anvergură, o lucrare de sinteză, care adauga la aspectele de 

cronologie analize, imagini, hărţi de operaţii, imagini ale unora dintre personajele importante, 

imagini de front şi aşa mai departe”.  

 

 

                                                           
3
 Informaţii preluate de pe pagina Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, disponibilă la adresa de internet 

http://istorie.unibuc.ro/departamente/istoria-romanilor/mihai-retegan, consultată în în data de 14 februarie 2017. 
4
 Informaţii preluate de pe pagina Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, disponibilă la 

adresa de internet http://ispaim.mapn.ro/pages/view/80, consultată în în data de 14 februarie 2017. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
http://istorie.unibuc.ro/departamente/istoria-romanilor/mihai-retegan
http://ispaim.mapn.ro/pages/view/80


 

 

 

 

Mihai Retegan despre carte: 
,,Ce face profesorul Duţu în această carte este ceea ce dorim noi, toţi istoricii, să oferim. Face o 

sinteză. Sinteza este opera de căpătâi a unui istoric, nu eşti istoric dacă nu ai o sinteză. Este o 

sinteză teribilă, o sinteză de care istoriografia română avea nevoie”. 

 

,,Nouă ne lipseşte o istorie oficială a 

armatei române în al doilea război 

mondial[...].Lucrarea prietenului 

Alesandru Duţu nu este o istorie 

oficială, dar stau şi mă întreb: oare 

nimeni din ţara asta, nici o instituţie de 

istorie, de istorie militară şi mă refer 

la Universitatea Naţională de Apărare 

Carol I, n-ar fi trebuit să ia în mână 

această problemă şi să facă acest 

lucru?” 

 

,,Cartea lui Alesandru Duţu este 

copleşitoare. Este copleşitoare prin 

informaţia pe care o pune la îndemâna tuturor. Este copleşitoare pentru cei care vin din afara 

domeniului şi zic: ,,domne, ia uite până unde am fost, ia uite ce am făcut şi cu cine ne-am 

luptat”, căci niciodată n-ar trebui să uităm că ne-am luptat din 1941 până în 1945 cu două 

dintre cele mai puternice armate ale lumii, ori acest lucru nu este puţin”. 

 

Petre Otu despre autor, carte şi editură: 
„Domnul  Alesandru Duţu este cel mai bun specialist al nostru pe problemele celui de-al doilea 

război mondial, iar această sinteză care ne este oferită are în spate circa 25 de ani de muncă, de 

travaliu intens în arhive, mai ales la microfilme. Prin urmare această sinteză este o operă de 

maturitate, care îl onorează şi 

bineînţeles este bine-venită în peisajul 

istoriografiei militare româneşti”. 

 

„Domnul Duţu realizează prin această 

carte un echilibru între cele nouă 

campanii [cea din Est şi cea din Vest] 

absolut bine-venit. Ostaşul român 

merită recunoştinţa noastră, a 

urmaşilor, atât cei din est, cât şi cei din 

vest, cu suficientă înţelegere şi empatie 

pentru condiţiile în care au trebuit să 

lupte”.  

 



„Domnul Duţu are o atitudine echilibrată, o atitudine critică faţă de comportarea armatei 

române, îndoiala metodică fiind un principiu fundamental în cercetarea istorică. Adeseori a fost 

ideea aceasta de a transfera insuccesele, neajunsurile armatei noastre pe seama factorilor 

exteriori: caracterul asimetric, lipsa dotării, anumite „trădări” cum a fost cea a Rusiei din 

primul război mondial, care ne-a lăsat să ne batem singuri până la Siret şi aşa mai departe. 

Aceste lucruri sunt evident valabile, ele sunt tratate în istoriografie, dar s-a trecut câteodată în 

extrema cealaltă, când se uitau neajunsuile proprii. După 1990 s-a trecut în cealaltă extremă: 

au fost puse în evidenţă neajunsurile congenitale ale armatei române şi s-a trecut la un 

hipercriticism.  Domnul Duţu are marele merit de a realiza un echilibru în cercetarea istorică 

privind acest aspecte”. 

 

„Editura Enciclopedică este una din puţinele edituri preocupată de istoria naţională şi de istoria 

militară în general. Cunosc faptul că editura are şi un proiect legat de primul război mondial. 

Editura vine în întâmpinarea generaţiilor noastre de istorici, prin urmare şi aceasta merită 

felicitări pentru efortul pe care l-a făcut de-a lungul anilor, l-a făcut şi cu această carte a 

domnului profesor Duţu şi fără îndoială o va face în continuare”. 

 

„Trebuie să ne aplecăm asupra istoriei militare. Un prinţ al condeiului, generalul Constantin 

Brătianu, astăzi complet uitat, spunea că istoria militară românească se înalţă cu cât o 

cunoaştem mai bine. Domnul Duţu face această operă de cunoaştere”. 
   

 



PREZENTARE CARTE: 
,,Copiii cumpliți ai moderniății” – Peter Sloterdijk1 
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Despre autor. 
Peter Sloterdijk (26 iunie 

1947, Karlsruhe)  este un filosof 

german şi un teoretician al culturii, el 

predând filosofie şi teoria media în 

cadrul Universităţii de Artă şi Design 

din Karlsruher şi la Viena. Din 2002 

până în 2012 a fost co-mediator ale 

emisiuni  Im Glashaus: Das 

philosophische Quartett (împreună cu 

Rudiger Safranski). 

 Acesta a studiat filosofia, istoria 

şi studii germanice în cadrul 

Universităţilor München Hamburg din 

1968 până în 1975, când a primit 

doctoratul în cadrul celei din urmă. În anii ‛80 a fost scriitor liber-profesionist şi a publicat 

monumentala Critică a raţiunii cinice (Kritik der Zynischen Vernunft) în 1983, care a cunoscut unul 

din cele mai mari tiraje pentru o carte de filosofie de după cel de al doilea război mondial. Ea a fost 

tradusă la Editura Polirom din Iaşi. În limba română au mai apărut Reguli pentru parcul uman. Un 

răspuns al Scrisoarea despre umanism a lui Martin Heidegger, la Editura Humanitas (Regeln für 

den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, 1999), 

Dispreţul maselor. Eseu asupra luptelor culturale în societatea modernă, la Editura Ideea 

Design&Print (Die Verachtung des Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen 

Gesellschaft) şi tot la aceasta din urmă  În aceaşi barcă. Eseu despre hyperpolitică (Im selben Boot. 

Versuch über die Hyperpolitik, 1993) şi  Mânie şi timp. Eseu politico-psihologic (Zorn und Zeit. 

Politisch-psychologischer Versuch, 2006) la Editura Art
3
. 

 În februare 2016 filosoful german a acordat un interviu reviste Cicero intitulat „Acest lucru 

nu poate merge bine”(„Das kann nicht gut gehen”), în care critică politica de primire a imigranţilor 

(Einwanderungspolitik), cât şi faptul că cei ce duc astfel de politici nu au învăţat valoarea graniţelor 

(Lob der Grenze, adică lauda graniţei, a limitelor), că în Germania se crede că graniţele sunt pentru 

a fi încălcate, însă susţine  cu optimism că imperativul teritorial se va impune şi că Europa va pune 

la punct şi va dezvolta o politică eficientă comună de apărare a graniţelor. El afirmă cu tărie că nu 

există un imperativ moral de a ne autodistruge („Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur 

Selbstzerstörung.“), iar statul naţional va dăinui încă multă vreme, fiind una din puţinele plăsmuiri 

politice şi sociale care funcţionează cât de cât.
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Copiii teribili/cumpliţi ai modernităţii este titlul 

acestei cărţi a filosofului german Peter Sloterdijk, dar la fel de bine 

s-ar putea numi: După noi, potopul! - Nach uns, der Sinflut!( p. 

31-40). Zicala, care este atribuită doamnei de Pompadour, 

enunțată într-o zi de noiembrie 1757 la vestea înfrângerii trupelor 

franceze de către armata mai puţin numeroasă a lui Frederic al II-

lea, este, în opinia autorului german, paradigmatică pentru 

modernitate, pentru modul de a fi al omului modern.  Pare a fi o 

zicală care exprimă lipsa de scrupule, dezinteresul pentru cei din 

jur, pentru ceea ce vine după. Dar ea exprimă un mod de a fi, 

faptul că marchiza de Pompadour era un copil al modernităţii şi că 

a văzut în viitor, că devansa pe contemporanii ei de la curtea lui 

Ludovic al XV-lea. Ea anticipează un mod de a percepe şi evalua 

timpul, de a acţiona centrat pe viitor, unde viitorul e ceea ce aduce 

împlinire şi progres. Este o privire în ceea ce Nu-este-încă, 

exprimată datorită unei stări interioare care sesizează tendinţele 

unei epoci. Exprimă transformarea invizibilă a modului în care 

gândirea europeană realizează pe tăcute o răsturnare şi inversare a 

raporturilor dintre trecut şi viitor, o regândire a viitorului şi a timplui, în care dimensiunea viitorului 

capătă aspecte noi şi devine locul unde vor avea loc evenimente majore, care nu s-au putut petrece 

în trecut. Acest mod de a fi apare sau se manifestă printr-un tip special de interes: „Wo immer dass 

Interesse an Enterbung und Neubeginn aufflammt, stehen wir auf den boden der authentischen 

Moderne. Dynamit, Utopie, Arbeitsniederlegung, Familienrecht, genetische Manipulation, Drogen, 

und Pop sollen die Sprengstoffe liefern, um die Erbmasse des sogenannten Bestehenden in die Luft 

zu jagen”  („Oriunde apare interesul pentru dez-moştenire şi nou-început, se află terenul 

modernităţii autentice. Dinamita, utopia, abandonarea-întreruperea muncii/greva, dreptul familiei, 

manipularea genetică, drogurile, fenomenul pop trebuie să furnizeze explozivii necesari pentru a 

arunca în aer structura a ceea ce există”(p. 24). 

Autorul îşi propune să aducă în stiinţele culturii experienţe ce sunt asociate cu concepţia 

păcatului primordial, dar sub o altă formă, necodată religios, să le reformuleze în concepte ce ţin de 

teoria culturii, de drept, sau de teoria mass-mediei (p. 25), dar să şi producă regândirea serioasă a 

unor concepte fundamentale precum generaţie, filiaţie sau moştenire, prin descrierea neteologică a 

problemelor puse de idea de moştenire şi transmisie culturală, socială, politică etc., care au fost 

abordate în limbaj teologic şi religios. Rolurile explicative esenţiale sunt pentru această dezbatere 

cele de filiaţie, transmisie, bastardizare/urmaş nelegitim, hiatus, interval, abis/lipsă de temei solid 

(Bodenlosigkeit), asimetrie, eliberare/emanicpare, discriminare creatoare, şi modernizare 

genealogică. Acele experienţe legate de limbajul păcatului originar sunt efecte de corupţie. Acestea 

se regăsesc mai ales când e vorba de transmiterea culturală, aşadar în crearea lanţului generaţional. 

 Lanţul narativ începe cu intepretarea creştină-augustiniană a misterului şi disconfortului 

existenţial (Unbehagen), apăsării existenţiale cu care se confruntă inevitabil existenţa umană. Acest 

disconfort provine din belşugul sau surplusul de inexplicabil cu care omul e nevoit să se întâlnească. 

Acest surplus de neexplicabil a fost numit mister, sau a fost denumit mirare de către tradiţia 

filosofică. Aceasta a mistificat sau a modelat acest disconfort existenţial sub forma unei interogări 

asupra începutului, sensului, principiilor existenţei. La început nu e nici Logosul, dar nici Fapta (die 

Tat). „Nicht das Wort war am Anfang, sondern das Unbehagen, das nach Worten sucht” („Nu 

cuvântul a fost la început, ci disconfortul existenţial, care caută să se exprime, care caută 

cuvinte”). Ceea ce a exprimat şi a dat formă, sau a oferit un model pentru acest disconfort a fost 

mitul. A nara misterul este ca şi cum povestitorul ar fi fost la început. Există o variantă iudaico-

creştină a punerii-în-intrigă a acestui disconfort existenţial, care descrie omul ca o fiinţă alungată 



din căminul ei. Se simte omul străin în sinea lui, acesta este motivul. Omul este în permanenţă o 

fiinţă alungată – vertriebenes Wesen. Alungarea se petrece cu fiecare generaţie, începe din nou. 

Acesta este păcatul originar, care se transmite la nesfărşit, chair dacă nu este reefectuat de fiecare 

generaţie. Mitul, naraţiunea face situaţia mai suportabilă, deoarece o lămureşte, deoarece îi conferă 

o explicaţie, dar nu abrogă situaţia. Însă uneori, aşa cum este în acest caz, mitul reuşeşte să facă ca 

această încărcătură foarte apăsătoare să urce din nou din străfunduri la suprafaţă, iar situaţia omului 

apare şi mai rea şi mai greu de suportat (p. 11). Această interpretare  a căderii din Rai nu doar că dă 

o anumită explicaţie a presiunii şi disconfortului existenţial al omului, dar reuşte să adauge o doză 

foarte mare de perpelxitate şi de masochism metafizic. Este aici o trecere de la mythos la logos, pe 

care însă Sloterdijk o descrie în termeni puţin măgulitoari pentru doctrina augustiniană, văzând în 

ea o denaturare a unei povestiri simbolice într-o doctrină-catastrofă cu accente de masochism 

primar. Doctrina augustiniană a păcatului originar a produs o întunecare – Verdüsterung, o 

intensificare  a apăsării existenţiale, de care abia în modernitatea târzie, adică în prezent, începe 

lumea occidentală să se elibereze. Pentru omul modern logica implicată în această doctrină a 

păcatului originar este una străină, anume  aceea a existenţei cauzei în efectul produs, ca şi a 

prezenţei întregului în părţile desprinse din el. Doctrina este şi o încercare de a arăta că reacţia 

alungării din Rai, venită din partea lui Dumnezeu, nu este o suprareacţie, de fapt, nejustificată. 

Greşeala primordială a strămoşului  se repetă în moştenitor, dar acest proces nu e doar o preluare 

pasivă a unei greutăţi, ci trebuie să se realizeze de către urmaş activ în actele sale. Trebuie să i se 

poată atribui greşeala ca individ. Însăşi actul de reproducere al umanităţii duce mai departe păcatul 

originar, pentru că acest act rezumă şi reia actul de răzvrătire originară, anume acela al creaturii de 

a-şi acorda sieşi întietate, nu lui Dumnezeu. Este un narcisism primordial, o plăcere în a avea 

plăcere, o adorare a propriei puteri. Omul este singurul responsabil pentru toate nenorocriile ce îl 

lovesc. Însă această concepţie a păcatului originar formulată de Fericitul Augustin a dus şi la 

crearea unui model de introducere a continuităţii în istorie, definit printr-o serie de acţiuni de 

răzvrătire sau uzurpare a autorităţii divine. Această concepţie şi pesimism augustinian, pe care 

Sloterdijk îl numeşte masochism metafizic, a produs o serie de atitudini, precum duşmănia faţă de 

trup (a nu se uita apartenenţa pentru un timp scurt a Fericitului Augustin la platonism şi 

maniheism), conştiinţă a unei culpabilităţi permanente, un cult al mizeriei etc., doctrina păcatului 

originar a fost preluat şi transformată de diverşi filosofi precum Rousseau, Kant, Friedrich Schiller, 

care i-au dat o întorsătură pozitivă. Căderea din paradis, alungerea e cea care face posibilă, la Kant, 

posibilitatea unei istorii civilizaţionale, a drumului pe calea progresului şi a raţiunii (p. 19-21). 

Pentru omul modern ceea ce susbtituie păcatul primordial este  moştenirea, văzută ambivalent la 

început, fie ca şansă, fie ca rău ce trebuie îndepărtat. Dacă se acceptă o sarcină grea, trebuie să 

existe şi avantaje, iar avantajul, în acest caz, este punerea accentului pe viaţa de aici, nu pe viaţa în 

transcendenţă. Aşadar modernitatea se concentrează în jurul unei concepţii care ridică la prim rang 

viaţa în imanenţă, dezbărându-se de concepţia augustiniană şi creştină că răul /păcatul e ceva care se 

moşteneşte, care e transmis generaţional. Lipsa, răul etc. sunt doar produse ale unei orânduri sociale 

nedrepte, al exstenţei unor privilegiaţi şi a unora care sunt defavorizaţi. Sau sunt rezultatele unei 

voinţe rele din societate (Dacă politicile aplicate nu merg, înseamnă ca a fost sabotaj, nu înseamnă 

că politicile nu ţin seama de realităţi, acest tip de raţionament decurgând firesc din descrerea de mai 

sus – n.a.). Nu există păcat originar pentru moderni (sau pentru majoritatea occidentalilor – n.a.). 

Refuzând dimensiunea păcatului originar, omul modern se descoperă totuşi ca fiind 

condiţionat de anumite moşteniri: genetică, care poate da anumite boli, de clasă, de educaţie – fiind 

animalul care suferă/căruia îi sunt impuse dresaje simbolice, numite socializare, care îl leagă 

aproape definitiv de apartanenţe culturale şi moduri de a gândi/simţi, la care se adaugă că vrând-

nevrând face parte din istoria unei familii. Omul modern încearcă să se elibereze de toate acestea, 

prin terapie genetică, prin revoltă şi revoluţii etc., moştenirea, idea de moştenire, aşadar idea de a 

primi ceva din afară luând locul păcatului. Această concepţie nu este însă decât un corolar al ideii 



de autonomie,  a ideii că omul îşi face singur legea, că omul se creează pe sine, că este causa sui, 

atribut care, în mod normal şi de sănătate mintală, îi poate fi atribuit numai lui Dumnezeu. 

Filosoful german afirmă că modernitatea modernităţii ce gravitează în jurul noţiunii de 

moştenire – Erbe – , o respinge sau o neutralizează (Ausschaltung), însă prin aceasta a reuşit să 

elibereze şi un câmp de investigare unor moşteniri ambivalente. Pe scurt, modernitatea se constituie 

cu adevărat prin refuzarea moştenirii sau a moştenităţii - Erblichkeit. În acest domeniu al refuzului 

moştenirii există un acord între aparenţii duşmani cunoscuţi sub numele de socialism şi liberalism 

(p. 24). Aaşdar, modurile de gândire aparent contradictorii ale politicului îşi dau mâna să ascundă – 

dacă nu chiar să suprime bazele vieţii sociale, culturale ale omului: „Die scheinbar unversöhnlichen 

Gegenspieler sind die besten Freunde, wenn es darum geht, die familialen, genealogischen und in 

erfolgreichen filiationen gegründeten Prämissen des »sozialen Lebens«” („Adversarii cei mai 

opuşi în aparenţă sunt cei mai buni prieteni, când este vorba de a întuneca premizele vieţii sociale 

întemiate în relaţii familiale, nealogice şi fililale de succes”). 

În ciuda refuzării şi eliminării ideii de păcat originar, ştiinţele culturii, filosofia se confruntă 

totuşi cu efecte de corupţie ce afectează existenţa umană, omul fiind animalul coruptibil prin 

definiţie. Aceste efecte de corupţie se insinuează, de obicei, în procesul de transmitere dintre 

generaţii, într-o modalitate de durată. Păcatul originar constă, din punct de vedere al dinamicii 

civilizatorii, în afectarea negativă a efectelor de transmitere ale modelelor şi culturii părinţilor 

asupra viitorilor purtători - Träger. În limbajul teoriei culturii, al ştiinţelor sociale contemporane, nu 

se mai paote face uz, susţine autorul german, de idiomul religios şi teologic pentru a descrie efectele 

acestei corupţii existenţiale. Nu mai putem vorbi de păcatele părinţilor transmise asupra copiilor, ci 

se vorbeşte despre comunităţi imaginare cauzate de traume, despre afectarea neurotică a urmaşilor 

prin complexele înaintaşilor, sau despre intervalul distructiv ce există între generaţii. Aceste efecte, 

deşi mereu conştientizate de timpuriu, sunt amplificate şi intensificate odată cu începuturile 

modernităţii, dacă nu cumva, azi, sunt produse intenţionat. E suficient să citim Utopia lui Thomas 

More, ca să vedem că cetatea perfectă începe prin a face tabula rasa cu trecutul, aşadar cu 

moştenirea, pentru a atinge fericirea. Corupţia intervine în acest hiatus dintre generaţii, afectând 

ceea ce este necesar pentru menţinerea şi dezvoltarea comunităţii umane. Corupţia nu este un strict 

concept juridic sau politic, ci este unul antropologic, care desemnează o anumită realitate în 

structura existenţei umane, a cărui contrariu constă în actul de a învăţa, act care nu se reduce la o 

pură acumulare de informaţie, ci un act de conversie – Bekehrung – (p. 28). Această conversie pare 

a fi tocmai contrariul modernităţii, mai ales a moştenirii pe care Europa – creatoarea modernităţii – 

a impus-o lumii întregi: ideea că nu e nevoie de moştenire, că moştenirea politică, socială, culturală, 

istorică este superfluă şi că împiedică o existenţă fericită. 

 Acest principiu al ruperii şi respingerii trecutului stă la baza dinamicii modernităţii. 

Modernitatea se dovedeşte a fi un ţinut al discontinuităţii şi al refuzului transmiterii. Accentul cade 

pe prezent și viitor. Modernitatea, omul modern este cel ce refuza filiaţa, preluarea şi transmiterea 

mai de parte a ceea ce provine din trecut. Modernitatea neagă mecanismul reproducerii culturale, 

este avântul şi prăbuşirea înspre viitor. Este timpul unor permanete deschideri  - aufklaffen – unor 

abisuri. Acestea, după cum spunea Sloterdijk, apar mereu, sunt riscuri mereu prezente când părinţii 

încercă să transmită moştenirea lor, modelele, idealurile copiilor lor, dar sunt produse şi de politici 

concepute în acest sens întru combaterea prejudecăţilor, a eliminării masculinităţii toxice etc. şi câte 

şi mai câte politici ce exprimă voinţa remodelării existenţei umane conform unor elucubraţii fără 

limite. 

Unul din exemplele paradigmatice ale acestui mod de a fi în lume – pe care Sloterdijk îl 

numeşte venirea la puterea a bastardului, a fiilor şi fiicelor nelegitime- este exprimat în modul în 

care Max Stirner descrie individul şi cum ar trebui să se comporte acesta în emanciparea faţă de 

societate şi de tot ceea ce este moştenit şi îi este exterior. Acest tip uman este vizibil nu doar în 

scrierile lui Striner – sau în cotidianul contemporan – ci chiar în scrierile lui Thomas Jefferson, 

unde se manifestă impulsul sau trăsătura definitiv antigenalogică a modernităţii (p. 441). Această 



doctrină, această expresie a modernităţii se regăseşte în reflexele fostului preşedinte american 

referitor la relaţia dintre morţi şi vii, la relaţia dintre generaţii, chiar dacă aceste reflecţii sunt legate 

de domeniul finanţelor. Însă ele pot fi extinse la întregul relaţiilor dintre generaţii. Pentru Jefferson 

există o lege a naturii care susţine că voinţa şi puterea oamenilor se termină deîndată ce aceştia mor, 

iar, din pricina aceasta, cei vii  nu au dreptul să işi impună voinţa sau să îşi transmită datoriile, 

financiare sau nu, urmaşilor. Nu îi pot sili la realizarea unor contracte. Cei vii se bucură doar de un 

uzufruct (Niessbrauch) al existenţei. Fiecare generaţie trebuie privită ca o naţiune separată faţă de 

alte generaţii. În acest motiv se reflectă, susţine filosoful german, acelaşi patos şi raţiune care a dus 

la ruperea legăturilor dintre colonii şi ţara-mamă, acea dorinţă de independență, în fapt, o altă formă 

a subiectului autonom de tip modern, care se autodivinizează, a celui ce îşi creează şi dă singur 

legea. Aceasta este modul în care omenirea astăzi, mai ales cea occidentală, dar şi cea infestată de 

către Occident îşi duce zilele. „Das Motiv independence hat sich generalisiert zu der 

Entschlossenheit, im Namen des aktuellen und kuenftigen amerikanischen Lebens der Bindung 

durch jede Art von Vergangenheit aufzubrechen” („Dorinţa, motivul de independenţă al vieţii 

americane s-a generalizat şi a devenit hotărârea de a rupe orice legături a vieţii noi americane -

prezente sau viitoare –cu orice formă de trecut”) (p. 442). Acest gest, chiar dacă nu realizabil in 

concreto datorită neclarităţii sau imposibilităţii trasării unei limite clare între generaţii, este 

paradigmatic, chiar dacă iniţial el este îndreptat împotriva puterii şi legitimităţii antecesorilor 

europeni asupra prezentului coloniştilor, sau împotriva trecutului şi modernităţii europene, devenite 

gestul definitoriu al modernităţii, şi prin urmare al contemporaneităţii. Chiar şi procesul de a deveni 

cetățean al SUA este un exemplu perfect. A deveni cetăţean al acestui stat utopic înseamnă sau 

însemna uitarea originii (Herkunft). Acest gest, această concepţie exprimă proiectul meta-naţional, 

sau anti-naţional al modernităţii, întruchipat în naţiunea Statelor-Unite. Cel puţin în teorie, procesul 

de întemeiere al Statelor Unite, ca şi dobândirea cetăţeniei implică tocmai privilegiul – das Vorrecht 

– primatul prezentului asupra trecutului, ca şi al viitorului asupra prezentului. „Das meta-nationale 

Projekt ist die amerikanische Natur”(p. 443). „Proiectul metanaţional este natura americană”, 

subliniează Sloterdijk, totul culminând în încercări de hibridizare culturală efectate in situ. 

Libertatea omului este dată de dreptul esenţial de a genera discontinuitate istorică, care semnifică 

punerea între paranteze a moştenirii etnice, istorice, dar şi maxima acceptare/tolerare a diversităţii. 

Dreptul la propria fericire semnifică tocmai acest lucru, o autarhie generaţională, dar şi individuală. 

Este pentru prima oară când această atitudine de dezbărare, de renunţarea la o moştenire, ce e 

considerată a priori ca fiind negativă, devine un instrument al politicii. Aplicată la nivel statal 

această viziune semnifică dreptul fiecărei generaţii de a-și da o nouă constituție, iar aplicată la nivel 

individual, de grup, semnfică dreptul de a modifica, înlocui normele morale şi tot ceea ce face 

posibilă domnia trecutului – sau a grelei moşteniri, ca să folosim un termen din anii nouăzeci – care 

împiedică realizarea unui nou început. Un exponent al acestei viziuni anti-istorice, anti-genalogice, 

anti-familie, anti-clericale în sens larg este Ralph Waldo Emerson, la care însă se adaugă şi alţii. 

Fericirea şi integritatea propriului spirt semnifică dezbărarea de trecut, de tată, de supra-eu în limbaj 

freudian. „Hast du Glück, so kennst du kein Vater“. („Dacă ai noroc, nu îţi cunoşti tatăl”) (p. 447). 

O deviză care expune pe scurt filosofia profundă a modernităţii. „In ihrer bewussten Enterbung 

sollen die Amerikaner das Prinzip des selbstbestimmten Heils entdecken.” („În dezmoştenirea 

conştientă americanii pot să îşi găsească principiul mânturiii/fericirii autodeterminate.”) (p. 447). 

Mutandis, mutandis acest principiu se aplică la întreaga umanitate modernă, e imperativul ei 

categoric. Acest principiu a fost înţeles printre alţii de către mai sus-menționatul Max Stirner, fiind 

expusă în opera sa Individul şi proprietatea sa, unde radicalizează individualismul cartezian, și îl 

arată ca fiind prototipul individului consumerist de azi, al individului atomizat. Cogitoul cartezian 

devine scena exclusivă a Eigenheit, a faptului de a fi propriu, de a îşi aparţine exclusiv propriului 

sine. Din aceasta este exclus orice element exterior sau moştenit, este un sine care se conţine doar 

pe sine şi nimic altceva. Nu este reprezentabilă de către nimic – absolute Unvertretbarkeit. Nimic 

nu poate sta sau fi delegat în locul ei, eul fiind în optica stirniană o cetate ce nu poate fi ocupată de 



nimic, şi care nu trebuie să se lase copleşită de nimic exterior ei. Existenţa eului este o chestiune de 

pură tautologie, care îşi însuşeşte formula „eu sunt cel ce sunt” sau „eu voi deveni ceea ce cel ce 

voi deveni”, care este proprie Dumnezeului biblic. Orice eu existent este dincolo de justificare sau 

nejustificare, iar cel ce intră în posesiunea propriului eu, nu mai are de ce să se îngrijească de 

justificarea propriei existenţe (p. 454). Existenţa autentică este individualitate/unicitate – Einzigkeit. 

Egoismul devine principiul actualizării eului, principiu şi actualizare care solicită tocmai eliberare 

de orice generalităţi, ideii universale etc., care umplu egoul, de orice dogme dobândite în diverse 

moduri. Gândirea de sine corectă, care se petrece exclusiv în ego, trebuie să se elibereze, dar să şi 

împiedică orice invadator venit din partea societăţii. E nevoie de un exorcism intern, care să 

evacueze tot ceeea ce a fost vârât de societate, de istorie etc. în ego. Existenţa autentică de sine 

provine din travaliul de unicizare – Selbst-Vereinzigung. Ocupanţii ideali-sociali trebuie să dispară 

din incinta eului. Și această deconstrucţie trebuie să continuie până când se ajunge la tautologia sus-

menţionată. Acest moment este atins când eul este doar eu, un gol din care a dispărut stăpânirea 

Ceva-ului şi a Celuilalt, indiferent că se numesc idealuri, apartenenţă de clasă, Binele, conştiinţă 

morală etc., eul trebuie să anuleze de fapt toată educaţia pentru a ajunge la sine, pentru a se lua în 

posesie, pentru a fi autentic, ca să folosim un alt cuvânt fetiş al modernităţii. Trebuie eliminată acea 

înjosire de sine – Selbsterniedrigung - pe care o impune colectivul prin educaţie asupra eului, 

răpindu-i existenţa autentică, conform ideilor lui Stirner. Practic acest punct de vedere face vizibil 

ceea  ce caracterizează societatea modernă individualistă și droithomministă. Ideea de păcat, dacă 

mai există, se referă tocmai la moştenire, la ideea de transmitere a unui anumit bagaj, care s-a 

eternizat prin tradiţie şi care împiedică eul egoist/individul autonom să îşi desfăşoare existenţa 

autentică (p. 457). „Nur wem es gelingt, das Erbe-Sein als solches im eigenen Dasein zunichte zu 

machen, gewinnt Aussicht auf wirklichen Selbstbesitz” („Numai cui îi reuşeşte să distrugă 

moştenirea, partea de fiinţă din el care e moştenire, poate ajunge să aibă speranţa la propia 

posesie de sine”) (p. 457). Numai bastardul – fiul nelegitim – autogen – aşadar individul care se 

crează pe sine poate să elimine din sine toată civilizaţia idealistă. Auto-bastardizarea e gestul 

primordial, adică delegitimarea moştenirii sau, cu alţii termeni, uciderea Tatălui. Un exemplu 

paradigmatic în  acest sens este dat de magnatul Dale Carnegie, care nu a lăsat nimic moştenire, 

deoarece moştenirea fie cea primită, fie cea lăsată unor urmaşi potenţiali încalcă existenţa legitimă a 

eului individual, fiind o povară ce îl încarcă, făcând imposibilă existenţa autentică a acestuia.  

Modernitatea nu se reduce doar la o critică a trecutului, a moştenirii, ci semnifică trecerea de 

la critică la eliminarea acestei moşteniri, proces care trebuie efectuat de către eul stirnian, astfel 

încât lucurile nefolositorare, vechi, nedorite, primite fără ca eul să îşi fi dat acceptul să fie eliminate 

din incinta hermetică a cogitoului. Ideea, conceptele, simbolurile de Dumnezeu, de familie, dar mai 

ales cea de stat, a statului interiorizat, a comunităţii şi idolii care vin cu acestea trebuie expulzate. 

Cine vrea cu adevărat să fie autentic şi individual, trebuie să aibă curajul să apară în ochii celorlalţi 

ca neom (p. 459). Eul autentic, existenţa umană individuală autentică trebuie să fie o 

selbstgeniessenden Selbsterzeugung, adică o autoproducere de sine care se autosavurează şi o 

existenţă care nu este datoare să îi zică mulțumesc niciunei fiinţări care o precede. Înainte de toate, 

eul lui Stirner, este un eu izolat şi consumist, care trebuie să se savureze pe sine mai întâi. Acest eu 

individualist, autonom ce are drept chemare consumul. Iată-ne ajunşi în lumea contemporană. 

Consumul e un fel de drept al omului ce precede toate celelalte drepturi ale omului (p. 466). 

Această metafizică a eului eliberat de orice exterioritate este consubstanţială unui imperativ 

categoric de a consuma, un consum care nu admite amânare (Aufschub). Frugalitatea, abstinenţa nu 

au ce căuta aici, dar nici moştenirea culturală, socială etc. a omului. Aşadar nici umanitatea. 

Dependenţe precum aparteneţa de clasă, apartenenţa la o anumită societate, la o anumită cultură, 

sau familie sunt considerate încălcări ale demnităţii umane, sclavagism, fără ca susţinătorii acestor 

atitudini moderne al omului abstract şi emancipat să recunoască că aceste determinări sunt 

condiţiile pozitive care fac posibilă o viaţă fericită, determinată, concretă (p. 24). 

 


