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Opþiune clarã pentru o creºtere economicã
ferm susþinutã, durabilã
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN,
directorul Institutului de Economie Naþionalã,
decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil
Capacitatea maximelor  mai
vechi sau mai noi  de a fi apte pentru
a deveni o legislaþie universalã sau
un cadru reglator peren, printre
altele, se confirmã ºi prin cunoscutul
dicton vox populi, vox dei, a cãrui
conotaþie operaþionalã actualã se
leagã, fãrã îndoialã, de metoda de
cercetare a sondajelor de opinie,
uzitatã într-un spectru cu extindere
continuã, în cele mai diferite
discipline ºtiinþifice, atât pozitive, cât
ºi socio-umane.
Conectarea dictonului amintit
de metoda sondajelor de opinie are
relevanþã interpretativã doar dacã se
respectã logica obiectivelor
urmãrite prin întrebãri, procedurile
de reprezentare ºi chestionare ale
eºantionului, colectarea ºi
prelucrarea datelor, interpretarea
rezultatelor într-un context corelativ
multidisciplinar.

Opinia naþionalã nr. 296, din
19 februarie 2001, a publicat
rezultatele unui sondaj de opinie,
realizat de cãtre Institutul de
Sociologie ºi Opinie Publicã, cu
ajutorul unor operatori specializaþi
din cadrul Facultãþii de SociologiePsihologie a Universitãþii Spiru
Haret  Bucureºti, în perioada 3-7
ianuarie 2001, sub coordonarea
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine, director al institutului
menþionat. Sondajul s-a desfãºurat
pe un eºantion reprezentativ, cu o
marjã de eroare de ± 3%.
Obiectivul major al sondajului
a urmãrit testarea opiniei publice
în legãturã cu principalele
probleme ºi soluþii ale reformei
politice, economice ºi sociale din
România, imediat dupã instalarea
pe cale democraticã a noii puteri,

prin votul de la 26 noiembrie 2000.
O primã analizã a rezultatelor
sondajului, relevantã din punctul
de vedere politico-social, a fost
efectuatã de profesorul Aurelian
Bondrea în studiul Opinia publicã
naþionalã investeºte încredere ºi
speranþe în noua conducere a
þãrii. Reflecþii pe marginea
rezultatelor recentului sondaj de
opinie ISOP, publicat în acelaºi
numãr al sãptãmânalului Opinia
naþionalã. Prin densitatea ºi
interdisciplinaritatea ideilor, el
deschide calea unor investigaþii
ulterioare axate pe finalitãþi
problematice complementare.
Voi încerca, în cele ce urmeazã,
sã prezint o serie de reflecþii ºi opinii
al cãror element focalizator, de
aceastã datã, va fi cel al economiei
româneºti, mai ales cã, direct sau
indirect, aproape toate întrebãrile ºi
structura procentualã a rãspunsurilor au o componentã
economicã substanþialã, constituind
un fundament util pentru deciziile
la nivelurile micro, mezo ºi

În susþinerea idealului unitãþii naþionale

Cele mai mari pagube ne aduce politica
noastrã culturalã improvizatã
 Convorbire cu academicianul ªtefan ªTEFÃNESCU 

 Stimate domnule academician, cercetarea istoricã a
constituit principala cale de
afirmare a idealurilor reîntregirii
noastre naþionale. Îºi îndeplineºte
ea acest rol esenþial ºi astãzi ? Avem
noi asiguratã unitatea culturalã a
tuturor românilor în vederea
acþiunilor viitoare de reîntregire
paºnicã ?  Ce pot sã vã spun eu este
cã, în ultimii doi ani, am condus
personal trei doctorate, susþinute la
Bucureºti, de douã tinere din Chiºinãu
ºi de un tânãr de la Cernãuþi. De la
Chiºinãu, a fost o doctorandã care a
susþinut o tezã cu subiect religios, ºi
anume despre mãnãstirile din
Moldova închinate la Muntele Athos
(o foarte frumoasã lucrare care
urmeazã sã vadã în curând lumina
tiparului), iar cea de-a doua lucrare,
aparþinând unei fete care lucreazã la
Arhivele Statului de la Chiºinãu, are

drept temã Economie ºi societate în
Moldova secolelor XIV-XVII. De la
Cernãuþi, este vorba despre Ilie
Luceac care ºi-a susþinut lucrarea
consacratã elitelor culturale din
Bucovina, o analizã de caz  Familia
Hurmuzachi. ªi aceastã lucrare, cu
foarte mult material inedit, cules atât
din centrele din þarã, cât ºi de la
Cernãuþi, urmeazã sã vadã lumina
tiparului. Ilie Luceac este ºi redactor
la Glasul Bucovinei, studiile lui
publicate aici sunt de foarte frumoasã
þinutã ºtiinþificã, iar lucrarea de
doctorat se constituie într-un veritabil
model de analizã. ªi este scrisã într-o
limbã româneascã foarte frumoasã.
De altfel, el face parte dintr-o familie
de intelectuali unde tradiþia culturii
române este vie; soþia lui, dna
Alexandrina Cernov, este titulara
Catedrei de limba românã din cadrul
Universitãþii din Cernãuþi. Bucuria

macroeconomic, pe orizontul
previzional scurt ºi mediu-lung.

1. ªanse sporite
îmbunãtãþirii situaþiei
economico-financiare
La întrebarea fundamentalã,
referitoare la aprecierea dacã noul
guvern va fi în mãsurã sã
îmbunãtãþeascã situaþia economicofinanciarã a þãrii, peste 55,6% din
totalul celor chestionaþi au rãspuns
da ºi doar 26,9% au spus nu, restul
(17,5%) aparþinând categoriei nu ºtie/
nu rãspunde. Rezultã, aºadar,
încrederea în capacitatea actualei
guvernãri de a îmbunãtãþi situaþia
economico-financiarã ºi, implicit,
sprijinul unei mase critice majoritare,
consistente a populaþiei, bazat, în
primul rând, pe dezirabilitatea
prioritãþilor ºi obiectivelor economicofinanciare ale Programului de
guvernare 2001-2004, ºi anume:
relansarea creºterii economice;

combaterea sãrãciei ºi ºomajului;
refacerea autoritãþii statului ºi a
instituþiilor sale; reducerea
birocraþiei, combaterea corupþiei ºi
a criminalitãþii; continuarea ºi
accelerarea procesului de integrare
în Uniunea Europeanã ºi NATO.
Într-adevãr, stabilirea clarã a unor
obiective ale dezvoltãrii economicosociale a României, coexistente,
compatibile, durabile ºi interdependente  cum sunt cele mai sus
enumerate  are puterea de a atrage o
proporþie sensibilã a încrederii ºi
consensului membrilor societãþii.
Majoritatea afirmativã a
rãspunsurilor a avut în vedere ºi
mãsurile ºi politicile economicofinanciare preconizate a fi aplicate în
perioada 2001-2004, care încearcã sã
realizeze interfaþa dintre economia
realã ºi cea nominalã, printr-o serie
de politici fiscale, bugetare ºi de
îmbunãtãþire a mediului de afaceri
favorabile privatizãrii ºi restructurãrii
firmelor, creºterii profitabilitãþii ºi
competitivitãþii acestora.
(Continuare în paginile 4 ºi 5)
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acestor tineri este imensã ºi ea a fost
adesea exprimatã în cuvinte calde,
pentru faptul de a fi reuºit sã obþinã
titlul de doctor la Universitatea din
Bucureºti, în cadrul Seminarului
Dimitre Onciul, în al cãrui climat
cultural-ºtiinþific au reuºit sã se
integreze perfect. Cred cã tocmai
aceastã integrare în climatul nostru
cultural-ºtiinþific conduce la
obiectivele despre care mã întrebaþi.
 Aºadar, asemenea doctorate aduc
un plus de informaþie pentru
istoriografia noastrã ºi, totodatã,
tocmai pe o asemenea cale adevãrul
istoric reintrã în drepturile sale în
provinciile istorice ale românismului, situate încã în afara
graniþelor actuale ale þãrii.

Mihai IORDÃNESCU
(Continuare în pag. 3)
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Cartea de referinþã
la Editura Fundaþiei România de Mâine
Timpul, nr. 6 (523) din
6-13 februarie 2001
Sub titlul Starea naþiunii 2000.
România încotro?, prof. Aurelian
BONDREA publicã un prim volum
dintr-o lucrare care ia pulsul realitãþii
româneºti la zi, în întreaga
complexitate de probleme ale
tranziþiei. De altfel, prima secþiune a
volumului face o disociere necesarã ºi
expliciteazã, în mod oportun, noþiunile
de revoluþie, reforme, tranziþie,
prezentând sintetic o sumã de analize,
ipoteze, evaluãri teoretice ale unor
autori români ºi strãini, revelatorii
pentru mai buna înþelegere a
schimbãrilor petrecute dupã 1989 în
România. Urmãtoarele douã capitole
prezintã, prin date statistice ºi analize
comparative, evoluþia societãþii
româneºti de-a lungul a ºapte decenii
(1918-1989), marcate de cele douã
mari  isme ale secolului abia încheiat:
capitalismul ºi socialismul.

Revista sãptãmânalã Timpul despre lucrarea
Starea naþiunii 2000. România încotro?
de prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
secolului trecut, primul deceniu al
tranziþiei. Dincolo de analizele ºi
concluziile cãrþii la acest capitol este
de reþinut exprimarea plasticã
formulatã, în 1992, de cãtre
cunoscutul om de afaceri american
David Garst: Sunteþi un popor
foarte instruit  declara el cu
sinceritate , dar vã lipsesc
încrederea ºi curajul (...). Profitând
de faptul cã aveþi oameni pregãtiþi ºi
o poziþie foarte bunã, din punct de
vedere geografic ºi economic, aþi
putea deveni în scurt timp un popor
prosper, care, lipsit de griji, sã dea
frâu liber inventivitãþii ºi inteligenþei
sale native.
Lucrarea se apleacã asupra
factorilor care au concurat la declinul
evident al economiei ºi standardului
de viaþã din ultimii zece ani, punând
câteva rãscolitoare întrebãri (ºi

Cu obiectivitate ºi bogatã
argumentaþie ºtiinþificã se relevã (ºi
sunt recunoscute) schimbãrile
importante înregistrate în România
pe traiectoria modernizãrii sale ºi a
sincronizãrii devenirii sale cu þãrile
dezvoltate. Un accent particular este
pus pe tradiþiile istorice naþionale,
demers cu atât mai necesar cu cât, în
ultimii ani, s-au vehiculat diverse
opinii ce prezintã denaturat,
trunchiat, unilateral sau chiar
rãuvoitor aceastã componentã
organicã a realitãþilor româneºti.
Capitolul de rezistenþã ºi cel mai
cuprinzãtor se aflã, în mod firesc,
sub genericul Tranziþia în România
în perioada 1990-2000. Un tablou
complex, nuanþat cu lumini ºi umbre,
care încearcã sã defineascã într-un
mod cât mai exact starea de fapt a
României ultimului deceniu al

Actualitatea demersului istoriografic în
Istoria modernã a românilor
1774  1848
de prof.univ.dr. Nicolae ISAR

Apariþia la Editura Fundaþiei
România de Mâine a cãrþii
prof.univ.dr. Nicolae ISAR, Istoria
modernã a Românilor 1774-1848 ne-a
atras atenþia, prin personalitatea
autorului, amploarea temei abordate ºi
actualitatea demersului istoriografic.
Istoria modernã a Românilor este, fãrã
îndoialã, unul din domeniile cele mai
importante ale studiului istoric:
perioadã a renaºterii naþionale, a
revenirii la sistemul domniilor
pãmântene ºi a primelor revoluþii ce
înscriu România în rândul naþiunilor
vii europene: 1821-1848. Din
nefericire, în contrast cu importanþa
subiectului, puþine erau lucrãrile de
sintezã, bogat documentate, care sã
punã în luminã într-un mod corect,
nepartizan, dezideologizat problematica epocii moderne. Lucrarea d-lui
Nicolae Isar face, în sfârºit, tocmai
acest lucru ºi de aceea meritã o analizã
aparte. Alte elemente ce meritã
semnalate pozitiv: dorinþa autorului de
a nu face eseisticã istoricã, ci de a
analiza faptele ºi datele istorice pure,
dorinþa realizatã de a continua ªcoala
pozitivistã (D. Onciul, A. D. Xenopol,
N. Iorga) prin rigoare ºtiinþificã ºi
bogãþie documentarã ºi, în final, faptul
cã autorul anunþã un element mult
aºteptat în istoriografia româneascã
postdecembristã: sfârºitul epocii
demitizãrilor. Epocã în care momente
ca 1821, 1848, 1853 au fost abordate
superficial, «curãþite» de autenticitatea
ºi gravitatea situaþiilor în care au
apãrut, ele fiind plasate pe seama unor
mituri, a unor producþii sau viziuni
mentale tardive.
Acesta este ºi motivul care ne
îndeamnã sã acordãm o importanþã
deosebitã acestei lucrãri, deoarece
prin ea se pune capãt fenomenului
de diletantism ºi dezinteres faþã de
istoria naþionalã, cultivat în ultimii

ani ºi ne racordãm la istoriografia
româneascã interbelicã cu tot ce a
avut ea mai bun: rigoare, documentare ºi pluralism de idei.
Alte elemente importante de
semnalat în alcãtuirea lucrãrii, care
sperãm cã vor deveni un model pentru
noile lucrãri dedicate domeniului
istoric: documentarea serioasã,
bibliografia bine structuratã, respectul
faþã de tradiþia istoricã naþionalã, stilul
alert ºi plãcut, bogãþia impresionantã
ºi organizarea lucrãrii într-un mod
inteligent, permiþând însuºirea
informaþiilor de cãtre toþi cei interesaþi.
Astfel, autorul dedicã primele
capitole, problematicii formãrii ºi
afirmãrii naþiunii române, fiind
partizanul înscrierii sfârºitului
secolului al XVIII-lea în perioada
modernã, ca un moment al apariþiei
primelor teorii politice naþionale
(capitulaþiile), a conºtiinþei naþionale
ºi a dorinþei de revenire la domniile
pãmântene ºi de reformare a societãþii.
Într-un cuvânt, o lungã perioadã de
timp, în care naþiunea românã se
pregãteºte pentru momentul 1821,
primul triumf al «învierii neamului».
Sub semnul acestui moment stau
toate realizãrile ulterioare de pânã la
1829: domnia pãmânteanã, ºcoala
naþionalã definitivatã acum ºi
memoriile ce exprimã voinþa neamului
de a exista.
Profesorul N. Isar exprimã, ca ºi
alþi specialiºti, convingerea cã
perioada 1829-1848 este, în primul
rând, perioada Regulamentelor
Organice ºi a protectoratului , care vor
avea în mod neaºteptat un merit
indirect foarte important, concentrând
împotriva lor sãgeþile otrãvite ale
criticilor, ele au oferit posibilitatea
clarificãrii ideilor ºi o þintã precisã de
acþiune ºi ofereau noi impulsuri
miºcãrii de redeºteptare naþionalã.

Momentul de vârf al primei pãrþi
a secolului XIX este reprezentat de
revoluþia de la 1848.
Revoluþia românã este prin
caracterul ei o revoluþie europeanã,
modernizatoare, unificatoare pentru
spaþiul românesc care schimbã clar ºi
rapid mentalitãþi înrãdãcinate ºi dã
românilor posibilitatea de a-ºi exprima

cu tãrie drepturile naþionale laolaltã cu
alte popoare europene.
Moment deosebit prin excelenþã,
anunþând intrarea în istorie a unei generaþii
care va fãuri ulterior unirea (1859),
aducerea prinþului strãin ºi Constituþia
(1866) ºi, în final, independenþa (1878),
primeºte în lucrarea d-lui Isar o analizã
amãnunþitã. Analizã ce demonstreazã
caracterul de revoluþie româneascã ce
transformã dezideratul Unirii Principatelor într-o problemã europeanã,
revoluþie victorioasã cu o tacticã nonviolentã în Þara Româneascã care
îmbogãþeºte tezaurul gândirii europene.
Un alt element neaºteptat rezultat
din analiza altor documente istorice,
efectuatã de d-l prof. N. Isar, este rolul

extraordinar pe care biserica ºi ºcoala
le au ca instituþii fundamentale în
miºcarea de redeºteptare naþionalã.
Dacã în alte state europene existã o
confruntare între cele douã instituþii, o
luptã pentru supremaþie sau chiar o
ostilitate a bisericii faþã de lupta
naþionalã, principatele oferã imaginea
contrarã, clericii sunt cei care dezvoltã
ºcoala naþionalã (.. Veniamin Costache)
ºi cei care activeazã ca profesori
(Eufrosin Poteca ajuns egumen de
Motru e profesor la Sf.Sava) sau care
ajung în fruntea miºcãrilor
revoluþionare (Popa Radu ªapcã).
Lupta naþionalã se oglindeºte astfel ºi
în culturã prin strãduinþa de a consacra
învãþãmântul superior în lupta naþionalã
ºi de a asigura dezvoltarea viitoare prin
formarea primelor serii de specialiºti în
înþelesul modern al cuvântului.
Astfel, în timp ce Þara Româneascã
ºi Moldova devin state moderne
europene, în adevãratul sens al
cuvântului, români din Basarabia,
Bucovina sau Transilvania aflaþi sub
stãpâniri strãine încearcã prin Biserica
ortodoxã sau cea greco-catolicã, prin
memorii (Suplex-ul din 1791) sau prin
miºcãri masive, precum rãscoala lui
Horea, Cloºca ºi Criºan din 1784 sã îºi
menþinã identitatea naþionalã.
Iatã, aºadar, câteva din motivele
care ne-au determinat sã acordãm o
importanþã deosebitã lucrãrii  Istoria
modernã a Românilor pentru cã, în
sfârºit, avem un studiu atent care
începe cu seria de diletantism din
ultimii ani ºi cu lucrãrile de tip
ideologic din perioada de dinainte de
1989. Prin aceastã carte se dã un
semnal de normalitate, istoria revine
ca prioritate, iar misiunea sacrã a
istoricului de a-ºi apãra patria prin
panã ºi culturã îºi recâºtigã demnitatea.

Asistent universitar
Anton CARAGEA

propunându-ºi, evident, sã rãspundã la
ele în cuprinsul acestui volum ºi al
celor care-i vor urma).
În sfârºit, trebuie menþionat cu
deosebire motto-ul sub care se aflã
cartea, o frazã eminescianã din
secolul trecut, dar care-ºi pãstreazã
neºtirbitã actualitatea ºi acuitatea:
E evident cã sarcinile cu care
tranziþiunea ne-a încãrcat cu asupra
de mãsurã ne dicteazã în mod serios
de-a ne întoarce de pe calea greºitã,
de-a privi în mod mai limpede starea
adevãratã a þãrii, de-a judeca în mod
mai limpede necesitãþile ei.
Acestui îndemn eminescian autorul
cãrþii se strãduieºte sã-i rãspundã
din unghiul ºi cu uneltele omului de
ºtiinþã, rezultatul strãdaniilor sale,
fiind o carte temeinic întocmitã,
incitantã la lecturã, de utilitatea unei
cãrþi de referinþã.
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 Este evident cã lucrurile
stau aºa. Noi ne bucurãm cã
faima centrului universitar
bucureºtean este atât de mare
încât ei þin anume sã vinã aici la
studii sau la specializare ºi, repet,
cei ce au venit au fost de foarte
bunã calitate intelectualã, foarte
ambiþioºi în a-ºi elabora lucrãrile
la un nivel tot atât de ridicat ca ºi
cele mai bune lucrãri realizate de
colegii lor din þarã. Am
satisfacþia cã susþinerea acestor
teze a constituit momente de vârf.
 Este, desigur, foarte bine cã
asemenea tineri vin la
Bucureºti, de unde rãsare
soarele tuturor românilor, dar
nu credeþi cã a sosit vremea ca
ºi Bucureºtii sã le trimitã mai
multã luminã chiar acasã la ei,
iar ei sã se simtã mai bine
ocrotiþi de noi, cei din patria
mamã?  Vedeþi dv., conteazã
mult politica guvernelor
româneºti în aceastã direcþie ºi
este absolut necesar ca ea sã fie
mai bine susþinutã spre a putea fi
mai penetrantã, mai competitivã
pe piaþa impunerii adevãrului
istoric. Dar conteazã foarte mult
ºi calitatea dascãlilor care
lucreazã cu cei ce vin la noi.
Profesorul trebuie sã ºtie cã
aceºtia au nevoie sã fie mai bine
antrenaþi în activitatea catedrelor,
a seminariilor universitare spre a
recupera cât mai repede deficitul
de informaþie ºi a obþine
imaginea integralã a societãþii
româneºti, nu doar ceea ce li se
oferã astãzi. România istoricã,
România profundã, România
perenã reprezintã o realitate care
depãºeºte imaginea de astãzi a
societãþii româneºti, reprezintã o
realitate care a fost ºi trebuie sã
revinã la parametrii ei fireºti,
unificatori prin fondul de voinþã,
dar ºi prin puterea nãzuinþei, a
forþei de a te consacra marilor
idealuri ale unitãþii naþionale. O
forþã cel puþin pe mãsura celei
demonstrate de înaintaºii noºtri.
Ei trebuie sã recupereze, din
punctul de vedere al izvoarelor
de informaþii, mai mult decât
colegii lor din þarã, sã fie
antrenaþi în mai mare mãsurã în
activitatea seminariilor, a
catedrelor. Noi înºine, în fond,
putem fi beneficiarii cunoºtinþelor lor, în domenii care
ne-au fost mai puþin apropiate.
Cum a fost cazul doctoratului
recent consacrat Familiei
Hurmuzachi. Aveþi în vedere ºi
primirea mai multor studenþi,
nu numai doctoranzi ? 
Evident. ªi în cazul studenþilor se
impune cu atât mai mult
apropierea de ei ºi iniþierea în
izvoarele de informare ºi în
tehnicile de cercetare.  Puteþi sã
ne spuneþi cam ce pondere au
studenþii români de peste
actualele graniþe, veniþi la noi
sã studieze istoria, ºi dacã
asemenea pondere o apreciaþi
ca satisfãcãtoare ?  Mi-e greu
sã dau o cifrã globalã, dar ºtiu cã
la început, imediat dupã anul
1990, au fost mult mai mulþi
decât acum. În ultima vreme,
numãrul lor a scãzut.  De ce
credeþi?  Posibilitãþile statului
nostru de a oferi burse sunt mult
mai mici, iar pe de altã parte, cred
cã ºi la ei învãþãmântul a
cunoscut o largã dezvoltare. Am
cunoscut la Chiºinãu, de pildã,
dascãli de foarte bunã calitate
care predau în limba românã ºi
realizeazã cursuri de istoria
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românilor la un nivel foarte
ridicat. Îi cunosc bine pe cei care
lucreazã la Institutul de istorie al
Academiei din Chiºinãu ºi care,
în acelaºi timp, au strânse
legãturi cu noi. De pildã, recent a
venit în þarã directorul Institutului
de istorie de la Chiºinãu care este
ºi membru corespondent al
Academiei moldoveneºti de
ºtiinþe. Manualul de istorie a
românilor, redactat de acest
specialist cu încã un autor, cred
cã este cel mai bun manual de
istorie a românilor, care ar putea
fi recomandat ºi în þarã.  Sunt,
aºadar, unioniºti ?  Desigur,
deºi trebuie sã fim realiºti cu toþii
ºi sã vedem cã, deocamdatã,
condiþiile existente nu îngãduie
reunificarea, dar ceea ce este
important acum este unirea prin
culturã, unirea spiritualã, adicã
aceeaºi cale prin care a fost

salvaþi istoricii, care sunt
pãstrãtorii ºi cultivatorii conºtiinþei de sine a unui popor,
poporul român va supravieþui
oricãror vitregii, va renaºte.
Tocmai în acest spirit am deschis
în Analele de istorie ale
Universitãþii Spiru Haret o
rubricã, intitulatã Mari istorici
ºi ideea naþionalã; am discutat
aici despre Iorga, Onciul, acum
se aflã la tipar Xenopol ºi voi
continua pânã la Gheorghe
Brãtianu.  Mai are istora în
ºcoalã valoarea educativã pe
care o meritã ºi care îi este de
fapt proprie ?  Cred cã da.
Acum câteva sãptãmâni am venit
dintr-un mediu rural unde istoria
se trãieºte integral. Este vorba
despre comuna Goicea-Dolj,
unde Dimitrie Gusti ºi-a început
prima lui cercetare cu caracter
monografic ºi unde, de curând,
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românilor ?  Prima noastrã
îndatorire este sã-i avem
permanent în vedere pe cei care
au preocupãri pentru cultura
românã. Trebuie sã-i încurajãm
în preocupãrile lor. Scop în care
ar trebui sã avem o literaturã
istoricã, o literaturã care sã
circule în strãinãtate. La un
moment dat, în cadrul Academiei
Române exista o serie,
Bibliotheca
Historica
Romaniae, care publica cele mai
bune lucrãri româneºti în limbi de
circulaþie internaþionalã. Din
pãcate, a fost desfiinþatã din lipsã
de bani. Cred cã se impune a fi
urgent reluatã  În Secþia de
istorie a Academiei câþi
membri plini, de onoare sau
membri corespondenþi sunt
cooptaþi dintre specialiºtii
strãini care s-au fãcut
remarcaþi prin lucrãri de

În susþinerea idealului unitãþii naþionale

Cele mai mari pagube
ne aduce
politica noastrã culturalã
improvizatã
 Convorbire cu academicianul ªtefan ªTEFÃNESCU 
pregãtitã Unirea din 1918. Pentru
cã realitatea noastrã economicã
nu ne permite mai mult, în schimb
realizãrile culturale permit o
apropiere deplinã. ªi tocmai de
aceea trebuie sã amplificãm
relaþiile culturale  Evident. 
Dar, ca o condiþie a acestei
amplificãri, statutul însuºi al
istoriei în învãþãmântul de
toate gradele din România nar trebui sã fie mai proeminent,
mai bine reprezentat sub toate
raporturile ? Are predarea
istoriei în ºcoalã coerenþa
necesarã ? I se valorificã
integral potenþialul educativ
sau se transformã în contrariul
lui prin aºa-zisa demitizare, în
fapt o persiflare a trecutului
istoric ?  Alãturi de limba
maternã, istoria a fost ºi rãmâne
pentru noi o forþã moralã. Ea nea dezvoltat conºtiinþa de sine, ea
a contribuit la definirea identitãþii
româneºti în armonia statelor
europene. Repet, pentru existenþa
noastrã, istoria a fost mai
puternicã decât orice armã
militarã. Cunoaºterea ei este o
necesitate, deci ºi o datorie. Nu
se pune problema demitizãrii, ci
doar problema de a ne cunoaºte
mai bine istoria  Din aceastã
perspectivã, vã satisface
statutul istoriei în ºcoala
noastrã de astãzi ?  Nu cunosc
prea bine ce se întâmplã cu
disciplina istoriei în ºcoalã pentru
cã organele care i-au stabilit
statutul ºcolar nu prea au apelat
la Academie. Vreau sã spun însã
cã eu n-am sã uit momentul când,
ca director al Institutului de
istorie, în 1968, am primit
scrisori emoþionante din partea
opiniei publice româneºti de a
salva patrimoniul arhivistic ºi pe
istorici, în cazul invaziei
sovietice care se pregãtea. Opinia
publicã înþelegea cã dacã sunt

s-au pus bazele unei fundaþii
culturale, în amintirea faptului cã
Gusti a fost fãcut primul cetãþean
de onoare al comunei Goicea, în
anul 1925. Fundaþia se cheamã
Satul românesc. Sensibilitatea
arãtatã de þãrani amintirii lui Gusti
este miºcãtoare. Ce vreau sã spun
? Cã educaþia patrioticã, în sens
larg, poate fi fãcutã ºi pe calea
fundaþiilor
culturale,
a
bibliotecilor publice, a cãminelor
culturale care, în perioada
interbelicã, au jucat un rol
deosebit de important  Cum sã
atragem mai mult ºi sã
valorificãm superior aportul
unor cercetãtori de peste
hotare, de talia d-lui Alain
Ruzé, de pildã, care, iatã, a scris
câteva lucrãri remarcabile
despre istoria noastrã ? Cum sã
cultivãm, inclusiv pe aceastã
cale, idealul reunificãrii

valoare asupra istoriei româneºti
?  Cred cã sunt vreo 7-8  N-ar
putea fi mai mulþi ? Iar cei care
sunt au posibilitatea sã se
reuneascã în þarã la noi, spre a
participa la dezbateri pe tema
reunificãrii româneºti, de pildã
?  Ar fi idealã o asemenea
iniþiativã ºi trebuie sã vã spun cã,
nu cu mult timp în urmã, Academia
Românã se fãcuse cunoscutã prin
faptul cã, membrilor strãini ai sãi,
le trimetea mãcar publicaþiile sale.
Nici aceastã practicã nu mai este
posibilã astãzi, din aceleaºi motive
financiare. ªi este trist. Înainte,
opinia publicã internaþionalã a fost
câºtigatã la cauza româneascã ºi
pentru cã mari personalitãþi erau
cultivate de Academia noastrã,
fãcându-i membri ai sãi. Iar azi nu
le mai putem trimite nici cel puþin
publicaþiile Academiei  Din câte
ºtiu, în aceastã direcþie nu

avem încã o politicã naþionalã
riguros elaboratã  Într-adevãr,
este mai mult una aleatorie,
improvizatã ºi asta costã mai mult
decât cheltuielile incriminate 
Ce puteþi recomanda aici ? 
Noi avem o seamã de centre
culturale în strãinãtate ºi cred cã
ºi ele ar putea aduce o infuzie de
angajare în schimburile culturale.
Dar, desigur, ºi ele trebuie sã fie
sprijinite de Ministerul de
Externe, de Ministerul Culturii,
de Academie º.a.  Care este
astãzi statutul ªcolii române
din Franþa, întemeiatã de N.
Iorga, ºi al celei de la Roma,
întemeiatã de Pârvan ? Cea din
Franþa nu mai existã, cea din
Roma nu mai are statutul stabilit
de Pârvan în perioada interbelicã.
ªtiu cã altãdatã þineau de
Academie, eu am vãzut
rapoartele pe care le trimiteau
Academiei; ºi cea din Franþa, ºi
cea de la Roma au avut un rol
foarte mare în pregãtirea
specialiºtilor noºtri de marcã.
Biblioteca ªcolii de la Roma
ajunsese sã fie cea mai bunã
bibliotecã despre romanitatea
orientalã, dar ea, ca ºi cea din
Franþa, s-a pierdut dupã anul
1948  De ce problema n-a fost
reluatã dupã 1990 când la
conducerea ministerului nostru
de externe au fost oameni ca
Andrei Pleºu, Petre Roman ºi
alþii cu pretenþii de mari
intelectuali ? Sã se fi opus, de
pildã, italienii sau francezii ? 
În nici un caz. Ca dovadã cã în
preajma ºcolii noastre din Italia
existã ºcoli ale multor alte state.
Cred cã politica noastrã culturalã
n-a fost cum trebuie sã fie. 
Domnule academician, acum,
în final, spuneþi-ne, vã rugãm,
ce vã doare mai mult în
legãturã cu tematica discuþiei
noastre ?  Mã doare cel mai
mult tocmai lipsa de pãtrundere
a valorilor istoriei ºi istoriografiei noastre în lumea ºtiinþificã
internaþionalã. Cel puþin în
aceastã privinþã, am putea fi mari
ºi valoroºi exportatori de culturã.
Avem ce arãta, avem ce oferi
lumii ºi n-o facem. Nu avem o
politicã pe termen lung. ªi este
pãcat, mare pãcat!  În speranþa
remedierii urgente a acestui
neajuns atât de costisitor, vã
urez multã sãnãtate ºi vã
mulþumesc pentru convorbirea
de faþã.

Anul Brâncuºi

Scaune

(1938) Târgu Jiu
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Opþiune clarã pentru o creºtere economicã
ferm susþinutã, durabilã

(Urmare din pag. 1)
Totodatã, am mai menþiona cã
politicile economice din Programul
de guvernare beneficiazã de o
verosimilã adecvare sectorialã ºi
regionalã de naturã sã instrumenteze
în viitor planuri de acþiune coerente
ºi eficiente.
Nu este exclusã configurarea în
parte a unei astfel de structuri
procentuale a rãspunsurilor ºi
datoritã convingerii unei bune pãrþi
a respondenþilor cã mai rãu decât
atât nu se poate, ceea ce confirmã
starea de crizã limitã în care a fost
adusã þara de guvernarea bazatã pe
coaliþie ºi algoritm politic.
În finalul comentariului nostru la
aceastã întrebare subliniem cã
realizarea obiectivelor ºi a
prioritãþilor stabilite prin Programul
de guvernare ºi politicile pe care
acesta le implicã, necesitã, pe de o
parte, asigurarea cu resurse,
consecvenþã, transparenþã ºi
comunicare din partea puterilor
în stat, ºi pe de alta, conºtientizarea
de facto a interesului naþional,
responsabilitate ºi coeziune din
partea fiecãrui cetãþean al României
ºi, mai ales, a forþelor politice,
indiferent de apartenenþa lor
doctrinarã. Totodatã, realizarea ºi
respectarea Pactului social tripartit
 Guvern, Sindicate, Patronat 
capãtã o importanþã aparte pentru
stabilitatea politicã, economicã ºi
socialã a þãrii, condiþie pentru mersul
reformei ºi funcþionalitatea
mecanismelor de piaþã.

2. Durata relansãrii
economice
Din punctul de vedere al
realizãrii programelor economice
ale actualei guvernãri, o importanþã
deosebitã capãtã rãspunsurile
privind durata de timp, necesarã
pentru îmbunãtãþirea situaþiei
economico-financiare a României.
O proporþie de 28,4% din
respondenþi considerã cã durata va
fi de 2 ani, 5,9% de, 6 luni, 18,2%,
de un an ºi 20,9%, nu ºtiu/
nu rãspund.
Existã ºi un segment de
26,6% din numãrul total al
chestionaþilor care, în general,
considerã cã noul guvern nu va
fi în mãsurã sã îmbunãtãþeascã
situaþia economico-socialã a þãrii
ºi care, în consecinþã, nu
specificã nici un fel de duratã.
Acest segment al scepticilor
nu-l considerãm foarte mare, în
comparaþie cu un total de 52,5%,
care sunt de pãrere cã, în cel mult
doi ani, în România vom
înregistra o ameliorare a situaþiei.
Este de remarcat realismul
respondenþilor, marea lor majoritate
fiind conºtienþi cã schimbãrile
pozitive în structura economicofinanciarã a þãrii necesitã timpi
diferiþi, în funcþie de specificul
fiecãrui domeniu, forþarea etapelor,
ca ºi trenarea acestora fiind la fel
de contraproductive. În aceastã
privinþã, dihotomia scolasticã între
terapiile de ºoc ºi gradualã trebuie
adecvatã urgenþei ºi specificului
prioritar al fiecãrui domeniu, ceea
ce, de exemplu, ar presupune reþete
ºoc în cazul corupþiei, birocraþiei,
delincvenþei, creºterii autoritãþii

instituþiilor de stat ºi reþete
graduale pentru schimbãri,
fenomene ºi procese restructurative
complexe a cãror perioadã gestantã
este pur ºi simplu un datum (copilul
normal se naºte la nouã luni,
naºterile premature sau întârziate
fiind eºuate!). Doar prin
competenþã, experienþã ºi
profesionalism guvernanþii pot
identifica perioadele optime ale
transformãrilor economico-sociale
eficiente. Aceasta, desigur, nu
exclude, de exemplu, arderea unor
etape acolo unde este posibil sau
se impun, îndeosebi în cazul
aplicãrii anumitor generaþii de
tehnologii informaþionale, fãrã a
mai fi cazul de a recurge la generaþii
depãºite, anterior utilizate în þãrile
dezvoltate ºi care, practic, nu ne-ar
mai permite încadrarea în structurile
actuale ale globalizãrii pieþelor ºi
societãþii informaþionale.

Astfel, multã încredere se
acordã instituþiilor statului în
urmãtoarea structurã procentualã:
30,4%  pentru Preºedinþie; 32,4%
 pentru Guvern; 21,4  pentru
Parlament. Încrederea puþinã se
distribuie procentual, în totalul
respondenþilor, astfel; 31,1% 
pentru Preºedinþie; 32,7%  pentru
Guvern ºi 35,6%  pentru Parlament.
Rezultã, aºadar, un relativ
avans de încredere în Guvern ºi
Preºedinþie care, þinând seama de
marja de eroare (± 3%), ar putea fi
considerate aproximativ egale în
aceastã privinþã.
Cea mai mare proporþie a
neîncrederii se aflã în zona
Parlamentului României, ceea ce
confirmã ºi proporþia de 76,6% a
respondenþilor care considerã
necesarã reforma sistemului
politic, în þara noastrã. Acest rezultat
se explicã prin slaba performanþã a

 Senatul va reprezenta politic
judeþele (comunitãþile administrative
locale) ºi va avea atribuþii de politicã
externã, luând decizii legate de legile
administraþiei comunitãþilor locale ºi
asupra acordurilor, tratatelor
internaþionale sau legilor cu
implicaþii în politica externã a þãrii;
 Camera Deputaþilor ar avea
votul decisiv în toate celelalte
situaþii de legiferare.
Având în vedere opþiunea
majoritarã pentru reformarea
sistemului politic din România,
apar oportune o serie de mãsuri pe
care Guvernul sã le întreprindã
pentru: restabilirea raporturilor
constituþionale între Parlament ºi
Guvern; fundamentarea politicã ºi
social-economicã a proiectelor de
acte normative ºi armonizarea
acestora cu legislaþia UE;
consultarea organizaþiilor societãþii
civile interesate în elaborarea
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Oricum, dimensiunea vitezei, a
ritmului economic ºi economisirea
resursei extrem de valoroase, care
este timpul, va trebui sã stea în atenþia
fiecãruia dintre noi, având în vedere
necesitatea diminuãrii discrepanþelor
economice, sociale ºi tehnologice
care ne despart de þãrile dezvoltate,
scurtarea perioadei de timp dintre
descoperirea ºtiinþificã ºi aplicarea
practicã a acesteia, reducerea
decalajului de timp între investiþie ºi
veniturile ce se obþin pe seama
acesteia, rapiditatea crescândã cu care
se produc schimbãrile tehnologice,
economice ºi sociale etc.
Planul de acþiune al guvernului
pe termenele scurt ºi mediu stabileºte
perioadele ºi termenele previzibile
de realizare a obiectivelor pe fiecare
domeniu de activitate, ceea ce oferã
un cadru de acþiune convergentã
pentru diferiþii operatori economici
ale cãror aºteptãri raþionale capãtã
de aceastã datã, un plus de siguranþã.

3. Încrederea în
eficienþa funcþionãrii
instituþiilor guvernãrii
Opiniile referitoare la încrederea acordatã Administraþiei
Prezidenþiale, Guvernului ºi
Parlamentului, precum ºi la
necesitatea reformei sistemului
politic în România, deºi sunt
analizate separat în cadrul a douã
întrebãri, ele pot fi coroborate, având
în vedere concentrarea pe aspectele
funcþionalitãþii ºi credibilitãþii
principalelor instituþii statale.
Remarcãm faptul cã slaba eficienþã
a guvernãrii din perioada 1997-2000
a imprimat respondenþilor rezerve ºi
în ceea ce priveºte încrederea în
instituþiile statului în viitor.

parlamentului în guvernãrile trecute,
când þara a fost lipsitã de o activitate
legislativã operativã, stabilã ºi
coerentã, de un mediu de afaceri
predictibil ºi propice investiþiilor, s-a
manifestat incertitudinea dreptului
de proprietate asupra unui segment
important al avuþiei naþionale, o parte
importantã a activitãþii economice a
avut loc în sfera informalã etc.
În vederea creºterii încrederii
în instituþiile de stat, potrivit
Programului de Guvernare 20012004, reforma instituþiilor publice
ºi a justiþiei urmeazã sã se
concretizeze în:
 reabilitarea instituþiilor
statului, pe temeiul principiilor
statului de drept ºi ale democraþiei
constituþionale;
 depolitizarea ºi democratizarea actului de justiþie;
 un parteneriat real între
guvernant ºi reprezentanþii
autentici ai societãþii civile;
 transparenþa actului de
guvernare, consultarea cetãþenilor
în procesul de decizie la nivel
central ºi local pentru crearea unui
parteneriat real între stat ºi cetãþeni;
 creºterea eficienþei actului de
guvernare în interesul cetãþeanului:
 stabilitatea legislativã ºi
armonizarea legislaþiei româneºti cu
reglementãrile Uniunii Europene.
Creºterea
încrederii
în
Parlamentul României ºi transformarea acestuia în centrul motor al vieþii
politice ºi al democraþiei constituþionale vor necesita eliminarea
paralelismului între cele douã Camere
ale Parlamentului, menþinându-se cel
puþin într-o primã etapã, pânã în 2004,
sistemul bicameral, potrivit opþiunilor
electoratului ºi tradiþiei parlamentare
româneºti. Senatul ºi Camera
Deputaþilor vor dobândi configuraþii,
roluri ºi atribuþii distincte, dupã
cum urmeazã:

diferitelor iniþiative legislative;
asigurarea unei eficienþe sporite a
procesului legislativ prin
simplificarea ºi sporirea celeritãþii
procedurilor de dezbatere ºi
adoptare a legilor; reglementarea
instituþiilor moþiunilor simple ºi de
cenzurã, precum ºi a procedurii de
numire ºi revocare a miniºtrilor,
inclusiv a celei prin care poate fi
eliberat din funcþie primul-

ministru; modificarea Legii
electorale cu privire la mecanismul
alegerii deputaþilor ºi senatorilor.
Accelerarea
reformei
administraþiei publice centrale ºi
locale, inclusiv în direcþia întãririi
capacitãþii administrative de a face
faþã obligaþiilor care îi revin
României în calitate de viitor stat
membru al UE, va urmãri o serie
de obiective fundamentale dintre
care menþionãm: restructurarea
Guvernului,
în
vederea
eficientizãrii actului de guvernare;
înfiinþarea unor noi ministere,
pentru a rãspunde mai eficient
prioritãþilor de relansare
economicã ºi de pregãtire a aderãrii
României la UE; înfiinþarea în
structura organizatoricã a
ministerelor a unor oficii conduse
de secretari de stat, pentru relaþia
cu parlamentul, sindicatele ºi
patronatul, integrarea europeanã ºi
relaþii externe, investitori strãini ºi
autohtoni; stabilirea unor structuricadru de organizare suple ºi
eficiente privind organizarea
ministerelor ºi agenþiilor
guvernamentale, prefecturilor,
consiliilor judeþene ºi locale,
primãriilor etc.; reducerea pe
ansamblu, în mod eºalonat cu circa
30% a personalului din ministere
ºi agenþii guvernamentale, precum
ºi de la autoritãþile publice locale.
De asemenea, se preconizeazã
descentralizarea serviciilor publice
ºi consolidarea autonomiei locale
administrative ºi financiare,
demilitarizarea treptatã, pânã cel
mai târziu în anul 2002, a unor
servicii comunitare, precum ºi
depolitizarea structurilor administraþiei publice ºi eliminarea
clientelismului politic, stoparea
birocraþiei administraþiei publice,
întãrirea autoritãþii statului ºi a
rãspunderii acestuia, armonizarea
cadrului legislativ cu reglementãrile
din UE.
(Continuare în numãrul viitor)

Anul Brâncuºi
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SONDAJUL DE OPINIE ÎN DEZBATERE
Schimbare
radicalã
a opiniei
oamenilor
despre
putere
Prof. univ. dr. Nicolae RADU

În numãrul 296 al revistei Opinia
naþionalã,1 se sublinia importanþa corelãrii
politicilor economice elaborate de
reprezentanþii aleºi ai naþiunii cu interesele
reprezentaþilor, reflectate, în mod sintetic, în
sondajele de opinie organizate. Acestea din
urmã sunt grãitoare pentru modul ºi mãsura
în care cetãþenii cred cã se regãsesc în
conducãtorii lor. Din punctul acesta de
vedere, câteva date din recentul sondaj de
opinie ISOP sunt semnificative. Ne vom opri
asupra a douã aspecte: Se pare cã:
1. Românul vrea sã fie proprietar, dar ºi sã
fie ajutat de stat. Vrea, cu alte cuvinte, sã aibã
pãmântul sau firma lui, respectiv considerã cã
proprietatea privatã este mai bunã (a se citi
eficientã), dar sã ºi fie ajutat de stat.
2. Înþelege cã formele asociative ar fi o
soluþie pentru salvarea agriculturii, în
condiþiile menþinerii proprietãþii private,
corelate cu intervenþia statului.
Din perspectiva celor intervievaþi,
românii ar vrea sã se bucure, aºadar, ºi de
avantajele aduse de forma de proprietate
privatã ºi de foloasele sprijinului statului.
Rezultatele sondajului nu ne relevã dacã este
vorba despre intervenþia statului în calitate
de legislator (inclusiv în domeniul vast al
economiei) sau despre iniþiativele sale în
calitate de agent economic . În buna
tradiþie româneascã, noi le vom presupune
pe amândouã.
Întrezãrim astfel o înclinaþie spre
intervenþionism a omului de rând ºi o
oarecare rezervã faþã de liberalismul economic. Cine a avut ºi are încã nevoie de
intervenþia statului în România? Pensionarii
ºi salariaþii solicitând sã le fie asiguratã
creºterea veniturilor nominale, respectiv
menþinerea sau creºterea puterii de
cumpãrare, întreprinzãtorii având nevoie sã
fie mereu sprijiniþi ºi stimulaþi prin
intermediul diferitelor mãsuri de politicã
economicã, funcþionarii aparatului de stat ºi
salariaþii bugetari, pentru a supravieþui.
Puþini îºi imagineazã a world without state
(o lume fãrã intervenþia statului). Aceasta
înseamnã cã românii sunt încã departe de
calitatea de acel homo oeconomicus,
preconizat de economia politicã clasicã.
Liberalismul este, totuºi, prezent în
sondaj, prin afirmarea caracterului pozitiv
al proprietãþii private. Dar despre ce fel de
liberalism este vorba? Cât de aproape sau
cât de departe este mentalitatea omului de
rând de perspectiva individualismului liberal? Sondajul pune o problemã de mare
interes teoretic ºi practic, dar cercetarea de
profunzime abia trebuie începutã.
Mulþi considerã dependenþa de stat drept
una dintre consecinþele negative ale
socialismului, ignorând vechimea acestei
propensiuni. Având în vedere evoluþiile

Ultimii ani ai mandatului lui Emil
Constantinescu au fost marcaþi de declinul
total al încrederii oamenilor în putere.
Reforma apãrea astfel ca definitiv
compromisã, iar efortul de a prezenta
involuþia economicã ºi socialã, ca
evoluþie, un dezastru comunicaþional. În
aceste condiþii, nu este de mirare cã sancþiunea
electoratului din noiembrie 2000 a fost atât
de asprã, încât unele formaþii politice,
participante la guvernare, s-au prãbuºit sau
sunt pe cale de a alege între dispariþia de pe
scena politicã sau schimbarea dramaticã de
mentalitate, pentru a se adapta la realitatea
socialã, aceasta din urmã refuzând sã li se
adapteze. Cãci oamenii obiºnuiþi nu pot
percepe involuþia, ca evoluþie, deoarece
sunt normali. De aici ruptura catastrofalã
dintre putere ºi societate, de aici
convingerea multora cã fosta putere s-a
comportat în realitate ca o pãturã superpusã,
parazitarã. Nu se vede mai nimic din ceea
ce s-a promis, spunea preºedintele P.D., Petre
Roman, în 1999, rezumând astfel, chiar din
perspectiva puterii, relaþia cu societatea civilã.
Aºa se ºi explicã faptul cã opiniile oamenilor
apãreau deplin structurate în privinþa reformei

ºi ele erau negative: 54% din subiecþii
sondajului ISOP din 1999 nu mai credeau în
reformã, 12% se îndoiau ºi de faptul cã ea ar
mai fi posibilã, iar 34%, nici nu-ºi mai puneau
aceastã problemã. ªi nu este vorba numai de
sondajele ISOP, ci ºi de altele, care, toate,
marcau lipsa de încredere, credinþa cã direcþia
în care se merge este greºitã ºi rãmâne o
problemã a viitorului rãspunsul la întrebãrile:
Cum de ºi-au imaginat vechii guvernanþi cã
fac o reformã pe care nu o observã nimeni ºi
în care nu mai crede nimeni ? Cum puteau
oamenii sprijini o reformã în care nu mai
credeau? Cum de a fost posibilã o astfel de
rupturã între oameni ºi putere?
Din motivele de mai sus, un sondaj de
opinie efectuat la începutul anului 2001 era
important ºi el trebuia sã mãsoare baza
socio-umanã a noii puteri. Rezultatele lui pot
fi urmãrite în revista Opinia naþionalã, nr.
296 din 19 februarie 2001. În ceea ce ne
priveºte, remarcãm doar faptul cã ceea ce
apãrea ca fiind definitiv compromis la sfârºitul
anului 2000  reforma  apare acum într-o
nouã perspectivã, dramatic diferitã faþã de
perioada anterioarã. Capitalul de încredere al
noii puteri este apreciabil, iar schimbarea de

specifice epocii moderne, românul nostru
(cel care dã nota dominantã caracterului
naþional) nu pare sã fi fost vreodatã mai
încrezãtor în ºansele individualismului.
Vreme de 140 de ani diferitele categorii de
cetãþeni au tot fãcut apel la sprijinul statului.
Este de înþeles sau de neînþeles o atare
atitudine? Cât de rãu sau cât de bine este cã
românul face apel la ingerinþa statului?
Dacã vom proiecta profilul mentalitãþii
româneºti pe fundalul teoriei liberale clasice,

la exercitarea funcþiei legislative  generarea
ºi difuzarea mult-pomenitelor forme fãrã fond
- ºi mai puþin la cea de urmãrire a modului de
execuþie ºi aplicare a legilor, precum ºi la un
intervenþionism de tip clientelar în economie.
De aici, rezultatele educaþiei etatiste, care au
generat rãsfãþ pentru unii, dezorientare ºi
dependenþã funcþionãreascã, pentru cei
mai mulþi.
Extensiunea la maxim a domeniului public ºi iniþiativa statului generalizatã în perioada

Nevoia de echilibru
între intervenþionism
ºi liberalism
Lect.univ.dr. Eugen GHEORGHIÞÃ
europene sau americane, vom constata cã
este rãu, cã, iatã, am intrat în cel de-al
treilea mileniu ºi nu avem în România o
liberã iniþiativã, în adevãratul înþeles al
cuvântului, ci cã, cel mult, ea este în formare.
Din punctul de vedere al eternei formãri,
al cronicizãrii stãrii de tranziþie, în care se
tot aflã România de aproape un secol ºi
jumãtate încoace, situaþia din România
trebuie înþeleasã numai în devenire istoricã,
ca de altfel situaþia oricãrei alte zone mai
liberale. În acestea din urmã, intervenþia
statului a fost consideratã drept corectivã,
având rostul de a ajusta consecinþele
acþiunii stihinice (sic!) a forþelor negative
ale pieþei libere.
În România, acþiunea statului nu a fost
numai consideratã, ci a fost de-a dreptul ºi
de la bun început educativã. Din primii ani
de existenþã a statului naþional unitar român
modern, statul a fost cel care a trebuit sã dea
tonul. EL a dat pãmânt þãranilor, EL a
înfiinþat Camere de Comerþ ºi Industrie,
Burse de mãrfuri ºi de valori, EL a sprijinit
înfiinþarea ºi supravieþuirea industriei
naþionale prin politicile sale fiscale ºi
vamale, EL a organizat învãþãmântul
elementar, EL a avut un rol decisiv în
promovarea valorilor culturale ºi ºtiinþifice
ale Occidentului. EL a avut iniþiativa. Este
tot atât de adevãrat ºi faptul cã pe seama lui
au fãcut averi uriaºe unii ºi din cauza
intervenþiei lui au dat faliment alþii. Acþiunea
statului a fost de multe ori ºi abuzivã. Ca de
obicei, binele ºi rãul merg de-a valma.
Ceea ce este cu adevãrat rãu în toatã aceastã
evoluþie este cã atenþia acordatã cetãþenilor de
cãtre statul educator s-a mãrginit, de multe ori,

socialistã au generat atrofierea iniþiativei
individuale. Cu toate acestea, în perioada care
a urmat prãbuºirii monopolului statului,
iniþiativa particularã s-a manifestat în varianta
cel mai puþin doritã: cea a economiei subterane.
Ponderea ridicatã a economiei subterane expresia celui mai liberal individualism, a
anarhismului în variantã negativã  acest gen
de economie anti - stat reflectã nu numai o
anumitã mentalitate, ci ºi o structurare
instituþionalã deficitarã, o slãbiciune organicã
a instituþiilor ºi autoritãþii statului.

opinie nu poate fi consideratã decât ca
dramaticã. Cãci nu este vorba numai de faptul
cã 55,6% din subiecþii eºantionului considerã
cã noul guvern va fi în mãsurã sã
îmbunãtãþeascã situaþia economico-financiarã
a þãrii (procentul este semnificativ), ci de o
adevãratã inversare de atitudine, de o
trecere de la negativ la pozitiv, de la
neîncredere la încredere, de la lehamite ºi
alienare, la speranþã ºi siguranþã. Adâncirea
semnificaþiei acestei schimbãri de atitudine
apare ºi din modul în care subiecþii au rãspuns
la întrebarea deschisã: Care credeþi cã ar
trebui sã fie prioritãþile noii guvernãri? În
marea lor majoritate, aceºtia rãspund
relansarea economicã (sunt utilizate chiar
aceste cuvinte), ceea ce ni se pare deosebit
de relevant, deoarece coincide deplin cu
opþiunile politicii economice iniþiatã de
actuala putere.
Desigur, se ºtie faptul cã schimbãrile
genereazã adesea încredere, dar datele din
sondajul ISOP de la începutul anului 2001,
semnificã mai mult decât un elan iniþial.
Semnificã o schimbare radicalã a opiniei ºi
acest adevãr trebuie recunoscut ca o situaþie
de fapt ºi ca o bunã premisã de guvernare.

Iatã de ce, încrederea în intervenþia statului
nu poate fi consideratã de bun augur, decât în
mãsura în care se mizeazã pe creºterea
autoritãþii statului. Ceea ce aºteaptã, foarte
probabil, cetãþeanul de rând de mai bine de o
sutã de ani încoace nu este doar legea de
murãturi a conului Leonida ºi pensia baºca,
dupã legea aia veche, ci, poate mai mult decât
realizeazã el însuºi, efectivitatea instituþionalã,
înþelegând la fel de bine, ca ºi Trahanache, cã
 o soþietate fãrã prinþipuri, va sã zicã cã nu
le are. Cu alte cuvinte, încrederea în stat, în
sens pozitiv, este încrederea în funcþiile
legislativ-economice ºi etice ale statului.
Numai în aceste cadre proprietatea privatã ar
putea genera prosperitate pentru cei mai mulþi,
nu numai pentru unii.
Cu titlu de exemplu, în sensul celor de
mai sus, referindu-ne la rezultatele sondajului,
numai în condiþiile în care sistemul
instituþional este eficient, ºi formele asociative
din agriculturã reprezintã un progres.
Altminteri, promovând o agriculturã de
monoculturã, în cea mai mare parte de
subzistenþã, individualismul liberal
þãrãnesc actual ar regenera eterna prosperitate a þãranului român cu grâul pe acelaºi
pod, amândouã - ºi grâul ºi podul - mâncate
de ºoareci.
Sondajul de opinie organizat de ISOP ne
reaminteºte o problemã mai veche a
societãþii româneºti  nevoia de echilibru
între intervenþionism ºi liberalism.
1
Cf. Aurelian Bondrea, Opinia publicã
naþionalã investeºte încredere ºi speranþe în noua
conducere a þãrii, Opinia naþionalã, nr. 296,
15 febr., 2001, p. 3
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Programul
Postului de televiziune România de Mâine
Luni

5 martie 2001

6 martie 2001

Marþi

Miercuri
7 martie 2001

8 martie 2001

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Drept
Filosofie (1)
9:50 Prezentare. Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã
10:10 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (10)
11:00 Aniversare Spiru Haret. Sesiune
omagialã
11:25 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (5)
12:45 Lansare de carte. Panteon regãsit
de Ioan Adam
12:50 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (3)
13:50 Semnal editorial. Sociologie
14:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (5)
14:55 Virtuozi ai muzicii populare
15:10 Facultatea de Drept
Filosofie (1) (r)
16:00 Prezentare. Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã
16:20 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (10) (r)
17:10 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (5) (r)
18:30 ªtiri
18:50 Lansare de carte. Panteon regãsit
de Ioan Adam
18:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (3) (r)
19:55 Semnal editorial. Sociologie
20:05 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (5) (r)
21:00 Muzicã popularã

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (4)
9:55 Semnal editorial. Sociologie
10:05 Facultatea de Filosofie-Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (6)
11:05 Presa britanicã. Documentar
11:30 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã (6)
12:10 Prezentare. Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
12:20 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (4)
13:15 Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã fumat
13:35 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã (2)
14:40 Cântece ºi jocuri populare
15:05 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (4) (r)
16:05 Semnal editorial. Sociologie
16:10 Facultatea de Filosofie-Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (6) (r)
17:10 Presa britanicã. Documentar
17:35 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã (6) (r)
18:20 Prezentare. Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
18:30 ªtiri
18:50 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (4) (r)
19:45 Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã fumat
20:05 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã (2) (r)
21:05 Cântece ºi jocuri populare

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (2)
9:55 Prezentare. Facultatea de SociologiePsihologie
10:30 Facultatea de Drept
Drept roman (5)
11:45 Lege ºi Ordine. Documentar
12:10 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (6)
13:30 Alma Mater 2001
13:40 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (2)
14:30 Studenþi în concert
15:10 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (2) (r)
16:05 Prezentare. Facultatea de SociologiePsihologie
16:40 Facultatea de Drept
Drept roman (5) (r)
17:55 Lege ºi Ordine. Documentar
18:20 TVRM. Repere ºi coordonate
18:30 ªtiri
18:50 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (6) (r)
20:00 Alma Mater 2001
20:10 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (2) (r)
21:00 Studenþi în concert

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Drept
Filosofie (2)
10:25 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret
10:45 Facultatea de Drept
Drept civil (4)
11:45 Poezia clapelor. Nichita Stãnescu
12:05 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (1)
13:05 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
13:20 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (3)
14:20 Semnal editorial. Geografie
14:35 Hora la români
15:05 Facultatea de Drept
Filosofie (2) (r)
16:35 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret
16:55 Facultatea de Drept
Drept civil (4) (r)
17:50 Poezia clapelor. Nichita Stãnescu
18:10 Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã fumat
18:30 ªtiri
18:50 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (1) (r)
19:30 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
19:45 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (3) (r)
20:45 Semnal editorial. Geografie
20:55 Hora la români

Vineri

Sâmbãtã

Duminicã

9 martie 2001

10 martie 2001

11 martie 2001

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (2)
9:40 Prezentare. Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
9:55 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (4)
10:55 Afaceri în agriculturã. Documentar
11:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (7)
12:30 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã
12:40 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã (4)
13:25 TVRM. Repere ºi coordonate
13:35 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (5)
14:25 Satul românesc - permanenþe
14:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (2) (r)
15:40 Prezentare. Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
15:50 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (4) (r)
16:50 Afaceri în agriculturã. Documentar
17:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (7) (r)
18:30 ªtiri
18:50 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã
19:00 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã (4) (r)
19:45 Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã
fumat
20:05 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (5) (r)
20:55 Satul românesc  permanenþe

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii
9:55 Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
10:05 Facultatea de Drept
Drept roman (6)
11:10 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
11:20 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (4)
12:20 Aniversare Spiru Haret. Sesiune
omagialã
12:45 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã (7)
13:40 Nemuritorul Eminescu
14:15 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã (3)
15:10 TVRM. Repere ºi coordonate
15:20 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (7) (r)
16:15 Facultatea de Drept
Drept roman (6) (r)
17:20 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
17:35 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (4) (r)
18:30 ªtiri
18:50 Aniversare Spiru Haret. Sesiune
omagialã
19:25 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã (7) (r)
20:20 Nemuritorul Eminescu
20:55 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã (3) (r)

8:40 ªtiri
9:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (3)
9:55 Prezentare. Facultãþile din Câmpulung
Muscel ale Universitãþii Spiru Haret
10:05 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (8)
11:15 Caragiale, contemporanul meu
11:55 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (5)
12:50 Piaþa. Documentar
13:20 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (8)
14:15 Alma Mater 2001
14:25 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (3)
15:10 Din folclorul popoarelor
15:25 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (3) (r)
16:20 Prezentare. Facultãþile din CâmpulungMuscel ale Universitãþii Spiru Haret
16:30 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã (8) (r)
17:40 Caragiale, contemporanul meu
18:20 Repere ºi coordonate
18:30 ªtiri
18:50 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (5) (r)
19:35 Piaþa. Documentar
20:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (8) (r)
21:00 Alma Mater 2001
21:10 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (3) (r)
21:50 Din folclorul popoarelor

Joi

Anul
Brâncuºi

Pasãrea
în spaþiu
(1925)
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NOU
în programul
Postului de Televiziune

al Fundaþiei România de Mâine

TVRM

ºi-a lansat
programul de

ªTIRI

Victor IONESCU,
Director ªtiri
TVRM ºi-a lansat programul
sãu de ªtiri gândit a fi o
componentã armonioasã a
sistemului televiziunii noastre, în
speþã, acordând prioritate absolutã
problemelor educaþionale ºi de
culturã, vieþii universitare, dar
neocolind toate ºtirile de interes
general.
Din acest punct de vedere,
ªtirile de la TVRM vor fi mai
degrabã clasice, în spiritul pe
care, în lume, îl practicã toate
marile reþele de televiziune. Vom
acorda, aºadar, prioritate
evenimentului politic, social, economic, cultural-educaþional,
sportiv ºi de divertisment. Acestea
vor fi prezentate sobru ºi la obiect,
fãrã artificii gratuite prin care greºit
înþeleg unii spectacolul ºtirilor.
ªtirile TVRM vor fi un spectacol
prin abordarea serioasã ºi de
esenþã, prin eºafodarea lor dupã

gradul real de interes pe care îl
prezintã ºi dupã importanþa pe care
ºtirea o are pentru cele mai largi
categorii de telespectatori.
Pentru noi, aºa-zisele fapte diverse de tip horror sau devierile de
comportament, care duc la acþiuni
antisociale, nu vor fi ºtiri. Crima sau
violul cultivate excesiv de
televiziunile comerciale nu sunt
decât fapte periferice, care trebuie
sã facã obiectul unor anchete ºi
cercetãri poliþieneºti, judiciare sau
psihiatrice ºi nicidecum al presei,
mai ales de informare.
Pornim la drum convinºi cã
telespectatorul român s-a sãturat de
pseudoinformaþii, de campanii tv 
fie ele ºi mascate ºi de imagini
oribile. În opinia noastrã, ªtirile de
la TVRM trebuie sã ofere îndeosebi
informaþii exacte ºi obiective, din
domeniile care îl privesc direct pe
cetãþean,
prezentate
fãrã

parþialitate ºi netendenþios ºi fãrã
decoraþiuni eclectice. Societatea
româneascã are nevoie de o revenire
deplinã la stabilitate, siguranþã ºi
dezvoltare, care sã-i permitã sã-ºi
atingã obiectivele naþionale
fundamentale:
relansarea
economicã, asanarea vieþii publice,
creºterea nivelului de trai ºi, desigur,
integrarea în structurile europene ºi
euroatlantice. În împlinirea unor
asemenea deziderate, mass-media
poate sã joace un rol care, fiind atât
de important, trebuie sã fie ºi
constructiv.
TVRM se considerã parte a
acestui curent de opinie ºi se va
strãdui sã-l exprime cât mai bine.
Echipa noastrã este foarte
tânãrã. Ea va realiza însã ªtiri
mature ºi echilibrate. Primul pas a
fost acest program zilnic, care se
difuzeazã la orele 18,30. Vor urma
alþi paºi pentru a culmina cu un
sistem coerent de ºtiri, care sã
acopere cu regularitate cele 24 de
ore zilnice de emisie ale TVRM.

Antena Postului TVRM
conectatã la satelit

ªtiri din þarã
ºi din întreaga lume
pentru cele mai largi
categorii
de telespectatori

• Puncte de vedere • Puncte de vedere • Puncte de vedere

Consideraþii
de ordin juridic
la problema impozitului
pe venitul global
Conf.univ.dr. Emil BÃLAN

Facultatea de Drept a Universitãþii Spiru Haret
Cu mai bine de un an ºi jumãtate
în urmã, cu surle ºi trâmbiþe,
conducerea executivã a þãrii a început
campania de convingere a maselor cã
reforma trebuie sã cuprindã ºi
veniturile celor care trãiesc din salarii,
onorarii, închirieri de locuinþe,
drepturi de autor etc., întrucât aºa este
modern, democratic, european, ce mai
altfel nu se mai poate!
Cu bani de prin fonduri strãine,
rambursabile sau nu, cu înþelepþide
afarã (musai!) pe post de consultanþi,
plãtiþi din aceste fonduri la nivel
european, deh!, s-a conturat un plan
de reformare a sistemului de impozitare a veniturilor care sã elimine
reminiscenþele cripto-comuniste din
sistemul românesc.
De neînþeles este faptul cã o reformã
de asemenea amploare, într-un stat social, cum este proclamatã România prin
art. 1 alin. 3 din Constituþie, a fost
delegatã spre soluþionarea guvernului,
prin ordonanþã, iaropera acestuia nu
ºi-a gãsit locul, pânã la sfârºitul
legislaturii, pe ordinea de zi a
Parlamentului, pentru a fi dezbãtutã de
forumul politic legislativ suprem al þãrii,
cel care trebuie sã exprime, prin

delegare, voinþa suveranã a poporului.
Într-un mediu normativ extrem de
fluid, (chiar haotic), mult mai dinamic
decât puterea de asimilare a dreptului de
cãtre corpul social, actul normativ care
face obiectul dezbaterii de faþã 
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999
privind impozitul pe venitul global 
izbuteºte performanþa de a extinde
instabilitatea ºi asupra relaþiilor sociale
care îl privesc pe individul trãitor din
muncã salarizatã. Cum? Foarte simplu:
veniturile oamenilor realizate prin munca
desfãºuratã clipã de clipã, zi de zi ºi plãtite
lunar (în cele mai multe cazuri) nu mai
sunt certe, sigure, ci provizorii. Legea le
supune impozitãrii lunare anticipate,
provizioriu (în procente de pânã la 40%),
dar, dezamãgire!  ceea ce-þi rãmâne þie
lefegiu, autor, executant al unei profesiuni
liberale, este un venit provizoriu ºi nu
definitiv, întrucât, la fine de an, urmeazã
globalizarea, însumarea tuturor veniturilor ºi corectarea impozitului.
Într-o þarã în care salariul mediu este
în jur de 100$ pe lunã, realizarea mai
multor activitãþi, prin folosirea pentru
muncã a timpului liber al persoanei, este
un lucru firesc ºi necesar.
Globalizarea presupune aplicarea

grilei de impozitare la sfârºitul anului,
la veniturile însumate, cu alte cuvinte,
adãugarea la impozitul plãtit lunar
provizoriu (anticipat ce-i drept, cum
cinic proclamã ordonanþa) a altor sume
datorate bugetului public. Aºa încât,
viaþa lefegiului se relativizeazã ºi mai
mult: Omul trãieºte un provizorat de
minimum un an calendaristic:
veniturile sale nete lunare sunt
provizorii ºi, deci, ºi ceea ce poþi face
cu ele devine relativ, provizoriu, supus
condiþiei diminuãrii, corectãrii,
rectificãrii prin globalizare, prilej cu
care, în fapt, se petrece o urcare pe
scara de impozitare a veniturilor
însumate, faþã de diversitatea tranºelor
de venit (ceea ce a fost impozitat cu
procente de 15, 25, 35% urcã inevitabil
la 40%, datoritã principiului
proporþionalitãþii stabilit de lege).
Ce se realizeazã prin acest sistem
copiat trunchiat de la þãri dezvoltate economic (prin renunþarea deliberatã la o
seamã de deduceri din venitul impozabil,
deduceri aplicabile în acele þãri), sistem

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax: 411.33.84

implementat cu costuri enorme de o
economie ºubrezitã de atâta adaptare la
cerinþele globalizãrii? Rãspunsul este
simplu ºi banal: supraimpozitarea celui
de-al doilea ºi a urmãtoarelor venituri
realizate de o persoanã, faþã de cel de la
locul de muncã de bazã. Nimic nou sub
soare: o astfel de politicã publicatã s-a
aplicat în sistemul fiscal românesc ºi în
urmã cu 5-7 ani într-un mod mult mai
simplu: printr-un spor de 30% aplicat
impozitului altui venit decât cel de la
locul de bazã.
Dar, spre deosebire de acel sistem,
cel de acum pare a fi mai perfid ºi
periculos sub raport social, în acelaºi timp,
introducând provizoratul în veniturile lunare ºi, implicit în viaþa omului, cãreia i
se impune dimensiunea contabilã, anualã,
aidoma unei activitãþi economice.

Bibliotecã situatã în edificiul
Universitãþii Spiru Haret din
Splaiul Independenþei nr. 313
Deci, se cuvine acordatã realmente
o mare atenþie acestui nou proces care se
apropie, venind inevitabil globalizarea
veniturilor! ªi dacã concetãþenii noºtri nu
ºi-au pus bani deoparte pentru surplusul
de impozit, trebuie s-o facã imediat,
întrucât, se ºtie, bugetul statului nu iartã!
N.B. Doresc sã fiu bine înþeles: nu
pledez împotriva reformei în oricare
domeniu social, ci consider necesarã
urgenta armonizare legislativã cu normele
europene. Sunt însã împotriva copierii
trunchiate ºi a insuficientei adaptãri a
reformelor la realitãþile mediului socioeconomic ºi cultural românesc.
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Anul Brâncuºi

125 de ani de la naºterea genialului artist
care a deschis artei româneºti drumul spre universalitate

Ceea ce vã dãruiesc eu
este bucurie curatã

 Frumosul este echilibrul absolut.
 Arta nu face decât sã înceapã
continuu...  Arta  poate cea mai
desãvârºitã, a fost conceputã în timpul
copilãriei (umanitãþii). Cãci omul
primitiv uita de grijile cele domestice;
ºi lucra cu multã voioºie. Copiii posedã
aceastã bucurie primordialã. Eu aº vrea
sã redeºtept sentimentul acesta în
sculpturile mele.  Când nu suntem
copii, suntem deja morþi.  Nu cãutaþi
formele obscure  sau mistere. Cãci
ceea ce vã dãruiesc eu este bucurie
curatã.  Lucrurile nu sunt chiar atât de
greu de fãcut; însã ceea ce este greu 
cu adevãrat, e sã ne punem în starea de
a le face.  Simplitatea în Artã este, în
general, o complexitate rezolvatã.
Pericolul simplitãþii este grosieritatea.
 Arta trebuie sã apropie  iar nu sã
depãrteze; sã umple, iar nu sã sape
prãpãstii, în bietele noastre spirite ºi aºa
destul de rãscolite de întrebãri.  Nu uita
niciodatã cã eºti artist. Nu îþi pierde
curajul; ºi nu îþi fie spaimã de nimic;
cãci vei ajunge la þel.  În artã nu trebuie
sã existe strãini.  Oamenii trebuie sã
înveþe sã se joace, din nou, cu animalele
tinere.  Raþiunea de a fi a artiºtilor este
aceea de a revela frumuseþile lumii.
 Nu cred în suferinþa creatoare.
 Plãcerea cu care lucreazã artistul este
însãºi inima artei sale. Fãrã inimã  nu
existã Artã !... Cea dintâi condiþie este
sã îþi placã þie, sã îndrãgeºti ºi sã iubeºti
fierbinte ceea ce faci. Sã fie (întâi)
bucuria ta. Iar prin bucuria ta sã oferi
bucurie ºi celorlalþi... A vedea în
depãrtare este o problemã, însã a ajunge
acolo... rãmâne o cu totul altã chestiune.
 Dacã arta trebuie sã intre într-o
comuniune cu Natura, ca sã îi exprime
principiile, trebuie sã îi urmeze, însã,
ºi exemplul creaþiunii. Materia trebuie
sã îºi continue viaþa naturalã ºi dupã ce
au intervenit mâinile sculptorului. Rolul
plastic pe care materia îl îndeplineºte
în mod firesc, trebuie continuu
descoperit ºi pãstrat. A-i da un alt sens
decât acela pentru care meritã de la
Naturã, înseamnã a o ucide.
Lemnul, de exemplu, este în sine
ºi sub toate aspectele sculptural. Nu
trebuie sã-l distrugem, nu trebuie sã-i
dãm o asemãnare obiectivã cu ceva ce
natura a fãcut dintr-un alt material.
Lemnul îºi are propriile-i forme,
caracterul sãu individual, expresia sa
naturalã; sã doreºti sã-i transformi
calitãþile înseamnã sã-l nimiceºti, sã-l
faci steril. Acelaºi lucru se întâmplã ºi
cu alte materiale ca piatra, marmora
sau metalele; ºi ele trebuie sã-ºi continue viaþa lor proprie, când gândul ºi
truda artistului le preface din sculpturi
naturale, în sculpturi artificiale.
Materia nu trebuie folositã pur ºi
simplu, pentru a satisface scopul
artistului, nu trebuie supusã unei idei

Poarta sãrutului

preconcepute ºi unei forme preconcepute. Materia însã trebuie sã sugereze
(uneori) subiectul ºi forma. ªi ambele
trebuie sã vinã din interiorul materiei,
iar nu sã fie impuse din afarã.  În general, sculptorii procedeazã cu materia
prin adãugire, atunci când ar trebui sã
acþioneze, de fapt, asupra ei, prin
scãdere. Sã foloseºti un material moale
ºi sã continui sã adaugi la el, pânã ce
este atinsã forma preconceputã, ºi sã o
aplici asupra unui alt material, permanent ºi solid, este o crimã împotriva
naturii. Toate materialele deþin în ele

Din Jurnalul
de
creaþie
al artistului
însele sculptura pe care omul o doreºte;
el trebuie sã trudeascã, însã, ºi sã o
scoatã, el mimând acel material de
prisos, care o acoperã.
Sculptura rãmâne o expresie a
acþiunii Naturii.
Artistul trebuie sã ºtie sã scoatã la
suprafaþã fiinþa din interiorul materiei ºi
sã fie unealta care dã la ivealã însãºi esenþa
cosmicã, într-o existenþã cu adevãrat
vizibilã.  Cioplirea directã (la taille
directe) este adevãratul drum în
sculpturã, pentru cei care au ºtiut sã
meargã. ªi, în definitiv, cioplirea directã
sau indirectã nu însemneazã nimic. Ceea
ce conteazã este...opera desãvârºitã.
 Materialele nu trebuie sã fie silite sã
vorbeascã în limba noastrã...,ci trebuie sã
le aducem pânã la acel punct, unde alþii
vor înþelege limba lor. Nu poþi sã faci tot
ceea ce vrei, faci numai ceea ce te lasã
materialele. Nu poþi face din marmorã
ceea ce ai face din lemn; ºi nici din lemn
ce ai face din piatrã.  Eu am sfârºit de
mult cu manipularea noroiului sau a
lutului, în plasticã. ªi nu gãsesc nici o
vigoare ºi nici o mãreþie în argilã. Am
cãutat piatra puternicã ºi monoliticã... Este
cu totul imposibil ca sã exprimi astãzi ceva
real, doar prin imitarea suprafeþei
exterioare. Ceea ce este real este numai
esenþa. Iar dacã te apropii de esenþa realã
a lucrurilor, ajungi la simplitate.
 Misiunea artei este sã creeze bucurie; ºi
nu se poate crea artistic, decât în echilibru
ºi în pace sufleteascã. Iar pacea se obþine
prin renunþare. La paix et la joie. La joie
et la paix.Voila!..  Nu trebuie sã fie
respectate sculpturile mele. Trebuie sã le
iubeºti ºi sã ai dorinþa sã te joci cu ele. Eu
doresc sã sculptez forme care pot oferi

bucurie oamenilor.  Sculpturile mele sunt
chiar ºi pentru orbi.  Arta trebuie sã fie
eliberatã de sentimentalisme  ca ºi de
narcoticul religios.  Nu îmi doresc câtuºi
de puþin o operã completã. Aceasta ar fi
exact ca un monument pentru cei morþi 
în vreme ce eu mã simt angrenat la o
muncã cu mult mai grea.  A fi isteþ este
ceva, însã a fi onest este un lucru cu mult
mai demn. Dispreþuiþi formele umflate
 în plasticã.  Existã un scop în toate
lucrurile  însã pentru a ajunge la el,
trebuie sã ne detaºãm de noi înºine.
 Proporþia interioarã este ultimul adevãr
inerent în absolut toate lucrurile.  Arta
trebuie sã odihneascã ºi sã vindece
contrarietãþile interioare ale omului.
Aceste contrarietãþi derivã din însuºi
destinul lui ºi din tragedia lui... Arta are
ºi aceastã misiune terapeuticã: Sã ne
amintim numai de Catharsisul aristotelic.
 Artiºtii sunt aceia care au ucis Arta.
 Din formele pe care le-am privit
îndelung eu am croit alte forme noi  în
marmorã sau în bronz (...) Când nu mai
posezi decât arma formei, trebuie sã
cobori profund ºi îndelungat în subiect.
Sã cobori pe urmã, cu subiectul în tine,
pânã ce îi descoperi Ideea... Numai dupã
aceea, poþi sili mâna sã se supunã

gândurilor tale. ªi  astfel  mâna ajunge
sã ...cugete.  Eul van al individului ar
trebui sã fie dizolvat. Cãci numai prin
eliminarea integralã a acestuia se poate
descoperi ºi revela principiul ascuns ºi
profund: ADEVÃRUL care se aflã, constant, în toate fenomenele. Dacã omul
reuºeºte sã îºi elimine Eul, atunci el va
fi cu totul capabil sã asculte bãtãile inimii
Naturii, ca ºi tainele Ei...  Cine nu iese
din Eu, n-atinge Absolutul ºi nu
descifreazã nici Viaþa.  Trebuie sã cauþi,

întotdeauna, ºi sã gãseºti o detaºare de
tine însuþi...  În sufletul meu nu a fost
niciodatã loc pentru invidie, nici pentru
urã, ci numai pentru bucuria pe care o
poþi culege de oriunde ºi oricând. Cred
cã ceea ce ne face sã trãim cu adevãrat,
este sentimentul permanentei noastre
copilãrii, în viaþã.  Arta trebuie sã
apropie  iar nu sã depãrteze; sã umple,
iar nu sã sape prãpãstii, în bietele
noastre spirite ºi aºa destul de rãscolite
de întrebãri.

Gândurile unui arhitect
la o ilustrã aniversare
Dr.arh. Emil CREANGÃ,
Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism, Universitatea Spiru Haret
Am intrat în noul mileniu cu Anul
Brâncuºi, aniversând pe 19 februarie,
125 de ani de la naºterea genialului artist care a deschis artei româneºti drumul
spre universalitate.
Desfãºurarea acestui eveniment a fost
prefaþatã de începutul sfârºitului lucrãrilor
de restaurare a Coloanei fãrã sfârºit, de
ciudata odisee a Domniºoarei Pogany pe
continentul nord-american sau, într-un stil
specific unora din noi, ce vizeazã
demolarea miturilor, a istoriei, sau a
marilor valori naþionale, de redeschiderea
dosarului ce pune în discuþie paternitatea
unor opere brâncuºiene ce au ilustrat ediþia
criticã a Luceafãrului eminescian apãrutã
în ultimul an.
Debutând în mod firesc la Târgu Jiu,
manifestarile au continuat apoi la scarã
naþionalã prin expoziþii cu fotografii ºi
documente originale, prin evocãri ºi
dezbateri ce au avut loc la Academia
Românã, la Institutul de Istoria Artei
G. Oprescu al Academiei Române, sau
prin deschiderea unui Cabinet Brâncuºi
la Muzeul Naþional de Artã.
În Bucureºti, evenimentele au inclus
ºi o slujbã de pomenire la Patriarhia
Românã ºi inaugurarea Pieþei Brâncuºi,
ambientatã cu bustul în bronz al artistului,
realizat de Miliþa Petraºcu.
Aniversãrile vor continua, în paralel
(cel puþin aºa sper), cu clarificarea
controverselor apãrute în ultima vreme
în legãturã cu aºa-zisul caz Brâncuºi ºi
cu finalizarea lucrãrilor de restaurare
începute la Târgu Jiu.
Cei interesaþi cunosc istoria ºi demersul
conceptual ce a însoþit geneza acestui
ansamblu, desãvârºit prin amplasarea
atentã a celor trei monumente (Masa
tãcerii, Poarta Sãrutului, Coloana fãrã
sfârºit), într-o minunatã grãdinã, dupã
cum mãrturisea chiar autorul lor.
Artistul a urmãrit sã ilustreze
ritualul marii treceri a sufletului
tânãrului mort nelumit-ostaºul erou al
Primului rãzboi mondial  prin Poarta
lumilor (Poarta Sãrutului) ºi urcarea la
cer pe stâlpul de nuntã funerarã

reprezentat de Coloana fãrã sfârºit
(vezi Ion Pogorilovschi).
Trecerea timpului, nepãsarea ºi
inconºtienþa unora din noi, au adus grave
amputãri cadrului natural ºi ambiantei cu
specific brâncuºian ce susþinea perceperea
mesajului spiritual dorit.
Amplasamentul pentru Masa Tãcerii
a fost ales de artist pe malul Jiului, în
apropierea podului ce amintea de luptele
desfãºurate în zonã în 1916. Din acest loc,
strãjuit de Munþii Parâng, pornind de la
Masa Tãcerii, Brâncuºi propunea un
traseu spiritual-filosofic ce viza Coloana
fãrã sfârºit, trecând pe sub Poarta
Sãrutului, traversând virtual altarul
Bisericii Sfinþii Petru ºi Pavel într-un
demers creºtinesc ce cumula semnificaþia
ºi simbolistica celor trei monumente ºi care
s-a dorit a fi: Calea Eroilor.
Decizia autoritãþilor de cândva a
izolat Masa Tãcerii prin autorizarea de
a ridica o cortinã de beton în preajma
monumentului (vezi Barbu Brezianu)
sau prin respingerea opþiunii pentru o
eventualã deviere localã a Jiului,
distrugând în acest mod ambianþa
fireascã doritã de autor.
Gafele au continuat prin intervenþii
aberante ºi arbitrare ce au alterat cadrul
natural al grãdinii publice ce adãpostea
ansamblul. Astfel, zona verde ce
înconjura Masa Tãcerii a fost decoratã
prin plantare în imediata apropiere a
monumentului a unor meriºori, ce descriu
un traseu circular specific grãdinilor
franceze (observaþia aparþine criticului de
artã Serge Feuchereau), în timp ce
drumul simplu de pãmânt, presãrat cu
pietriº de râu, dorit de artist, a ajuns sã
fie asfaltat pe o anumitã porþiune ºi
decorat în carouri de culoare albã.
Agresiunea împotriva peisajului
brâncuºian a modificat, treptat,
atmosfera filtratã de matricea stilisticã
cu specific naþional ce urma sã
însoþeascã traseul pe Calea Eroilor.
Astfel, în dezacord cu modelul conceptual propus de artist, parcursul este
punctat de o serie de indicatoare total

strãine ca formã ºi fond, conþinând o serie
de licenþe în denumirea monumentelor
(Masa Dacicã sau Larc du Baiseu).
Spaþiul din jurul Coloanei fãrã
sfârºit, cândva plantat din belºug pe baza
unui plan întocmit de arhitectul peisagist
al Curþii Regale, conform dorinþei lui
Brâncuºi, a ajuns astãzi practic defriºat,
impunându - se refacerea rapidã a sa.
Dacã aceste observaþii, într-un fel sau
altul, îºi pot gãsi un posibil ºi parþial
rãspuns, povestea celor trei linii de cale
feratã, care întretaie traseul imaginat a fi
Calea Eroilor, aºteaptã cred un final.
Pe amplasamentul situat în Vechiul
Târg al Fânului, Brâncuºi a dorit ºi a
indicat amplasarea Coloanei fãrã sfârºit.
Dezvoltarea urbanã haoticã ce a urmat
a neglijat acest amãnunt, astfel încât,
astãzi, aceastã situaþie, total anacronicã,
este perceputã ca pe un rãu cu care ne-am
obiºnuit ºi pe care îl acceptãm ca atare.
ªi totuºi, încã de acum 20 de ani, a
fost exprimat un punct de vedere care
ar putea rezolva în parte aceastã situaþie.
Isamu Noguchi, un elev ºi discipol
al lui Brâncuºi, pornind de la un pelerinaj
întreprins la Târgu Jiu, în anul 1981, a
propus un proiect ce, în principal, viza
realizarea unui pasaj subteran pietonal,
cu o pantã foarte linã, dimensionat ºi
decorat în spiritul atmosferei brâncuºiene, care urma sã preia pe o anumitã
porþiune traseul Calea Eroilor.
Pasajul urma sã porneascã de la o
anumitã distanþã din faþa Bisericii Sfinþii
Petru ºi Pavel, trecând pe sub cele trei linii
de cale feratã, oferind apoi o impresionantã ºi dinamicã perspectivã ascendentã
pentru Coloana fãrã sfârºit.
Ignoratã vreme de douã decenii,
aceastã propunere este mai actualã ca
oricând, oferind o soluþie de rezolvare a
acestei nedorite intersecþii între Calea
Eroilor ºi calea feratã, rod al agresiunii
urbane în spaþiul sacru al ansamblului
brâncuºian.
La finalul acestor gânduri, sunt
convins de necesitatea unei atitudini a
celor care astãzi gestioneazã soarta
culturii ºi a patrimoniului naþional în
care sã nu primeze ipostaza actoriceascã, des întâlnitã pânã nu demult, ci
respectul de fond faþã de valorile
patrimoniului cultural naþional.

