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Prof.univ.dr. Victor AXENCIUC

Implicarea statului în soluþionarea problemelor
societãþii româneºti, potrivit rãspunsurilor grupate, pe
diferite grade de intensitate, a fost, în sondajul de opinie,
în felul urmãtor distribuitã: 66,4% � foarte mult; 25,5%
� mult; 5,9% � puþin; 2,2% � deloc ºi nu ºtiu/nu rãspunde.

Se observã, aºadar, o percepþie favorabilã
implicãrii statului în monitorizarea reformei economiei
de tranziþie, o parte a coordonatelor îmbunãtãþirii
acestei implicãri fiind prezentatã anterior.

Intervenþia statului în economie ºi societate
cunoaºte, potrivit experienþei þãrilor dezvoltate,
formele �reglementãrii� (reglementation), ca, de
exemplu, în Franþa, ºi ale reglãrii (regulation) în
þãrile anglo-saxone, îndeosebi dupã aplicarea, în
SUA, în anul 1933, a politicii New Deal, ca urmare
a crizei din 1929 ºi a dereglementãrilor majore din
economia americanã, care au pus sub semnul
întrebãrii caracterul autostabilizator al pieþelor,
începând cu dereglarea bursierã, care apoi s-a
repercutat în declanºarea crizelor financiarã,
industrialã ºi economicã.

În prezent, se constatã o tendinþã de trecere de
la reglementare la reglare în ceea ce priveºte
intervenþia statului în lume, ceea ce presupune crearea
de instituþii administrative independente, care au ca
sarcinã sã supravegheze piaþa bursierã, pieþele
financiare, sã respecte regulile concurenþei ºi sã
sancþioneze poziþiile de monopol.

Testarea opiniei publice este o practicã curentã
democraticã, de cunoaºtere a pãrerilor, convingerilor
ºi opþiunilor populaþiei, în momentele semnificative
ale vieþii social-politice, asupra unor teme de
importanþã ºi interes general, naþional.

Între diferitele organizaþii specializate în
operaþiunile de sondare a stãrii de spirit a populaþiei
se înscrie, cu competenþã ºi credibilitate deplinã,
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã din cadrul
Fundaþiei România de Mâine, condus de directorul
sãu general, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine.

În intervalul 3-7 ianuarie 2001, Institutul de
Sociologie ºi Opinie Publicã a organizat un sondaj
de opinie pentru a surprinde ºi releva viziunea opiniei
publice româneºti asupra noii puteri statale aleasã în
noiembrie anul trecut. Chestionarul, elaborat cu
rigoare de cercetãtorii ºtiinþifici ai Institutului de
Sociologie ºi Opinie Publicã ºi de cadre didactice ale
Facultãþii de Sociologie-Psihologie a Universitãþii
Spiru Haret, sub îndrumarea prof.univ.dr. Aurelian
Bondrea, a selectat, din multitudinea de probleme
majore ale reformei ºi tranziþiei societãþii noastre ºi,
implicit, ale noii puteri, de rezolvat, un set de 12
întrebãri de cel mai mare interes, adecvat corelate între
ele. Îndatã dupã terminarea prelucrãrii materialului,
rãspunsurile sondajului s-au publicat în revista
Fundaþiei România de Mâine, Opinia naþionalã, din
19 februarie 2001.
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180 de ani
de la Revoluþia din 1821

TUDOR
VLADIMIRESCU

apãrãtor al dreptãþii
ºi libertãþii poporului

Prof.univ.dr. Damian HUREZEANU

Vreme de un secol (1821-
1918), când societatea româneascã
ºi-a pus bazele modernizãrii, în
procesul acestei transformãri ea a
împletit sarcinile de ordin naþional
cu cele de ordin politic-social.

Aproape în nici unul din punctele
nodale ale acestui proces n-a operat
un singur obiectiv, nu s-a produs în
�stare purã� doar un deziderat istoric.

Veracitatea  ideii de mai sus îºi
dezvãluie cu elocvenþã înþelesul
mai ales în contextul revoluþiei de
la 1848, al perioadei Unirii Princi-
patelor, 1859-1866, al întregirii
naþional-statale din 1918.

În toate punctele fierbinþi ale
istoriei noastre moderne s-a aflat în
avanscenã  momentul naþional. S-a
înscris nu numai în prim-plan; el a
avut condiþia unei împliniri, a unui

nivel de realizare în care s-a depãºit
pragul stãrii de fapt anterioare.

O altã caracteristicã prezintã
transformãrile sau prefacerile so-
cial-economice. Ele n-au dislocat
niciodatã în chip radical stãrile
anterioare. Acestea au persistat în
proporþii diferite, împinse pe un fun-
dal mai mult sau mai puþin
îndepãrtat, în raport cu noile faze ºi
raporturi impulsionate de reformele
ºi de acumulãrile evolutive din
organismul social-economic.
Uneori structurile tradiþionale au
persistat, uºor metamorfozat, cu
atâta tãrie, încât noile prefaceri
pãreau mai mult o grefã pe corpul
vechilor raporturi decât o trans-
formare din temelii a acestora.

A.D. XENOPOL, Nicolae BÃLCESCU, Mihail KOGÃLNICEANU,
Nicolae IORGA, Paul BATAILLARD, August TREBONIU LAURIAN despre:

Tudor Vladimirescu
în istoria românilor

Legitimitate ºi consens
în ecuaþia guvernãrii
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Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN,
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Spiru
Haret

Idei ºi spirit creator
generate în rândurile
studenþilor

Sesiunea
ºtiinþificã  omagialã

condiþiilor actuale, într-o adevãratã
reformã a învãþãmântului românesc.

Consiliana MIU,
studentã, anul III

1. Personalitate marcantã a
sfârºitului secolului XIX ºi începutul
secolului XX, Spiru Haret a fost
sãrbãtorit cam modest în acest an
jubiliar. Faptul cã a fost organizatã o
Sesiune ºtiinþificã omagialã la
Universitatea Spiru Haret presupun
cã se datoreazã nu numai realitãþii cã
Spiru Haret este pãrintele spiritual al
universitãþii, ci ºi pentru cã acesta a
fost realmente o mare personalitate a
mediilor universitar, politic ºi social.

2. Din comunicãrile ºtiinþifice
prezentate a reieºit faptul cã atât ope-
ra, cât ºi activitatea desfãºuratã s-au
dovedit a fi persistente în timp, de
acutã actualitate.

3. Unul dintre elementele inedite
din viaþa lui Spiru Haret mi s-a pãrut a
fi faptul cã a cerut lui A. Vlahuþã sã
scrie o geografie a României ºi a
rezultat România pitoreascã, iar lui G.
Coºbuc, sã scrie o istorie a rãzboiului
pentru neatârnare ºi a rezultat,
Povestea unei coroane de oþel.

4. Dacã aº fi solicitatã sã susþin o
comunicare despre activitatea lui
Spiru Haret, aº alege ca temã proiectul
de reformã a învãþãmântului în
România, proiect susþinut de Spiru
Haret la sfârºitul secolului XIX ºi
începutul secolului XX.

5. Pentru valorificarea tezaurului
haretian ar trebui sã se facã bine
cunoscute fecunda lui activitate ºi,
în general, marea personalitate a lui
Spiru Haret, marea lui dragoste
pentru þarã, pentru poporul sãu,
pentru oamenii nãpãstuiþi de la sate,
în special, pe care dorea cu ardoare
sã-i ajute, atât sub raport spiritual,
dar ºi material.

Cred cã este o mare ºansã pentru
noi, viitorii sociologi, sã avem ca model
de muncã ºi de viaþã pe Spiru Haret.

*
*        *

În ceea ce ne priveºte, nutrim
convingerea cã, având un atare model
de viaþã ºi de activitate, având
asemenea remarcabili profesori,
viitorii sociologi se vor putea afirma
în complicatul proces de reformare a
societãþii româneºti, vor contribui cu
dãruire ºi competenþã la dãinuirea ºi
valorificarea concepþiilor, învãþã-
turilor ºi tulburãtoarelor îndemnuri
adresate de  Spiru Haret generaþiilor
peste veacuri, ceea ce va reprezenta
dovada supremã cã au   perceput bine
mesajul lucrãrilor Sesiunii ºtiinþifice
omagiale, cã ecoul lor este unul prin
excelenþã pozitiv.

Adela DEAC

de la naºterea lui Spiru Haret,  s-au pus
în evidenþã personalitatea sa marcantã,
precum ºi concepþia privind structu-
rarea învãþãmântului naþional de la grã-
diniþã pânã la învãþãmântul universitar.

În ceea ce priveºte învãþãmântul
superior, �Legea lui Haret�, care in-
troduce o diversitate a profilurilor de
formare a tinerilor, a dus la înfiinþarea
unui numãr mare de instituþii de
învãþãmânt superior, cum ar fi:
Conservatorul sau ªcoala superioarã
de medicinã veterinarã.

Camelia ªUCHEA,
studentã, anul IV

1. Mi se pare un lucru extraor-
dinar, faptul cã numele universitãþii
noastre este asociat cu cel al �pãrin-
telui� învãþãmântului românesc, mare
ministru al ºcolilor, reformator peda-
gogic ºi strãlucit om de ºtiinþã, care a
fost Spiru Haret. Acest eveniment
pentru universitatea noastrã are o
semnificaþie deosebitã, pentru cã nu
poate fi ceva mai înãlþãtor decât faptul
cã noi urmãm cursurile unei facultãþi
ce poartã numele celui care a fost Spiru
Haret, întemeietorul învãþãmântului
naþional românesc.

2. Mesajul este unul foarte clar ºi
anume acela cã, datoritã lui Spiru
Haret, putem vorbi azi de un
învãþãmânt modern ºi democratic, de
ideea de ºcoalã naþionalã, de ridicarea
permanentã a nivelului de culturã al
oamenilor, de o reformã ºcolarã în
strânsã legãturã cu cea europeanã.

3. M-a impresionat foarte mult
încercarea ºi lupta sa continuã pentru a
ridica nivelul de culturã ºi starea
materialã a claselor sociale defavorizate,
pentru a face ºcolile primare de la sate
sã aibã un nivel calitativ superior, în ceea
ce priveºte instrucþia, dar ºi în privinþa
pregãtirii cadrelor didactice.

4. Dacã aº fi solicitatã sã susþin o
scurtã comunicare în legãturã cu
activitatea lui Spiru Haret, aº pune
accent pe faptul cã s-a numãrat printre
primii sociologi care au aplicat
matematica în studiul societãþilor
umane. Exemplificatoare în acest
sens este binecunoscuta sa lucrare
Mecanica socialã, în care încearcã
aplicarea metodei ºtiinþifice pentru a
înþelege mai bine problemele sociale
ale indivizilor.

5.  Fructificarea valorosului
tezaur haretian este un lucru greu de
realizat, dar el ar trebui sã constea
în eforturile noastre conjugate cu
cele ale dascãlilor noºtri, de a ne
ridica tot mai sus nivelul aspiraþiilor,
de a dobândi o instruire superioarã,
de a ne implica cât mai mult în relaþia
socialã ºi de a înþelege cât mai corect
problemele pe care societatea
noastrã în tranziþie le întâmpinã la

de ani de la naºterea lui Spiru Haret,
s-a evidenþiat personalitatea marcantã
a acestuia, mai ales cã acest eveniment
a coincis cu împlinirea a 10 ani de la
înfiinþarea în cadrul Fundaþiei
România de Mâine a Universitãþii
care-i poartã numele. S-a conturat
gradul înalt de aplicabilitate a ideilor
de importanþã naþionalã, Spiru Haret
devenind pãrintele spiritual al
universitãþii noastre, care este o
alternativã prestigioasã a învãþã-
mântului de stat pentru pregãtirea
superioarã a tinerilor.

Este imposibil sã nu fii mândru, ºi
aceasta se va vedea mai târziu, cã eºti
student al acestei universitãþi. Citeam
într-o carte despre mândria studenþilor
americani când spun cã au studiat la
Harvard sau Yale, ºi mã gândeam cã
poate peste ani ºi eu voi nutri acelaºi
sentiment, afirmând cu aceeaºi
mândrie: �Am studiat la Spiru Haret�.

2. Mesajul adresat de participanþii
la aceastã reuniune cãtre toþi tinerii,
nu numai cãtre studenþii universitãþii
noastre, este de a ne însuºi cu pasiune
învãþãmintele lui Spiru Haret, de a ne
pregãti fãrã preget, pentru ca ideile
lui generoase sã rodeascã în timp,
aplicând neabãtut ºi îndemnul lui
Seneca: �Învãþãm pentru viaþã, nu
pentru ºcoalã�.

3. Impresionant este apelul lui
Spiru Haret cãtre oamenii de culturã
ai vremii de a scrie, în termeni
accesibili, populari despre momente
din istoria neamului românesc, despre
o geografie realã, despre frumuseþile
acestei þãri, dar ºi efortul de susþinere
materialã a unor personalitãþi care
promovau valorile neamului.
Exemplu cel mai miºcãtor a fost
iniþiativa de a se strânge câte 10 bani
de la fiecare copil pentru a-i cumpãra
lui Enescu o vioarã Stradivarius.

4. Dacã aº fi solicitatã sã susþin o
comunicare pentru a marca aniversarea
pãrintelui nostru spiritual, aº pune
accent pe stãruinþa sa de a dezvolta ºi
întãri comunitatea sãteascã. În concepþia
sa, aceasta se putea face prin reforme
bancare (Casa ruralã), dar ºi prin reforme
organizatorice (prin interzicerea
arendãrii pãmânturilor þãrãneºti de cãtre
cãmãtari ºi modificarea legii �judecã-
torilor de ocoale�, încât þãranii sã fie
apãraþi de abuzuri).

De asemenea, trebuie amintitã
strãdania lui Spiru Haret pentru
ridicarea nivelului cultural (cu toate
segmentele lui) al þãrãnimii, aceasta
fiind cea care pãstreazã ºi astãzi
valorile tradiþionale.

Aceastã idee a lui Spiru Haret este
valabilã ºi astãzi, þãranul român având
nevoie de o susþinere materialã, dar
ºi de o învãþãturã �modernã�.

5. În toate intervenþiile partici-
panþilor la Sesiunea ºtiinþificã  oma-
gialã, dedicatã împlinirii a 150 de ani

Daniela Sorina
DÃNULESCU (ALBEANU),
studentã,  anul III, grupa V

1. Cu un sentiment de mândrie.
Cred cã este important sã-i respectãm
numele nu numai pentru cã este al
universitãþii noastre, ci ºi pentru cã a
fost una dintre personalitãþile româneºti
care au participat la dezvoltarea
spiritualitãþii româneºti moderne.

2. Mesajul desprins din Sesiunea
de comunicãri, dedicatã lui Spiru
Haret, este acela cã unitatea ºi trãinicia
statului român, pentru care Spiru Haret
pleda încã din 1907, nu se pot realiza
decât �prin culturã, prin o viaþã mai
bunã, prin înþelegerea rostului nostru
în lume. Cine vrea sã scurteze cursul
vremii pe alte cãi îºi pierde timpul ºi
munca în zadar, ºi din vântul pe care-l
seamãnã nu va culege decât furtunã�.
Cuvinte constructive, dar atât de
actuale ºi astãzi, la început de mileniu.

3. Impresionant este faptul cã,
deºi a fost nu numai primul român, ci
ºi primul strãin doctor în matematicã
de la Paris, a fost preocupat în
permanenþã de rãspândirea culturii în
mediul rural, militând pentru aceasta
nu numai cu vorba, dar ºi cu fapta. În
acest sens, a promovat cea de-a doua
reformã a învãþãmântului, rãmasã în
istoria ºcolii româneºti sub numele de
reforma lui Spiru Haret.

4. Dacã aº susþine o comunicare,
m-aº referi la contribuþia remarcabilã
a lui Spiru Haret la emanciparea
spiritualã a românilor prin sistemul
unui învãþãmânt modern, în special,
în rândul þãrãnimii.

5. a. În afarã de benefica activitate
de cercetare, ar fi bine venit un C.D.,
care sã conþinã lucrãrile lui Spiru Haret,
corespondenþa ºi materiale referitoare
la viaþã ºi inegalabila sa operã, pentru a
se marca dimensiunea ºi originalitatea
ei, personalitatea copleºitoare a celui
care, reformând învãþãmântul, reforma
societatea româneascã.

b. Înfiinþarea unei asociaþii a
studenþilor, prin care studenþii sã
participe la anumite acþiuni culturale ºi
care sã faciliteze integrarea absolvenþilor
în activitatea �productivã�.

c. Implicarea unor grupuri de
studenþi (de diverse specialitãþi, din
anii terminali), în susþinerea de
prelegeri pentru cei interesaþi, în
diferite localitãþi din þarã, privind
activitatea lui Spiru Haret, sau, în
cadrul unui proiect special � pentru
zone vitrege (cu mare lipsã de
învãþãtori ºi profesori) �, organizarea
unei caravane culturale.

Andreea-Paula BANU,
studentã, anul IV

1. În toate luãrile de cuvânt ale
participanþilor la Sesiunea ºtiinþificã,
organizatã cu prilejul împlinirii a 150

organizatã de
Senatul Universitãþii

Spiru Haret
� 23 februarie 2001 �

tot pasul ºi, nu în ultimul rând, de a
lua ca model învãþãmintele lui Spiru
Haret, nu doar teoretic, ci ºi practic,
prin tot ceea ce facem, inclusiv prin
ceea ce tindem sã devenim.

ªtefan CHIRIÞESCU,
student, anul IV, grupa IV

1. Ca pe o încercare reuºitã de a
readuce în memoria noastrã amintirea
unei copleºitoare personalitãþi, a unui
luminat patriot.

2. Necesitatea de a avea un
învãþãmânt cu adevãrat naþional. Per-
sonal cred cã doar ridicarea nivelului
de educaþie al poporului (încã ºi azi
47% din cetãþenii þãrii trãiesc în mediul
rural subdezvoltat) poate conduce la
construirea unei societãþi democratice.

3. Sesizarea percutantã a lipsei
unui învãþãmânt naþional coerent,
unitar, care sã punã în evidenþã tradiþia
ºcolii româneºti, extraordinarul
potenþial spiritual al românilor ºi care
sã corespundã nevoilor societãþii
româneºti din acel timp.

4. Evident, organizarea învãþã-
mântului românesc, în aºa fel încât
competiþia valorilor sã nu cunoascã
nici un fel de bariere, din care
discriminãrile de orice gen sã rãmânã
doar o tristã amintire.

5. Plecând de la premisa cã
educaþia aduce cu sine un important
nivel de dezvoltare socialã, univer-
sitatea noastrã are obligaþia moralã de
a se constitui într-o alternativã realã
a învãþãmântului de stat, demonstrând
ceea ce Spiru Haret înþelegea prin
modernitate.

Laura ALBULESCU,
studentã, anul IV, grupa I

1. Un eveniment de bun augur
pentru reforma contemporanã a
învãþãmântului românesc, din care ar
merita sã se inspire ºi strategia care
urmãreºte restructurarea actualã a
procesului instructiv-educativ.

2. Sã nu uitãm nici un moment cã
avem nevoie ºi acum de o ºcoalã
naþionalã care nu-ºi uitã tradiþia, care
ºtie sã o respecte ºi sã o valorifice ºi
care se integreazã organic în sistemul
european  de învãþãmânt.

3. Perseverenþa ºi conºtiinþa cã
ºcoala româneascã poate fi organizatã
de o aºa manierã, încât sã rãspundã
exigenþelor societãþii româneºti.

4. Organizarea învãþãmântului
românesc din perspectiva standar-
delor contemporane, a nevoilor
actuale ale noii societãþi care se
construieºte, cu dificultãþile ºtiute, cu
un cost social enorm, în þara noastrã.

5. Sintetic vorbind, fructificarea
acestui autentic patrimoniu spiritual
ar trebui sã se regãseascã, pânã la
identitate, fireºte, þinându-se seama de
stadiul la care s-a ajuns, de specificul

4.  Dacã aþi fi solicitat sã susþineþi  o
comunicare pentru a marca aniversarea
pãrintelui nostru spiritual, pe care anume as-
pect din activitatea impresionantã a lui Spiru
Haret v-ar plãcea sã puneþi accentul?

5. Cum vedeþi fructificarea valorosului
patrimoniu haretian, astfel încât sã ne meritãm
ºi sã-i veºnicim numele?

1. Cum percepeþi acest eveniment cu o relevanþã
deosebitã pentru viaþa universitãþii noastre?

2.  Cum aþi receptat mesajul acestei reuniuni
omagiale?

3.  Ce elemente inedite din tulburãtoarea
viaþã a lui Spiru Haret, din învãþãturile ºi
îndemnurile lui de mare actualitate v-au
impresionat într-o mai mare mãsurã?

Într-o perioadã marcatã dra-
matic de gravele probleme ale
tranziþiei, când puþinã lume
gãseºte rãgazul necesar pentru
cinstirea memoriei înaintaºilor
noºtri spirituali, a sãrbãtori cum
se cuvine o personalitate de
anvergurã naþionalã este un
semnal reconfortant.

O atare mãrturie reprezintã
Sesiunea ºtiinþificã omagialã
organizatã de Universitatea
Spiru Haret, care poartã em-
blematic numele lui Spiru Haret,

sesiune consacratã aniversãrii a
150 de ani de la naºterea marelui
om de ºtiinþã, sociolog, ctitorul
ºcolii moderne româneºti.

Ambianþa universitarã, în care
s-a desfãºurat Sesiunea omagialã,
þinuta academicã, rigoarea ºtiin-
þificã a comunicãrilor prezentate,
actualitatea ideilor, efortul de a
contribui la evidenþierea elemen-
telor care au definit viaþa ºi activi-
tatea marelui patriot român, de a
evoca tezaurul gândirii haretiene în
întreaga lui complexitate au avut,

cum era ºi firesc, ample rezonanþe,
stârnind o vie emoþie, un real
interes ºi în rândul studenþilor.

Pentru a pune în evidenþã
ecoul comunicãrilor ºtiinþifice
susþinute de prestigioºii lor dascãli,
ne-am adresat, nu întâmplãtor,
unor studenþi de la  Facultatea de
Sociologie-Psihologie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,  cu
câteva întrebãri.

Redãm, în cele ce urmeazã,
întrebãrile ºi rãspunsurile date
de studenþi:
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180 de ani de la Revoluþia din 1821

Tudor Vladimirescu
în istoria românilor

�Tudor Vladimirescu revendicã
drepturile nu numai ale þãrii, dar ºi
ale claselor desmoºtenite. El ia arma
nu numai în contra fanarioþilor, dar
ºi în contra boierilor sau a
despuetorilor norodului, spre a
întrebuinþa propriile lui cuvinte�.

Mihail KOGÃLNICEANU

�Miºcarea din 1821 a fost o revoluþie democraticã. Ea a strigat dreptate
ºi a vrut ca �tot românul sã fie liber ºi egal, ca statul sã se facã românesc.
El (Tudor) a început prin a arãta devotamentul sãu faþã de Poartã, dar a
cerut ca Poarta sã restituie þãrii vechile sale drepturi, sã alunge pe fanarioþi,
sã ia puterea din mâinile hrãpãreþe ale ciocoilor�.

Nicolae BÃLCESCU

�Scopul miºcãrii din 1821 a
constat în curãþirea þãrii de
fanarioþi� ºi în �restaurarea
drepturilor celor vechi de a-ºi
alege domn român�.

August Treboniu
LAURIAN

�Tudor Vladimirescu a ridicat
steagul independenþei sub suze-
ranitatea legitimã a Porþii, dar
oamenii nu l-au înþeles ºi cel mai
mare român al istoriei contemporane
a pecetluit cu sângele sãu noua
alianþã a naþiei sale cu sultanul�.

Paul BATAILLARD

�Un episod scurt de iniþiativã ºi
organizare þãrãneascã care-ºi
reclama vechile sale drepturi�, dar
�care nu-ºi atinse scopul ºi din
cauza suprimãrii, prin crima
eteriºtilor, a ºefului lor, fãrã de care
toatã istoria noastrã contemporanã
ar fi luat alt drum�.

Nicolae IORGA

Tudor Vladimirescu ar fi urmãrit de la început �mântuirea poporului din
robia boierului... Luptând însã contra ocârmuirii sub care gemea, el se
rãsculase implicit contra regimului neomenos al domniei fanariote. De la
început însã Vladimirescu înþelesese cã rãscoala lui nu are nimic de împãrþit
cu aceea a grecilor ºi cã ar fi expus þara lui fãrã nici un scop rãzbunãrii
turceºti, dacã ar fi luat parte la miºcarea greceascã. De îndatã ce Vladimirescu
începe a lucra alãturi de boieri, inspirându-se de interesul lor, dã miºcãrii
sale un caracter mai rostit contra domniei fanariote, schimbând þinta revoluþiei
sale din socialã în naþionalã ºi politicã�.

A.D. XENOPOL

 Aºa s-au petrecut lucrurile tocmai în sfera
precumpãnitoare a vieþii noastre social-
economice: cea agrarã.

Sã ne mai mirãm, în aceste condiþii, cã
organismul social-economic ºi politic al þãrii
a trebuit sã suporte atâtea dificultãþi, iar
procesul de modernizare a societãþii a
întâmpinat atâtea dileme?

Punctul de pornire al emancipãrii noastre
naþionale ºi al prefigurãrii evoluþiei ei
moderne a fost miºcarea revoluþionarã de la
1821, condusã de Tudor Vladimirescu.

Ridicat de jos din rândul þãrãnimii libere
moºnene a Gorjului, ajunge pe treapta clasei
mijlocii prin îndeletniciri ºi stare materialã,
dobândind un rang de mic boier (în lipsa
cristalizãrii unei clase mijlocii ca atare), om de
arme ºi de þinutã ostãºeascã, Tudor Vladimirescu
a înþeles imensa stare de frãmântare a societãþii
din vremea sa, dificultãþile în care se zbãtea,
lipsa de orizont a unei lumi prinsã în chingile
unui regim în neputinþã de a percepe semnele
timpului ºi nevoile mulþimii apãsate ºi umilite.

În acest climat el ºi-a asumat rolul de a trage
un semnal de alarmã împotriva unei stãri care
condamna societatea la stagnare, îi paraliza
sursele de energie ºi capacitatea de redresare.
În consecinþã, Vladimirescu a chemat la
ridicarea þãrii spre a afirma �dreptãþile� ei ºi a
le da un suport popular. �ªi nemaiputând suferi
cruzimea focului care ne-au pus peste capete,
cu toþii într-un gând s-au unit ºi au hotãrât ca
sã se scoale cu mici cu mari ºi sã se adune la
oraºul cel de cãpetenie al þãrii�. În felul acesta
a rânduit Vladimirescu Adunarea norodului
implicând o dublã funcþiune: de reprezentare
ºi conducere a miºcãrii, dar, în primul rând, de
raliere a celor care erau gata sã alcãtuiascã o
oaste rãspunzând chemãrii sale.

Cu aceastã Adunare - oaste a rãscolit
Tudor Vladimirescu întreaga societate a
Þãrii Româneºti, întrezãrind posibilitatea
schimbãrii întocmirilor existente. Proiectul
sãu nu era însã limpede elaborat ºi structurat
spre obiective bine definite.

Nu putea sã-i dea un sens social, fiindcã
miºcarea, o datã pornitã, s-ar fi revãrsat într-o
tumultoasã rãscoalã þãrãneascã imposibil de
stãpânit ºi de coordonat în cadre precise.

Pe de altã parte, Tudor Vladimirescu
ºtia cã trebuie întreþinut în rândul �oastei�

ºi al simpatizanþilor ei spiritul revoltei de
sorginte þãrãneascã, fiindcã acesta
alimenta tonusul miºcãrii.

Tudor a þinut însã chiar de la început sã
situeze �rãfuiala� în plan mai înalt, s-o ridice
la nivelul centrilor vitali ai regimului. ªi cum
regimul era unul fanariot, miºcarea a angajat
inerent momentul naþional în cadrul revoltei.

Dacã o serie de obiective s-au estompat în
contextul împrejurãrilor complexe, interne ºi
internaþionale, în care s-au desfãºurat
evenimentele, ea ºi-a pãstrat ca o stea polarã
ascuþiºul antifanariot. Regimul se afla, dupã
Tudor, la originea tuturor anomaliilor societãþii,
a nedreptãþilor care o împresurau. Þara,
sublinia cãpetenia pandurilor într-o

Proclamaþie din 20 martie 1821 cãtre locuitorii
din Bucureºti, s-a ridicat pentru �câºtigarea ºi
naºterea a doua a dreptãþilor noastre�.

Punându-se în cauzã regimul fanariot în
ansamblu se implicau prin urmare ºi
fenomenele sociale care îi erau intrinseci.

Dar ipostaza naþionalã apãrea în prim-
plan. Tudor Vladimirescu fãcea apel cãtre
Poartã în �arzurile� sale sã fie înþelese
resorturile care justificau miºcarea cu asupra
de mãsurã ºi rugã ca �împãrãteasca milã� sã
se îndrepte spre Principate.

Poarta a receptat în cu totul alt chip
arzurile: ca pe o nãzuinþã de a muta barierele
de libertate a Þãrii Româneºti (ºi implicit a
Moldovei aflatã în situaþie identicã), ducând
în perspectivã spre direcþia eliberãrii totale
de Imperiul otoman.

Miºcarea purta în adâncurile sale un
mesaj de eliberare, de emancipare naþionalã.
Legãmintele de fidelitate camuflau nãzuinþe
de cu totul alt ordin. Iar sensul emancipator
cu caracter naþional antrenau ºi nãzuinþe
sociale. Este drept, de la vuietul strigãtului
de mânie rãzbãtând în Proclamaþia de la
Padeº (23 ianuarie 1821) ºi pânã la firavele
promisiuni de ameliorare a stãrii þãranilor
de mai târziu distanþa este apreciabilã.

Miºcarea revoluþionarã condusã de Tu-
dor Vladimirescu nu trebuie privitã doar în
desfãºurãrile ºi revendicãrile ei punctuale.
Privitã în aceste meandre, ea îºi reduce
dimensiunile; însumate, are consistenþa unui
eveniment purtãtor de mesaj ce depãºeºte
chiar gândul ºi aspiraþiile celui ce
simbolizeazã însuºi evenimentul. Forþa lui
constã în faptul cã a presimþit nevoia unui
proces înnoitor ºi cã a deschis o serie istoricã
de fenomene ºi de evenimente ce se
revendicã din acest început. Miºcarea
revoluþionarã din 1821 se înscrie, aºadar,
într-un lanþ care constituie o coloanã
vertebralã a procesului nostru istoric timp
de un secol. Iatã dece, anul 1821 are un drept
indestructibil la memoria colectivã a
poporului nostru.

Tudor Vladimirescu a þinut sã fixeze în faþa
contemporanilor condiþia lui de patriot ºi de
apãrãtor al dreptãþii ºi libertãþii poporului. Aºa
a rãmas ºi în conºtiinþa posteritãþii.

Toate figurile de seamã preocupate de
descifrarea liniei de miºcare a procesului
nostru istoric în epoca modernã au evocat
revoluþia de la 1821 ca pe un act orientativ
de pornire, iar pe Tudor Vladimirescu ca pe
o figurã remarcabilã a vieþii noastre istorice.

�Vladimirescu, care avu norocirea d-a
purta glasul în numele poporului ºi a
personifica deºteptarea lui � scria Nicolae
Bãlcescu la 1850 � avu încã norocirea d-a-ºi
da viaþa pentru credinþa sa� ... În acelaºi spirit,
s-au pronunþat Mihail Kogãlniceanu ºi C.A.
Rosetti. Iar mai târziu, Ion Ghica, coleg de
generaþie cu Bãlcescu, Kogãlniceanu sau
Rosetti, scria: �Sacrificiul lui Vladimirescu a
fost un act de cel mai mare patriotism. El a
început ca un erou ºi a sfârºit ca un martir,
deschizându-ne nouã calea redobândirii
drepturilor naþionale�.

Apãrãtor al dreptãþii
ºi libertãþii poporului

(Urmare din pag.1)
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Autoritãþile independente
americane, ale cãror competenþe au
fost stabilite prin lege, au putere
de instrucþie, deliberare, decizie ºi
sancþiune, independent de partidele
politice aflate la putere.

Existã o anumitã îndoialã
(dilemã) în ceea ce priveºte
independenþa realã a unor astfel de
instituþii ale statului, deoarece ele sunt
stabilite de puterea politicã. Soluþia
pragmaticã gãsitã în SUA la aceastã
dilemã constã în numirea membrilor
instituþiilor reglatoare respective,
îndeosebi a preºedinþilor acestora,
pentru un mandat cu o duratã mai
mare în timp decât cel al puterii
politice care îl desemneazã, în acest
mod deconectându-se ciclul temporal
politic de cel al instituþiei de reglare.
Mandatele sunt �suficient de lungi�,
fãrã a se recurge la schimbãri
frecvente care nu permit punerea în
aplicare a unor strategii coerente.
Totodatã, se evitã aºa-numitul
�fenomen de capturã� al controlorilor
instituþionali de cãtre cei controlaþi (de
regulã marile firme) ºi se asigurã
controlorilor mijloace de cercetare ºi
garanþiile procedurilor necesare,
acestora fiindu-le interzisã, la sfârºit
de mandat, descoperirea activitãþilor
depuse în sectorul controlat.

În timp ce reglementarea
constituie un privilegiu al statului,
reglarea într-un anumit domeniu
reprezintã o putere considerabilã de
cercetare, supraveghere, interpretare
ºi apreciere atribuitã unor persoane
independente de puterea politicã ºi
de mediul în care persoanele
respective îºi exercitã controlul.

În concluzie la problema
intervenþiei statului în economia de
tranziþie a României, nu se pune
problema oportunitãþii acesteia, ci
îndeosebi problema eficienþei ºi
adecvãrii intervenþiei,  astfel încât
statul sã-ºi consolideze funcþiile de
coordonare ºi reglare a mediului de
afaceri propice mecanismelor
concurenþial libere ºi îmbinãrii
eficienþei economice (a
profitabilitãþii) cu echitatea ºi
justeþea socialã, potrivit cerinþelor
optimului paretian. Pe de altã parte,
apare necesarã întãrirea rolului

statului în ceea ce priveºte
optimizarea nivelului protecþiei ºi
autoprotecþiei sociale, producþia ºi
consumul de bunuri ºi servicii
publice, printre care sãnãtatea,
educaþia, cercetarea ºtiinþificã,
protecþia mediului etc.

4. Potenþialul
preponderent al

proprietãþii private

Rezultatele sondajului reflectã
fãrã echivoc cã noua guvernare va
trebui sã-ºi bizuie întregul arsenal
de instrumente ºi politici ale
reformei ºi economiei de tranziþie
pe preponderenþa proprietãþii
private care este consideratã �cea
mai bunã� formã de profitabilitate
(66,5% din totalul respondenþilor).

Pornind de la adevãrul cã
fenomenele ºi procesele economice,
în derularea lor, nu admit extreme (in
medio stat virtus!), este necesar sã se
gãseascã o serie de complementaritãþi
între diferitele tipuri ale proprietãþii,
coexistente în sistemele economiei de
piaþã, chiar dacã proprietatea privatã
este predominantã. În plus, este
necesar sã se aibã în vedere realizarea
eficientã a cadrului legal al organizãrii
ºi valorizãrii atributelor (dezmem-
brãmintelor) dreptului de proprietate
(jus possidendi � dreptul de
posesiune; jus abutendi � dreptul de
acþiune; jus utendi � dreptul de
folosinþã; jus frutendi � dreptul de
uzufruct).

În Programul de guvernare,
principalele obiective ale transferului
de proprietate în sectorul privat se
referã la: transparenþã ºi corectitudine;
utilizarea unor metode complexe de
privatizare cu accent pe cea prin piaþa
de capital; continuarea procesului de
privatizare în sectoarele în care statul
încã mai deþine pondere importantã
(bancar, industrial etc.); majorare de
capital ºi elaborarea de contracte de
privatizare ca sã permitã recapita-
lizarea, modernizarea ºi eficientizarea
societãþilor respective; urmãrirea
activitãþii societãþilor în perioada post-
privatizare; creºterea semnificativã a
volumului investiþiilor strãine în
România ca factor de consolidare a
sectorului privat.

5. Sprijinirea
agriculturii ºi

industriei � factorul
relansãrii rapide

Potrivit rezultatelor sondajului,
agricultura reprezintã domeniul
care ar trebui sprijinit, în primul
rând, pentru ca România sã iasã
rapid din crizã (51,0% din numãrul
total al celor chestionaþi), dupã
care urmeazã industria (21,9%).

Considerând corectã o astfel de
abordare, subliniez cã adesea
problema sprijinului unor sectoare
economice, inclusiv sub forma
subvenþiilor, este greºit înþeleasã,
absolutizându-se incom-
patibilitatea mecanismelor pieþei
concurente cu stimulentele,
subvenþiile în diferite forme.

În legãturã cu aceastã problemã
controversatã, un reprezentant
marcant al Bãncii Mondiale
sublinia cã instituþia sa nu are nimic
împotriva subvenþiilor cu condiþia
ca acestea sã fie transparente,
punctual destinate (targeted) ºi sã
se poatã finanþa (affordable).

Agricultura a reprezentat
întotdeauna sectorul care, mai
mult sau mai puþin direct ºi
transparent, a beneficiat de
subvenþii în economiile de piaþã,
dat fiind rolul sãu vital pentru
întreaga societate.

În plus, subvenþionarea
temporarã pânã la atingerea
stadiului de creºtere autosusþinutã
a industriilor noi (infant industries)
a fost ºi este o practicã uzualã a

politicilor economice din statele cu
economie de piaþã.

Tot în privinþa agriculturii, un
procent de 71,4% din cei chestionaþi
cred cã formele asociative din
agriculturã reprezintã soluþia
salvatoare pentru acest sector. O
asemenea soluþie este în mod curent
practicatã în agricultura þãrilor cu
economie de piaþã (formele
cooperaþiei) ºi, în nici un caz, nu a
fost invalidatã de rigorile pieþei
concurenþiale. În România, formele
asociative din agriculturã se impun
cu atât mai mult, cu cât fãrâmiþarea
proprietãþii în acest sector este
extrem de mare ºi are un efect
negativ în satisfacerea cerinþelor
dimensionale ale optimizãrii
tehnico-economice ºi deci a
realizãrii economiilor de scarã.

Întrucât spaþiul nu ne permite,
amintim doar cã Programul
guvernului pe perioada 2001-2004
are un cuprinzãtor set de obiective
ºi politici pentru relansarea cât mai
rapid cu putinþã a agriculturii, în
condiþiile mecanismelor pieþei
concurenþiale, în acest sector
proprietatea privatã reprezentând
peste 90%.

6. Referendumul �
vox populi, vox dei

În final, revenim la maxima �vox
populi, vox dei�, de data aceasta,
legatã de rãspunsul la întrebarea din
sondaj dacã este necesarã
consultarea populaþiei, prin
referendum, asupra problemelor
hotãrâtoare, de interes naþional. O

proporþie de 82,8% dintre cei
întrebaþi au rãspuns afirmativ, ceea
ce într-adevãr confirmã cã
înþelepciunea poporului nu poate fi
niciodatã substituitã cu cea a unui
grup social mai mult sau mai puþin
restrâns, atunci când este vorba de
interesul naþional.

Forma de consultare prin
referendum în mecanismele de luare
a deciziilor trebuie, în primul rând,
asiguratã prin conºtientizarea
votanþilor, prin aducerea acestora la
nivelul suficient ºi necesar de a fi
�în cunoºtinþã de cauzã�. În plus, o
astfel de formã a consultãrii
democratice trebuie utilizatã în
combinaþie cu o serie de alte metode
privind desfãºurarea parte-
neriatului, dialogului ºi consensului
social, ca elemente fundamentale
ale democraþiei, singura cale care
asigurã compatibilizarea ºi
consistenþa optimului economic cu
cel social, prin definiþie proceduri
ºi runde iterative de consultare, de
cunoaºtere, analizã ºi interpretare a
�vox populi�, astfel încât �vox dei�
sã aibã sustenabilitatea ºi
eficacitatea necesarã.

În final, trebuie sã evidenþiez cã
sondajul de opinie care a stat la baza
acestei prezentãri are o semnificaþie
cu totul deosebitã pentru punerea în
operã a actualului program de
guvernare, cu atât mai mult cu cât
programul respectiv este
convergent cu marea majoritate a
concluziilor sondajului, de unde ºi
plusul de credibilitate pe care acest
program l-a dobândit print-o atare
verificare, dupã lansarea sa.

(Urmare din pag. 1)

Legitimitate ºi consens
în ecuaþia guvernãrii

Conf.univ.dr. Florian TÃNÃSESCU

(Continuare în pag. 5)

Legitimitatea puterii politice
exprimã, încorporeazã sau
reprezintã interesele majoritãþii
populaþiei, acea populaþie care, în
alegeri libere, a optat în favoarea
partidului (sau partidelor) care
alcãtuiesc ºi sprijinã instituþiile
puterii politice.  Forþa legitimitãþii
rezidã, deci, din încrederea pe care
structurile sociale esenþiale  le
acordã  puterii, cu alte cuvinte, din
consensul faþã de sistemul de valori
împãrtãºite de societate.

Evident, nu existã o reþetã
general � valabilã, un fel de panaceu
universal care sã asigure legitimitatea
unei guvernãri. S-a acumulat, însã,
o experienþã vastã în materie de
guvernare, astfel încât, chiar la
nivelul percepþiei ºi simþului comun,
al omului de rând, cum se mai spune,
sunt sesizate cât de productive sau
contra-productive se aratã a fi
politicile economico �sociale ale
unei guvernãri ºi cât de apropiate sau
îndepãrtate  sunt acestea faþã de
promisiunile electorale ºi faþã de
propriile aºteptãri, speranþe,
deziderate etc. ale celor ce au acordat
încrederea, prin exprimarea liberã a
opþiunii lor politice, partidului (sau
partidelor) care au obþinut victoria
în alegeri.

Dacã verificarea unui sistem
politic democrat � pluralist se
realizeazã prin mecanisme
electorale, stabilitate ºi continuitate
în actul de guvernare ºi echilibru
social, verificarea legitimitãþii unei
guvernãri se face prin consultarea

�barometrului� social, care aratã
câtã încredere acordã populaþia
executivului ºi cât de apropiatã sau
îndepãrtatã este pierderea acestei
încrederi. Cu atât mai mult, pentru
o putere nou instalatã �barometrul�
social este un indicator de mare
preþ, am spune chiar esenþial în
demersurile pe care le întreprinde
ºi, care, consultat ºi utilizat în
gestionarea puterii, este de naturã
sã dea consistenþã legitimitãþii ºi
consensului actului de guvernare.

Sondajul de opinie realizat de
cãtre Institutul de Sociologie ºi Opinie
Publicã al Fundaþiei România de
Mâine, nu cu mult timp în urmã, este
un astfel de indicator, dar un indicator
care, pe lângã deschiderile
interpretative pe care le oferã, mai are
un triplu avantaj din modul cum a fost
conceput ºi aplicat: s-a efectuat la
începutul unei noi guvernãri (1), a
urmãrit colectarea de  opinii,
aprecieri, pãreri, idei etc. referitoare
la aspectele fundamentale ale
societãþii româneºti în perspectiva
realizãrii ºi dezvoltãrii sale durabile
sub aspect socio�economic (2) ºi
deopotrivã referitoare la alternativa
(alternativele) care se configureazã
din aceste opinii, aprecieri, pãreri, idei
etc. cu privire la strategia pe termen
mediu ºi lung a actului decizional (3).

Rezultatele sondajului de opinie
efectuat de I.S.O.P. sunt revelatoare
în acest sens. Investiþia de încredere
în noii factori de putere conferitã de
rezultatul alegerilor este dublatã de
optimismul ºi convingerea

majoritãþii  populaþiei cã aceºtia au
voinþa ºi capacitatea necesare
împlinirii Programului de guvernare.
Mai mult ºi relevant, desigur, este cã
acest optimism împãrtãºit de cãtre
55,6% dintre cei chestionaþi este
motivat de aprecierea majoritarã cã
orientãrile noii guvernãri sunt de
naturã sã confere un curs pozitiv
evoluþiei societãþii româneºti
(51,3%), ale cãrui rezultate se vor
evidenþia începând cu mijlocul
mandatului, adicã la interval de doi
ani de la instaurarea noii puteri. O
astfel de investiþie în factorii de
putere, legitimeazã actul de
guvernare, dar o guvernare care, la
rândul ei, are predispoziþii spre
receptarea ºi mai ales luarea în
considerare a semnalelor care vin de
la cei care se constituie în �vox
populi�. Or �vox populi�, care prea
adesea ºi pãgubos a fost ignoratã, dã,
ºi de aceastã datã, dovada unei
raþionalitãþi sociale care se înscrie în
cea mai bunã ºi �cuminte� tradiþie
româneascã, cum se exprima cândva
Nicolae Iorga.

Un demers nou al societãþii
româneºti, dar hotãrâtor pentru
destinele þãrii ºi ale neamului, într-o
lume a incertitudinii ºi  primatului
forþei, ca sã aibã  izbândã trebuie astfel
conceput încât sã elimine cât mai mult
factorii de risc, generaþi de ignoranþã,
incompetenþã, rea credinþã, interese
oculte etc. Înþelepciunea poporului
nostru fixeazã structura de rezistenþã
a noului demers, prin rãspunsurile ce
au fost date la chestionar ºi care
dobândeºte urmãtoarea înfãþiºare:

Implicarea statului în
relansarea economiei
naþionale (II)
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(Urmare din pag. 4)

a) reformarea sistemului politic
(67,6% dintre subiecþi);

b) implicarea statului în
soluþionarea problemelor actuale ºi
viitoare cu care se confruntã sau cu
care se va confrunta societatea
româneascã (66,4% dintre subiecþi);

c) sprijinirea prioritarã a
agriculturii (51,0 %) ºi a industriei
(21,0 %);

d) consultarea prin referendum
a populaþiei asupra problemelor de
interes naþional (82,8 %).

Avem de a face � ºi nu este
greu de sesizat �cu o adevãratã
strategie de guvernare, rezultatã,
desigur, din opþiunile  majoritãþii
persoanelor intervievate, repre-
zentative de altfel pentru întreaga
populaþie a þãrii. O strategie care
trebuie sã implice mai hotãrât
tineretul în fundamentarea ei
practicã (54,0 % dintre subiecþi),
care sã respecte ºi sã apere
proprietatea privatã (66,5 %
dintre subiecþi) ºi sã încurajeze
formele asociative din agriculturã,
ca mijloc sau soluþie salvatoare
pentru economia agrarã (71,4 %).

Este de la sine înþeles cã o
proiecþie, inclusiv cu aspecte de
naturã �strategicã� pe termen mediu
sau lung, reprezintã, în esenþã, o
opþiune, o alternativã. Cu atât mai
mult  o astfel de proiecþie, dacã  este
expresia aspiraþiilor ºi aºteptãrilor
populaþiei, reflectã, cum relevam
înainte, percepþia ºi interpretarea
fenomenului socio-politic ºi

(Urmare din pag. 4)

În primul studiu asupra
caracterului sensului opþiunilor
respondenþilor, publicat în acelaºi
numãr  din Opinia naþionalã,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine exprima, în sinteza analizei
sale, un mesaj clar cititorilor ºi
factorilor de putere: �Opinia
publicã naþionalã investeºte
încredere ºi speranþe în noua
conducere a þãrii�.

Prezintã un interes deosebit
descifrarea conþinutului ºi
semnificaþiei rãspunsurilor opiniei
publice, la sondajul menþionat de
cãtre specialiºtii din diferite domenii
ale vieþii noastre economice, sociale
ºi politice. În cele ce urmeazã, aº dori
sã comentez douã rãspunsuri ce
vizeazã o problemã majorã a
reformei ºi a opþiunilor res-
pondenþilor, aceea a soartei
agriculturii ºi a formelor asociative,
ca soluþie de revigorare a ei, de
organizare a exploataþiilor mari
agricole, eficiente. La întrebarea
chestionarului: Ce credeþi cã ar trebui
sprijinit, în primul rând, pentru ca
România sã iasã rapid din crizã?,
majoritatea rãspunsurilor, 51%, au
optat pentru agriculturã. La
urmãtoarea întrebare: Consideraþi cã
formele asociative din agriculturã ar
reprezenta soluþia salvatoare pentru
aceasta? Rãspunsul a întrunit peste
71% din opþiuni pentru Da ºi doar
16,5% pentru Nu. Opinia publicã

testatã vede în agriculturã speranþa
de ieºire din crizã a þãrii, iar prin
asociatism agricol soluþia de salvare
a agriculturii, din starea actualã de
decãdere ºi întoarcere la gospodãria
sãracã de autoconsum, tradiþionalã.

Ideea nobilã a asociaþiei libere
a producãtorilor a apãrut ca soluþie
de propãºire a micilor producãtori
ºi de rezistenþã în faþa concurenþei
pieþii, ea fiind promovatã ºi
aplicatã în ultimele douã secole în
multe þãri din lume, dintre care în
unele ca Danemarca, Elveþia etc.
Majoritatea sectorului micii
producþii este întemeiatã ºi
funcþioneazã pe principiile ºi
bazele cooperaþiei de consum,
aprovizionare ºi producþie, care a
realizat o organizare superioarã a
acestui sector ºi a propulsat
economia agricolã la nivelele cele
mai productive din lume.

În România, ideea ºi practica
cooperatistã, compromise prin
organizarea forþatã a gospodãriilor
colective, desfiinþarea proprietãþii
individuale asupra pãmântului ºi
altor mijloace de producþie ºi de un
sistem deficitar de interesare ºi
repartiþie a rezultatelor muncii, a
beneficiat, dupã 1989, de o politicã
ºi o atitudine distructivã ºi de
culpabilizare în bloc. În mass media
îºi face greu drum separarea, de o
parte, a concepþiei valoroase ºi
eficiente a cooperaþiei libere,
autentice ºi independente, întemeiatã
pe proprietatea particularã ºi
interesul individual, care a cucerit ºi

organizat zeci de milioane de
producãtori în lume, ºi de alta, a
concepþiei ºi organizãrii colectiviste,
etatiste din regimul comunist, care a
golit teoria ºi practica cooperaþiei de
principiile ei fundamentale.

Opinia publicã româneascã
cunoaºte prea puþin faptul cã
cooperaþia, cu tot ansamblul de
gândire ºi idei, de politici ºi
preocupãri, de practicã ºi rezultate
are o tradiþie îndelungatã ºi bogatã
în þara noastrã. Propagarea ideilor
cooperatiste se întâlneºte în
literatura economicã-socialã încã în
a doua jumãtate a secolului XIX în
Transilvania ºi în statul român
format la 1859. De la începutul
secolului XX atât dezbaterile asupra
cooperaþiei, cât ºi organizãrile
cooperatiste iau un avânt nebãnuit.

Oameni de ºtiinþã, oameni politici,
toate partidele politice au pledat
pentru asocierea micilor producãtori,
în special a þãrãnimii parcelare, în
forme asociative, indiferent cum s-au
numit � obºti, cooperative, asociaþii
etc., demonstrând cu argumente
convingãtoare avantajele economico-
sociale ale exploataþiei mari,
centralizate, faþã de cea micã, slabã,
sãracã. Se aveau în vedere, în
argumentarea concepþiei cooperatiste,
respectarea principiilor sale
determinante � intangibilitatea
proprietãþii individuale, promovarea
intereselor individuale ºi comune,
democraþia funcþionãrii unitãþilor,
autonomia cooperativelor, stãruindu-
se pe neamestecul statului ºi a
factorilor politici, dar sprijinirea pe
ajutorul neutru al statului.

În viaþa socialã a þãrãnimii
române formele de asociere se
cunosc bine din vremea obºtilor
sãteºti ale Evului Mediu, studiate
temeinic de H.H. Sthal ºi P.P.
Panaitescu. În perioada modernã,
îndeosebi de la începutul secolului
XX pânã la mijlocul sãu (1947),
cooperaþia a cunoscut o efervescenþã
deosebitã, atât în planul dezbaterilor
teoretice, organizatorice, cât ºi în  cel
al legislaþiei ºi înfãptuirilor.

Curentul asociaþionist-
cooperatist, legat de problema
agrarã a ocupat timp de aproape 5
decenii locul prioritar în dezbaterile

libere, în tot spectrul economic,
social ºi politic românesc, în
perocupãrile legislative, în viaþa
socialã a þãrãnimii.

Iniþiatorul formãrii unui cadru
organizat ºi al stimulãrii, pro-
movãrii cooperaþiei în rândul
þãrãnimii, savantul Spiru Haret
afirma la începutul secolului XX:
�Asociaþiile þãrãneºti sunt
destinate, dupã pãrerea mea, sã
joace un rol capital în lucrarea ºi
transformarea acestei clase rurale,
alãturi de bãncile populare� (S.
Haret, Chestiunea þãrãneascã,
Bucureºti, 1905, p.59).

În anul 1914, un mare agronom
ºi economist, apreciind dezvoltarea
rapidã a cooperaþiei în România,
constata cã: �Avântul organizaþiei
cooperative formeazã poate
evenimentul cel mai important din
întreaga dezvoltare economicã ºi
socialã a ultimelor decenii. Ea a
întrecut toate aºteptãrile ºi atât
propãºirea ei cantitativã, cât ºi cea
calitativã mai produc neîntrerupt
rezultate importante� (M. ªerban,
Problemele noastre social-agrare,
Bucureºti, 1914, p.45).

În adevãr, în 1914, dupã numai
un deceniu ºi jumãtate de la
începutul miºcãrii cooperatiste,
funcþionau 2933 cooperative de
credit � bãnci populare � având
599 mii membri ºi un capital de
114 mil. lei aur, echivalente cu 322
mil.dolari SUA actuali. Pe de altã
parte, cooperativele de consum, de
arendare, de producþie ºi forestiere
însumau 858 unitãþi, cu 96 mii
membri ºi capital de 79 mil.lei

În toate formele de cooperaþie,
înaintea primului rãzboi mondial,
erau antrenaþi peste 40% din capii
de familie din populaþia þãrii.

Dupã reforma agrarã din anul
1921, când majoritatea pãmântului
agricol � peste 75% - se afla în
proprietatea micilor producãtori, în
mare parte parcelari, când
randamentele cerealelor, din cauza
fãrâmiþãrii pãmântului ºi lucrãrii
lui tradiþionale s-au redus � cu 10-
30% � �regresul agriculturii
þãrãneºti� � cum o caracteriza
Virgil Madgearu � devenise
evident ºi alarmant. În aceste

condiþii se cãutau remedii de
însãnãtoºire, dintre care cooperaþia
agricolã, prin virtuþile ei, se
dovedea cel mai adecvat. Unul din
marii agronomi, M. Chiriþescu-
Arva, partizan al Partidului
Naþional Þãrãnesc, explica în
1935: �Integrarea þãrãnimii noastre
în rolul ei dinamic de clasã
producãtoare, capabilã de a folosi
toate mijloacele tehnice ºi
descoperirile ºtiinþei, nu se poate
face decât prin organizarea
efortului colectiv. Organizarea
fermei-cooperative se impune,
deci, ca o necesitate de neînlãturat,
ce este menitã sã constituie cheia
de boltã a noului edificiu al statului
þãrãnesc�. (M. Chiriþescu-Arva,
Organizarea producþiei agricole în
statul þãrãnesc, Bucureºti, 1935,
p.15).

Ion Mihalache, lider principal al
PNÞ, relevã rolul cooperaþiei ºi sub
alt sens, acela de apãrare a micilor
producãtori de exploatarea marilor
organisme financiare. �Cooperaþia �
scria I. Mihalache � este instrumentul
specific de organizare a producþiei
agricole bazate pe mica proprietate,
ºi de emancipare realã ºi completã
a micului producãtor, faþã de
exploatarea capitalistã a trusturilor
bancare ºi a intermediarilor în
genere� (I. Mihalache, Noul regim
agrar, 1925, p.14).

Personalitatea cea mai
impunãtoare a economiei agrare
româneºti interbelice, G. Ionescu-
Siseºti, era un adept convins al
cooperaþiei ºi promova ideea ºi
acþiunea acestei forme de asociere a
þãrãnimii. �Pentru a peîntâmpina ºi
corecta neajunsurile care rezultã din
aceastã pulverizare (a proprietãþii
þãrãneºti � n.n.) nu este decât un
mijloc: cooperaþia�; ºi mai departe
explica: �Ea e asocierea micii
economii, a micilor capitaluri, deci
asocierea mai multor energii
modeste, spre a crea o între-prindere
cu puteri unite. Munca ºi capitalul
în cooperaþie trebuiesc rãsplãtite
dupã principiile economiei
moderne�(G. Ionescu-Siseºti,
Agricultura în epoca contemporanã,
Bucureºti, 1931, p.199).

(Continuare în numãrul viitor)
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economic în orizontul înþelegerii
comune, spontane. Factorii de putere
sunt chemaþi sã recepteze corect ºi
sã interpreteze adecvat semnalele
care vin de �jos�, din rândul
populaþiei, pentru a asigura actului
de conducere a societãþii nu numai
coerenþã, consecvenþã ºi dinamism,
ci ºi legitimitate ºi consens.

Distribuþia rãspunsurilor, în
orizontul aºteptãrilor celor
chestionaþi cu privire la domeniile
prioritare de activitate care trebuie
sprijinite, este deosebit de
semnificativã în sensul celor

relevate. Astfel, polarizarea
rãspunsurilor în zona agriculturii ºi
industriei dezvãluie o gândire
structuratã pe tradiþie, care se
regãseºte în perioada interbelicã,
apoi în epocile ce au urmat, cu accent
deosebit în perioada de dupã 1944.

Între agriculturã ºi industrie,
potrivit rezultatelor sondajului,
apare un decalaj substanþial, de 30

de procente, în favoarea primului
domeniu economic.

Decalajul, deºi sever, nu este de
naturã sã reconsidere ideea mai veche
a economiei agrare sau a �statului
þãrãnesc�, cum este posibil sã se
interpreteze. Acesta exprimã mai
curând îngrijorarea ºi insatisfacþia
populaþiei faþã de politica iraþionalã
�iresponsabilã ºi antinaþionalã�, care
a fost promovatã anterior faþã de
industrie, consideratã, fãrã de temei,
un �morman de fier vechi�.

Prioritatea acordatã agriculturii
(în raport cu industria) a fost ºi este

generatã în viziunea celor chestionaþi,
de urmãtoarele aspecte esenþiale:

� redistribuirea terenurilor
agricole, pãdurilor etc., care a
renãscut ataºamentul tradiþional al
þãranului român faþã de proprietate;

� diminuarea încrederii în mediul
economic urban, ca mijloc de
existenþã pentru  populaþie, în
general, pentru populaþia ruralã, în

particular (efect al dezorganizãrii ºi
falimentãrii industriei de cãtre
afaceriºti, carieriºti, escroci º.a.m.d.
sau politicilor de privatizare ºi
restructurare a economiei  industriale
promovate dupã 1989);

� deteriorarea calitãþii vieþii,
care accentueazã procesul
migraþionist de la oraº la sat;

� influenþa pe care o exercitã
sãrãcia asupra mentalitãþilor ºi
comportamentelor individuale ºi de
grup, aspect care, coroborat cu
celelalte, este de naturã sã reînvie ºi
sã accentueze demersurile populaþiei

rurale spre revenirea la economia
naturalã, închisã þãrãneascã, ceea ce
echivaleazã cu o sinucidere a
economiei agrare româneºti, ce nu
poate face faþã concurenþei acerbe a
pieþelor agrare externe, în contextul
integrãrii europene.  De aceea , nu
întâmplãtor peste 70 % din subiecþi
se pronunþã pentru forme asociative
în agriculturã, cãci numai producþia
mare ºi de calitate este de naturã sã
concureze cu succes pe agricultorii
din comunitatea  europeanã.

Insatisfacþiile populaþiei faþã de
gestionarea patrimoniului industrial de
cãtre unele guvernãri postdecembriste,
ºi nu faþã de industrie, ca ramurã
economicã vitalã a societãþii, sunt un
semnal ºi deopotrivã un mod
pragmatic de abordare a politicii, în
viziunea redresãrii ºi dezvoltãrii
durabile a economiei româneºti.

Se poate spune, deci, cã analiza
lucidã a pãrerilor sau opþiunilor
exprimate de cãtre populaþie ºi, mai
ales, înscrierea lor în formele adecvate
de guvernare creeazã coeziunea între
guvernanþi ºi guvernaþi, între condu-
cerea politicã a þãrii ºi populaþie,
fundamentalã în redresarea ºi
progresul  societãþii româneºti.

Legitimitate ºi consens

Reafirmare a ideilor
majore ale gândirii
economice româneºti
privind agricultura
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Programul
Postului de televiziune România de Mâine

Luni
12 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00    Facultatea de Drept
              Limba românã (9)
  9:10     Anul Eminescu la Muzeul Literaturii
             Române
  9:20    Facultãþi cu profil economic
              Economie politicã (3)
10:10    Reciclarea prosperitãþii. Documentar
10:40   Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Informaticã pentru sociologie (5)
11:10   Semnal editorial. Sociologie
11: 15   Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (9)
12:15  Prezentarea Facultãþii de Filosofie
            ºi Jurnalisticã
12:35    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
             Anatomie funcþionalã (1)
13:30   Concert cameral. Cvartetul �Credo�
14:30    Facultatea de Drept
              Limba românã (9) (r)
15:40    Anul Eminescu la Muzeul Literaturii
             Române
15:50   Facultãþi cu profil economic
              Economie politicã (3) (r)
16:40   Semnal editorial. Sociologie
16:50   Facultatea de Sociologie-Psihologie
             Informaticã pentru sociologie (5) (r)
17:20    Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (9) (r)
18:20   TVRM. Repere ºi coordonate
18:30   ªtiri
18:50   Alma Mater 2001.
19:00    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
             Anatomie funcþionalã (1) (r)
19:55   Armonii corale
20:05   Concert cameral. Cvartetul �Credo�

Marþi
13 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8: 00   Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Fundamentele psihologiei (2)
  8:40   Semnal editorial. Sociologie
  8:50    Facultatea de Filosofie-Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (2)
  9:50    Ziarele britanice. Documentar
10:20   Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
             Lingvisticã generalã (1)
11:15   �Denta 2001�
11:20    Facultatea de Management Financiar-
              Contabil
              Bazele contabilitãþii (6)
11:55  Asigurãrile în economia de piaþã.
             Documentar
12:20  Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba englezã contemporanã (4)
13:25   Poezia clapelor. Nichita Stãnescu
 13:45   Facultatea de Management Financiar-
              Contabil
               Bazele informaticii (4)
14:20  Virtuozi ai muzicii populare
14:35   Facultatea de Sociologie-Psihologie
              Fundamentele psihologiei (2) (r)
15.15   Semnal editorial. Sociologie
15:25   Facultatea de Filosofie-Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (2) (r)
16:25   Ziarele britanice. Documentar
16:55   Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
             Lingvisticã generalã (1) (r)
17:50    Facultatea de Management Financiar-
              Contabil
               Bazele contabilitãþii (6) (r)
18:25  TVRM. Repere ºi coordonate
 18:30  ªtiri
18:50   Alma Mater 2001
19:00  Asigurãrile în economia de piaþã.
             Documentar

19:25   Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba englezã contemporanã (4) (r)
20:30   Poezia clapelor. Nichita Stãnescu
20: 50  Facultatea de Management Financiar-
              Contabil
               Bazele informaticii (4) (r)
21:20   Virtuozi ai muzicii populare

Miercuri
14 martie 2001

  7:00   ªtiri (r)
  8:00    Facultatea de Sociologie-Psihologie
             Sociologie generalã (1)
  9:15   Regenerare urbanã. Documentar
  9:45    Facultatea de Drept
             Drept roman (7)
10:45   Lege ºi ordine. Documentar
11:10  Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba românã (10)
12:25    Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româ-
             neascã
12:35    Facultatea de Management Financiar-
              Contabil
               Bazele informaticii (5)
13:05   Dor de libertate. Animale în captivi-
             tate (1)
13:20 Facultãþile de Marketing ºi de
             Management
             Matematici pentru economiºti (1)
13:50  Prezentare. Facultãþile din Constanþa
            ale Universitãþii Spiru Haret
14:00   Hora la români
14:35    Facultatea de Sociologie - Psihologie
              Sociologie generalã (1) (r)
15:50   Regenerare urbanã. Documentar
16:20   Facultatea de Drept
              Drept roman (7) (r)
17:20   Lege ºi Ordine. Documentar
17:50    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Bazele informaticii (5) (r)
18:20  TVRM: repere ºi coordonate
18:30   ªtiri
18:50   Secvenþe studenþeºti
19:00 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba românã (10) (r)
20:15   Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româ-
             neascã
20:20 Facultãþile de Marketing ºi de
              Management
               Matematici pentru economiºti (1) (r)
20:50   Hora româneascã

Joi
15 martie 2001

   7:30  ªtiri
   8:00   Facultatea de Drept
               Istoria statului ºi dreptului român (1)
  9:00   Vârstele memoriei. Adamclisi
  9:10    Facultatea de Sociologie-Psihologie
             Sociologie generalã (2)
10:10   Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
              Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
10:20    Facultatea de Drept
             Drept civil (1)
10:50   �Denta 2001�
10:55    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
             Tehnologii moderne (1)
11:35   Satul românesc
12:05   Facultatea de Sociologie-Psihologie
             Fundamentele psihologiei (3)
12:35   Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
12:45    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Geografie economicã mondialã (6)
13:50   Semnal editorial. Geografie
14:00   Cântece ºi jocuri din Valea Lãpuºului
14:30    Facultatea de Drept

               Istoria statului ºi dreptului român (1) (r)
15:35   Vârstele memoriei. Adamclisi
15:45   Facultatea de Sociologie-Psihologie
           Sociologia generalã (2) (r)
16:40   Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
           Vâlcea ale Universitãþii
            Spiru Haret
16:50   Facultatea de Drept
             Drept civil (1) (r)
17:20  �Denta 2001�
17:25    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
             Tehnologii moderne (1) (r)
18:10  Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
18:20  TVRM. Repere ºi coordonate
18:30   ªtiri
18:50   Secvenþe studenþeºti
19:00   Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Fundamentele psihologiei (3) (r)
19:25 Aniversare Spiru Haret. Sesiune
            omagialã
19:50    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Geografie economicã mondialã (6) (r)
20:55   Muzicã popularã

Vineri
16 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00   Facultatea de Drept
             Istoria statului ºi dreptului român (2)
  9:00   Porþi ale istoriei. Histria
  9:05    Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Fundamentele psihologiei (4)
  9:30   Sociologie generalã (3)
10:30   Telemeridian. O carte de referinþã:
           �Starea naþiunii 2000.
           România încotro?�
11:00  Facultatea de limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba românã (11)
12:00  Lieduri pe versuri de Eminescu
12:20    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
             Anatomie funcþionalã (2)
13:15  Atelier studenþesc. �Sãnãtatea fãrã
             fumat�
13:35    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Bazele contabilitãþii (7)
14:05   Piaþa. Documentar
14:30   Din folclorul popoarelor
14:45   Facultatea de Drept
               Istoria statului ºi dreptului român (2) (r)
15.45  Porþi ale istoriei. Histria
15.55   Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Fundamentele psihologiei (4) (r)
16:15  Sociologie generalã (3) (r)
17:15  �Denta 2001�
17:20  Facultatea de limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba românã (11) ( r)
18:20  TVRM. Repere ºi coordonate
18:30   ªtiri
18:50   Alma Mater 2001
19:00  Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
             Anatomie funcþionalã (2) ( r)
19:50  Telemeridian. O carte de referinþã:
            �Starea naþiunii 2000.
              România încotro?�
20:20    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Bazele contabilitãþii (7) (r )
20:55  Din folclorul popoarelor

Sâmbãtã
17 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00    Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (4)
  9:05   Prezentare. Facultatea de Filosofie
            ºi Jurnalisticã

  9:20    Facultatea de Drept
             Drept roman (8)
10:30  Dor de libertate. Animale în captivi-
            tate (2)
10:40   Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Informaticã pentru sociologie (6)
11:15  Semnal editorial. Sociologie
11:20  Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
             Lingvisticã generalã  (2)
12:10  Caragiale,  contemporanul meu
12:45  Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Istorie ºi civilizaþie francezã (1)
13:20  Premiile Academiei Române
13:30  Hora la Pietrari
14:00  Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (4) (r)
15:05  Prezentare. Facultatea de Filosofie
            ºi Jurnalisticã
15:20   Facultatea de Drept
             Drept roman (8) (r)
16:30  Dor de libertate. Animale în captivi-
            tate (2)
16:45  Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Informaticã pentru sociologie (6) (r)
17.15  Semnal editorial. Sociologie
17.25   Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
             Lingvisticã generalã (2) (r)
18:10   Premiile Academiei Române
18:25  TVRM. Repere ºi coordonate
18:30   ªtiri
18:50   Alma Mater 2001
19:00  Facultatea de limbi ºi Literaturi Strãine
              Istorie ºi civilizaþie francezã (1) (r)
19:30  Caragiale, contemporanul meu
20:05  Concert cameral

Duminicã
18 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00    Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Psihologia educaþiei (4)
  8:25 Prezentare. Facultãþile din Braºov
            ale Universitãþii Spiru Haret
  8:45  Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
              Limba românã (12)
  9:45   Nemuritorul Eminescu
10:20    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Geografie economicã mondialã (7)
11:20  Afaceri în agriculturã. Documentar
11:50  Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (5)
12:45  Presa Britanicã. Documentar
13:10    Facultatea de Management Financiar
             Contabil
              Bazele informaticii (1)
14:15  Dor de libertate. Animale  în captivi-
            tate (3)
14:30  Facultatea de Sociologie � Psihologie
             Psihologia educaþiei (4) (r)
15.00 Prezentare. Facultãþile din Braºov
            ale Universitãþii Spiru Haret
15:20  Facultatea de Limbi ºi  Literaturi Strãine
              Limba românã (12) (r)
16: 20 Nemuritorul Eminescu
16:55    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Geografie economicã mondialã (7) (r)
17:55  Afaceri în agriculturã. Documentar
18:20  TVRM. Repere ºi coordonate
18:30  ªtiri
18:50  Secvenþe studenþeºti
19:00  Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (5) (r)
19:50  Presa britanicã. Documentar
20:20    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Bazele informaticii (1) (r)



OPINIA NAÞIONALÃ 299 pag. 712 martie 2001

Cultura
informaþiei

În contextul analizei unei
asemenea realitãþi a lumii de azi
� o lume a globalizãrii prin
modernizare sau a modernizãrii
prin globalizare � cercetãtorii
constatã cã reþelele de informaþii
funcþioneazã ca un stimulativ
�sistem nervos� al societãþii,
puterea mijloacelor de
informare în masã afirmându-
se ca una din cele mai
redutabile. Metaforic vorbind,
puterea mediaticã este, însã, în
acelaºi timp, �vânat� ºi �vânãtor�.
Cum considerã specialiºtii în
teoria comunicaþiei, �cucerirea
audienþelor masive la scarã
planetarã declanºeazã bãtãlii
homerice. Grupuri industriale sunt
angajate într-un rãzboi pe viaþã ºi
pe moarte pentru stãpânirea
resurselor oferite de multimedia ºi
a autostrãzilor informaþiei...
Pentru prima datã în istoria
omenirii, mesaje audiovizuale
(informaþii, programe ºi muzicã)
sunt adresate în permanenþã prin
intermediul canalelor de
televiziune transmise prin satelit
întregii planete�. Acestea au
produs deja ºi vor produce ºi mai
mult în viitor �ravagii în obiceiuri
ºi culturã, în idei ºi în dezbateri ºi
vor parazita sau scurtcircuita
cuvântul guvernanþilor, ca ºi
conduita lor�1.

Oricum, pe scurt spus,
puterea mediaticã este stãpânitã,
peste tot în lume, de puterea
economicã, financiarã, în acest
binom al civilizaþiei intervenind,
nu fãrã scop ºi interes, politica,
totdeauna dornicã ºi vital
interesatã de comunicare. Cu
alte cuvinte, politica ºi politicienii
ºtiu sau ar trebui sã fie convinºi
cã intenþiile, mesajele, programele
ºi acþiunile, în spatele cãrora se
aflã interesele, nu au sorþi de
izbândã dacã nu sunt
�comunicate�. Este un adevãr
elementar al vieþii sociale cã prin
intermediul comunicãrii, al
transmiterii ºi manipulãrii de
informaþii ºi opþiuni relevante,
forþele politice pot sã câºtige
adeziuni, sã influenþeze compor-
tamente. Cercetãtori ai vieþii so-
cial-politice ajung la concluzia cã
informaþia ºi comunicarea se
situeazã printre noile temelii ale
puterii. În universul post-modern,
informaþia ºi comunicarea au luat
noi dimensiuni, stimulând,
deopotrivã, cultura informaþiei
ºi cultura informãrii.

Comunicarea, informaþia
dominã nu numai zona cunoaºterii
ºi reflecþiei, ci, de asemenea, orice
demersuri ale puterii. �În
societãþile post-industriale, avuþia
noastrã, în cadrul cãreia producþia
înceteazã sã aparã ca centru al
vieþii economice pentru a lãsa

locul gestiunii ºi comunicãrii,
transmiterii de informaþii, locul
puterii se deplaseazã. De acum
înainte, ne aflãm în mijlocul
relaþiilor, legãturilor, reþelelor, in-
ter-conexiunilor care înalþã
zidurile sistemelor de putere�;
posibilitatea de a transmite un
mesaj, apartenenþa la o structurã
de reþele, manevrarea
informaþiilor pun �o nouã temelie
de dominaþie ºi creeazã o
legitimitate ineditã pentru puterile
de decizie�, considerã o cercetare
ºtiinþificã asupra teoriilor
moderne ale puterii2.

Adevãraþii actori sociali
aparþin, fapt hotãrâtor la orizontul
anilor 2000, �imperiului
comunicaþional�, care domneºte ºi
deþine putere, o putere ce priveºte
în mod direct ºi sfera politicii. De
aici ºi preocuparea ºtiinþificã
pentru a analiza ºi trage concluzii
asupra comportamentului
comunicaþional în politicã sub cele
mai diverse aspecte ºi în toate
direcþiile, descifrând strategiile ºi
consecinþele fenomenului.
Procesele de comunicare politicã
sunt multidirecþionale, iar sub
incidenþa lor se aflã partidele
politice ºi politicienii, guvernele ºi
guvernanþii, dar ºi masa cetãþenilor
� eterogenã, diferenþiatã, cu
interese specifice � dupã cum, la
fel se poate spune, dar din alt punct
de vedere, despre clasa politicã.

Cercetând realitãþile politice din
SUA, Marea Britanie, Germania,
Italia ºi Mexic, politologii
americani Almond ºi Verba au
sesizat o diversitate de metode (pat-
tern-uri) sau tipuri ale comunicãrii
politice. Printre concluziile cu un
grad mare de generalitate se aflã ºi
aceea cã, într-un sistem politic,
procesul de comunicare, nivelul sãu
de deschidere, de intensitate ºi
consistenþã ideaticã depind, pe
rând, �de gradul de dezvoltare al
mediilor de comunicare, de
libertatea ºi autonomia acestora, de
relativa independenþã a grupurilor
de interese, de controlul
guvernamental ºi de partid, de
caracteristicile sistemului de partide
ºi de relaþiile dintre partide�3.

Analiza comunicãrii nu poate
ocoli examinarea limbajului poli-
tic, instrument al comunicãrii,
purtãtorul de mesaj. Este vorba,
bineînþeles, de comunicarea ce
transmite � din orice direcþie
politicã ar veni � un set de enunþuri
coerente, propoziþii logic
relaþionale, care statueazã sau
explicã programe ºi platforme
politice, direcþii de acþiune, teze
doctrinare etc. În general,
comunicarea politicã raþionalã ºi
eficientã se împlineºte numai sub
incidenþa înþelegerii sensului prag-
matic al demersului menit a oferi

informaþii pertinente, lãmuriri
cauzale, argumente logice ºi
justificãri oportune. Numai o
asemenea înþelegere face posibile
delimitãri axiologice, concret
evaluative prin prisma practicii, a
realitãþilor sociale.

Este însã o realitate evidentã
cã în procesele comunicãrii � mai
cu seamã în vreme de tranziþie
� conceptele politice sunt
uneori utilizate ºi explicate
tendenþios, unilateral, adesea
confuz, iar,  în consecinþã,
recepþionate fals, distorsionat.

Optimizarea comunicãrii politice
este condiþionatã de un set de cerinþe
primordiale, ºi anume: 1) înþelegerea
scopurilor ºi mecanismului
dezvoltãrii sociale; 2) stãpânirea
cunoºtinþelor (a conceptelor) privind
desfãºurarea acþiunii politice; 3) un
nivel de moralitate compatibil cu
principiile civismului social; 4) un
grad corespunzãtor de instruire ºi
informare, de culturã politicã a
maselor. Acestea sunt ºi condiþiile
competenþei sau profesionalismului
în materie, iar analiza limbajului
politic are în vedere, deopotrivã,
conþinutul ºi forma mesajelor,
impactul acestora asupra
receptorilor, þinând seama cã
tehnicizarea crescândã a lumii
contemporane, expansiunea
mijloacelor de comunicare,
dezvoltarea explozivã a mass-media

au influenþat conþinutul ºi stilul
�discursului politic�. Acesta a
devenit mai frecvent, dinamic,
repetitiv, diversificat, oferind largi
posibilitãþi de manipulare. Un studiu
special, efectuat de analiºti germani,
semnala modalitãþile cele mai
uzitatede politicieni, devenite
aproape �clasice� ºi �universale�
pentru a-ºi face reclamã, pentru a
câºtiga aderenþi, simpatizanþi, mai
precis, alegãtori, în cele din urmã.
Experþii au ajuns astfel la o concluzie
numai aparent surprinzãtoare: în
intervenþiile lor publice, adicã în
procesul comunicãrii, oamenii
politici încearcã sã substituie
autoreclama dezbaterilor privind
problemele concrete ale vieþii
sociale, auditoriul sesizând cu greu
în ce constau adevãratele deosebiri
între programele oratorilor.
Analizând seturi de cuvântãri,
interviuri, confruntãri publice directe
ale politicienilor aflaþi la putere sau
în opoziþie, cercetãtorii semnalau un
lanþ de �ºiretlicuri�: prezentarea
aparent neutrã a propriei politici;
înlocuirea artificialã a rãspunsului
prin critica întrebãrilor puse de
preopinenþi; sublinierea constantã a
�propriilor� succese; atacul frontal
împotriva rivalului; atacul disimulat
împotriva rivalului; trecerea sub
tãcere sau negarea unor fapte sau
evenimente; substituirea unei noþiuni
alteia; fuga de rãspundere; afiºarea

ostentativã a sinceritãþii etc.
Asemenea practici sau tendinþe
contribuie la formarea comporta-
mentului comunicaþional deviant
care, mai devreme sau mai târziu,
apare la �suprafaþã� convertind,
adesea, prestigiul în descalificare ºi
compromitere social-politicã. (A se
lua în considerare cazul fostului
cancelar german Helmuth Kohl).

Exprimând o relaþie specificã
între realitate, interes ºi
cunoaºtere, comunicarea politicã
vehiculeazã, în esenþã, factorii
rezultaþi din interferenþa între
obiectiv ºi subiectiv: informaþiile,
interpretarea lor (în raport cu
scopurile ºi idealurile) ºi decizia de
a le utiliza (în concordanþã cu
programul politic urmãrit sau
promis). În acest context, echilibru
dintre atitudinile obiective ºi
subiective oferã ºi gradul de
raþionalitate al comunicãrii politice,
fiind evident cã pe mãsurã ce balanþa
înclinã spre subiec-tivitate se afirmã
ºi compor-tamentul politic deviant .
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� C. Braicu Managementul afacerilor (anul III)
� Catedra de limbi strãine Limba englezã (anii III ºi IV)
� Luminiþa Pistol Tehnici de cooperare ºi comercializare (anii II, III)
� C. Vegheº Marketing pe Internet (anul III)
� Constantin Vlad Relaþii internaþionale politico-diplomatice contemporane (anul III)
� C. Munteanu Investiþii internaþionale. I (anii III, IV)
� Gh. Rãboacã Metodologia cercetãrii economice (anul I)
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� Puncte de vedere    � Puncte de vedere    � Puncte de vedere    � Puncte de vedere   � Puncte de vedere

Supuse legii universale a
conexiunii ºi condiþionãrii, diversele
domenii ale activitãþii sociale se
întrepãtrund ºi se influenþeazã
reciproc în grade ºi proporþii diferite,
variabile. Astfel, viaþa economicã se
intersecteazã frecvent cu politica,
politica nu poate face abstracþie de
preferinþele ºi interesele populaþiei
(deºi le poate evalua eronat ºi utiliza

tendenþios), iar mass-media sau, mai
precis, mijloacele de informare în
masã, ca subsistem al sistemelor
sociale moderne, nu pot rãmâne în
afara continuei fierberi ºi �decantãri�
a politicii sau politicilor. Diversã ºi
schimbãtoare, evolutiv sau involutiv,
în sensul progresului social sau în
dauna acestuia, politica a avut ºi are
mereu nevoie de mass-media.
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Permanenþe româneºti
BOGDAN PETRICEICU HASDEU

întâiul publicist român
cu vocaþie europeanã

Sintetizând tradiþia noastrã
enciclopedicã, deschisã prin Dimitrie
Cantemir, ªcoala Ardeleanã ºi
iluminiºtii din toate provinciile
româneºti, Bogdan Petriceicu Hasdeu
irumpe în cultura românã asemenea
unui fenomen. Spirit european prin
excelenþã, la esenþa cãruia ajunge prin
parcurgerea izvoarelor naþionale de
informaþie ºi a temelor fundamentale
de reflecþie, el stãpâneºte, încã de la
20 de ani, bazele disciplinelor
umaniste ºi tot ceea ce venea în
legãturã cu mintea lui atotcu-
prinzãtoare. �De la cele dintâi
manifestãri ale activitãþii publicistice
(...) � remarcã Mircea Eliade � era o
orgolioasã vehemenþã în titlurile ºi
rubricile prin care îºi distribuia
Hasdeu ºtiinþa: Diplomatologia,
Dreptul Comercial, Arheologia,
Glosologia, Isografica, Odoporica,
Iconica, Filologia, Bibliografia etc.
Citate în toate limbile slave, în greacã
ºi latinã, în limbile romanice ºi
germanã � vastã orientare în
economie politicã, ºtiinþele juridice,
arta militarã, iconografie, ºtiinþe natu-
rale, lãsau, pe drept cuvânt, impresia
unui Pico della Mirandola� . Cu
trecerea timpului apare tot mai limpede
adevãrul cã B.P. Hasdeu n-a avut un
contemporan pe mãsura spiritului sãu

pânã la Eminescu, care, în dezacord
cu criticii Junimii, i-a intuit statura
neobiºnuitã a personalitãþii, s-a simþit
solidar cu idealul lui naþional ºi l-a
elogiat într-o chestiune de fond,
considerând Columna lui Traian,
�cea mai importantã (revistã) pentru
studiul istoriei românilor dupã
documente�1. Aºa se face cã, dintr-un
început, activitatea lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu, tumultuoasã,
profundã, diversã, dar ºi de o uimitoare
unitate lãuntricã, n-a beneficiat, sub
raportul analizei critice, de o formulã
cuprinzãtoare ºi cu atât mai puþin
definitivã, aproape toþi cercetãtorii
operei sale, adesea descumpãniþi în
faþa vastitãþii ºi originalitãþii ei,
vãzându-se nevoiþi sã se limiteze la o
investigare fragmentarã ºi provizorie.
Din anul 1857, când scapã în patrie
cu agenþii þariºti pe urmele sale, ºi pânã
la 27 august 1907, când i se rezervã o
ruºinoasã (pentru contemporani)
înmormântare de clasa a doua2, ca de
altminteri în întreaga sa postumitate,
Hasdeu a fost evaluat mai cu seamã
din perspectiva unui singur domeniu
de activitate ºi, drept urmare, a fost
când adulat ºi invidiat, când privit cu
neîncredere ºi iritare, când zeflemisit,
contestat sau trecut, pur ºi simplu,
sub tãcere.

De aceastã ultimã atitudine a avut
parte îndeosebi bogata lui publicisticã,
cea care ni-l revelã drept unul dintre cei
mai mari gânditori români cu vocaþie
europeanã ºi în care regãsim germenii
creaþiei sale monumentale. Publicistica
sa, aºadar, poate constitui un punct de
pornire în cercetarea de ansamblu a
creaþiei lui Hasdeu, pentru cã aici, în
coloanele revistelor ºi ziarelor pe care
le-a condus sau la care a colaborat,
regãsim toate preocupãrile, toate
exploziile unui spirit cu un fond
interogativ inepuizabil ºi din care avea
sã se cristalizeze ºi sã se ordoneze
universul operei sale. În absenþa acestui
unghi cuprinzãtor de evaluare, pe care
îl oferã publicistica lui B. P. Hasdeu,
tocmai pentru cã în ea gãsim geneza
multora dintre tezele de mai târziu,
judecãþile de valoare asupra operei sale
au devenit fragmentare ºi nu o datã chiar
contradictorii. Gravitatea mesajului sãu
resurecþionar, viziunea sa anticipativã,
care-l aduce pânã în pragul marilor dis-
pute ale actualei confluenþe dintre
milenii, ºi o limbã de o savoare
uimitoare acþioneazã ºi astãzi asemenea
unui miraj în multiplã perspectivã: pe
unii îi descumpãneºte sau îi contrariazã,
altora le stimuleazã imaginaþia ori
orgoliul, iar spiritului malefic îi
deconspirã, tocmai pe aceastã cale,
inaderenþa la realitatea româneascã.

Pânã la un punct, aceastã stare de
lucruri are o explicaþie psiho-
sociologicã. Nu numai la începuturile
afirmãrii sale, când conflictul cu Titu
Maiorescu avea sã-i aducã suspiciunea
ºi chiar ostilitatea succesivelor generaþii
de postmaiorescieni, ci mai cu seamã
în ultimii ani ai vieþii, când era cufundat
într-o lume fausticã, Hasdeu n-a avut
parte de un anturaj în stare sã-i perceapã
valoarea realã. De la admiratori sinceri,
dar limitaþi, de la poeþi minori la istorici
de circumstanþã, pânã la maliþia subþire,
dar ºi mai greu de înþeles astãzi, a lui
I.L.Caragiale, vizitatorii Magului de la

Câmpina erau, în cel mai bun caz,
seduºi îndeosebi de fantasmele acestui
mare spirit decât de receptarea limpede
a valorii cel puþin a uneia dintre  operele
sale. Proiectele asumate peste puterea
de creaþie a unui singur om, intensitatea
muncii sale titanice, rectitudinea moralã
pe care nimeni n-o poate contesta, ca
sã nu mai amintim, decât în treacãt,
demnitatea în faþa suferinþei atroce
pricinuite de moartea prematurã a
unicei ºi genialei sale fiice, produceau
disconfort în lumea împestriþatã a
oraºelor româneºti, nu prin declanºarea
cine ºtie cãror procese de conºtiinþã, ci
prin simpla abatere de la regula generalã
a inerþiei ºi compromisului. Dincolo
însã de acest prag psiho-sociologic
intervine cabala politicã, resuscitatã din
timp în timp: cercetãtori de
circumstanþã ori de rea credinþã lasã sã
se înþeleagã cã B.P.Hasdeu a avut reacþii
aºa-zicând intolerante.

Astfel s-a nãscut ºi a fost atent
cultivatã una dintre cele mai
fantasmagorice legende cu urmãri
nefericite nu numai pentru cultura
românã. Capetele de acuzare, frecvent
citate pânã astãzi în aceastã cabalã
împotriva lui B. P. Hasdeu, trimit
îndeosebi la ciclul de articole, apãrute
în ziarul Românul, între 28 ianuarie
ºi 28 februarie 1868, ºi care, ulterior,
la cererea cititorilor au fost adunate
într-o lucrare sub titlul Istoria
toleranþei religioase în România3 .
Este vorba despre o lucrare de o
remarcabilã þinutã ºtiinþificã, având o
bogãþie a informaþiei rar întâlnitã în
epocã, chiar ºi în þãri de mare tradiþie
culturalã. În suita de articole, având
drept temã Religia românului,
Protestanþii în România, Catolicismul
în România, Mahometismul în
România, Armenii, Lipovenii,
Iudaismul în România plus un Epilog
ºi o Nota-Bene, B.P.Hasdeu face
dovada peremptorie a toleranþei
religioase la români, exprimându-ºi nu

o datã simpatia pentru popoarele din
jurul nostru, cât ºi pentru cei veniþi mai
de departe ºi care au gãsit adãpost sigur
ºi prosper în þinuturile româneºti. De
fapt, ceea ce reþine cu deosebire atenþia
acuzatorilor lui B. P. Hasdeu nu sunt
argumentele istorice, altminteri de
necontestat, ci sãgeþile aruncate cu
îndreptãþire de cãtre autor asupra celor
care, ca de atâtea ori în decursul anilor,
acuzã românii nu din dorinþa de a afla
sau de a întrona adevãrul, ci pentru a-
i culpabiliza pur ºi simplu cu intenþia
unui anume profit, politic, economic
sau chiar teritorial. �Iatã de ce � afirmã
din aceastã perspectivã B.P.Hasdeu �
datoria cea mai imperioasã a unui
istoric ºi publicist român, în momentul
de faþã, este de a demonstra prin lu-
mina faptelor autentice realitatea
secularei toleranþe religioase a
strãbunilor ºi pãrinþilor noºtri,
umplând astfel mãcar în parte lacuna
socialã, lãsatã de voie sau fãrã voie

de cãtre scriitorii occidentali, ºi
mângâindu-se în fundul conºtiinþei de
a fi concurs, dupã gradul forþelor sale,
la atingerea scopului celui adevãrat
al ºtiinþei istorice, care este anume de
a aºeza politica fiecãrui popor pe
fundamentul propriu naþional, ce-i
este predestinat în concertul
umanitãþii� . Sunt �reacþii� de-o
uimitoare actualitate.

ªi cum cele mai multe asemenea
reacþii (reacþii de apãrare, reacþii la
�argumentele�, la �aranjamentele�
economice ºi politice de culise care
lezau demnitatea ºi interesele statului
român pe termen lung, în nici un caz
reacþii pe considerente rasiale) se
întâlnesc mai cu seamã în publicisticã,
acesta a fost domeniul creaþiei
hasdeiene cel mai contestat, înainte de
a fi analizat, ori pur ºi simplu ignorat.
Alte asemenea acuze recurg la câteva
articole referitoare la concurenþã, de
pildã, ºi la promovarea industriei
naþionale. Deºi nu sunt lipsite de unele
formulãri care astãzi apar ca grosiere,
dar care, în epocã, erau utilizate
frecvent, fãrã intenþii peiorative,
respectivele articole au o argumentaþie
strict economicã (asupra ei vom
reveni), bazatã pe fapte semnalate an-
terior ºi de Kogãlniceanu, Alecsandri,
Bolliac, D.P.Marþian, iar concluzia
fundamentalã se regãseºte în
observaþia cã �naþionalismul (prin care
B.P.Hasdeu înþelege, de fapt,
patriotismul � n.n.) este o condiþie
esenþialã a tuturor creaþiunilor mari
în sfera ideii�4. Cât priveºte acuzaþia
de antisemitism, B.P. Hasdeu o
respinge în articolul Ce fel de
antisemiþi sunt românii?5, unde afirmã
rãspicat: �Antisemitismul român n-a
cerut ºi nu cere altceva decât: egalitate
pentru români de orice rit ºi egalitate
pentru strãini de orice religiune�6.
Cum aminteam, asemenea intervenþii
erau reacþii la atacuri venite adesea din
exteriorul þãrii, la ingerinþe diplomatice
acuzând �persecuþia evreilor din
România� ºi care atacuri ºi ingerinþe
erau din start contrazise de faptul cã
ponderea populaþiei israelite din
România ºi poziþiile ei economice
sporeau constant de la un an la altul.
ªi cum asemenea atacuri ºi ingerinþe
antiromâneºti erau uneori foarte dure
ºi lezau demnitatea statului,
formulãrile la fel de dure,  conþinute
în reacþiile de apãrare, nu surprind
astãzi decât pe cel ce le judecã în afara
contextului istoric ºi face abstracþie de
ansamblul publicisticii hasdeene, în
care gãsim ºi aprecieri de genul: �Se
ºtie câte am fãcut eu ºi chiar câte am
suferit pentru d. Lazãr Sãineanu� ºi
�nu a mea vinã a fost expulzarea d-lui
Gaster�; �pe strãinii cei eminenþi în

genere, fie ei catolici, fie protestanþi,
fie izraeliþi, i-am admirat, îi admir    ºi-
i voi admira, regretând cã nu sunt ai
noºtri. Cu rãposatul profesor Benfey
de la Göttingen, evreu, eram în cele
mai bune raporturi personale ºi
epistolare. În Paris, eu ºi familia mea
eram foarte bine cu familia dlui
Michel Bréal, evreu, care m-a ºi
introdus în Societatea lingvisticã de
acolo. Sunt în relaþiunile cele mai
amicale cu ilustrul Ascoli de la Milan,
una din gloriile Italiei. Un Ascoli,
evreu, îmi e tot aºa de drag ca ºi
amicul meu Angelo de Gubernatis,
catolic. Tot aºa fel de antisemiþi,
întocmai ca mine, sunt toþi românii.
Eu nu sunt mai bun ºi nu vreau sã fiu
mai rãu. Sã mi se arate un singur
român care sã cârteascã contra dlui
David Emanuel , profesor la
Universitatea din Bucureºti ºi totuºi
evreu nebotezat. Toþi românii îl iubesc
ºi-l stimeazã. Eu unul, dacã ar fi sã
formez un cabinet, n-aº fi departe de
a-i propune un portofoliu�7. De altfel,
bunica sa, soþia lui Tadeu Hasdeu, era
evreicã ºi B.P. Hasdeu îºi aratã marea
dragoste pentru aceastã �sfântã� într-
un paragraf din Sic Cogito.

Fapt este cã la aproape un secol de
la trecerea sa în eternitate, Hasdeu încã
nu beneficiazã de o cercetare globalã,
întemeiatã pe toate valenþele
personalitãþii sale, iar încercarea fãcutã,
în acest sens, de Mircea Eliade8 a trezit,
în publicistica vremii, pe lângã unele
critici întemeiate, ºi suspiciuni dintre cele
mai curioase, dar explicabile din
perspectiva preconcepþiilor care încã mai
înconjoarã ansamblul creaþiei hasdeiene.
În genere, studiile dintre cele mai
substanþiale ce i-au fost consacrate se
rezumã la un anumit domeniu, precum
poezia, proza, teatrul sau lingvistica ºi
filologia, istoria, folclorul ori meditaþia
metafizicã, economia ºi atâtea altele,
luate însã separat, fiecare dintre ele
judecate uneori exclusivist, alteori, cel
mult, într-o bivalenþã formalã, când, de
fapt, pesonalitatea lui B.P. Hasdeu, în
consens cu însuºi atributul de
enciclopedist ce i se conferã, uneori cu
insistenþa unui cliºeu, nu poate fi pe
deplin înþeleasã fãrã sinteza organicã a
tuturor acestor creaþii. Fireºte, evaluarea
temeinicã, metodicã a operei lui B.P.
Hasdeu presupune o succesiune de

analize aplicate fiecãruia dintre
domeniile sale de activitate, dar, în egalã
mãsurã, ea presupune convergenþa
acestora într-o veritabilã sintezã,
întemeiatã pe o riguroasã metodã
comparatistã ºi complementarã, capabilã
sã evidenþieze nu doar etape ºi tãrâmuri
ale activitãþii lui B. P.Hasdeu, ci creaþia
titanului în finalitatea ei universalã. Dacã
asemenea analize circumscrise unui
singur domeniu existã deja, marea
sintezã se lasã aºteptatã ºi poate cã cea
mai importantã moºtenire ºi, totodatã,
cea mai mare provocare, lãsatã ºi lansatã
de Hasdeu culturii române, aici se
regãsesc, în necesitatea apariþiei unei noi
personalitãþi de talia lui, în stare sã-l
valorifice în totalitatea creaþiei. �Într-un
secol bântuit de pozitivism ºi de
searbãda specialitate � remarcã Mircea
Eliade � Hasdeu a avut destul geniu ºi
destulã putere de muncã pentru a nu se
mulþumi sã rãmânã numai un literat sau
un istoric, un filolog sau un folclorist.
(...) N-a fost numai cel mai învãþat dintre
toþi fiii neamului nostru, dar a fost poate
singura minte universalã a secolului al
XIX-lea. (...). Hasdeu ºtia foarte multe
lucruri � ºi cel care voieºte sã-i cunoascã
opera trebuie sã fie el însuºi un
enciclopedist�9.

 (Va urma)

        Mihai IORDÃNESCU
1 Clubul studenþilor, în Curierul de

Iaºi, nr. 4, 14 ian. 1877, p.3
2 Nãscut în ziua de 26 februarie

1838, la Cristineºtii Hotinului, Hasdeu
a murit în ziua de 25 august 1907, în
castelul de la Câmpina. A murit singur,
dupã ce a suferit o lungã ºi solitarã
agonie în tot cursul verii lui 1907.
Dupã moarte, corpul sãu a fost adus la
Bucureºti ºi înmormântat în dupã
amiaza de 27 august la cimitirul Bellu,
în cavoul unde se odihnesc cele douã
Iulii, fiica ºi soþia lui Hasdeu. Numai
vreo 7-8 prieteni ºi admiratori au
însoþit coºciugul genialului scriitor.

3 Bucureºti, 1868, lucrare foarte
greu de gãsit astãzi.

4 Columna lui Traian, 1871, p. 31
5 Articol apãrut sub forma unei

scrisori deschise în Cronica  nr. 111 din 3
noiembrie 1902, apoi în Apãrarea
Naþionalã  nr. 106 din 10 noiembrie 1902.

6 B.P. Hasdeu, Opere II, Prozã,
ediþie criticã de Stancu Ilin ºi I.
Opriºan, Editura Minerva, Bucureºti,
1966, p. 329

7 Ibidem, p 327-328
8 Bogdan Petriceicu Hasdeu,

Scrieri literare, morale ºi politice, 2
volume, ediþie ciriticã cu note ºi
variante de Mircea Eliade, Fundaþia
pentru literaturã ºi artã, �Regele Carol
II�, 1937.

9 Mircea Eliade, Despre Eminescu
ºi Hasdeu, Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de
Mircea Handoca, Editura Junimea,
1987, p. 107-108.

Pe când o ediþie de opere complete?

Hasdeu iritã spiritul malefic
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