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Pentru români,
unitatea lor naþionalã
este ca lumina ochilor

Convorbire cu prof.univ.dr. Ioan SCURTU

Instituirea unui An Comemorativ Mihai Viteazul  ar avea
o profundã semnificaþie pentru conºtiinþa româneascã, îndemnatã astfel
sã ia mai limpede act de sine ºi de imperativele sale.

Sãrutul brâncuºian
îþi sãrutã privirea asemenea razei de soare

(Continuare în pag. 4)
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  HAJDU Gyözö
Într-un sat românesc uitat de Dumnezeu �

la Hobiþa gorjeanã � Muza l-a binecuvântat pe
alesul sãu iubit, venit dintr-o familie de þãrani,
l-a binecuvântat pe Constantin Brâncuºi ca pe
nimeni altul dintre cei care, pe meleagurile
noastre, încercau sã-ºi ciopleascã visul în lemn,
în piatrã, în marmurã. Din aceastã iubire fãrã
margini, Sãrutul Muzei a fãcut sã se iveascã,
pentru eternitate, capodoperele plasticii
moderne brâncuºiene. Astfel, acest sat oltenesc
cât palma, leagãn al lui Brâncuºi, a devenit
capitala sculpturii europene a epocii de dupã
Rodin. �Cioplitorul român, filosof�, flãcãul
dulgher de altã datã, a ajuns de aici la marea
cea mare, a ajuns astfel printre nemuri-
torii continentului.

� Stimate domnule profesor, de la cei mai
mari istorici ai românilor pânã la cel mai
tânãr cititor la manualului de istorie
naþionalã, pe toþi ne frãmântã, când ajungem
la Domnia lui Mihai Viteazul, mai multe
întrebãri dureroase: Cum a fost posibilã
asasinarea lui în propria tabãrã, chiar în
cortul lui? Unde erau atunci românii, ostaºii
lui, ºi de ce nu l-au apãrat cu orice jertfã,
potrivit jurãmântului lor de credinþã? De
patru veacuri, conºtiinþa româneascã se
cutremurã în lipsa unui rãspuns limpede ºi
rãspicat dat acestor întrebãri. Cum sã ne
proiectãm viitorul, pe seama învãþãmintelor
trecutului, ºi cum putem accede la asemenea
învãþãminte, dacã nu ne asumãm integral,
mai întâi printr-un proces lãuntric de
limpezire, rãspunderea pentru destinul
conducãtorilor noºtri ºi al acþiunilor lor de o
capitalã însemnãtate naþionalã?

� Sã nu uitãm cã asasinatul s-a produs în
timpul unei bãtãlii, cea de la Gorãslãu. Mihai
Viteazul se afla în cort când au venit trimiºii
lui Basta, pe care el îl avea ca aliat în

respectiva bãtãlie împotriva lui Sigismund
Bathory. Tocmai de aceea, în dimineaþa zilei
de 9/19 august 1601, Mihai i-a întâmpinat
cu �Bine aþi venit, voinicilor�!. Fiind de bunã
credinþã, Mihai nu se aºtepta la o trãdare. În
plus, atacul asupra lui a fost foarte rapid ºi
foarte perfid; chiar dacã ar fi avut o gardã în
jur, neavizatã fiind asupra trãdãrii lui Basta,
intervenþia ei nu cred cã l-ar fi putut salva.
Moartea Viteazului a fost rezultatul unui atac
prin surpindere din partea aliatului, pe care
nu-l putea bãnui de o asemenea mârºãvie.
Nu cred cã în august 1601 a fost vorba despre
o laºitate a românilor din jur. Despre o
asemenea laºitate se poate vorbi în legãturã
cu detronarea lui Cuza, la 1866, când
trãdãtorii au intrat peste el noaptea ºi l-au
silit sã abdice sub ameninþarea pistoalelor.
Aceasta, cu toate cã domnitorul declarase,
în repetate rânduri, cã era gata sã renunþe la

Voevodul european al descoperirii ºi
interpretãrii formelor � aºa cum este pomenit
Brâncuºi de cei din branºã ºi în lexicoanele
de artã � a creat o plasticã de mici
dimensiuni, în faþa cãreia repet mereu în
gând cuvintele proeminentei figuri a liricii
maghiare moderne � Ady Endre: �Mã
închin cu credinþã ºi credibil ...�

Aceastã statuie, capodopera capodoperelor
plasticii � este SÃRUTUL, cioplitã în 1908.
Este creaþia care marcheazã o schimbare
radicalã în activitatea artistului, marcheazã o
nouã calitate, o nouã direcþionare, marcheazã
începutul cuceririi Europei. ªi, pentru cã la
naºterea revistei �Együtt-Impreunã�, am ales
SÃRUTUL drept emblemã, în fiecare lunã,
când revista noastrã bilingvã este paginatã ºi
gata de imprimare, admir, cuprins de vrajã,
imaginea micii statui de pe frontispiciul
publicaþiei, privesc vrãjit figurile brâncuºiene
contopite în sãrut. Admir minunea SÃRUTUL,
de necomparat cu nimeni ºi cu nimic. Pentru
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Acad.prof. ªtefan ªTEFÃNESCU

Ca sã ne aducem aminte
de dânsul, cel mai aprig
la luptã ºi mai norocos

la biruinþã dintre Voevozii noºtri
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Secolul al XVI-lea a fost în toate
domeniile activitãþii omeneºti � economic,
politic, intelectual, religios, moral ºi artistic
- un �secol al înnoirilor�.

În plan demografic s-au fãcut observaþii
de naturã doctrinarã, care anunþau epoca
modernã. Niccolo Machiavelli, Francesco
Guiceardini, Jean Bodin, Thomas Morus au
exprimat idei cu privire la creºterea numãrului
populaþiei ºi la însuºirile pe care aceasta ar
trebui sã le aibã pentru a asigura prosperitatea
statului ºi pentru a întãri, pe o bazã cât mai
largã, puterea suveranului. În concepþia lor
interesul statului dicteazã politica demograficã.

În plan economic, regimul bazat pe
stãpânirea funciarã tindea sã fie înlocuitã în
Apusul Europei cu un regim întemeiat pe
credit ºi pe bani. Creºterea stocului de metale
preþioase, aduse din Lumea Nouã, a
dinamizat economia de schimb, a dus la
creºterea producþiei ºi a antrenat ridicarea
preþurilor la mãrfurile introduse în circuitul

comercial. ªi în Þãrile Române, mai ales spre
sfârºitul secolului al XVI-lea, se constatã o
creºtere a schimbului. În izvoare sunt
menþionate, în mai mare mãsurã ca pânã
atunci, tranzacþiile în bani. Stãpânii laici ºi
ecleziastici, ca ºi domnia, au ajuns sã dispunã
de mari averi în bani.

Ca urmare a dezvoltãrii economiei de
schimb, în izvoarele istorice se menþioneazã
tot mai des vânzãri ºi cumpãrãri de pãmânt
arabil pe bani, precum ºi fenomenul de
zãlogire pe bani a moºiilor, ca ºi practica
dobânzii, în general de 20%. Fãrã a fi încã
un fenomen de permanenþã, este amintitã în
documente ºi munca salariatã, fapt ce îºi
gãseºte expresia în folosirea termenilor de
naemnic (angajat cu leafã) ºi simbrie.

În privinþa transformãrilor sociale,
nobilimea - deºi continua sã-ºi pãstreze,
în  Apusul  Europei,  preeminenþa  socialã -

Petre Andrei
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Spiru
Haret

Idei ºi spirit creator
generate în rândurile
studenþilor

Sesiunea
ºtiinþificã  omagialã

organizatã de
Senatul Universitãþii

Spiru Haret
� 23 februarie 2001 �

Gabriela Vrânceanu,
studentã, anul I, grupa IX

1. Pentru un student, mai ales
pentru unul aflat în anul I, a fost o
manifestare foarte bine venitã, dat
fiind cã personalitatea lui Spiru Haret
este ignoratã în învãþãmântul liceal.

2. Am descoperit în acest fel
anvergura omului de acþiune ºi
savantului, deschiderea lui
europeanã ºi, în acelaºi timp, am
înþeles ceva ºi despre atmosfera
epocii în care a evoluat Spiru Haret
ºi pe care a marcat-o prin reformele
sale. Aº evidenþia mesajul de facturã
iluministã al omului de culturã Spiru
Haret concretizat în: ideea
promovãrii unei ºcoli naþionale,
cuprinderea în învãþãmânt a întregii
populaþii ºcolare a þãrii, indiferent de
situaþia materialã sau de apartenenþa
la o anumitã clasã socialã, comba-
terea analfabetismului etc.

3. Spiru Haret a încercat sã
rãspândeascã ºi în mediul rural
cultura, a îndemnat ºi promovat
oamenii de culturã ai vremii. De
asemenea, a elaborat, colaborând ºi
cu alþi cercetãtori, un proiect de
reformã a învãþãmântului ºi a fost
iniþiatorul unei ample miºcãri social-
culturale care-i poartã numele:
haretismul.

4. Dacã aº fi solicitatã sã susþin o
comunicare despre activitatea
pãrintelui nostru spiritual, Spiru
Haret, aº evidenþia în mod pregnant
eforturile sale de a promova reforma
sa în învãþãmânt, pe care astãzi, ca ºi
atunci, o respectãm ºi o promovãm.
Datoritã lui, într-o foarte mare
mãsurã, învãþãmântul românesc
poate accede la cele mai înalte
standarde europene ºi internaþionale.

5. Fructificarea valorosului
patrimoniu haretian este lucru foarte
greu de realizat, dar nu imposibil,
în acest sens noi având obligaþia
moralã de a transmite generaþiilor
urmãtoare strãdaniile acestei mari
personalitãþi de a înfãptui un
învãþãmânt modern, accesibil
tuturor ºi, în acelaºi timp, de a
rãspândi cultura ºi în mediile rurale.

Diana Soare, studentã,
anul III, grupa I

1. Mi se pare un eveniment
necesar, mai ales acum când se
organizeazã foarte puþine întâlniri
ºtiinþifice la nivelul universitar. Cred
cã se uitã prea repede faptul cã Spiru
Haret a fost întemeietorul ºcolii
moderne româneºti, multe din ideile

sale novatoare fiind valabile ºi astãzi.
Viziunea ºi atitudinea sa privind
constituirea unui sistem ºcolar
naþional reprezintã o sursã nesecatã
de soluþii pentru orice schimbare
întreprinsã ºi în secolul al XXI-lea.

2. Ca pe un talisman. Deoarece
am fi nedrepþi dacã am uita faptul
cã de numele lui Spiru Haret sunt
trainic legate învãþãmântul ºi cultura
poporului român. ªi cred cã tocmai
de aceea s-ar cuveni sã revenim
asupra acestora, nu numai cu ocazii
aniversare, pentru ca  vãlul uitãrii
sã nu le acopere. M-a impresionat
foarte mult o întâmplare prezentatã
de academicianul Radu Voinea în
discursul domniei sale. În 1901,
când Spiru Haret a fost numit
ministru al Instrucþiunii, regele
Carol I a fixat ora 9.00 pentru
depunerea jurãmântului noului
guvern. Spiru Haret i-a precizat
regelui cã la acea orã are curs la
Universitate, fapt ce a dus la
modificarea orei pentru jurãmânt.
Iatã un model de respect faþã de
învãþãmânt, lucru rar întâlnit în
zilele noastre.

3. Unul din elementele cheie ºi
deosebite din viaþa lui Spiru Haret
a fost acela cã a �tezaurizat o
experienþã proprie complexã în
domeniul învãþãmântului� � la
Seminarul Central �Nifon� ºi,
bineînþeles, ca autor de manuale.

4. Aº accentua asupra aspectului
cã în proiectele de reformã iniþiate
de Spiru Haret se preciza faptul cã
universitãþile nu aveau numai un rol
didactic, ci ºi obligaþia de a efectua
cercetare ºtiinþificã. Este ceea ce la
Universitatea Spiru Haret reprezintã
nu numai un deziderat, ci o realitate,
în care sunt implicaþi, în cele mai
diverse modalitãþi, ºi studenþii.

5. Mã gândeam la posibilitatea
alcãtuirii unui volum special, dedicat
personalitãþii lui Spiru Haret. Pentru
noi, studenþii, acest volum ar fi foarte
important pentru cã ne-ar furniza o
serie de informaþii interesante despre
opera ºi viaþa lui. Mi se pare firesc ca
aceastã iniþiativã sã porneascã tot de
la universitatea ce-i poartã numele. Ar
merita ca din acest volum sã nu
lipseascã nici valoroasele comunicãri
ºtiinþifice prezentate în Sesiunea
omagialã, care m-au captivat.

Andrei Popa, student,
anul III, grupa I

1. Acest exemplu al marelui
pedagog, în încercarea lui de a
reforma ºi a conduce o ºcoalã

româneascã, la începuturile sale,
este un motiv de a ne drãmui ºi
concentra forþele în aceste momente,
în care ºcoala româneascã se aflã în
plinã restructurare, în care noi tre-
buie sã realizãm o nouã întemeiere,
ctitorie a ºcolii româneºti, într-un
nou spirit.

2. Ca o încercare de a ne apleca
din nou asupra originilor, în credinþa
de  a reuºi sã înþelegem mai bine
ºcoala româneascã, în condiþiile
restructurãrii acesteia. ªcoala doreºte
sã se schimbe, dar nu sã-ºi piardã
identitatea naþionalã.

3. Felul în care un român, în
persoana lui Spiru Haret, a reuºit
sã treacã, probabil cu sacrificii
enorme, peste graniþele condiþiei
sale, obþinând, prin studiu
temeinic, ca cel dintâi strãin, titlul
de doctor în matematicã de la
Paris. Trebuie sã recunosc, de
asemenea, cã nu ºtiam faptul cã un
crater de pe faþa nevãzutã a Lunii
poartã numele savantului român
Spiru Haret.

4. Accentul într-o asemenea
comunicare nu ar putea cãdea decât
pe exemplul ce el îl oferã tinerei
generaþii, care îi poartã numele,
prin intermediul acestei univer-
sitãþi, în încercarea ei de a reuºi în
viaþã, de a se realiza ca oameni de
faptã ºi de culturã.

5. Pe lângã patrimoniul sãu
recunoscut, el ne-a lãsat spiritul lui
modelator ºi creator, ca cea mai
importantã parte a moºtenirii sale.
Acest minunat spirit ar trebui studiat
ºi urmat în continuare de noi,
studenþii Universitãþii Spiru Haret.

Ramona Ionescu, studentã,
anul III, grupa III

1. Ca pe ceva foarte important
ºi de care sunt mândrã în acelaºi
timp. De ce? Pentru cã perso-
nalitatea marcantã a lui  Spiru Haret
este cea care dã numele universitãþii
unde eu studiez ºi mã formez pentru
viaþã ºi carierã.

2. Mesajul acestei sesiuni
ºtiinþifice omagiale a fost acela cã
datoritã lui Spiru Haret avem azi un
învãþãmânt democratic modern
naþional, cã putem ridica în
permanenþã nivelul culturii în
þara noastrã.

3. Reforma învãþãmântului
rãmasã în istoria ºcolii româneºti sub
numele de �reforma lui Spiru
Haret�.  Foarte mult m-a impresio-
nat iniþiativa sa de a strânge câte 10
bani de la fiecare copil pentru a-i

cumpãra lui Enescu o vioarã
Stradivarius.

4. Dacã aº susþine o comunicare
m-aº referi la strãdaniile sale privind
predarea în ºcoli a geografiei
României, care, în viziunea sa,
trebuia sã nu fie una prozaicã, seacã,
ci una pitoreascã, ca aceea cuprinsã
de Alexandru Vlahuþã în România
pitoreascã.

5. Plecând de la ceea ce Spiru
Haret înþelegea prin culturã ºi
educaþie, Universitatea Spiru Haret
ar trebui sã fructifice la maximum
aceastã accepþie moder-nã, care va
duce la transformarea actualei
universitãþi într-una ºi mai puternicã
ºi mai performantã.

Claudia Neagu, studentã,
anul I, grupa VI

1. Deºi asemenea manifestare
risca sã plictiseascã prin solemnitate
excesivã, cea la care ne place sã ne
referim a stimulat interesul
asistenþei prin faptul cã intervenþiile
rostite de la tribunã au conþinut
informaþii puþin cunoscute tinerei
generaþii. Pe de altã parte, a fost un
prilej pentru noi de a participa la
ceea ce ar putea constitui, în opinia
mea, o manifestare publicã ºi de a
urmãri opiniile unor personalitãþi
importante ale vieþii contemporane.

2. Cu prilejul acestei manifes-
tãri ºtiinþifice, noi, studenþii, am avut
ocazia sã aflãm din paginile revistei
�Opinia naþionalã�, care a publicat
pe larg comunicãrile prezentate, cã
prin eforturile lui Spiru Haret s-a
ajuns la învãþãmântul modern ºi
democratic de la sfârºitul secolului
al XX-lea. Demersurile sale de
organizare ºi reformare a învãþã-
mântului au privit întregul sistem
ºcolar: de la grãdiniþele de copii
pânã la învãþãmântul superior.

3. M-a impresionat faptul cã
Spiru Haret,  în cadrul proiectelor
sale de reformã a învãþãmântului, a
încercat sã înscrie o prevedere prin
care apropia nivelul de pregãtire al
elevilor din mediul rural de nivelul
celor din mediul urban.

4. Aº susþine o temã referitoare
la orientarea realistã, practicã a
învãþãmântului în strânsã legãturã
cu trebuinþele societãþii moderne.
Încã de la începutul secolului al XX-
lea, Spiru Haret concepea formarea
profesionalã nu ca pe o  pregãtire
exclusiv practicã, îngustã, ci
asociatã cu o solidã culturã generalã.

5. Consider cã valorosul patrimo-
niu haretian trebuie valorificat în

continuare prin republicarea
lucrãrilor principale, a corespon-
denþei ºi a articolelor de presã
referitoare la reformarea învãþã-
mântului românesc de la începutul
secolului al XX-lea.

Luciana Rada, studentã,
anul I, grupa VII

1. Sesiunea de comunicãri
organizatã de universitatea noastrã
a ilustrat importanþa acordatã de
Fundaþia �România de Mâine�
legãturii dintre tradiþie ºi înnoire.
A crea evenimente despre care sã
se vorbeascã este una dintre
calitãþile unei universitãþi vii ºi
puternice. A fost o experienþã
remarcabilã, foarte utilã unui
student la început de drum.

2. Mesajul acestei înalte
reuniuni la nivel universitar vine sã
întãreascã ideea de pãstrare, de
promovare a tradiþiei ºi de trans-
mitere cãtre tineri a ideilor care au
stat la baza formãrii unui învãþãmânt
naþional, unitar ºi bine structurat
acum mai bine de un secol.

3. Un element cu totul remar-
cabil în activitatea lui Spiru Haret a
fost  preocuparea sa de a consolida
ºi întãri învãþãmântul rural, ceea ce
astãzi nu mai constituie o prioritate.

4. Dacã aº fi solicitatã sã prezint
o comunicare aº susþine cu tãrie
deosebitele eforturi ºi, totodatã,
realizãri în cadrul importantelor
schimbãri în rândul þãrãnimii (atât
elevi, cât ºi cadre didactice) prin
culturalizare, educare ºi promo-
varea unui învãþãmânt modern.

5. Sunt de pãrere cã în fructi-
ficarea patrimoniului haretian,
responsabilitatea ne revine nouã,
generaþiei de astãzi.  Noi, ca viitori
jurnaliºti, trebuie sã prezentãm
ideile care au stat la baza înfãptuirii
reformei învãþãmântului românesc
în secolul al XX-lea ºi, pe baza
învãþãturilor lui Spiru Haret, sã
propunem soluþii pentru pãstrarea
caracterului naþional al sistemului
nostru ºcolar actual.

*
*        *

Iatã doar câteva din gândurile,
opiniile ºi propunerile studenþilor
exprimate cu acest prilej aniversar,
care demonstreazã cã au perceput
cum se cuvine mesajul Sesiunii
ºtiinþifice omagiale, ºi, spre lauda lor,
ºi-au asumat rãspunderea implicãrii,
pe mãsura posibilitãþilor lor, în
valorificarea ideilor lui Spiru Haret.

Adela DEAC

Un asemenea moment
consacrat evocãrii cople-
ºitoarei personalitãþi a lui
Spiru Haret într-o Sesiune
ºtiinþificã a cadrelor
didactice special organi-
zatã nu putea sã nu aibã

un larg ecou ºi în rândul
studenþilor.

Pentru a surprinde
gândurile, opiniile studen-
þilor în legãturã cu comu-
nicãrile ºtiinþifice prezentate,
am continuat investigaþia,

care a debutat la Facultatea
de Sociologie-Psihologie
(Opinia naþionalã nr. 299),
ºi la alte facultãþi din
cadrul Universitãþii Spiru
Haret, adresându-le ace-
leaºi  întrebãri.

Redãm, în cele ce urmeazã, întrebãrile, precum ºi rãspunsurile
primite de la studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã.

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?

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

5. Cum vedeþi fructificarea valo-
rosului patrimoniu haretian, astfel încât
sã ne meritãm ºi sã-i veºnicim numele?
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Primii ani ai deceniului analizat
aratã faptul cã s-au utilizat o serie de
instrumente de stimulare a exportului,
dintre care cele mai semnificative au
fost: creºterea ratei pânã la sutã la sutã
pentru agenþii economici de a dispune
de valuta încasatã din export; devalo-
rizarea oficialã sistematicã a monedei
naþionale, favorizând agenþii economici
sã primeascã mai mulþi lei pe valuta
încasatã din strãinãtate; acordarea de
cãtre Eximbank de credite cu dobândã
preferenþialã, precum ºi asigurarea ºi
garantarea creditului pentru încurajarea
exportului; susþinerea promovãrii expor-
tului prin acoperirea parþialã (50%) de
la bugetul statului a cheltuielilor în lei
ºi în valutã de participare la târguri,
expoziþii internaþionale, precum ºi la
misiuni economice în strãinãtate;
introducerea regimului de drawback
pentru restituirea totalã sau parþialã a
taxei vamale, suportatã la frontierã de
importurile încorporate ulterior în
exporturi; practicarea operaþiunilor de
import temporar fãrã plata taxelor vamale,
inclusiv în tranzacþiile de leasing;
reducerea cu 25% a impozitului pe profit,
când se exportã cel puþin 50% din
producþie, iar din anul 2000 se practicã
reducerea la 5% pentru operaþiunile de
export faþã de celelalte tranzacþii pe piaþa
internã unde se percepe un impozit pe
profit de 25%; impozitarea exportului
cu cota 0 (zero), în cazul aplicãrii TVA.
Totodatã, s-au acordat facilitãþi pentru
informarea agenþilor economici asupra
nivelului preþurilor de export pe pieþele
externe în vederea încheierii de tranzacþii
avantajoase, facilitãþi fiscale în zonele
libere, precum ºi stimularea reclamei
ºi publicitãþii prin reduceri procentuale
de 5% din cifra de afaceri, înainte de
impozitarea profitului.

La acest ansamblu de pârghii ºi instru-
mente economico-financiare folosite
pentru stimularea exportului se adaugã
efortul depus pentru ca livrãrile de mãrfuri
româneºti în strãinãtate sã aibã un acces
cât mai favorabil prin reducerea de taxe
vamale aplicate la frontierele diferitelor
þãri, prin diminuarea pânã la eliminare a
restricþiilor netarifare (îndeosebi contin-
gentele cantitative sau valorice) sau prin
obþinerea unor contingente tarifare,
respectiv, eliminarea totalã sau parþialã
a suportãrii de taxe vamale pentru anumite
cantitãþi de mãrfuri sau volume valorice
la unele exporturi de mãrfuri ale României
în þãrile partenere.

Toate aceste facilitãþi au fost rodul,
fie al negocierilor comerciale multilaterale
convenite în rundele GATT (Acordul
General pentru Tarife Vamale ºi Comerþ),
care de la 1 ianuarie 1995 a devenit
Organizaþia Mondialã a Comerþului, fie
al negocierilor bilaterale încheiate cu grupe
de state sau state, respectiv cu Uniunea
Europeanã, Asociaþia Europeanã a
Liberului Schimb (AELS), Acordul
Central European de Comerþ Liber
(CEFTA), SUA, Turcia etc.

La Runda Uruguay (în care nego-
cierile au durat 8 ani, respectiv, între
1986-1994), România a obþinut reducerea
gradualã, în 5 tranºe, cu cca. 40% - ºi, în
unele cazuri, peste acest nivel a taxelor
vamale la produse industriale ºi 30% în
6 tranºe anuale la produse agricole, elimi-
narea sau limitarea restricþiilor cantitative,
precum ºi a posibilitãþilor de blocare,
deseori artificialã, a pãtrunderii pe pieþe
externe, unde, prin taxa antidumping,
mãsuri compensatorii, licenþe de import
discreþionare ºi alte asemenea instrumente
cu efecte distructive asupra exportului
românesc sau a diverselor mãsuri neta-
rifare în domenii �sensibile� ca agricul-
tura, textilele ºi confecþiile, au fost

În evoluþia conceptului de stimulare a exportului din
ultima jumãtate de secol XX, un rol important l-au avut
negocierile din cadrul Acordului General pentru Tarife
(vamale) ºi Comerþ � GATT. Dar de la intrarea în funcþiune
a GATT, la 1 ianuarie 1948, când domina poziþia þãrilor
dezvoltate ºi pânã la crearea Organizaþiei Mondiale a
Comerþului, la 1 ianuarie 1995, conceptul de stimulare a
exportului a evoluat ºi þinând seama de particularitãþile
þãrilor în curs de dezvoltare, exprimate îndeosebi cu prilejul
reuniunilor Conferinþei Naþiunilor Unite pentru Comerþ ºi

Dezvoltare (UNCTAD). Acest fapt se datoreazã marilor
decalaje tehnologice comerciale, financiare etc. ce despart
þãrile în curs de dezvoltare de nivelul þãrilor dezvoltate. Iar
acum, în contextul procesului de globalizare, au devenit
necesare noi evaluãri în plan conceptual în ceea ce priveºte
stimularea exportului produselor industriale ºi a celor agricole,
pornind de la interesele atât a þãrilor dezvoltate, cât ºi a celor
în curs de dezvoltare ºi în tranziþie, în demersul acestora de a-ºi
armoniza poziþiile. României, ca þarã în tranziþie în curs de
dezvoltare, dupã un deceniu în care ea a înregistrat o balanþã

comercialã cronic deficitarã, al cãrei sold cumulat a depãºit
20 miliarde dolari în anii �90, îi este stringent necesar un
sistem de stimulare a exportului cu impact decisiv asupra
dezvoltãrii economico-sociale. De aceea, coerenþa unor
mãsuri de politicã comercialã externã, bazate pe pârghii
bugetare, fiscale, vamale, bancar-valutare, inclusiv logistice
este de strictã actualitate. Acest ansamblu de mãsuri va trebui
sã fie bine articulat ºi în conformitate cu principiile,
acordurile ºi regulile comerþului, convenite în aranjamentele
internaþionale la care România este parte.

create noi oportunitãþi pentru expor-
turile României.

În legãturã cu facilitãþile obþinute
prin semnarea Acordului European
instituind o asociere între România, pe
de o parte, ºi Comunitãþile Europene
ºi statele membre ale acestora, pe de
altã parte, ele prevãd crearea între pãrþi
a unei zone de comerþ liber prin
eliminarea treptatã a barierelor tarifare
(taxele vamale) ºi a celor netarifare

(restricþii cantitative, licenþe etc.). În
acest context, Uniunea Europeanã a
procedat la eliminarea tuturor
restricþiilor cantitative ºi înlãturarea
taxelor vamale la importul din
România pentru cca. 90% din poziþiile
tarifare la produsele industriale, altele
decât cele textile ºi siderurgice. La
mãrfurile la care s-au menþinut taxe
vamale angajamentul Uniunii Europene
a fost de eliminare gradualã în termen
de maxim 5 ani de la întrarea în vigoare
a Acordului la 1 mai 1993. În ceea ce
priveºte produsele agricole de bazã,
Uniunea Europeanã a acceptat o
ameliorare a nivelului de acces pe
pieþele comunitare pentru aceste
produse originare din România prin
consolidarea avantajelor decurgând
din aplicarea preferinþelor vamale
(acordate þãrilor în curs de dezvoltare),
constând din scutiri, reduceri de taxe
vamale, precum ºi reduceri substanþiale
(20,40, 60 %) ale taxelor vamale
pentru produse în cadrul unor plafoane
tarifare. Pentru produsele agricole
prelucrate reprezentând produse
industriale agroalimentare de bazã de
zahãr, fãinã, lapte, cereale, gemuri,
lactate, dulciuri etc., Uniunea Europeanã,
a consimþit abolirea taxelor vamale ºi
reducerea pânã la 60% a taxelor
percepute pentru eliminarea diferenþelor
dintre preþurile interne ºi internaþionale
(la unele produse stabilindu-se plafoane
tarifare). În domeniul produselor de
peºte prin Acordul European s-a
convenit reducerea cu 10% a taxelor
vamale pentru unele din acestea ºi
consolidarea avantajelor de care
beneficiazã România pe piaþa comu-

nitarã în baza sistemului generalizat de
preferinþe vamale a acesteia.

Referitor la Acordul de aderare a
României din aprilie 1997, la Acordul
Central European de Comerþ Liber
(CEFTA), acesta va conduce, pânã în
anul 2001, la liberalizarea  schimburilor
comerciale realizate în þãrile membre
ale Acordului, prin desfiinþarea
gradualã a taxelor vamale dintre
România ºi þãrile membre, practic

pentru toate produsele industriale ºi
pentru o parte din produsele agricole.
Ritmul de reducere a taxelor vamale a
fost stabilit la 25% pe an, timp de 4
ani consecutivi, ºi vizeazã produsele
industriale, dar existã ºi mãrfuri la care
taxele vamale s-au desfiinþat încã de
la intrarea în vigoare a documentului
de aderare. Astfel, au fost eliminate de
la întrarea în vigoare a Acordului,
taxele vamale la comerþul cu animale
vii, carne de ovine, legume ºi fructe
conservate, boia, soia, ape minerale.
În acelaºi timp, au fost convenite taxe
vamale maxime, aplicate la nivelul
CEFTA, pentru o serie de produse,
cum ar fi carne bovinã, carne porcinã,
carne pasãre, produse lactate ºi cereale.
Pentru restul produselor s-a cãzut de
acord  ca prin concesii bilaterale sã se
continue reducerea taxelor.

Pe un plan mai general, la nivelul
tuturor þãrilor CEFTA este de remarcat
faptul cã, prin semnarea de cãtre
România a Acordului de aderare la
organismul central european menþionat,
s-au aplicat ºi alte facilitãþi, convenite
la nivel bilateral cu fiecare þarã membrã
CEFTA, care prevãd o anumitã reducere
a taxelor vamale pentru produsele de
interes reciproc (în medie, diminuarea
cu cca. 50%). În acest fel, România
beneficiazã de taxe vamale reduse la
exporturile în Cehia ºi Slovenia la
tomate, castraveþi, struguri, prune,
vinuri etc.; în Polonia, la miere, tomate,
struguri, porumb, uleiuri brute de
floarea-soarelui, unele conserve de
legume ºi fructe etc.; în Slovenia, la
struguri, porumb, ulei brut, unele
preparate ºi conserve de carne; în

Ungaria la miere, cãpºuni, ulei de
floarea-soarelui, ciuperci, unele
conserve din fructe, vinuri ºi tutun.

Trecerea în revistã a principalelor
mãsuri de stimulare a exportului
României în deceniul anilor �90
demonstreazã strãdania de a dinamiza
livrãrile de mãrfuri în strãinãtate, cu
efect multiplicator benefic în creºterea
economicã. Rezultatele acestui demers
au fost totuºi nesatisfãcãtoare. De

aceea, pornind de la prevederile din
aranjamentele multilaterale ºi bilaterale
unde România este parte ºi de la statutul
nostru de þarã în tranziþie în curs de
dezvoltare este necesar sã utilizãm
toate instrumentele de stimulare a
exportului, inclusiv prin subvenþii.

În prezent, OMC numãrã 136 de
state din cca.190 þãri existente în lume.
R.P. Chinezã urmeazã sã fie urmãtorul
membru, în timp ce o altã mare þarã �
Rusia � are deocamdatã numai calitatea
de observator la lucrãrile OMC. Încã
de acum peste 50 de ani, în anul 1947,
când a fost creat GATT, în statutul sãu
au fost prevãzute câteva articole cu
referire la acordarea subvenþiilor (art.
VI, XVI ºi XXIII).

O armonizare de proporþii a regle-
mentãrilor privind subvenþiile pentru
susþinerea exporturilor de produse indus-
triale a avut loc în cadrul negocierilor
Rundei Tokio. (1973-1979), când s-a
convenit Codul pentru subvenþii ºi taxe
compensatorii, pentru ca perfecþionãri
ulterioare sã fie aduse cu prilejul
Rundei Uruguay (1986-1994). Trebuie
însã menþionat cã acest Cod, în forma
actualã, este un compromis al susþinerii
intereselor, pe de o parte, ale þãrilor
dezvoltate, cãrora le fuseserã interzise
orice subvenþii de export prin Declaraþia
din 1960 în cadrul GATT, ºi, pe de altã
parte, a þãrilor în curs de dezvoltare, ce
încã de la Runda Tokio au reuºit sã
obþinã un tratament mai favorabil în
materie de subvenþii, respectiv, ca
acestea sã facã parte integrantã din
programele de dezvoltare economicã
a þãrilor lor. Compromisul constã în
faptul cã acum þãrile dezvoltate pot

acorda anumite tipuri de subvenþii cu
impact indirect asupra exportului , iar
þãrilor în curs de dezvoltare ºi þãrilor
în tranziþie li se acordã facilitãþi
suplimentare limitate.

Reglementãrile ce guverneazã
subvenþiile pentru produsele industriale
au fost deci clarificate ºi detaliate prin
Acordul privind subvenþiile ºi mãsurile
compensatorii (SMC) în cadrul
negocierilor Rundei Uruguay. Acordul
SMC recunoaºte cã guvernele utilizeazã
subvenþii pentru a atinge diferite
obiective, fãrã însã ca acestea sã
distorsioneze comerþul. Acordul
împarte subvenþiile în subvenþii
interzise ºi permise. Cele interzise
includ subvenþiile de export, regulã
aplicabilã tuturor þãrilor membre
OMC, numai cã pentru þãrile în curs
de dezvoltare se mai beneficiazã de o
perioadã tranzitorie de 8 ani, când se
pot practica subvenþii de export,
respectiv, pânã la 1.01.2003 ºi de încã
o perioadã tranzitorie de 5 ani, dacã
subvenþiile de export utilizeazã
preferenþial produse de origine
naþionalã. Pentru þãrile în tranziþie, din
care face parte ºi România, dreptul de
a acorda subvenþii pentru export este
valabil pânã la 1.01.2002. Cât priveºte
subvenþiile permise, Acordul le
împarte în douã categorii: acþionabile
ºi neacþionabile. Cele acþionabile,
asupra cãrora membrele OMC pot
ridica obiecþii, acordã sprijin unei
întreprinderi sau unui grup de
întreprinderi, unui sector industrial sau
unui grup de ramuri de producþie sau
unei regiuni geografice determinate. În
schimb, subvenþiile permise, care însã
nu sunt acþionabile, sprijinã activitãþile
de cercetare din întreprinderi, adaptarea
instalaþiilor existente contra poluãrii
sau promovarea dezvoltãrii industriale
a regiunilor defavorizate, inclusiv
acordarea de ajutor pentru ajustarea
structuralã, atunci când are loc o
reducere a capacitãþii de fabricaþie a
unui producãtor.

În legãturã cu subvenþiile pentru
produsele agricole, acestea au fost
reglementate cu ocazia negocierilor
comerciale multilaterale în cadrul
Rundei Uruguay prin convenirea în
Acordul privind agricultura. Programul
adoptat  în acest Acord vizeazã reforma
gradualã a comerþului internaþional în
agriculturã, solicitând guvernelor sã
adopte noi domenii de utilizare a
subvenþiilor la export ºi a altor subvenþii
pentru sprijinirea preþurilor produselor
agricole ºi asigurarea unui venit rezonabil
fermierilor. În acest context, pe linia
mãsurilor de subvenþionare a exporturilor
de produse agricole, þãrile membre ale
Organizaþiei Mondiale a Comerþului ºi-au
luat angajamente de reducere a subven-
þiilor în cadrul listelor naþionale, respectiv,
þãrile dezvoltate sã-ºi diminueze în 6 ani
aceste subvenþii cu 30% valoric ºi 21%
cantitãþile subvenþionate, iar þãrile în curs
de dezvoltare sã micºoreze subvenþiile
practicate în timp de 10 ani cu 24% ºi
14% cantitãþile (din aceastã grupã face
parte ºi România, care a înscris în lista
produselor subvenþionate la export:
cereale, seminþe oleaginoase, uleiuri
vegetale, carne, brânzeturi, unt, zahãr,
vin, legume ºi fructe).

Pentru þãrile cel mai puþin dezvol-
tate din lume, care au, în medie, pe
locuitor, un PIB mai mic de 1.000 $
pe an, nu se aplicã regula interzicerii
subvenþiilor exportului nici dupã o peri-
oadã mai lungã de ani atât la produsele
industriale, cât ºi la produsele agricole.

Exportul
Un loc aparte în efortul

de relansare a economiei naþionale
Motto: �Înainte de a dãrâma,

trebuie sã fii sigur
cã vei clãdi ceva mai bun�

Plutarch

Prof. univ. dr. Octavian Gh. BOTEZ
Conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA

Facilitãþile nu pot avea decât dimensiuni limitate
Subvenþionarea � practicã riguros reglementatã

(Continuare în numãrul urmãtor)
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coroana pe care o deþinea �ca un
depozit sacru�. Pe câtã vreme românii
din anturajul lui Mihai Viteazul au
conºtientizat pe deplin semnificaþia
momentului tragic: neputând sã-i
transporte trupul întreg, i-au ridicat
capul ºi l-au îngropat cu onorurile
cuvenite. � Relicva sfântã a neamului�
� cum o numea N. Iorga � se aflã la
mânãstirea Dealu. Aºadar, au salvat
simbolul lui. Trãdarea a fost mai mult
decât abjectã tocmai pentru cã nimeni
nu se aºtepta la aºa ceva.

� ªi este în ordinea firii unui mare
oºtean sã nu manifeste o prudenþã
elementarã în fiecare împrejurare?

� Eu pun întreg acest act tragic pe
seama factorului surprizã. Altul ar fi fost
deznodãmântul dacã ar fi avut loc o
confruntare. În bãtãlia de la Cãlugãreni,
Mihai Viteazul a trecut printr-o încercare
asemãnãtoare, dar a scãpat, pentru cã era
o luptã ºi domnitorul a ºtiut sã-ºi onoreze
calitatea de �Mare Voievod�. Aici nu era
o luptã, iar Basta trecea drept cavaler,
aºa-zis om de onoare. Dacã este sã-i
învinuim pe români, atunci mai degrabã
este în cazul lui Tudor Vladimirescu, pe
care eteriºtii l-au luat din tabãra lui de la
Goleºti ºi l-au ucis pe drum. Dar ºi atunci
a intervenit factorul surprizã.
Vladimirescu a crezut cã merge la o
discuþie cu Ipsilanti pentru a gãsi cãi de
acþiune comunã, ca aliaþi împotriva
turcilor care intraserã în Þara
Româneascã. Dar cãpitanii lui ar fi
trebuit sã-l însoþeascã pe �domnul
Tudor� în drumul spre Târgoviºte. ªi
n-au fãcut-o.

� Din ce cauzã?
� Din cauza �buimãcelii� unora

ºi a trãdãrii altora.
� Acum, când se împlinesc patru

veacuri de la asasinarea Viteazului,
în condiþiile stranii, evocate ºi de dv.
aici, care apreciaþi a fi principalele
învãþãminte valabile pentru noi ºi
pentru urmaºii noºtri?

� Mihai Viteazul a realizat prima
unire a Þãrilor Române. Dincolo de
toate încercãrile de �demitizare�,
actuale sau viitoare, rãmâne aceastã
realitate de necontestat: Unirea celor trei
state româneºti � Þara Româneascã,
Transilvania ºi Moldova � într-unul
singur. Oricum ar fi privitã, orice
interpretare i s-ar da, acþiunea ca atare
rãmâne o realitate, argumentatã ºi prin
aceea cã Mihai Viteazul a urmãrit sã-i
dea statului centralizat coeziune. A
instituit o stemã unicã, a construit
biserica ortodoxã la Alba Iulia, a numit
dregãtori din Þara Româneascã în
Transilvania ºi Moldova etc. A avut ca
obiectiv esenþial sã creeze un stat unitar
românesc; cã acesta n-a putut dura, este
o altã problemã, care þine de contextul
concret istoric. Dar actul în sine este
esenþial ºi el ne oferã unul dintre
principalele învãþãminte: unitatea
naþionalã este condiþia esenþialã a
reuºitei în orice demers al României,
fie el intern sau extern. Cei care astãzi
vor sã rescrie istoria trebuie sã þinã
seama de fapte, înainte de toate. Noi,
astãzi, în România prefiguratã de Mihai
Viteazul trebuie sã-i fim recunoscãtori
pentru cã el ne-a deschis aceastã cale.
Nicolae Iorga spune cã, dupã anul 1600,
nici un român n-a mai putut gândi
Unirea fãrã sabia lui Mihai Viteazul,
fãrã barda lui ridicatã spre cerul
dreptãþii. Mihai Viteazul a devenit un
simbol ºi, sub acest aspect, el este, în-
tr-adevãr, un mit fondator.

� Acest fapt constituie, oare, un
aspect negativ, aºa dupã cum susþin
cei cu pretenþii de elitiºti? Ne
împiedicã el sã vedem limpede cine
suntem ºi ce avem de fãcut în viitor?

� Dimpotrivã, tocmai prin asemenea
mituri fondatoare ne definim mai exact
ºi înþelegem mai bine ce am fãcut, unde
ne aflãm ºi ce avem de înfãptuit. Mituri
fondatoare sunt ºi Pericle, ºi Aurelian
Augustus, ºi Ludovic al XIV-lea, ºi Petru
I, ºi Napoleon, ºi De Gaulle, ºi Che
Guevara, ºi atâtea alte personalitãþi
istorice care au realizat ceva. Iar grecii,
italienii, francezii, ruºii, cubanezii se
mândresc cu ele. Asemenea personali-
tãþi nu sunt creaþia abstractã a unor
intelectuali; ele au existat, iar faptele
lor sunt dovedite documentar. Istoricii

n-au fãcut decât sã punã în valoare aces-
te realitãþi.

� Ca popor, nu suntem prea
mici pentru ca sã ne conducem
dupã ceea ce semnificã asemenea
piscuri ale istoriei universale ?

� Tocmai pentru cã suntem un
popor mic, aºezat acolo unde se
intersecteazã sferele de influenþã ale
marilor puteri, trebuie sã fim foarte
atenþi la istoria ºi la conjunctura
internaþionalã în care trãim. ªi cu
aceasta ajungem la cea de a doua lecþie
pe care ne-o oferã Mihai Viteazul: El
ºi-a depãºit condiþia epocii sale, gãsind
modalitãþile adecvate pentru a-ºi
realiza idealul. Ca Domn al unei þãri
mici, el s-a ridicat împotriva
puternicului imperiu turcesc, a cãutat
alianþa altui imperiu � cel al
habsburgilor, manevrând
între principii
Transilvaniei; astfel ºi-a
creat la un moment dat
un culoar favorabil în
vederea realizãrii
obiectivului sãu funda-
mental. Opera sa nu a
putut dura tocmai
datoritã codiþiilor
externe, pentru cã, în
ultimã instanþã, nici
Turcia ºi nici Austria nu acceptau ideea
unui stat românesc mare ºi puternic; în
ciuda rivalitãþilor dintre ele, erau foarte
grijulii sã nu aparã noi centre de putere
în aceastã zonã a Europei. Împãratul
Austriei a  fost cel care l-a trãdat, deºi
Mihai Viteazul îºi pusese mari speranþe
în el. Asasinarea Viteazului a fost fãcutã
cu ºtirea Împãratului, iar conjunctura
internaþionalã a favorizat trãdarea, al
cãrei simbol a devenit generalul Basta.

� ªi am dovedit noi pânã acum
posibilitatea însuºirii integrale a
lecþiilor istoriei?

� Cred cã da. Uneori lecþia folosirii
contextului internaþional a fost foarte
bine însuºitã de revoluþionarii anului
1848. Dupã  înfrângerea Revoluþiei prin
intervenþia armatã a imperiilor vecine
(Rusia, Turcia, Austria), conducãtorii
revoluþiei române s-au deplasat în Oc-
cident unde au desfãºurat o
extraordinarã campanie în favoarea
Principatelor Române, pentru unirea
acestora. Ei au reuºit ca la Congresul
de la Paris, din 1856, de dupã rãzboiul
Crimeii, sã se discute în mod special
situaþia  Principatelor Române, deºi ele
nu participaserã la acest rãzboi.
Congresul a decis sã fie consultatã
populaþia acestora care sã-ºi exprime
voinþa prin vot. Dupã cum se ºtie, s-a
pronunþat pentru Unirea Principatelor.
Iatã cum tocmai prin solidaritatea

doveditã, prin unitatea lor de acþiune,
liderii politici ºi cãrturarii români au
reuºit sã capteze Europa pentru ideea
Unirii, au reuºit, deci, sã-ºi impunã
punctul de vedere. O concluzie de mare
însemnãtate astãzi!

� Astãzi, când disensiunile dintre
români sunt atât de accentuate?

� Tocmai pentru cã sunt atât de
accentuate ºi pentru cã disensiunile dintre
români sunt mereu speculate de forþe
ostile care-ºi urmãresc propriile interese.
Ne amintim cã la 1600 Ieremia Movilã,
domnitorul Moldovei, aºadar un român,
s-a aliat cu polonezii pentru a-l înfrânge
pe Mihai Viteazul ºi a pune în locul sãu
pe Simion Movilã. Aºadar, el ºi-a realizat
ambiþiile de putere în defavoarea
propriului popor. Actualizând aceastã
concluzie, eu cred cã impasul în care ne

aflãm � din multe puncte de vedere � dupã
11 ani de la Revoluþie se datoreazã ºi
acestor permanente dispute între români
care depãºesc limita fireascã a
democraþiei, a responsabilitãþii.

� Concret, ce aveþi în vedere?
� Sã vã dau câteva exemple. Ne

amintim cã liderii opoziþiei din anii
1990-1996 îºi fãcuserã un obiectiv
esenþial din a denigra regimul de la
Bucureºti în faþa strãinãtãþii, ajungând
sã cearã S.U.A. sã nu acorde clauza
naþiunii celei mai favorizate regimului
�neocomunist�, ca ºi cum aceasta s-ar
fi acordat unor persoane, nu României
în întregul ei. Impactul economic a fost
extrem de important pentru þarã alãturi
de cel politic. Alt exemplu: excepþionala
mediatizare a �Pieþei Universitãþii�, a
evenimentelor din 13-15 iunie 1990 au
avut un impact negativ supra imaginii
României în lume, prezentatã ca þarã
instabilã, unde nu guvernul, ci strada
(piaþa) conduce, unde rolul principal îl
joacã instinctele primare etc. ale celor
veniþi sã facã �ordine� în Capitalã. Cei
care au susþinut Piaþa Universitãþii nu
aminteau nimic despre faptul cã aceste
evenimente aveau loc dupã alegerile
generale din 20 mai 1990, când
populaþia ºi-a prezentat opþiunile
politice în mod absolut democratic. În
fapt, s-a încercat ca � democraþia strãzii�
sã fie opusã celei autentice.

� Credeþi cã numai de aici
provine decãderea situaþiei noastre
economico-sociale pe parcursul
ultimilor 11 ani?

� ªi de aici provine, pentru cã
tocmai neluarea în considerare a
opþiunilor fireºti ale populaþiei a condus
la degradarea situaþiei de ansamblu a
României. Nu putem uita cã, prin 1997,
primul ministru al României declara cã
reprezentantul F.M.I., de fapt un
funcþionar, poate veni liniºtit în
România întrucât �Guvernul ºi-a fãcut
lecþiile�. Ce respect pot avea niºte
persoane strãine, cu un anumit rol în
organismele internaþionale, faþã de lideri
români care au o asemenea mentalitate
? Slugãrnicia nu a folosit la nimic ºi nu
va folosi nici în viitor. Din contra, o
atitudine demnã impune respect din

partea interlocutorilor.
Cred cã una dintre
lecþiile pe care ni le oferã
destinul lui Mihai
Viteazul este ºi aceea a
mândriei de a fi român.
Viteazul era un român
conºtient de valoarea lui.
Într-una din scrisorile
sale, Mihai Viteazul
spune cã putea rãmâne
liniºtit în scaunul

domnesc dacã nu-l atrãgea dorinþa de a
apãra creºtinãtatea. Deci, socotea cã el
ºi poporul român aveau un rol
european, acela de a apãra creºtinãtatea
de pãgânitate ºi a demonstrat-o la
Cãlugãreni. Este un fapt care ne cere
sã avem demnitate naþionalã, pe
mãsura înaintaºilor. Sper cã a trecut
vremea când un lider politic spunea �
ºi asta unde ? În faþa Mausoleului de la
Mãrãºeºti! � cã �istoria nu þine de
foame�. Sper în revenirea la respectul
cuvenit faþã de istoria noastrã, sã ne
recãpãtãm demnitatea naþionalã.

� Anul 2001 are semnificaþia
unor multiple comemorãri ºi
aniversãri: se împlinesc 400 de ani
de la asasinarea lui Mihai Viteazul,
180 de ani de la Revoluþia lui Tu-
dor Vladimirescu, 170 de ani de la
crearea Arhivelor Naþionale, 135
de ani de înfiinþarea Academiei
Române, 130 de ani de la naºterea
lui Nicolae Iorga, 125 de ani de la
naºterea lui Constantin Brâncuºi ºi
alte asemenea evenimente. De ce
n-am institui un  An comemorativ
Mihai Viteazul de a cãrui nobilã
însemnãtate tutelarã sã legãm toate
aceste evenimente cu o mare
încãrcãturã istoricã ?

� Aveþi dreptate, ceva în acest
sens trebuie întreprins ºi cât mai
repede, cu grija cunvenitã de a nu

dilua semnificaþia manifestãrilor prin
improvizaþie. Sã nu avem reþineri,
pentru cã  asemenea evenimente nu
sunt ºi n-au fost niciodatã �serbãri
comuniste�. Sã nu uitãm cã încã de
la 1890 , Spiru Haret cerea ca în ºcoli
sã se sãrbãtoreascã, într-un cadru
festiv, Ziua de 24 Ianuarie � Unirea
Principatelor ºi 10 Mai � Ziua
Naþionalã a României. Astãzi, la noi
asemenea momente sunt marcate cu
o anumitã reþinere, unii afirmând cã
nu trebuie sã încurajãm
�naþionalismul�. În fapt, ei fac o
confuzie gravã, care este dublatã de
o inculturã crasã. Dupã cum bine se
ºtie, în Occident, asemenea
evenimete se sãrbãtoresc cu mare
fast ºi este firesc sã fie aºa.

� În schimb, la noi, pânã ºi
manualele ºcolare le trec sub tãcere
sau chiar le persifleazã. Cum
explicaþi acestã modã sinistrã?

 � Cel puþin în privinþa Istoriei
românilor, programele ºcolare,
aprobate de Ministerul Educaþiei
Naþionele, au fost elaborate de
persoane situate, profesional ºi
sentimental, departe de Istoria
românilor. Deºi s-a pretins cã ele
ar fi fost realizate �cu concursul
unor reputaþi specialiºti�, în fapt s-a
spus un neadevãr. O dovadã în
acest sens este ºi faptul cã pentru
realizarea respectivelor programe
n-a fost solicitat nici un cadru
didactic de la Catedra de Istorie a
Românilor de la Universitatea din
Bucureºti, unde se gãsesc, într-adevãr,
cei mai buni specialiºti în materie.
În schimb au fost  solicitaþ i
specialiºti în istoria anticã a Chinei
sau a Romei, ºi acest fapt nu este
întâmplãtor. Fosta conducere a
ministerului n-a dorit prezentarea
obiectivã a istoriei naþionale, ci
minimalizarea acesteia. S-a ignorat
cu rea credinþã un fapt evident,
anume cã integrarea europeanã
înseamnã nu o lepãdare de sine, ci
datoria fiecãrui popor de a veni cu
proprii le valori ,  care sã
îmbogãþeascã zestrea materialã ºi
spiritualã a Europei. În fapt, prin
apariþia manualelor în care se
persifleazã istoria românilor, am
asistat la o reînviere a anilor �50, a
rollerismului, de pe alte poziþii, dar
cu aceeaºi patimã bolnãvicioasã de
a nega valorile noastre naþionale.

� De aceea spuneam cã ar fi
binevenitã instituirea unui An
comemorativ Mihai Viteazul:
conºtiinþa româneascã ar lua astfel
mai limpede act de sine ºi de
imperativele sale.

(Urmare din pag.1)

Pentru români,
unitatea lor naþionalã
este ca lumina ochilor

Anul Brâncuºi  Anul Brâncuºi  Anul Brâncuºi  Anul Brâncuºi

Sãrutul... erotismul, dacã doar atât ar exprima,
SÃRUTUL nu ar fi, nu ar putea fi
aceastã operã brâncuºianã una din
minunile nepereche ale sculpturii
europene moderne, culme de forþã
artisticã, un record de neatins,
nedepãºit pânã azi.

Forþa brâncuºianã, abordând
complexitatea ideilor umane
profunde, puterea ei de a crea
simbolul care a condus pânã la
simplitatea doinelor ºi baladelor
româneºti, prin limbajul puternic al
liniei abstracte a sculpturii moderne,
dãruie valoare de metaforã,
consistenþã filosoficã SÃRUTULUI.
Pentru acest motiv, perechea
brâncuºianã contopitã în Sãrut se
proiecteazã mult dincolo de eroticã.
Este motivul pentru care aceastã
operã poate exemplifica atât de
convingãtor ºi solidaritatea umanã.
Faptul cã oamenii, popoarele,
naþiunile � albii, negrii, asiaticii �
adepþi ai celor mai diferite concepte
de viaþã ar trebui sã se apropie unii
de alþii cu o asemenea îmbrãþiºare,
cu braþele deschise.

Astfel ar trebui sã se iubeascã ei,
cu puritatea dragostei adevãrate,
dezinteresate. Pentru cã omul nu este
predestinat sã trãiascã în singurãtate,

(Urmare din pag.1)
cã ceea ce a creat geniul lui Brâncuºi
dintr-un cub masiv de piatrã, dându-i
forme uluitor de curajoase ºi originale,
este aidoma unei minuni de necrezut,
o minune care ºocheazã.

SÃRUTUL brâncuºian strã-
luceºte ca soarele. Dar strãlucirea lui
încinsã nu te orbeºte. Sãrutul
brâncuºian întruchipeazã cea mai
frumoasã dintre taine, sugereazã
CONTOPIREA, beþia iubirii,
fericirea celor uniþi prin dragoste.
Pacea ºi adoraþia fericitã se
încarneazã în contururile de bãrbat
ºi femeie care, într-o tandrã

î m b r ã þ i º a r e ,
sorbind cu sete
sãrutul celuilalt, îºi
sudeazã parcã
buzele �ca douã
mure înrourate�. Ei
amintesc de
porumbeii care îºi
ating ciocurile, de
sãrutul acestora
îmbãtaþi  de dor, de
dragoste pãtimaºã.
Dar dacã în
SÃRUT s-ar
exprima doar
iubirea arzând,
senzualã, nebunã,
iubirea ca aurul
topit, prãbuºirea în
îmbrãþiºãri ce
contopesc buzele
celor doi, pârjolul,

înstrãinat, stãpânit de rãutate, de urã,
precum nici naþiunile nu s-au nãscut
pentru a trãi în vrajbã ºi suspiciune.
Împreunã � aici, acasã � în mai mica
noastrã patrie ºi, împreunã, în marea
patrie comunã � Europa, sub semnul
Omeniei dãtãtoare de viaþã, ce nu
cunoaºte prejudecata naþionalistã ºi ura
rasistã. Acesta este mesajul
SÃRUTULUI brâncuºian adresat nouã,
adresat prezentului. Cine nu ar simþi
clocotul prezentului nostru visat de
POET care condamnã vehement
�omuleþii de o clipã� cu spumã la gurã!
Cine nu ar simþi cã în sufletul nostru
lucreazã forþa ce biruie imposibilul, cã
�se contopesc în una singurã noile lumi,
noile imperii; cã milioanele de lumi vor
fi una ºi singurã ...�. În aceastã mare
�singurã lume� ne vom rãsfãþa
împreunã în dragoste reciprocã.

Oare vom apuca noi, oamenii de
azi, aceastã lume?... Un lucru este
sigur: emblema demnã, mândrã a
acestei mari ºi unice lumi a creat-o,
acum 93 de ani, Constantin
Brâncuºi, prin SÃRUTUL sãu ce
lumineazã ca soarele încins.

Iatã pentru ce ºi secolul XXI,
aflat acum la început, poate
îngenunchia în faþa mãreþiei, în faþa
geniului brâncuºian.

�1601 - 2001     �1601 - 2001     �1601 - 2001
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MIHAI VITEAZUL Cel ce nu se poate odihni
Nicolae Iorga

(...) Sunt trei sute cinsprezece ani de când cel mai aprig la
luptã ºi mai norocos la biruinþã dintre Voevozii noºtri, Mihai-
Vodã Viteazul, a perit de arma soldaþilor strãini cari luptaserã
alãturi cu dânsul în tabãra de la Turda. Trupul, batjocorit, alipit
de hoituri, înfãþiºat zile întregi cãutãturilor pline de urã ale
Ungurimii, s-a frãmântat, necunoscut, în þãrâna câmpului de
care astãzi este nedespãrþit. O inscripþie de insultã poftea, o
bucatã de vreme, pe trecãtor sã-ºi lase murdãriile pe rãmãºiþile,
neiertate nici acolo, ale Valahului.

Iar capul lui, acel cap mândru ºi fioros cap, a fost furat de
o femeie ºi de un credincios al Voevodului ca sã afle loc de
îngropare lângã rãmãºiþile pãrintelui lui, la Mãnãstirea din Deal,
de-asupra Târgoviºtei.

De atunci mortul acela de la Turda nu se poate odihni.
Ca vechiul Carol cel Mare, invocat veacuri întregi de oricine

dorea liniºtea ºi ordinea, ca Frederic Barbã-Roºie, viu pentru
aceia cari doreau sã înceapã iarãºi marile isprãvi de vitejie, ca
Matiaº Craiul ºi regele Eduard al Angliei, ale cãror nume iubite
erau legate de oricine râvnea cãtre dreptate, astfel Mihai
strãbunul a fost necontenit legat de orice avânt al nostru pentru
dezrobirea neamului, cãtre adunarea laolaltã ºi legarea pentru
totdeauna a fãrâmelor trupului nostru naþional. Biruinþa lui lu-
mina dintr-un trecut tot mai depãrtat, ºi noi o vedeam într-un
tot mai apropiat viitor. De la cântecele învãþate la ºcoalã pânã
la cel dintâi fior spre fapta eroicã a tinereþei, pânã la cugetãrile
temeinice ale bãrbatului, ale cetãþeanului cu privire la viitorul
neamului ºi pânã la pãrerile de rãu ale moºneagului cã el va
trece de pe pãmânt fãrã ca lucrul cel mare sã se fi întâmplat, el
a fost tovarãºul nostru, generaþie dupã generaþie. Uneori ne-a
zâmbit de speranþã, alte ori a încruntat asupra noastrã
sprincenele lui grozave, totdeauna ne-a arãtat cu dreapta lui,
pe care am fãcut-o de bronz, drumul cãtre sfintele noastre locuri,
cãtre moaºtele sfinte ale sale.

ªi chipul neasãmãnatului erou ºi al mucenicului celui mai
glorios a fost, veacuri întregi, pe locurile unde luptase, dominase
ºi sângerase, singura mângâiere a robilor.

Copilul de ºcoalã, opincarul valah despreþuit, hulit ºi arãtat
cu degetul, se oprea îngândurat asupra paginii din cartea de
istorie în limba strãinã în care era vorba de hoþul Mihai care a
venit ºi a adus foc ºi pradã pe plaiurile ardelene umbrite pânã
atunci, fireºte, de zâna dreptãþii.

Îl simþea undeva vãzând, pândind, pregãtindu-se.
Popa de sat, socotit ca un simplu iobag al moºiei strãine,

bietul dascãl dând puþina lui învãþãturã prin ºuri ºi bordeie,
se pierdeau uneori în mijlocul slujbei, în mijlocul lecþiei, la
gândul cã au fost vremuri mai bune, când sabia româneascã
fãgãduia altã lege ºi altã dreptate, ºi graiul lor era îndemnat
sã aminteascã numele cel oprit, în pomelnicul sufletelor ori
în povestea trecutului.

ªi obositul, flãmândul plugar, care tãia brazdã pentru
hrana altora, vedea la capãtul silinþilor sale, când sudori de
sânge-i broboneau fruntea, un tovarãº, ascuns stãpânilor,
care cu vechea lui sabie pãtatã de sânge tãia alãturi brazda
lui, adâncã brazdã, ca pentru veacuri, în care arunca din
bielºug sãmânþa luptei, sãmânþa morþii, sãmânþa rãzbunãrii.
ªi capul cel tãiat cu barda duºmanului, chivotul acela sfânt
al celor mai mari gânduri româneºti, nu se suferea înconjurat
de umeda cenuºã putredã a morþilor. Îl arunca pãmântul,
cum aruncã, se spune, rãmãºiþa acelora cari au de fãcut o
mãrturisire, de cerut o pedeapsã, de sãvârºit pe lume o
rãsplãtire. Ieºea din mormântul Voevozilor ca sã-l vedem,
ca sã ne aducem aminte de dânsul ºi pare cã în acele adâncimi
grozave ale ochilor se aprindeau lumini, ca de dorinþa de a
ne vedea ºi el pe noi, de a ne chibzui ºi cântãri, de a-ºi da
sama ce suntem în stare a face. (...)

1916

(Urmare din pag.1)

Ca sã ne aducem aminte
pierdea din supremaþia politicã ºi
economicã. În Þãrile Române, ca de
altfel în toatã Europa de la est de Elba,
slaba dezvoltare a oraºelor ºi
extinderea valorificãrii domeniilor pe
calea clãcii au dus la legarea de glie a
þãranilor, au menþinut, în mare mãsurã,
atotputernicia politicã ºi economicã a
nobilimii, a boierimii.

Preliminarii politice
în secolul XVI

Schimbãri importante s-au produs
în secolul al XVI-lea pe plan politic.
Cele douã instituþii universale ale
Evului Mediu, Papalitatea ºi Imperiul,
ºi-au pierdut din prestigiu ºi putere.

Secolul al XVI-lea a cunoscut
apariþia monarhiilor absolute ºi
naºterea doctrinei absolutismului.
Autoritatea monarhului a crescut în
urma a trei factori: impozitul perma-
nent, armata permanentã ºi înmulþirea
dregãtorilor regali.

Ca doctrinari ai absolutismului
s-au impus Niccolo Machiavelli �
considerat un Leonardo da Vinci al
vieþii publice-, Jean Bodin, Hugo
Grotius. Enunþând principiul de
suveranitate monarhicã, fãrã limite ºi
fãrã control, ca ºi obligaþia pentru
locuitori de a se supune, ideologii
absolutismului au întrezãrit pericolul
identificãrii absolutismului cu tirania.
Ei þineau sã atragã atenþia asupra
opoziþiei fundamentale dintre monarh
ºi tiran, opoziþie care fusese afirmatã
de Platon, Xenofon, Aristotel, Sf.
Toma d�Aquino. Dupã Aristotel,
regele este cel care asigurã ºi apãrã
echilibrul social, protejeazã pe stãpâni
de lãcomia supuºilor ºi pe aceºtia de
opresiunea bogaþilor; tiranul, din
contrã, urmãreºte interesul personal în
detrimentul tuturor. Tiran este - dupã
Platon - cel care are obrãznicia sã facã
într-o cetate, într-un stat ceea ce vrea.

S-au fãcut auzite în secolul al XVI-
lea îndemnuri de ridicare împotriva
tiraniei ºi a tiranilor, preconizându-se
tiranicidul. Este de observat faptul cã
prin felul în care îºi exercitau puterea
� urmând exemplul despotismului ori-
ental, întruchipat în sultanii otomani
� unii dintre domnitorii români, printre
aceºtia ºi Mihai Viteazul, erau
asemãnaþi în izvoarele istorice, interne
ºi externe, din a doua jumãtate a

secolului al XVI-lea cu tiranii, iar
guvernarea lor cu o tiranie.

Progrese însemnate au cunoscut în
secolul al XVI-lea diplomaþia, arta
confruntãrii cu armele inteligenþei ºi
tactului. S-au organizat serviciile
diplomatice, instrumente ale politicii
externe. Pânã atunci numai papalitatea
ºi Veneþia aveau agenþi diplomatici în
capitalele diferitelor state. O datã cu
secolul XVI-lea s-au înfiinþat
reprezentanþe diplomatice
permanente, cãrora li s-au adãugat
misiuni extraordinare; s-a stabilit
ierarhia diplomaticã. Au fost introduse
formule de corespondenþã diplomaticã
ºi s-au pus bazele ceremonialului di-
plomatic . A fost definit statutul
ambasadorului ºi teoretizat modul de
a-ºi culege informaþiile.

În rândul diplomaþilor se aflau
diplomaþi de carierã, dar ºi aventurieri,
care slujeau pe cel care plãtea mai mult,
oameni fãrã patrie ºi fãrã conºtiinþã.

Mihai Viteazul, în diplomaþia
practicatã, s-a bazat pe experienþa
diplomaticã româneascã, sintetizatã în
Învãþãturile lui Neagoe, care valorifica ºi
diplomaþia bizantinã, ºi a þinut, totodatã,
seama de diplomaþia europeanã a vremii,
fie ea în expresie italianã, veneþianã sau
papalã, habsburgicã, otomanã, polonã sau
rusã, spaniolã, englezã ºi francezã.

Partizan al principiului cea mai
bunã armã de apãrare este atacul, Mihai
Viteazul a desfãºurat o vastã activitate
diplomaticã. El practica diplomaþia
activã, care presupunea informaþie
promptã ºi sigurã. Trãsãturile diplomaþiei
româneºti, ridicatã la rang de artã de
Mihai Viteazul, au fost, în funcþie de
împrejurãri ºi interlocutori: mãiestria,
energia, spiritul creator, ofensiva,
flexibilitatea, imaginaþia, curajul,
devotamentul pentru interesele
româneºti ºi ale Ligii Sfinte, ca ºi ale
Europei în întregul ei.

Domnul român a apelat la toatã
gama de mijloace diplomatice:
tratative, solii, alianþe. A recrutat
oameni capabili pentru misiuni
diplomatice din rândul românilor,
saºilor, polonilor, maghiarilor,
raguzanilor, grecilor, elveþienilor ºi
ciprioþilor. Printre aceºtia s-au numãrat
Grigore Balogh, ªtefan Petnéhazy,
Ioan Bernardffi, Gh. Racz, Hector ºi
Giovanni Muralto, log. Pantazi, Dimo
Celebi, Nicolo di Luca Lovicali,
Dionisie Rali Paleologul, Ioan
Székely, Petre Grigorovici Armeanul,
Hector Vassi, sasul Schunkabung,
raguzanii Zlatarie, Marco Giovanni,
Luciano Pernica, Radu ºi Stroe
Buzescu, Danciul vornicul (tatãl lui
Matei Basarab), Luca, episcopul de
Buzãu, marele ban Mihalcea Caragea,

Stoichiþã Rioºeanu din Strâmba, Mina
Zugravul, Ioan Darahi, Aga Leca,
Giovanni de Martini Poli, Carlo
Magno, Teodosie Rudeanu.

Capitala Þãrii Româneºti a devenit
unul din centrele diplomatice europene
importante. Solii domnului român
plecau din Bucureºti ºi Târgoviºte pentru
a ajunge la Alba Iulia, Iaºi, Suceava,
Constantinopol, Adrianopol, Cracovia,
Varºovia, Kiev, Moscova, Praga, Viena,
Veneþia, în Crimeea ºi în alte locuri.

ªi dacã valoarea unei personalitãþi
politice se judecã ºi dupã valoarea
personalitãþilor contemporane lor, cu
care a tratat sau s-a confruntat, amintesc
cã Mihai Viteazul a trimis soli ºi a purtat
tratative cu monarhi puternici ca Rudolf
II, împãratul romano-german,
Sigismund III Vasa, regele Poloniei,
sultanii Murad II ºi Mehmed III, prin-
cipii Transilvaniei Sigismund ºi Andrei
Bathory, Boris Gudunov, þarul Rusiei,
Ghazii Ghirai, hanul tãtarilor din
Crimeea, papa Clement al VIII-lea, cu
mitropolitul de Târnovo Dionisie Rally,
cu ambasadorii regelui Spaniei ºi cu alþi

oameni politici importanþi ai vremii.
Pentru prima datã, în domnia lui, un
ambasador al Angliei a fost trimis în Þara
Româneascã în misiune diplomaticã.

Mihai Viteazul a folosit cu
mãiestrie dreptul de reprezentare, de
negociere ºi de a încheia tratate, drept
izvorât din faptul cã þara a reuºit sã-ºi
pãstreze organizarea statalã proprie.

Domnul român, aflat în contact cu
mediile politice ºi culturale pe care le
frecventase înainte de a ajunge pe tron,
ºi-a asigurat o pregãtire intelectualã,
care-l fãcea receptiv la noul, pe diverse
planuri, care se manifesta în lumea
europeanã: înþelegea limba diplomaþiei
vremii, limba italianã; cunoºtea limbile
greacã ºi turcã. Instrucþiunile date de
el solilor erau scrise româneºte ºi ele
afirmau drepturile poporului român în

marea comuniune a libertãþii ºi
independenþei europene.

O datã cu creºterea rolului
diplomaþiei au apãrut noþiuni noi po-
litico-diplomatice: echilibru politic,
frontierã, frontiere naturale ale unui
stat (munþi, fluvii, mãri), definirea
raportului dintre unitatea lingvisticã
ºi frontierele naturale, preconizându-
se suprapunerea graniþelor statale
peste cele etnice. Regele Franþei,
Henric al IV-lea Burbon, spunea
reprezentanþilor unei provincii recent
incluse între graniþele regatului sãu:
�Deoarece dumneavoastrã vorbiþi
franþuzeºte din naºtere, este firesc sã
fiþi supuºi regelui Franþei. Eu sunt cu
totul de acord cã limba spaniolã
aparþine spaniolilor ºi limba
germanã germanilor, dar toate
regiunile unde se vorbeºte franþuzeºte
trebuie sã fie ale mele�.

Noþiunea de patrie a pãtruns tot
mai mult în secolul al XVI-lea în
vocabularul politic; a fost teoretizat
dreptul declarãrii rãzboiului ºi al
încheierii pãcii. Alianþele au început

sã exprime mai puþin afinitãþi reli-
gioase ºi tot mai mult interese politice.
În 1536 Franþa lui Francisc I ºi
Imperiul Otoman al lui Soliman
Magnificul au stabilit relaþii diplo-
matice la nivel de ambasade. Alianþa
dintre Paris ºi Istanbul a favorizat
pãtrunderea oºtilor otomane spre
Europa Centralã ºi a slãbit forþa de
lovire a Imperiului habsburgic în vest.

Au apãrut în secolul al XVI-lea
precepte noi privind ideea de pace.
Erasmus din Rotterdam considera cã
�nu existã pace chiar injustã, care sã
nu fie preferabilã celui mai just dintre
rãzboaie�. Au fost formulate
conceptele: definirea agresorului,
libertatea mãrii, inviolabilitatea
acordurilor internaþionale. S-a
constituit, în fapt, în secolul al XVI-
lea, ºtiinþa dreptului internaþional ºi
s-a deschis calea pentru ceea ce am
numi azi opinia publicã europeanã.
Armelor diplomaþiei li s-a adãugat pro-
paganda politicã. Adevãrate birouri de
presã au luat fiinþã. Au apãrut primele
ziare politice; a crescut numãrul
pamfletelor politice; o cohortã de
secretari pentru diferite limbi contribuia
la organizarea unor campanii de presã.

Conþinutul activitãþii diplomatice
� exprimat printr-o varietate de
mijloace � viza, în fapt, lupta care se
ducea între puterile vremii pentru
supremaþia comercialã ºi politicã.

Din punct de vedere cultural, în
secolul al XVI-lea, s-a produs o dublã
transformare: cultura s-a laicizat ºi
s-a emancipat. Principalii repre-
zentanþi ºi creatori de culturã au
devenit laicii. Cugetarea a rupt cadrele
înguste ale filosofiei medievale, s-a
dezbãrat de metodele sterile ale
scolasticii ºi a luat în cercetare marile
probleme ale existenþei ºi moralei.

Reforma religioasã a promovat
limbile vorbite. Primele cãrþi religioase
în limba românã au apãrut în
Transilvania sub influenþa reformei; ele
au fost efectuate de românii tran-
silvãneni trecuþi la noua confesiune.

Anii de domnie ai lui Mihai
Viteazul au fost ºi ani de largã
rãspândire a limbii române, în locul
celei slavone, în cancelaria domneascã,
în administraþie, în scrierile laice ºi
religioase, care au cunoscut o largã
rãspândire în întreg spaþiul românesc,
contribuind la întârirea unitãþii
culturale a românilor.

(Continuare în numãrul urmãtor)

�Biruinþa lui lumina dintr-un trecut
tot mai depãrtat, ºi noi o vedem
într-un tot mai apropiat viitor�

Nicolae IORGA
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Programul
Postului de televiziune România de Mâine

Luni
19 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00    Facultãþi cu profil economic
               Economie politicã (4) 14:30 (r)

  8:50    Piaþa. Documentar
  9:15    Facultatea de Sociologie-Psihologie
               Sociologie generalã (4) 15:20 (r)

10:15  O universitate pentru mileniul III
              16:15 (r)

10:35 Facultãþile de Marketing ºi
             Management
       Matematici pentru economiºti (2)

             16:35 (r)

11:05   Denta 2001
11:10    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
              Anatomie funcþionalã (3) 17:30 (r)

12:05  Prezentare. Facultãþile din Blaj ale
               Universitãþii Spiru Haret 19:00 (r)

12:15    Facultatea de Drept

               Drept civil (3) 19:10 (r)

12:45    Lege ºi ordine. Documentar 19:35 (r)

13:10  Facultatea de Limbi ºi Literaturi
            Strãine
       Limba francezã contemporanã (1)

              20:00 (r)

14:05   Muzicã popularã româneascã
              20:55 (r)

18:30   ªtiri

Marþi
 20 martie 2001

   7:30  ªtiri (r)
   8:00   Facultãþi cu profil economic
               Economie politicã (5) 14:15 (r)

   8:45    Prezentare. Facultatea de Marketing
               ºi Comerþ Exterior 15:00 (r)
   8:55    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Statisticã economicã (1) 16:30 (r)
  9:20  Asigurãrile în economia de piaþã.
               Documentar 16:55 (r)
   9:45    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Bazele contabilitãþii (8) 17:25 (r)
10:20  Sesiune omagialã. 150 de ani de la
              naºterea lui Spiru Haret 17:55 (r)

10:45    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
               Biochimia efortului (1) 19:00 (r)
11:30  Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã
              fumat 19:40 (r)
11:45    Facultatea de Drept
               Limba românã (13)  19:55 (r)
12:45 Atelier studenþesc. Exerciþii de
             interpretare
12:55    Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
              Teoria comunicãrii (6)
13:50 Muzicã popularã româneascã
              21:00 (r)

18:30   ªtiri

Miercuri
21 martie 2001

   7:30  ªtiri (r)
 8:00 Facultãþile de Marketing ºi de
             Management
      Matematici pentru economiºti (3)
             14:35 (r)
    8:30  Prezentare. Facultatea de Management
               Financiar-Contabil 15:05 (r)
    8:40  Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Statisticã economicã (2) 15:20 (r)
  9:10 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
            Strãine
                Istorie ºi civilizaþie francezã (2)15:45 (r)
 9:40 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã
              româneascã 16:20 (r)
    9:50  Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
              Bazele informaticii (2) 16:25 (r)
10:40    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
              Anatomie funcþionalã (4) 19:00 (r)
11:25   Denta 2001 19:45 (r)
11:30 Departamentul pentru pregãtirea
             personalului didactic
             Psihologia educaþiei (1) 17:15 (r)
12:00   Prezentare. Facultatea de Sociologie-
             Psihologie 17:45 (r)
12:35  Facultatea de Sociologie-Psihologie
            Informaticã pentru sociologie (7) 19:50 (r)
13:05   Semnal editorial. Sociologie 20:20 (r)
13:15 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
            Strãine
              Lingvisticã generalã (3) 20:25 (r)
13.55 Ion Luca Caragiale. Documentar
              21:10 (r)
18:30   ªtiri

Joi
 22 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
 8:00 Facultãþile de Marketing ºi de
             Management
       Matematici pentru economiºti (4)
             14:05 (r)
  8:20   Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
              Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
             14:25 (r)
  8:30   Facultãþi cu profil economic
               Economie politicã (6) 14:35 (r)
  9:10   Reciclarea prosperitãþii. Documentar
             15:15 (r)
  9:40     Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
               Biochimia efortului (2) 15:45 (r)
10:10   Semnal editorial. Sociologie 16.15 (r)
10:15   Facultatea de Sociologie-Psihologie
              Psihologia educaþiei (5) 16:20 (r)
10:45 �Cuvinte potrivite� � Memento
             Tudor Arghezi 16:50 (r)
11:05   Facultatea de Drept
               Limba românã (14) 17:05 (r)
12:10 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
             19:00 (r)
12:25   Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
               Teoria comunicãrii (7)  19:10 (r)
13:15   Prezentare. Facultatea de Filosofie ºi
             Jurnalisticã 20:00 (r)
13:35   Facultatea de Drept
              Drept civil (1) 20:20 (r)
14:05   Autografe muzicale 20:50 (r)
18:30   ªtiri

Vineri
 23 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
  8:00    Facultatea de Sociologie-Psihologie
       Informatica pentru sociologie (8)
              14:20 (r)
  8:30  Prezentare. Facultãþile din Braºov
       ale Universitãþii Spiru Haret
             14:50 (r)
 8:50  Departamentul pentru pregãtirea
              personalului didactic
              Psihologia educaþiei (2) 15:10 (r)
 9:20   Sesiune omagialã. 150 de ani de la
              naºterea lui Spiru Haret 15:45 (r)
 9:50  Facultatea de Limbi ºi Literaturi
             Strãine
              Lingvisticã generalã (4) 16:10 (r)
10:55    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Bazele contabilitãþii (9) 17:15 (r)
11:20  Comerþ cu amãnuntul. Documentar
             17:45 (r)
11:50    Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
               Biochimia efortului (3) 19:00 (r)
12:20   Denta 2001 18:17 (r)
12:25  Facultatea de Limbi ºi Literaturi
            Strãine
       Limba francezã contemporanã (2)
             19:25 (r)
12:55 Istorie ºi civilizaþie englezã (3)
             19:55 (r)
13:30   Dracula, mit ºi istorie.  Documentar
              20:35 (r)
13:50   Horã româneascã 20:50 (r)
18:30   ªtiri

Sâmbãtã
 24 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)
 8:00 Facultãþile de Marketing ºi de
             Management
       Matematici pentru economiºti (5)
             14:45 (r)
  8:25    Prezentare. Facultãþile din Constanþa
       ale Universitãþii Spiru Haret
             15:15 (r)
  8:40    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Bazele informaticii (3) 15:25 (r)
  9:20   TVRM. Repere ºi coordonate
  9:30    Facultãþi cu profil economic
               Economia politicã (7) 16:10 (r)
10:25  Asigurãrile în economia de piaþã.
              Documentar 17:05 (r)
10:50    Facultatea de Management Financiar-
             Contabil
               Statisticã economicã (3) 17:35 (r)
11:25   Telemeridian. O carte de referinþã:
       Starea naþiunii 2000. România
            încotro?
11:55  Facultatea de Limbi ºi Literaturi
            Strãine
              Lingvisticã generalã (6)  19:00 (r)
12:35 Literatura românã paºoptistã.
              Documentar 19:40 (r)
12:55   Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
               Teoria comunicãrii (8) 20:00 (r)
13:45   Nemuritorul Jazz (1)  20:20 (r)
18:30   ªtiri

Duminicã
25 martie 2001

  7:30   ªtiri (r)

  8:00    Facultatea de Drept

              Drept roman (9) 14:10 (r)

  9:05   Prezentare. Facultãþile din Câmpulung

              Muscel ale Universitãþii Spiru Haret

             15:20 (r)

  9:15 Facultãþile de Drept ºi de Limbi ºi

             Literaturi Strãine

             Introducere în informaticã (1)  16:30 (r)

 9:45 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã

            româneascã

  9:50    Facultatea de Drept

              Drept civil (2)  16:55 (r)

10:20   Lege ºi ordine. Documentar 17:25 (r)

10:45    Facultatea de Management Financiar-

             Contabil

               Bazele informaticii (4) 17:50 (r)

11:15   Secvenþe studenþeºti

11:25 Facultatea de Limbi ºi Literaturi

            Strãine

       Limba germanã. Curs practic (1)

             19:00 (r)

12:00   În lumea lui �nenea Iancu�  19:30 (r)

12:40  Facultatea de Limbi ºi Literaturi

            Strãine

              Lingvisticã generalã (6)  20:10 (r)

13:20   Nemuritorul Jazz (2) 20:50 (r)

18:30   ªtiri

Anul
Brâncuºi

Cocoºul salutând
Soarele (1941)
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În sprijinul pregãtirii studenþilor
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

� Ion Tudosescu                       Tratat de ontologie (vol.I) (anul II)
� Ioan Roºca                Filosofie modernã (vol.II). Luminismul ºi filosofia clasicã
                                                 germanã (anul II)
� Ioan Roºca                            Introducere în axiologie (anul III)
� Ioan Ivanciu                          Filosofia lui P. Ricoeur (anul IV)
� Marin Þurlea                        Filosofi contemporani occidentali (anul III)
� Marin Þurlea                        Filosofia analiticã  (texte, analize ºi comentarii) (anul III)
� Gheorghe Cazan                  Filosofia anticã (anul I)
� Gheorghe Cazan                  Filosofie româneascã (anul III)
� Aurel Cazacu                        Metodica predãrii disciplinelor filosofice (anul III)
� Loredana Boºca                   Filosofia medievalã (anul II)
� Dumitru Gheorghiu            Logicã generalã (vol.2) (anul I)
� Cornel Popa                         Sisteme logice (anul II).
� Vasile Mihai                          Istoria religiei (vol.1) (anul I)
� Valeriu Râpeanu                  Stilistica presei române (anul II)
� Valeriu Râpeanu                  Orientãri în cultura românã contemporanã  (anul IV)
� Vasile Traciuc                      Iniþiere Radio-TV (anul II)
� Lucian Chiºu                        Introducere în sistemul mass-media (anul I)
� Mihai Cernat                        Conceperea ºi elaborarea ziarului (anul II)
� Popescu Grosu Eugenia      Publicisticã radio (anul III)
� Pamfil Nichiþelea                  Agenþii de presã (anul IV)

� Preþul  urmeazã sã fie stabilit în funcþie de tirajul comandat  ºi de rata inflaþiei.
� La înscrierile anticipate se acordã o bonificaþie de 30%.
� Înscrierile se fac la Secretariatul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã.

Cursuri ºi alte lucrãri didactice
care urmeazã sã aparã
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Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
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efectuat de Institutul

de Sociologie ºi Opinie Publicã
(ISOP)

al Fundaþiei România de Mâine

ÎN DEZBATEREA
SPECIALIªTILOR

(3-7 ianuarie 2001)

Reafirmare a ideilor
majore ale gândirii
economice româneºti
privind agricultura

Prof.univ.dr. Victor AXENCIUC

(Continuare din numãrul trecut)

Din perspectiva celor amintite
în numãrul precedent al revistei,
menþionãm cã ºi în perioada
interbelicã, un punct comun în
statutele partidelor politice, de la
dreapta pânã la stânga orizontului
politic, �agrariene� sau �industria-
lizante�, cooperaþia þãrãneascã
figura în forme ºi modalitãþi parti-
culare concepþiei fiecãrui partid.

Constant Georgescu, persona-
litate a Partidului Naþional Liberal,
concepea ºi demonstra rezolvarea
problemelor agrare critice, ale eco-
nomiei naþionale, prin cooperaþie:
�Cercetând problema agriculturii
sub toate aspectele sale � afirma
acesta � am ajuns la concluzia cã
organizarea raþionalã a agriculturii
româneºti nu este posibilã decât în
sistem cooperativ... În concepþia
rezolvãrii în întregime a problemei
agrare am ajuns la singura soluþie a
organizãrii raþionale a agriculturii
româneºti: organizarea prin coope-
raþie� (Constant Georgescu, Orga-
nizarea agriculturii prin coopera-
þie, Bucureºti, 1935, p.293).

Întreaga gândire economicã
româneascã ataºatã economiei de
piaþã, concepea cooperaþia ca un
sistem lucrativ, în care conþinutul-
proprietatea, rãmânea particularã,
 iar forma de exploatare devenea
comunã, �Cultura pãmântului în
asociaþiune � scria C. Ianculescu �
atâta timp cât nu tinde sã suprime
proprietatea individualã, ca în Rusia,
ºi nici interesul individual, rãmâne
una din soluþiile cele mai eficace ºi
cele mai urgente care se pot lua în
scopul ridicãrii economice a clasei
rurale ºi a economiei naþionale� (C.
Ianculescu, Problemele agrare ºi
dezvoltarea industrialã a României,
Bucureºti, 1934, p.59).

La imperativul adoptãrii forme-
lor asociative în viaþa þãrãnimii
insistã ºi I.N. Angelescu, unul din
economiºtii români importanþi, fost

rector al Academiei de înalte studii
comerciale ºi industriale. �În
agriculturã, peste tot cooperaþia se
impune. Nu numai cã cooperaþia are
un domeniu vast în lumea micilor
agricultori � foarte numeroºi din
cauza lipsei de concentrare a exploa-
tãrilor �, dar le dã atâta putere, încât
înfrâng în concurenþã marea exploa-
tare�. (I.N. Angelescu, Cooperaþia
ºi socialismul în Europa, Bucu-
reºti, p.186).

Nicolae Cornãþeanu, director,
al Institutului de Cercetãri
Agronomice din România, care în
deceniul patru al secolului XX a
desfãºurat cele mai importante
cercetãri agrare ºi sociologice
asupra vieþii ºi activitãþilor, a
capacitãþii ºi rentabilitãþii
diferitelor categorii de gospodãrii
þãrãneºti, scria în 1939, în calitate
de ministru al Agriculturii: �For-
mula idealã e aceia a asocierii
loturilor, pentru a realiza o
suprafaþã mare, pe care sã se poatã
întrebuinþa mijloace perfecþionate
de producþie, cum ºi un asolament
mai bun. Pãmântul nostru muncit
mai bine poate da la unele culturi,
producþie dublã. Asociaþia þãrã-
neascã ar putea face minuni
(N. Cornãþeanu, Intervenþia statu-
lui în domeniul agriculturii ,
Bucureºti, 1939, p.6). Cuvinte care
au fost scrise cu peste ºase decenii
în urmã, dar corespund perfect
vremurilor ºi cerinþelor de azi.

O privire criticã a unuia dintre
cei mai importanþi economiºti româ-
ni, asupra cooperaþiei interbelice este
exprimatã de Mihail Manoilescu:
�Deºi noi nu socotim cooperaþia ca
un mijloc de anvergurã atât de mare
încât sã poatã rãspunde tuturor
problemelor complexe care se pun
astãzi în satele noastre, credem totuºi
cã, dacã ar fi existat o aplicare sincerã
ºi serioasã a metodelor cooperatiste
s-ar fi ajuns ºi la noi la rezultate con-
crete remarcabile, pe linia ridicãrii
þãrãnimii (M. Manoilescu, Rostul ºi

destinul burgheziei româneºti,
Bucureºti, 1942, p.181).

În sfârºit, este necesar sã se
cunoascã ºi opinia celui mai mare teo-
retician ºi specialist român în dome-
niul cooperaþiei, a cãrui operã este
cunoscutã ºi studiatã în multe þãri
din lume � profesorul Gromoslav
Mladenatz. În studiul sãu asupra
cooperaþiei din vol.IV al Enciclo-
pediei României, el explicã: �Coo-
perativa agricolã menþine proprie-
tatea individualã a pãmântului, cu
toate avantajele de ordin economic,
cultural ºi social care decurg de aici.
Ea însã oferã agricultorului mãrunt
avantajele exploatãrii în mare. Coo-
peraþia reprezintã deci forma optimã
de economie agricolã� (p. 634).

În perioada interbelicã coope-
raþia se dezvoltã, sporeºte numãrul
unitãþilor ºi al membrilor coopera-
tori, se diversificã în forme cores-
punzãtoare nevoilor populaþiei.

Subordonarea organelor de
conducere ale cooperaþiei de cãtre
interesele politice electorale,
concepþia ºi criza agrarã prelungitã
� 1929-1936 � slãbesc considerabil
organismul cooperatist. Cu toate
acestea, în anul 1938 funcþionau în
total 8983 unitãþi cooperative, cu un
capital de 2076 mil lei ºi 1445 mii
membri care, raportaþi dupã numãrul
capilor de familie, echivalau cu cca.
32% din populaþia þãrii.

În consecinþã, cu efortul de
propagare a cooperaþiei ºi aria de
cuprindere, chiar dacã funcþiona-
litatea ei era acuzatã de dereglãrile
provocate de amestecul nociv al unor
factori din afara ei, cele expuse mai
sus pot forma imaginea preocupãrilor
largi, teoretice ºi practice de asociaþie
dintre cele mai remarcabile în viaþa
socialã româneascã.

Apare astfel o perfectã concor-
danþã istoricã între soluþia formei
asociative pentru agricultura
þãrãneascã, dezvoltatã ºi aplicatã în
prima jumãtate a secolului XX
(pânã la 1997) ºi opþiunea opiniei
publice româneºti la începutul

secolului XXI, evidenþiatã de
sondajul Institutului de Sociologie
ºi Opinie Publicã al Fundaþiei
România de Mâine, pentru agricul-
tura nou parcelatã a României; se
dovedeºte cã la situaþii econo-
mico-sociale asemãnãtoare con-
ºtiinþa publicã reacþioneazã prin
remedii asemãnãtoare.

De altfel, în obiectivele strategice
ale noii conduceri a þãrii, prin
cuvântul preºedintelui sãu, s-a
subliniat necesitatea grupãrii micilor
producãtori agricoli în organizãri
asociative pentru dezvoltarea
agriculturii, ceea ce constituie ºi
opþiunea majoritãþii populaþiei.

Orã de seminar la anul I al
Facultãþii de Istorie
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Permanenþe româneºti

Natura valorii
în concepþia lui

Petre Andrei
Felul în care este înþeleasã

natura valorii depinde de modul în
care este explicatã geneza acesteia.
În anul 1918, an în care Petre
Andrei ºi-a susþinut ca disertaþie de
doctorat lucrarea Filosofia valorii,
predominau explicaþiile psihologiste
date genezei ºi naturii valorii, prin
care valoarea era pusã în dependenþã
de subiect, de stãrile lui psihologice.
Nu lipseau nici concepþiile obiecti-
viste, care, dimpotrivã, originau valo-
rile în lucruri, în însuºirile acestora
demne de preþuit. P.Andrei însuºi
clasificã orientãrile axiologice ante-
rioare în trei categorii: 1) psihologiste,
2) obiectiviste ºi 3) teoria simþirii
intenþionale a lui Max Scheler. În
concepþiile psihologiste distinge,
din nou, douã poziþii: cea emoþiona-
listã, care fundamenta valorile pe
sentiment, ºi cea voluntaristã, care
origina valorile în voinþã. Într-o ma-
nierã proprie, concepþia lui Scheler
se circumscria, la rândul ei, poziþiei
emoþionaliste, cu precizarea cã el
punea valorile în dependenþã nu de
orice sentiment, ci numai de senti-
mentele intenþionale, orientate.

Criticând orientãrile psiholo-
giste, P.Andrei observã cã, pe de o
parte, acestea ignorã importanþa
obiectului, iar pe de altã parte, rela-
tivizeazã valorile, întrucât le core-
leazã cu elementele subiective indi-
viduale ºi contingente.

Fãrã a nega importanþa elemen-
telor afective sau a celor volitive în
constituirea valorii, P.Andrei încearcã
sã depãºeascã psihologismul,
punând în evidenþã rolul axiologic
al elementului logic, care este apt
sã confere valorilor universalitate
ºi necesitate. Totodatã, el ia în con-
siderare ºi suportul axiologic al

obiectului, fãrã de care subiectul n-ar
avea ce valoriza. De asemeni, reþine
ºi ideea lui Scheler despre existenþa
unui sentiment a priori al valorii,
fãrã a mai admite însã cã ºi
obiectele acestei dispoziþii ar fi date
apriori. În consecinþã, ajunge la
urmãtoarea definiþie-caracterizare:
�Dupã noi, valoarea e o dispoziþie
inerentã spiritului, care are ca
formã fenomenalã de manifestare
raportul funcþional al unui subiect
cu un obiect, obiectul fiind un motiv
pentru actualizarea dispoziþiei
psihice de valoare. Natura acestei
dispoziþii psihice a fenomenului
valorii nu se poate reduce numai
la sentiment ºi voinþã, cãci ea este
un complex sufletesc în care intrã
toate elementele psihice. Noi
credem cã fenomenul valorii e un
sentiment ce întovãrãºeºte o jude-
catã ºi care cautã sã concretizeze
obiectul sãu sub forma unui scop�.

Din formularea amintitã subliniez
de la început ideea cã fenomenul
valorii e un complex sufletesc, cât ºi
faptul cã, în acest fenomen complex,
sentimentul însoþeºte o judecatã, ceea
ce presupune o anterioritate logicã a
judecãþii, precum ºi teza cã sentimentul
tinde sã ia forma unui scop realizat,
ceea ce implicã ºi prezenþa voinþei.

Luând în atenþie accentul pus de
P.Andrei pe elementul intelectual,
profesorul Alexandru Boboc,
remarca: �Autorul Filosofiei valorii
rãmâne, oarecum, ca ºi Rickert, mai
mult la discutarea valorii teoretice
decât a valorii în genere�. Amintita
remarcã lasã sã se înþeleagã cã la
P.Andrei valoarea teoreticã apare ca
valoare în genere sau ca model
pentru celelalte valori, înþeles care
mi se pare îndreptãþit. Mai recent,

plecând de la acelaºi accent pus de
P.Andrei pe elementul logic al
oricãrei valori, profesorul Marin
Aiftincã opina: �Ni se pare cã
tocmai acest element intelectual,
fãrã a fi exclusivist, devine, în
ultimã instanþã, centru gravitaþional
al teoriei axiologice elaboratã de
P.Andrei, ceea ce îl deosebeºte de
filosofia kantianã ºi neokantianã ºi
lãrgeºte perspectiva raþionalistã în
filosofia contemporanã a valorilor�.

Personal, voi încerca sã circum-
scriu aprecierile amintite, în fond
valabile, într-o perspectivã mai cu-
prinzãtoare, în care, dupã opinia
mea, în explicarea genezei ºi naturii
valorilor, P.Andrei pune un accent
cel puþin la fel de puternic nu numai
pe elementul logic, ci ºi pe elementul
afectiv ºi chiar pe cel volitiv.

Mai întâi, voi reda consideraþiile
lui P.Andrei care îndreptãþesc
accentul pus de el ºi de comentatorii
sãi pe elementul logic. În primul
rând, deºi pleacã de la considerentul
cã, �din punct de vedere psihologic
între funcþiunile fundamentale nu
este vreun raport de reducere
cauzalã�, totuºi, bazat pe datele
psihologiei lui Wundt, admite o
anumitã dependenþã a sentimentului
faþã de senzaþie ºi gândire ºi a
voinþei faþã de sentiment, ca ºi,
implicit, de gândire. În acest sens,
afirmã, pe de o parte, cã �se ºtie din
psihologie cã orice  sentiment are
o supoziþie necesarã, o reprezentare;
se poate totuºi ca un sentiment sã
aibã ca supoziþie o judecatã�, iar pe
de altã parte, cã �voinþa realizeazã
valori determinate de sentiment�,
astfel cã �intensitatea dorinþei de
realizare a unei valori depinde de
sentimentul valorii�. În lumina

cunoºtinþelor psihologice amintite,
apreciazã cã �dintre cele douã mari
concepþii opuse, concepþia emoþio-
nalistã e ceva mai largã ºi cuprinde
oarecum pe cea voluntaristã�, dar
adaugã critic cã ambele sunt unilate-
rale. Aºadar, un prim motiv pentru
care nu acceptã emoþionalismul e
acela cã sentimentul nu e originar.
În al doilea rând, el adaugã: �Pe
lângã aceasta, nu se poate admite
în mod absolut sentimentul ca bazã
a valorii, cãci nu orice sentiment
indicã ºi o valoare�, ci, aºa cum
susþinea Meinong, pe care îl invocã
aprobativ, valoarea e imanentã
�numai sentimentelor reprezen-
tative, adicã numai acelora care
întovãrãºesc o judecatã�.

S-ar pãrea cã argumentele
amintite sunt suficiente pentru a
conchide cã P.Andrei susþine un
primat al elementului logic în
geneza ºi natura valorii. Iatã însã ºi
argumentele care denotã cã autorul
Filosofiei valorii pune un accent cel
puþin la fel de tare pe elementul
afectiv ºi chiar pe cel volitiv. În
primul rând, el considerã cã
sentimentul, deºi derivat în raport
cu elementul intelectual, este
împreunã cu acesta, primordial în
cunoaºterea prin care se constituie
valorile. În acest sens, consider cã
este foarte importantã precizarea
adusã de el, dupã care �toate aceste
sentimente ce întovãrãºesc procesele
gândirii ºi ale cunoaºterii sunt
sentimente logice, adevãraþi pionieri
ai cunoºtinþei, întrucât ele premerg
cunoaºterii�. Astfel de sentimente,
exemplificã el, sunt cele de plãcere,
de neplãcere, de contrarietate, de
necesitate etc. Precizarea amintitã
este foarte importantã pentru cã, de

vreme ce sentimentele respective
premerg cunoaºterii, rezultã, deºi
P.Andrei nu conchide aceasta expres,
cã asemenea sentimente sunt ele
însele apriori, ca ºi formele logice de
care sunt legate ºi împreunã cu care
constituie premise ale oricãrei valori.
Prin urmare, sentimentele �repre-
zentative� sunt secundare numai în
raport cu elementele logice, dar nu
ºi în raport cu valorile. În al doilea
rând, ca ºi Max Scheler, ºi P.Andrei
recunoaºte existenþa unei dispoziþii
a priori cãtre valoare, dispoziþie de
tip afectiv. În al treilea rând, ºi în
legãturã cu voinþa, activã în cea mai
mare mãsurã în instituirea valorilor
morale ºi, în genere, în procesul
valorificãrii, P.Andrei va preciza cã
este vorba de o voinþã raþionalã ºi
deci apriori, degajatã de mobiluri
empirice, relative.

Personal, consider cã perspectiva
emoþionalistã asupra naturii valorii
este mai îndreptãþitã decât cea
logicistã. În acest sens, cred cã nu
trebuie confundat planul strict logic
cu cel valoric, în speþã adevãrul logic
ºi valoarea de adevãr. În realitate,
adevãrul formal este totuna cu
structura logicã a adevãrului, iar
aceasta se impune minþii noastre fie
cã o conºtientizãm, fie cã nu, în timp
ce adevãrul ca valoare presupune
atitudinea noastrã apreciativã faþã
de adevãrul logic-formal ºi, deci, un
ataºament total, nu numai intelectual,
ci ºi, în primul rând, afectiv, cãci
prin natura sa, preþuirea a ceva este
de ordin sentimental.

În concluzie, perspectiva lui P.Andrei
asupra naturii valorii cuprinde atât un
fundal logicist, prin considerarea carac-
terului originar al elementului intelec-
tual, cât ºi un prim plan care îmbinã
logicismul cu emoþionalismul aprio-
rist ºi chiar cu voluntarismul apriorist
prin admiterea aprioritãþii celor trei
facultãþi sufleteºti ºi calitatea lor de
premise necesare ale valorii.

Din viaþa Universitãþii Spiru Haret
Orã de curs la anul IV al Facultãþii de Geografie. Cursul  Sisteme logice, la anul II, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Prof.univ.dr. Ioan ROªCA
Decanul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã
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