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Acad.prof. ªtefan ªTEFÃNESCU
Þãrile Române, deºi nu se aflau
în afara proceselor care se
manifestau pe plan european, n-au
cunoscut amploarea înnoirilor care
aveau loc în statele din Centrul ºi
Apusul Europei. Dependenþa
Þãrilor Române faþã de Poarta
otomanã ºi situaþia din Imperiul
otoman explicã de ce o serie de
schimbãri în structurile socioeconomice din spaþiul românesc nu
au dus la rezultatele la care
schimbãri similare au contribuit în
Apusul Europei la tendinþa de
modernizare a societãþii.
Obligaþiile rezultate din
dependenþa politicã ºi economicã
a Þãrilor Române faþã de Imperiul
otoman fãceau ca o bunã parte din
substanþa economicã a lor sã fie
îndreptatã în afara hotarelor.
Pe fondul gravei crize
economice ºi politice, care s-a
manifestat în Imperiul otoman spre

sfârºitul secolului al XVI-lea ºi în
contextul organizãrii, din iniþiativa
papei Clement al VIII-lea, a unei
noi cruciade împotriva turcilor s-a
produs resurecþia româneascã sub
conducerea lui Mihai Viteazul.
Conºtient cã nu poate duce
decât politica pe care o permitea
puterea þãrii, Mihai Viteazul a cãutat
la începutul domniei  în interesul
eliberãrii þãrii de încãtuºarea
politicã ºi economicã otomanã  sã
se integreze în sistemul de alianþe
antiotomane ce se închegau.
Ideea creºtinã, în numele cãreia
se ridicaserã la luptã în secolele
XIV-XVI, Mircea cel Bãtrân, Iancu
de Hunedoara, Vlad Þepeº, ªtefan
cel Mare, a constituit, ºi la sfârºitul
secolului al XVI-lea, forþa care
includea Þãrile Române în Republica creºtinã, în lumea europeanã,
fiind totodatã, factor potenþator al
luptei lor pentru libertate.

(Vezi ºi Opinia naþionalã nr. 300)

Mihai Viteazul în definirea
programului sãu politic a invocat, nu
o datã, ataºamentul faþã de
Creºtinãtate ºi ºi-a prezentat faptele
ca decurgând din rolul ce ºi l-a
asumat de apãrãtor al Creºtinãtãþii.
Calitatea de bun creºtin  ca
trãsãturã a personalitãþii lui Mihai
Viteazul  i-a dictat angajarea în
ultima mare încercare de cruciadã
din istoria europeanã ºi i-a înlesnit
motivaþia religioasã a acþiunilor
sale politice, diplomatice ºi
militare.
A doua trãsãturã definitorie a
personalitãþii lui Mihai Viteazul a
fost asumarea responsabilã, în
calitatea lui de domnitor, a tradiþiei
politice a þãrii. Controverselor în
privinþa originii sale domneºti, el
le-a rãspuns prin afirmarea repetatã
a legitimitãþii domniei ocupate de
el, ºi, mai ales, prin faptele lui
pilduitoare de mare domnitor, continuator ºi, totodatã, creator de
tradiþie politicã.

Puþine personalitãþi ale culturii ºi
vieþii publice româneºti aveau, la
sfârºitul primului rãzboi mondial ºi în
anii când România Mare devenise o
realitate, statura ºi statutul lui N.Iorga.
Puþine  în ciuda inimiciþiilor pe care
spiritul sãu sincer, franc le crease  se
bucurau de creditul sãu moral ºi
intelectual. Puþine vãzuserã venind spre
ele atâþia tineri dintre cei ce reprezentau
generaþia tranºeelor, fie cã-i fuseserã
sau nu studenþi, fie cã-l ascultaserã
conferenþiind ori îi citiserã articolele ºi
cãrþile. Când începe, în primii ani ai
secolului, lupta pentru un ideal naþional,
N.Iorga este cel care, dupã o perioadã
de obosealã, de epigonism, de lipsã de
busolã în culturã, catalizeazã energii
intelectuale, deschide orizonturi, oferã
o perspectivã unificatoare în sensul înalt
al cuvântului.
Intrarea sa în Parlamentul care-a
urmat rãscoalelor þãrãneºti din 1907
s-a petrecut graþie dimensiunii sociale
a prezenþei sale în viaþa noastrã
publicã, graþie faptului cã el, Iorga,
devenise exponentul nu numai al unui
curent de simpatie platonicã faþã de
þãrãnime, ci al unuia care propunea cãi
ºi soluþii de îndreptare a rãului.
Discutabile, desigur, dar niciodatã
demagogice ºi niciodatã fãcând ca
principiile sã se transforme în lozinci
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Substanþialã donaþie de carte din partea Fundaþiei România de Mâine.

10.000 de volume pentru românii de dincolo de Prut

Donaþia se constituie din 132 de titluri de
manuale, cursuri universitare, materiale didactice
ajutãtoare ºi alte lucrãri, totalizând peste 10.000 de
Fundaþia România de Mâine, rãspunzând volume, în valoare de aproape 400.000.000 lei.
solicitãrii ºi iniþiativei Guvernului României, s-a Dacã la aceasta se adaugã succesive donaþii în cadrul
înscris cu promptitudine generoasei acþiuni de acþiunilor Cãrþi pentru Republica Moldova
constituire a fondului de carte ºcolarã ºi universitarã prilejuite de participarea la târguri naþionale ºi
în limba românã pentru instituþiile de învãþãmânt internaþionale de carte, valoarea donaþiilor depãºeºte
o jumãtate de miliard de lei.
ºi culturã din Republica Moldova.
Georgeta MITRAN
Directoarea Editurii Fundaþiei România de Mâine
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electorale. Ales fiind în Parlamentul
României, deputatul N.Iorga aducea cu
el o concepþie despre locul ºi rostul
þãrãnimii ºi refuza sã se înregimenteze
într-un program de circumstanþã, în
vederea inimentelor alegeri.
Lupta naþionalã, care îngloba ºi
lupta socialã, nu era cea a unui ºef de
partid, ci a unui ºef de ºcoalã spiritualã,
aºa cum l-a definit elevul sãu Nae
Ionescu, într-un articol din Cuvântul,
pe care l-am aflat citat în excelenta
introducere  în realitate o adevãratã
monografie  a doamnei Bianca Valota
Cavalotti la ediþia Considerazioni
generali sugli studi storici. Demersul
naþional al lui Nicolae Iorga n-a fost
niciodatã identificat cu cel al unui ºef
de partid, al unui parlamentar, cum a
fost, sã zicem, cazul unor Take Ionescu
sau Nicolae Filipescu, ci s-a manifestat
ca un demers cultural ºi moral al unui
adevãrat intelectual. Iorga nu se adresa
unei mase fluctuante de partizani
politici, ci conºtiinþei naþionale. De
aceea cred cã esenþial pentru a înþelege
care a fost locul lui N.Iorga în primele
douã decenii ale veacului rãmâne
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(Continuare din pag. 1)
În prima fazã, planul politic al
lui Mihai Viteazul a vizat
eliberarea þãrii, înlãturarea
dominaþiei otomane, care periclita
fiinþa statalã româneascã. Domnul
român a cãutat sã prezinte interesul
statal românesc ca o cauzã a lumii
creºtine, scopul urmãrit de el fiind
transformarea þãrii sale în scut de
apãrare a întregii Creºtinãtãþi.
Totodatã, în vederea luptei
împotriva turcilor, Mihai Viteazul
a luat mãsuri pe plan intern, de
naturã sã consolideze instituþia
domniei  simbol al identitãþii
statale  ºi sã-i sporeascã veniturile;
a cãutat sã slãbeascã puterea
boierimii anarhice, considerând
valabil ºi pentru Þara Româneascã
principiul monarhiilor autoritare,
teoretizat de Neagoe Basarab cã e
vai de þara ce o stãpânesc mulþi.
A fost reorganizatã oastea, fãcând
sã creascã efectivele unitãþilor de
mercenari, oºteni instruiþi, înzestraþi
cu arme de luptã avansate.
Mãrturiile vremii subliniazã
faptul cã Mihai Viteazul þinea sã
arate cu orice prilej cã întreaga
putere se aflã în mâinile lui ºi cã
oricãrei împotriviri el îi va
rãspunde cu cele mai aspre mãsuri,
ceea ce a ºi fãcut în câteva rânduri
faþã de unii boieri opozanþi.
Succesele luptelor declanºate
împotriva turcilor în toamna anului
1594 ºi în iarna anului 1595 au

impresionat atât de mult pe
contemporani, încât teatrul de rãzboi
în care acþiona Mihai Viteazul a
început sã concentreze atenþia
observatorilor politici. Rapoartele
lor cuprindeau aprecieri cu privire
la energia manifestatã de români în
încleºtãri cu turcii ºi tãtarii, reliefând,
totodatã, calitãþile rãzboinice ale lui
Mihai Viteazul. Dupã bãtãlia de la
Cãlugãreni, ambasadorul englez la
Istanbul, Edward Barton, relata cu
admiraþie: este un lucru de mare
laudã ºi de nemaipomenitã faimã cã
ceea ce alþi împãraþi, regi ºi principi
nu au putut spera sã înfãptuiascã
vreodatã, un Mihai, cel din urmã ºi
mai sãrac dintre domnitori, sã
izbuteascã a face, zdrobind oºtirea
sultanului.
Cu anul 1596, în condiþiile unor
defecþiuni în sistemul de alianþe
creºtine, Mihai Viteazul a amplificat
dimensiunea politico-diplomaticã în
activitatea lui, fãrã sã renunþe la cea
militarã. El a cãutat sã îmbine, în
interesul consolidãrii victoriilor
obþinute, a libertãþii þãrii ºi a
restabilirii hotarului ei pe Dunãre,
acþiunea militarã ofensivã cu
tratativele de pace. Faptul cã Þara
Româneascã a ajuns sã fie factor
important de echilibru între Imperiul
otoman ºi cel habsburgic, fiecare din
aceste puteri cãuta sã-l atragã de
partea ei pe Mihai Viteazul.
Conºtient de rolul care i se
acorda de puterile angajate în
conflict, nedorind sã fie un instru-

ment în jocul de interese al
acestora, Mihai Viteazul avea sã
urmãreascã atent schimbãrile
politice, care interveneau, pentru
a-ºi clarifica în perioada 15961598 propriul sãu plan politic, pus
în aplicare în anii 1599-1600.
Perioada 1596-1598, prin
desfãºurarea evenimentelor în care
domnul român a fost implicat, s-a
dovedit hotãrâtoare pentru saltul în
gândirea lui politicã, de la medieval
la modern. Din deziluzia realizãrii
unei alianþe creºtine durabile, care
sã conducã la înfrângerea Imperiului
otoman ºi din teama cãderii þãrii sub
stãpânire otomanã s-a nãscut
hotãrârea lui Mihai Viteazul de a
înfãptui o monarhie puternicã în
spaþiul geostrategic locuit de români.
Conducãtor pragmatic, cu o
formaþie politicã cultivatã,
cunoscãtor al marilor idei ºi
frãmântãri politice ale timpului sãu,
Mihai Viteazul, pãtrunzând lucid
mersul evenimentelor, ºi-a dat seama
cã în situaþia conflictualã creatã,
marea confruntare avea loc în ºi
pentru spaþiul românesc. Puterile din
jur, atât imperiile otoman ºi
habsburgic, cât ºi regatul polon,
urmãreau nu numai creºterea
influenþei lor, ci ºi înstãpânirea în
acest spaþiu de mare importanþã
economicã ºi strategicã.
Încurajat de victoriile obþinute,
Mihai Viteazul s-a obiºnuit treptat
cu gândul, care avea sã se
transforme în idee-forþã, cã el este
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chemat, ca planurilor nutrite de
curþile monarhice vecine sã le opunã
un plan propriu, de strângere la un
loc, sub conducerea lui, a Þãrilor
Române, creând prin unirea lor un
stat românesc puternic. Se zice 
consemna regele Franþei Henric al
IV-lea, dupã cucerirea Moldovei de
cãtre Mihai Viteazul  cã Românul
este foarte tare ºi cã planurile lui
cresc potrivit cu izbânzile.
Planul dacic, conceput de
Mihai Viteazul, nãscut dintr-o
necesitate strategicã ºi politicã, era
pregãtit de o lungã evoluþie
istoricã; el avea sã se concretizeze
treptat, în conjuncturi politice
extrem de primejdioase pentru
domn, ca o reacþie româneascã la
planurile expansioniste ale
puterilor din jurul Þãrilor Române.
Informaþii istorice din medii
politice diverse atestã cã Mihai
Viteazul a avut în vedere ºi s-a
folosit de unitatea etnicã a
locuitorilor din Þara Româneascã,
Transilvania ºi Moldova ca de un
factor esenþial în construcþia politico-statalã preconizatã de el ºi
care realiza suprapunerea
graniþelor statale peste cele etnice.
Au fost istorici români, ca Victor Papacostea, sau francezi ca Jean
Hugonnot, care au comparat
politica lui Mihai Viteazul de
unificare a þinuturilor româneºti cu
sistemul de restaurare ºi unificare
promovat în Franþa de regele Henric
al IV-lea. Domnitorul român în Orient ºi regele francez în Occident au
contribuit la zdruncinarea aºezãmintelor medievale ºi au vestit
vremuri moderne.
Titlul pe care ºi l-a atribuit
Mihai Viteazul, în urma cuceririi
Transilvaniei ºi Moldovei, de
domn al Þãrii Româneºti ºi al
Ardealului ºi a toatã þara
Moldovei, crearea unei peceþi cu
stemele reunite ale celor trei þãri
române, ca ºi baterea unei
medalii de aur ºi argint care avea
pe revers chipul lui Mihai

Viteazul fãceau evidentã cristalizarea gândului nutrit de el de a
realiza în spaþiul românesc un stat
puternic. Pãrþile componente ale
acestuia aveau sã-ºi continue o
perioadã de timp formele
tradiþionale de organizare, dar
erau subordonate autoritãþii supreme al lui Mihai Viteazul.
Negocierile domnitorului
român cu împãratul Rudolf al IIlea, dupã înfrângerea cardinalului
Andrei Bathory, reluate dupã
alungarea lui Ieremia Movilã din
Moldova ne dau o idee despre
planurile urmãrite de Mihai
Viteazul. Domnitorul român
stãruia sã obþinã consacrarea
puterii sale, prin recunoaºterea din
partea împãratului a caracterului
de duratã, ereditar al stãpânirii
sale în þãrile cucerite, întemeierea
de cãtre el a unei singure dinastii
în aceste þãri.
Structurile social-economice
existente în Þãrile Române  cu o
þãrãnime împovãratã de dãri ºi de
numeroase obligaþii ºi o slabã
dezvoltare a oraºelor  ca ºi
rapidele mutaþii politice, atât pe
plan intern, cât ºi extern, l-au lipsit
pe Mihai Viteazul de forþele pe
care s-au sprijinit monarhiile absolute ale vremii ºi de rãgazul
necesar desãvârºirii operei
politice înfãptuite.
Temerea ºi invidia, intriga ºi
trãdarea ºi-au dat mâna pentru a
dãrâma întruparea unei idei, care
deranja multe combinaþii politice,
dar a cãrei forþã avea sã fie validatã
de istorie.
Unirea Þãrilor Române,
realizatã prin geniul militar ºi arta
diplomaticã a lui Mihai Viteazul,
a fãcut ca, dupã moartea lui, sã
sporeascã preocupãrile, pe plan
cultural ºi politic, de a dezvolta
ideea unitãþii româneºti. Domnia
lui Mihai Viteazul ºi creaþia lui
politicã s-au impus ca moment de
referinþã în construcþia statului
naþional român.

ACTIVITATE PRACTICÃ REMARCABILÃ
A STUDENÞILOR DE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

În largul evantai al activitãþilor
didactice cu caracter aplicativ,
implicarea studenþilor la realizarea
unor studii, sondaje de opinie, anchete
a devenit de-acum o veritabilã tradiþie,
care în fiecare an dobândeºte noi
dimensiuni, confirmând nu numai
vocaþia lor spre munca de cercetare,
dar ºi calitatea procesului de
învãþãmânt din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Ambianþa Târgului Construct
Expo, desfãºurat în perioada 14-18
martie 2001, a oferit studenþilor de la
Facultatea de Marketing ºi Comerþ
Exterior o nouã ºansã, aproape unicã,
având în vedere faptul cã colegii lor
care se pregãtesc pentru aceeaºi
profesie în alte facultãþi nu beneficiazã
de o asemenea posibilitate, de a
participa direct, pe viu, cum s-ar
spune, la acþiuni promoþionale,
realizate în cadrul târgului, intrând în
universul miraculos al relaþiilor
publice, cu vizitatorii, cu reprezentanþii unor firme care au expus. Este
un demers extraordinar, având un
dublu impact: pe de o parte, asupra
instruirii studenþilor, puºi în situaþia de
a-ºi însuºi cât mai multe informaþii cu
privire la activitatea didacticã din
Universitatea Spiru Haret, a facultãþii
lor, la dotãrile tehnico-materiale de
invidiat, pe care le au la dispoziþie, iar
pe de altã parte, la perspectivele ce le
au studenþii de la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior de a se integra, dupã absolvire, la un loc de
muncã. O adevãratã competiþie în care
selecþia valorilor ºi-a spus cuvântul,
cadrele didactice asigurând studenþilor

toate datele ºi informaþiile necesare
care oferã imaginea complexã,
interdisciplinarã a activitãþii ce se
desfãºoarã în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, dimensiunile patrimoniului material pus la dispoziþia celor
ce studiazã aici, accentuându-se acele
elemente de larg interes pentru
potenþialii studenþi.
Standul Universitãþii Spiru Haret,
amenajat special în cadrul Târgului
Construct Expo a oferit spaþiul necesar
pentru desfãºurarea unor sondaje de
opinii, interviuri, anchete, discuþii, pe
care studenþii le-au realizat pe întreaga
perioadã a târgului. Aspectele abordate
s-au înregistrat într-o fiºã, iar cu
ajutorul bazei de date obþinute se vor
putea mãsura audienþa standului nostru,
persoanele fizice ºi juridice cu care se
intrã în dialog, propunerile fãcute, toate
acestea fiind procesate la calculatorul
cu care a fost dotat standul.
În aceeaºi perioadã, studenþii au
efectuat o valoroasã cercetare de marketing pe o temã de mare actualitate 
Profilul economistului de succes  tânãr
absolvent al Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior, cu ºanse reale de a fi
angajat într-o unitate economicã.
Urmãrind sã realizeze o imagineportret a unui economist competent,
performant, pe care orice firmã ar fi
tentatã sã-l angajeze imediat,
cercetarea de marketing ºi-a propus
sã dobândeascã acele trãsãturi
caracteristice, acele calitãþi care ar
putea proba o astfel de pregãtire,
dând rãspunsuri plauzibile la posibile
întrebãri, cum ar fi: ce criterii stau la
baza selecþiei candidaþilor, ce nivel

de cunoºtinþe teoretice ºi deprinderi
practice trebuie sã aibã tinerii
economiºti, ce calitãþi ale personalitãþii lor ar putea interesa mai mult,
ce abilitãþi n-ar trebui sã lipseascã din
procesul de instruire a lor? Fireºte,
informaþiile obþinute n-au constituit
un scop în sine, ci ele au fost orga-

LA TÂRGUL
CONSTRUCT
EXPO
nizate într-o bazã de date, care vor
permite identificarea posibilitãþilor
de plasare a absolvenþilor Facultãþii
de Marketing ºi Comerþ Exterior ºi,
în general, a facultãþilor cu profil economic. În acest sens, au fost asigurate
dotãrile necesare-chestionarele
multiplicate, un eºantion reprezentativ de 1248 firme intervievate, pe
întregul an expoziþional, de la
ROMEXPO, de cãtre studenþiioperatori de interviu. Aºa încât, se
poate spune, fãrã sã exagerãm, cã
acest studiu se constituie într-un
convingãtor argument pentru a
demonstra implicarea Universitãþii
Spiru Haret în dificilul demers de
sprijinire a studenþilor pentru a fi
plasaþi pe piaþa forþei de muncã,

pentru a cunoaºte din timp oportunitãþile ºi a se familiariza cu exigenþele viitoarelor locuri de muncã.
Cât de întins a fost registrul
tematic al genurilor de activitãþi
desfãºurate de cãtre studenþi în cadrul
Târgului Construct Expo o dovedeºte
faptul cã ei au fost pregãtiþi pentru a
acorda consultanþã gratuitã în
domeniile: limbi strãine (englezã,
francezã ºi italianã), asistenþã la
cerere, în cadrul unor negocieri
între diferiþi parteneri români ºi strãini
(eventual translaþie). De asemenea, în
domeniul marketingului au fost
expuse metode ºi mijloace moderne
de promovare, accesibile întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii, precum ºi
în domeniul comerþului exterior.
Pentru a se putea edifica cât mai
bine asupra condiþiilor oferite de
Universitatea Spiru Haret de pregãtire
solidã, complexã a studenþilor, pe un
suport video s-au prezentat imagini
care redau, în termenii cei mai
concreþi, condiþiile tehnico-materiale
excelente de care beneficiazã aceºtia,
amfiteatrele, sãlile de curs,
laboratoarele, cãminele, pe de o parte,
iar pe de altã parte, imagini care
oglindesc complexa paletã de
activitãþi didactice, de cercetare
ºtiinþificã, culturale ce se desfãºoarã
în cadrul universitãþii noastresimpozioane, pe cele mai diferite
teme de importantã actualitate sau
jubiliare, de evocare a vieþii ºi operelor
unor mari savanþi, oameni de culturã,
istorici, filosofi, sociologi, economiºti
etc., sesiuni ºtiinþifice ale cadrelor
didactice ºi ale studenþilor, întâlniri

ale studenþilor cu ilustre
personalitãþi, decernãri de premii
sau distincþii. În acest scop, studenþii
au avut la dispoziþie un aparat tv cu
ecran mare, un aparat video, casete cu
înregistrãri ale unor imagini semnificative din aceastã atractivã tematicã.
Preocuparea constantã a conducerii Universitãþii Spiru Haret, pentru
a asigura studenþilor manuale, cursuri,
note de curs, teste grilã, studii de caz
a fost convingãtor reflectatã de
Standul de carte, care a expus, într-un
spaþiu bine delimitat, cele mai
reprezentative titluri de carte editate
de Editura Fundaþiei România de
Mâine, unele prezentate în paginile
revistei Opinia naþionalã, care a putut
fi ºi ea consultatã la acest stand.
Am încercat sã surprindem câteva
momente din activitatea care s-a
desfãºurat în cadrul Târgului Construct Expo de cãtre studenþii
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ
Exterior ºi tot atâtea dovezi relevante
pentru cei ce-ºi doresc sã devinã
studenþi ai Universitãþii Spiru Haret,
care atestã complexitatea procesului
instructiv educativ, dimensiunile
dotãrilor tehnice, diversitatea
acþiunilor în care sunt implicaþi
studenþii, pentru a dobândi o formaþie
profesionalã cât mai solidã,
competitivã, modernã. Astfel,
studenþii au oferit ei înºiºi celor
interesaþi informaþii pertinente, de la
sursã, cu privire la credibilitatea ºi
performanþa activitãþii de la
Universitatea Spiru Haret, la deschiderile cãtre o perspectivã optimistã,
dupã absolvire.

Adela DEAC
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(Urmare din numãrul trecut)

Sutã-Selejan, care ne îndeamnã, atunci
când analizãm un curent de gândire,
sã-l circumscriem momentului ºi contextului istoric când a fost formulat,
opticii ºi intereselor autorilor, inclusiv
metodei de investigare, stãrii generale
a gândirii economice, respectiv,
paradigmei de la care se pleacã.
De aceea, suntem pentru o economie deschisã, dar în care sã ne
pãstrãm identitatea, fiinþa ºi cultura
naþionalã a poporului nostru ºi nu vom
putea opta pentru teorii nihiliste ºi
dizolvante în ceea ce priveºte viitorul
celor mai multe din cele 190 state ale

Ar mai putea fi ºi alte surse de finanþare,
dat fiind nevoia de stimulare puternicã
a exportului de cãtre foarte multe state?
În afarã de produsele industriale ºi
agricole, nu va trebui sã grãbim ºi
studierea tipurilor de stimulente pentru
serviciile legate de comerþ?
Avem în prezent un sistem de gândire coerent privind stimularea exportului pe subactivitãþi (cercetare-proiectare; prospectarea pieþei externe;
producþie pentru export; import de
completare; servicii de transport,
asigurare ºi bancare; activitãþi de
propagandã ºi reclamã; reþea de

Orice teorie economicã îºi are
nucleul dur, în afara caracterului ei
ºtiinþific, într-un interes macroeconomic
sau microeconomic. La sfârºitul
secolului XX ºi începutul secolului
XXI se aflã în curs de creare o nouã
ordine economicã internaþionalã,
bazatã pe procesul de globalizare al
economiei mondiale. Aceasta în planul
relaþiilor comerciale are la temelie
teoria ºi practica liberului schimb,
conform doctrinei clasice ºi neoclasice
liberale promovate de mai mult de
douã secole ºi susþinutã de þãrile
dezvoltate. La rândul lor, þãrile în curs
de dezvoltare, despãrþite de mari
decalaje pe toate planurile, propun
conceptul de parteneriat pentru
dezvoltare ºi cooperare.
România are nevoie ca la început
de secol XXI sã þinã seama de mediul
internaþional, de luarea în considerare
a acestor condiþii depinzând însuºi
viitorul naþiunii noastre. Astfel, România
trebuie sã armonizeze tendinþele internaþionale de globalizare ºi regionalizare
cu promovarea intereselor sale naþionale
fundamentale. De aceea, este nevoie
ca România sã fie activã atât în plan
teoretic, cât, mai ales, al practicii economice. Aceasta înseamnã cã trebuie sã
promovãm o gândire economicã eficientã ºi de perspectivã, conform intereselor naþionale, inclusiv cu pregãtirea
rapidã a economiei pentru integrarea
în Uniunea Europeanã ºi încadrarea pe
coordonate avantajoase în economia
mondialã.
Aceastã gândire nu trebuie sã fie
dogmaticã, ci pragmaticã ºi beneficã
pentru þara noastrã, cãci ºi Smith ºi
Ricardo au acþionat în interesul þãrii
lor. Nicãieri, niciodatã în lume, nu s-au
aplicat dogmatic ºi integral teoriile
strãine, ci ele au fost mereu adaptate
la nevoile statelor respective, indiferent
cã a fost vorba de Anglia, Franþa,
Germania, SUA sau Japonia.
În acest context este bine sã amintim
ce spunea profesorul Virgil Madgearu:
Politica economicã ca ºtiinþã, nu
poate fi cãlãuzitã de idealuri imuabile,
nemiºcãtoare, permanente Deci,
ºtiinþa politicii economice nu poate
decât sã ia cunoºtinþã de idealurile ºi
postulatele epocii respective ºi sã le
judece dupã criteriul naþional
economic, adicã sã aprecieze dacã
efectele urmãrite se realizeazã cu
cheltuielile economice minime, dacã
venitul naþional nu este influenþat în
rãu ºi dacã nu s-ar putea obþine un
venit naþional mai mare pe altã cale.
La rândul sãu, subliniind principiul
prioritãþii intereselor economiei naþionale, regretatul academician N. N.
Constantinescu arãta cã: O naþiune
fãrã o economie coerentã cu coloanã
vertebralã proprie, avantajos ancoratã
în economia internaþionalã, care sã-ºi
valorifice cât mai bine forþele creatoare, va fi totdeauna o naþiune slabã,
fãrã posibilitãþi prea mari de a se
exprima, de a se face ascultatã ºi de a
se apãra.
Precum bine este sã reþinem ºi
precizãrile eruditei profesoare Sultana
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contribuit la realizarea, în anul 1999,
a volumului valoric de 8,5 miliarde $
la export, iar în anul 2000 de 10,3
miliarde $, reprezentând cele mai
ridicate niveluri înregistrate în ultimul
deceniu. Faptul însã cã ºi în anul 1999
a continuat sã se menþinã un deficit în
balanþa comercialã a României (peste
1 miliard $), iar în anul 2000 soldul
negativ a depãºit 2,6 miliarde $, impune
o reevaluare urgentã a pachetului de
stimulente la export. În acest context,
pentru ca nivelul vânzãrilor în strãinãtate
de bunuri ºi servicii sã creascã anual
cu peste 1 miliard $ ºi sã se apropie în

Exportul

Un loc aparte în efortul
de rrelansar
elansar
e a economiei naþionale
elansare
Motto: Înainte de a dãrâma,
trebuie sã fii sigur
cã vei clãdi ceva mai bun
Plutarch

Stimularea rãspunde interesului naþional dar ...
Optimizarea ºi competitivitatea îl servesc cu adevãrat
Prof. univ. dr. Octavian Gh. BOTEZ
Conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA
lumii, respectiv, a naþiunilor ºi economiilor lor.
Pornind de la aceste considerente
ºi încercând sã dãm contur unor contribuþii la teoria generalã a stimulãrii
exportului, care ar însemna, în fapt,
inversul teoriei protecþionismului,
elaboratã în mod strãlucit de profesorul
Mihail Manoilescu acum 70 de ani,
ne-am pus urmãtoarele întrebãri
fundamentale:
Acoperã în prezent conceptul de
stimulare a exportului prin principii,
componente ºi funcþii problematica
intereselor distincte ale þãrilor dezvoltate,
în curs de dezvoltare, în tranziþie ºi a
celor mai puþin dezvoltate, þinând
seama de decalajele uneori enorme
dintre acestea?
Tipologia de o diversitate extrem
de mare a stimulentelor destinate încurajãrii exporturilor nu este nevoie, sã
fie mai bine sistematizatã ºi clasificatã?
Dispunem de o reprezentare
exhaustivã a resurselor de finanþare
clasice a stimulãrii exportului cu
eforturi interne ºi participare externã?

comercializare de servicii ºi asistenþã
tehnicã în strãinãtate)?
Existã formule suficiente de cuantificare a avantajului economic obþinut ca
urmare a efortului de stimulare a exportului?
Rãspunsul exhaustiv la aceste întrebãri s-ar constitui într-o temã de cercetare
de importanþã prioritarã pentru noi.
Aceasta deoarece a sosit momentul în
care se cere din nou sã ne spunem un
cuvânt important în teoria ºi practica
comerþului internaþional. Cu atât mai
mult cu cât, pe plan internaþional, teoria
generalã a stimulãrii exportului este un
perimetru mai puþin investigat sub
raport ºtiinþific, neajungându-se la o
teorie închegatã. Iar o cercetare bibliograficã internaþionalã preliminarã aratã
cã sunt încã foarte puþini cercetãtori
din þãri în curs de dezvoltare ºi þãri în
curs de tranziþie care au adâncit studierea
acestui domeniu important al teoriei
comerþului internaþional.
*
Ansamblul de stimulente la export
practicat de România în ultimii ani a

anul 2004 de nivelul de 15 miliarde $,
este necesar sã existe o încurajare
selectivã, având în vedere cã în anii
90 au apãrut serioase neîmpliniri pe
linia modificãrii calitãþii structurii
exportului, sporind constant livrãrile
în strãinãtate de produse cu grad redus
de prelucrare sau pe bazã de lohn, în
timp ce volumul mãrfurilor cu valorificare superioarã a materiilor prime ºi
materialelor s-a diminuat puternic. Cât
priveºte mediul de afaceri internaþional,
putem observa cã schimburile comerciale
sunt departe de a se desfãºura pe o bazã
de concurenþã perfectã, astfel cã nu
rareori se practicã subvenþii mascate
ºi preþuri de dumping, pentru pãtrunderea pe piaþa noastrã sau împotriva
mãrfurilor româneºti se aplicã mãsuri
protecþioniste dintre cele dure (taxe
antidumping).
Toate aceste aspecte existente pe
plan intern ºi extern impun o politicã
comercialã externã mai activã, mai
ofensivã a României ºi, cu prioritate,
un ansamblu de mãsuri articulate de
stimulare a exportului la început de

secol XXI, dintre care consi-derãm ca
utile cu precãdere urmãtoarele:
1. Crearea unui Fond special de
stimulare a exportului, cu prilejul
adoptãrii bugetului de stat din anul
2001 ºi în primii ani ai secolului XXI,
pentru creºterea sensibilã a volumului
creditelor pentru export ºi a altor
activitãþi promoþionale.
2. Acordarea de facilitãþi fiscale
diferenþiate la export, încurajându-se
livrãrile de produse superior prelucrate,
îndeosebi exporturile complexe, care
prezintã o eficienþã sporitã, prin cote
mai mici de impozitare a profitului,
precum ºi scutirea temporarã de taxe
vamale ºi diminuarea cotei TVA la
importurile de înaltã tehnologie, precum
ºi stimularea întreprinderilor mici ºi
mijlocii care, conform programului
guvernamental, au ca obiectiv creºterea
cu un ritm anual de 10% a exportului.
Totodatã, propunem sã fie redusã, pânã
la eliminare facilitatea de impozitare
pe profit cu cota de 5% în loc de 25%
la exportul de materii prime ºi produse
cu grad inferior de prelucrare cerute
insistent de cãtre industria româneascã.
3. Introducerea de taxe vamale la
exportul de materii prime, chiar unele
semifabricate de joasã prelucrare,
sumele încasate la bugetul de stat
urmând sã fie destinate suplimentar
Fondului special de stimulare a
exportului produselor superior
prelucrate ºi serviciilor, în activitãþi de
creditare ºi garantare a vânzãrilor în
strãinãtate, de cunoaºtere a preþurilor
de pe pieþe externe, de reclamã ºi
publicitate, de service ºi asistenþã
tehnicã ºi, îndeosebi, de încurajare a
comerþului electronic pe Internet.
4. Valorificarea în mai mare mãsurã
a facilitãþilor pentru promovarea
exportului românesc de cãtre firmele
noastre prin zonele libere, reclame ºi
publicitate, participãri eficiente la
târguri ºi expoziþii internaþionale în
strãinãtate, învãþãmânt post-liceal,
universitar ºi post-universitar performant, studii aprofundate ale pieþii
externe, programe de marketing ofensive
pe produse, grupe de produse ºi þãri.
5. Îmbunãtãþirea cadrului juridic
extern (acorduri, convenþii comerciale
etc.) multilateral, regional ºi bilateral,
prin negocieri eficiente care sã se adapteze mai bine la realitãþile ºi interesele
României la început de secol XXI.
În adoptarea acestui posibil pachet
de mãsuri supus atenþiei va trebui sã
se þinã permanent seama de flexibilitãþile
acordate României în calitatea sa de
membru al Organizaþiei Mondiale a
Comerþului, ca þarã în curs de dezvoltare ºi þarã în tranziþie, mai ales atunci
când se aflã în dificultãþi de echilibrare
a balanþei de plãþi externe.
În acelaºi context, se impun a fi respectate rigorile obligaþiilor asumate în Acordul
cu Uniunea Europeanã, în Acordul CEFTA
ºi acordurile bilaterale înscrise în Strategia
naþionalã de dezvoltare economicã a
României pe termen mediu, concomitent
cu deplasarea accentului pus pe mãsurile
de politicã comercialã a României spre cele
menite sã amelioreze competitivitatea ºi
sã faciliteze accesul produselor româneºti pe piaþa externã.

Studenþi de la facultãþile economice ale Universitãþii Spiru Haret la ore de curs ºi de seminarii
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Mircea Eliade:

Avea staturã ºi vocaþie de profet
S-au împlinit de curând opt ani de la moartea nãpraznicã
a lui Nicolae Iorga. Rugãciunile care s-au fãcut pentru odihna
sufletului lui la biserica românã din Paris ºi în alte biserici
ale emigraþiei au alcãtuit, fãrã îndoialã, singura lui
creºtineascã pomenire. Cãci numele lui Nicolae Iorga a fost
izgonit din bisericile din Þarã, aºa cum cãrþile lui au fost de
mult izgonite din biblioteci. Afarã doar dacã, în ultimul
moment, d. Chiºinevski, noul ctitor ºi îndrumãtor al
spiritualitãþii româneºti, n-a gãsit cu cale sã comemoreze
pe Iorga ca pe unul din premergãtorii celei mai tinere dintre
republicile populare sovietice...
Suntem cu adevãrat un neam fãrã noroc! Lui Mihai
Eminescu i s-au frânt aripile în pragul maturitãþii forþelor lui
creatoare; Nae Ionescu a murit când îºi vãzuse limpezinduse întreg sistemul filosofic, iar Nicolae Iorga a fost împuºcat
puþin timp înainte ca neamul întreg sã se fi prãvãlit în cea
mai cumplitã crizã pe care a cunoscut-o în întreaga ºi amara
lui Istorie. Nici nu cutezãm sã ne închipuim care ar fi fost
astãzi poziþia culturii româneºti dacã l-am fi avut pe Nicolae
Iorga alãturi. Acest uriaº neodihnit, a cãrui faimã trecuse de
mult hotarele continentului sãu, ar fi putut þine piept, el singur,
tuturor atacurilor din Þarã ºi tuturor calomniilor din
strãinãtate. Prin verbul lui înflãcãrat ºi prin producþia lui
prodigioasã ar fi înlocuit, el singur, legiunile de savanþi, de
scriitori ºi gazetari seceraþi de rãzboi sau uciºi pe îndelete în
temniþele Þãrii. N-ar fi fost absenþã, oricât de cutremurãtoare,
pe care sã n-o fi compensat prezenþa lui halucinantã. Cu
Nicolae Iorga în fruntea noastrã, n-am fi cunoscut nici una
din tristeþile apãsãtoare ale desþãrãrii, nu ne-ar fi doborât nici
o deznãdejde, nu ne-ar fi istovit nici o obosealã. ªi nu ne-am
fi odihnit niciodatã, nici noi, pânã în acea zi de sfântã
plenitudine a reîntoarcerilor ...
Aceºtia ar fi fost anii care i s-ar fi potrivit staturii
spirituale a lui Nicolae Iorga. El nu trãia cu adevãrat decât
în inima furtunii. De aceea a ºi poftit sã cuprindã, cu mintea

(Continuare din pag. 1)
articolul lui Nae Ionescu din Cuvântul, 13
august 1930, la care ne-am referit. L-am
ales tocmai pentru cã nu aparþine unui
incondiþional al lui N.Iorga  cu doi ani în
urmã Nae Ionescu desfãºurase o campanie
împotriva profesorului sãu. Nae Ionescu
vorbea despre faptul cã cel care a definit
generaþia sa a fost tocmai Nicolae Iorga:
Cel dintâi care a intuit-o ºi a formulat-o 
noi nu suntem decât glosatori!  a fost
Neculai Iorga. El ne-a definit generaþia, el
ne-a precizat drumurile. De aceea, ori pe
unde ne-am afla, alãturi de el sau ...
împotriva lui, noi, generaþia rãzboiului,
cãreia îi cade în sarcinã crearea noului stat
românesc, suntem Promoþia istoricã
Neculai Iorga. Ce reprezentãm? Primatul
spiritualului. Mai exact: depãºirea
«economicului» prin «spiritual».
Aceastã promoþie istoricã Neculai
Iorga a fost o realitate ºi a reprezentat un
moment de coalizare a tinerelor energii
româneºti pentru un þel cultural. Simbolul a
fost 13 martie 1906. Mãrturiile sunt
numeroase. Pe mãsurã ce unele vin la
cunoºtinþa noastrã, fie pagini memorialistice,
cum sunt cele ale lui I.G.Duca legate de
discursul lui N.Iorga în Parlamentul de la Iaºi
 discurs pe care omul politic liberal îl
considerã un moment istoric, deoarece a
semãnat speranþã ºi încredere în inimile
deznãdãjduite ºi demoralizate  fie scrisori
primite de N.Iorga în timpul primului rãzboi
mondial de la politicieni, dar ºi de la tineri
ofiþeri, ne dãm seama cã toate aduc
argumente pentru a proba statura unicã a
savantului în aceastã perioadã.
Ceea ce avea sã conducã pe plan politic
la alegerea sa ca preºedinte al Adunãrii
Constituante din 1918 ºi sã-i confere un rol
însemnat în formarea Blocului de partide.
Dar tot pe plan politic, va cunoaºte acum ºi
primele mari dezamãgiri: oferta deloc
elegantã  Iorga o considera adresatã în
forma cea mai jignitoare, adicã prin
intermediar  de-a ocupa un minister fãrã
portofoliu în guvernul din 29 noiembrie
1918; neincluderea sa în delegaþia României
la tratativele de la Paris ºi altele. Tocmai de
aceea vom semnala un articol care, în
formulele stilistice specifice începutului de
secol, afirma dreptul de preeminenþã a lui
Iorga pe tãrâmul luptei pentru România
Mare. Articolul, intitulat Unirea, publicat
în numãrul din 25 ianuarie 1919 al ziarului
Dacia, era semnat de Alexandru Vlahuþã,
scriitorul mai vârstnic decât Iorga: Ni s-ar
pãrea însã cã lipsim de la o datorie de
dreptate ºi de cinste profesionalã dacã, la
prãznuirea acestei zile mari, am tãcea
numele celui mai strãlucit ostaº al cugetãrii
româneºti care, mai mult decât oricare altul,
ne-a pregãtit cu mândra lui viaþã de
vitejeascã luptã, pentru ceasul acesta.
Articolul lui Al. Vlahuþã reprezintã
riposta unui intelectual împotriva amneziilor,
din ce în ce mai evidente, care se manifestau
din partea oamenilor politici faþã de N.Iorga.
Este un caz particular decurgând dintr-unul
general: politicul îºi adjudecã victoriile, uitând

lui nemãrginitã, întreaga istorie universalã; cãci numai în
ciocnirile dintre destine, numai în prãvãlirile de imperii,
numai în spargerile clocotite ale celor mai înalte talazuri pe
care le ridicaserã nebuniile ºi zãdãrniciile veacurilor, numai
în asemenea tensiuni supreme ghicea Nicolae Iorga tainele
omului ºi înþelesurile istoriei. Avea staturã ºi vocaþie de profet.
ªi nu era cu adevãrat el însuºi decât atunci când proorocea
destinul spiritual ºi misiunea istoricã a neamului nostru. Cu
toþi prezenþii, Iorga era adesea aspru, era uneori nedrept. Dar
chiar nedreptatea lui pornea tot din dragoste. O dragoste care
nu se îndreaptã niciodatã asupra omului viu  ci numai asupra
morþilor, ºi a neamului întreg. Morþii fãceau parte din veºnicia
neamului. ªi în clipa când se desprindeau de pãmânt, sufletul
lui Nicolae Iorga se înmuia de dragoste ºi vorbea de ei, de
fiecare în parte, cu o cãldurã ºi un dor cum niciodatã nu li-l
arãtase în viaþã. Viu, Nicolae Iorga nu iubea decât neamul
întreg. Dar când, în clipele de cutremurãtoare ºovãiri ale
istoriei, adulmeca primejdia neamului sãu  Iorga se înãlþa
profetic în porþile norilor ºi citea de acolo viitorul, trudinduse sã descifreze semnele destinului. În asemenea ceasuri era
neasemuit. Aºa a fãcut în 1906, aºa a fãcut la Iaºi, în anii
grei ai primului rãzboi mondial. Aºa ar fi fost ºi astãzi...

*

Cu mulþi ani înainte, Nicolae Iorga mãrturisea unuia
dintre învãþãceii sãi: Sã ºtiþi voi cã eu nici în mormânt
n-am sã mã odihnesc! Am sã fiu tot cu ochii pe voi, am sã vã
îmboldesc ºi am sã vã mustru, ca sã nu vã lãsaþi pe tânjalã,
sã nu uitaþi ce aveþi de fãcut, sã nu vã uitaþi datoria faþã de
cei care au fost ºi, mai ales, faþã de cei care vor veni!
Creºtineºte, ar trebui sã ne rugãm pentru odihna sufletului
lui Nicolae Iorga. Dar în inima noastrã stãruie nãdejdea cã
Profesorul se va þine de cuvânt ºi nu se va odihni, nu ne va
lãsa, nu ne va uita. N-a venit încã timpul.
(UNIUNEA ROMÂNÃ, DECEMBRIE 1948)

sã menþioneze ceea ce se datoreazã acþiunii
culturale, imboldurilor spirituale.
Care a fost locul lui N.Iorga în miºcarea
culturalã a anilor 20? Pentru a-l situa în
lumina adevãrului, trebuie sã ne raportãm la
radicala transformare a culturii româneºti care
a avut loc imediat dupã cel dintâi rãzboi
mondial. Realizatã prin operele unor scriitori
tineri  în preajma primului rãzboi mondial
 ºi mai puþin sau aproape deloc prin
programe ºi manifeste literare. Astfel, de la
un an la altul poezia, proza, dramaturgia,
critica, eseistica ºi, în general, toate domeniile
culturii noastre au suferit transformãri
substanþiale, devenind cu totul altele în
comparaþie cu structura lor de la sfârºitul
rãzboiului. Aceastã revoluþie a fãcut ca
literatura românã sã treacã din faza
neoromantismului întârziat ºi a unui realism
ilustrativ în cea a creaþiei de arhetipuri, sã
pãrãseascã creaþia subiectivã pentru cea

morale a lui N.Iorga se redusese simþitor. La
începutul anilor 20, N.Iorga se afla în faþa
unei noi generaþii sau a unei generaþii mai
tinere decât el, dar cu care se afla în stare de
beligeranþã încã din primii ani ai secolului.
Adicã Garabet Ibrãileanu, Eugen Lovinescu,
Mihail Dragomirescu.
Am comite însã o eroare dacã ne-am
situa pe tãrâmul locurilor comune, vehiculate
nu numai o datã, ºi anume, imaginea unui
Iorga, de o parte, ºi a culturii româneºti
imediat postbelice, de cealaltã. Ar fi imposibil
sã înfãþiºãm aici toate implicaþiile problemei,
dar cazul Lucian Blaga este semnificativ: îl
va evoca chiar scriitorul peste zeci de ani.
Primul volum al tânãrului ardelean, Poemele
Luminii, cu care se începea o nouã erã în
poezia noastrã, îi este trimis lui N.Iorga, care
va scrie o cronicã, piatrã de temelie în
receptarea acestui mare poet ºi gânditor.
Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Cezar

acum, ca ºi dupã intrarea sa în Parlamentul
din 1907, N.Iorga a dorit, cu impetuozitatea
temperamentului ºi a convingerilor sale, sã
devinã reprezentantul celei de-a treia forþe
politice a þãrii. ªi anume, a unei forþe care
sã aºeze morala la temelia politicii.
Luciditatea pe care am remarcat-o în cazul
studiilor sale istorice este evidentã ºi în ceea
ce priveºte optica asupra transformãrilor
sociale care avuseserã loc imediat dupã
primul rãzboi mondial. Paginile caracteristice, care-l definesc pe omul politic, faþã
de realitãþile postbelice, le aflãm în discursul
sãu din ziua de 29 iulie 1920 (vezi
Discursuri parlamentare II, 1940, pp.73117). Deºi la prima vedere acest discurs este
numai un atac la adresa lui Alexandru
Averescu, primul-ministru al vremii,
N.Iorga contureazã o adevãratã frescã a
claselor ºi forþelor politice din România
postbelicã. Oprindu-se cu precãdere asupra
situaþiei politice a provinciilor intrate în
structura statului român, ca ºi asupra noilor
categorii sociale, muncitorimea ºi
þãrãnimea, care, datoritã votului universal,
aveau sã joace un rol în viaþa politicã,
N.Iorga spune în finalul discursului sãu:
Sunt convins cã aceastã þarã cuprinde
tezaure de energie imensã ºi sunt convins
cã aceastã þarã cuprinde o posibilitate de
viaþã moralã de neînchipuit. Este de
datoria tuturora sã înceapã pregãtirea
neamului românesc ºi pentru acea viaþã
moralã care singurã, în cadrul material al
reformelor indispensabile, poate sã asigure
viitorul la care avem dreptul.
Acest deceniu acutizeazã procesul de
singularizare a lui N.Iorga în cultura
româneascã, mai ales faþã de curentele
moderne care nu urmau direcþiile tradiþiei,
aºa cum o concepea N.Iorga, sau propuneau
alte perspective morale decât cele care
conduceau gândirea ºi acþiunea sa. Încã de
la începutul capitolului în care înfãþiºeazã
lumea postbelicã din þara noastrã, savantul
aminteºte de Istoria literaturilor romanice,
care a format trei volume aproape deloc
cetite, cu toatã noutatea planului pe care o
cuprind ºi observaþiile personale care veneau
din cetirea directã a textelor. ªi tot acum
au început înfruntãrile între el ºi o parte a
tineretului: pe plan politic cu cei care
îmbrãþiºaserã naþionalismul exclusivist ºi
agresiv ºi pe plan cultural cu cei care puneau
sub semnul întrebãrii modernitatea operei
ºtiinþifice a lui N.Iorga.
În pofida ignorãrii sale din partea
unora ºi a atacurilor venite din partea
altora, nu puþini istorici, desprinºi din
orbita operei sale, N.Iorga a rãmas un
exponent al permanenþelor culturii
universale, aºa cum s-au constituit ele
pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în
zorii veacului XX.

preferabil sã abordãm momentele ce definesc
nu numai gândirea lui N.Iorga, ci sunt
relevante ºi pentru evoluþia gândirii româneºti
postbelice. Aºa cum se întâmplã întotdeauna
cu marile texte ale savantului, profesiunea
de credinþã, mãrturia autobiograficã se
metamorfozeazã ºi se desãvârºeºte în
formulãri teoretice. Ca sã înþelegem nu numai
atitudinea savantului faþã de noile curente, ci
ºi modul cum s-a structurat gândirea lui în
aceastã perioadã, modul cum a selectat, a topit
ºi a sintetizat el ceea ce era nou, va trebui sã
ne adresãm tot ediþiei amintite din
Generalitãþi ... ªi anume, lecþiei de
deschidere a cursului sãu la Universitatea din
Bucureºti în ziua de 4 noiembrie 1925, curs
intitulat Istorie contemporanã ºi viaþã
naþionalã, unde N.Iorga spune: Viaþa e mai
amplã, mai bogatã decât orice sistem ºi nu
îndemn pe nimeni sã se vâre în vreunul. Eu
n-am nici un sistem, am ferestre prin care
privesc tot ce se petrece în jurul meu ºi porþi
largi deschise pentru tot ce vine de la viaþa
din afarã. Iar în prefaþa la Essai de synthese
de lHistoire de lHumanité, vorbind despre
faptul cã a fost nevoit sã caute ºi aiurea decât

Actualitatea
lui Nicolae Iorga
obiectivã ºi sã abordeze introspecþia
psihologicã ºi chiar procesele patologice. Sã
priveascã folclorul nu ca pe un element
decorativ, exterior, fastuos, ci sã se îndrepte
cãtre tãrâmurile profunde, ascunse ale
acestuia, dar semnificative pentru
permanenþele spirituale ale unui popor. Toatã
aceastã miºcare n-a dus doar la afirmarea
unor personalitãþi, ci a schimbat din temelii
substanþa culturii române. Impunând noi
valori, ea a dus ºi la reclasarea celor dinainte,
care, în afara unor excepþii  Mihail
Sadoveanu, Tudor Arghezi  au continuat
sã scrie, sã publice la intervale mai mari sau
mai mici, fãrã însã ca scriitorii care ocupaserã
centrul atenþiei pânã în 1918 sã mai fie
consideraþi ca aparþinând culturii
contemporane. Se mai adãuga ºi o
împrejurare de naturã biologicã. În anii 19181919, ultimii reprezentanþi ai generaþiei posteminesciene, George Coºbuc, Barbu
ªtefãnescu-Delavrancea, Alexandru Vlahuþã,
înceteazã din viaþã în jurul vârstei de ºaizeci
de ani. Înainte de primul rãzboi mondial, mai
tineri decât cei amintiþi mai sus, trecuserã în
nefiinþã Dimitrie Anghel, ªt.O.Iosif, Emil
Gârleanu, Panait Cerna. Toþi aceºtia,
indiferent de vârstã, îºi aflaserã în N.Iorga
un critic sau, dupã caz, un mentor, un exeget
sau un sprijinitor. De amurgul vieþii lor sau
de începuturile lor literare se legau pagini de
criticã ale lui N. Iorga, menite sã rãmânã
definitorii pentru înþelegerea scrisului ºi
evoluþiei lor. Astfel, din 1919, aria influenþei,
a simpatiilor literare ºi a corespondenþelor

Petrescu, Pamfil ªeicaru  alþi reprezentanþi
ai generaþiei tinere, ºi nu numai ei  vor fi
alãturi de el. La fel ºi pe tãrâmul istoriografiei,
tinerii Gheorghe Brãtianu, P.P.Panaitescu,
C.C.Giurescu, Victor Papacostea, Nicolae
Cartojan, fie au debutat în paginile Revistei
Istorice, fie au fost prezenþi  în unele
perioade, ºi mã refer la anii 20  chiar cu o
anume asiduitate.
Care a fost atitudinea lui N.Iorga în faþa
noului curs al culturii româneºti? Va trebui
sã facem apel la una dintre lecþiile de
deschidere a cursurilor de istorie la
Universitatea din Bucureºti, lecþie susþinutã
dupã rãzboi ºi pe care o aflãm în ediþia,
exemplarã, din punct de vedere ºtiinþific,
datoratã profesorului Andrei Pippidi, a
Generalitãþilor asupra studiilor istorice.
Lecþia se intituleazã Noi direcþii în istorie ºi
a fost þinutã în anul 1920. În formula stilisticã
specificã oratoriei sale, N.Iorga afirmã:
Rãzboiul care abia s-a isprãvit a adus atâtea
schimbãri în sufletul omenesc, încât nici o
ramurã a ºtiinþei, a îndeletnicirilor spiritului
nu poate scãpa de porunca vremilor. Studiile
istorice tot atât de puþin ca altele ºi poate mai
puþin decât altele. Ne închisesem într-o
cetãþuie pe care cãutam a o face cât mai
neabordabilã pentru publicul din afarã. Ne
sãlãºluisem într-o pagodã întãritã, unde
fãceam pe mandarinii. Cred cã, ieºind din
pãienjeniºul relaþiilor personale, a exaltãrilor
ºi abjurãrilor, a consecvenþei sau a laºitãþii, a
înfruntãrilor izvorâte din principii, ca ºi din
cele care au motivaþii de-a dreptul sordide, e

în izvoarele directe pentru a da o expunere
neîntreruptã a istoriei românilor, N.Iorga
preconizeazã: ... a trebuit sã trec prin aceastã
metodã ºi sã o fac sã intre în sistemul meu.
În consecinþã, el vãdea în anii 20, pe de o
parte, luciditatea omului de ºtiinþã care
recunoºtea marile transformãri petrecute în
viaþa omenirii, dar ºi libertatea de spirit,
pentru a-ºi apropia tot ceea ce, repetãm,
venea din afarã. Istoricul nu devine robul
unor sisteme însuºindu-ºi-le necritic. Când
îºi apropriazã o metodã, o incorporeazã în
sistemul sãu de gândire. ªi nu invers.
Gândirea ºi acþiunea lui N.Iorga
reprezintã un tot unitar, indiferent de tãrâmul
pe care se manifestã personalitatea sa.
Cãutând coerenþa funciarã a personalitãþii
sale, imediat dupã primul rãzboi mondial,
vom observa cã omul politic nu ºi-a
schimbat pãrerile în funcþie de noua
configuraþie electoralã a þãrii ºi nu s-a ataºat
formaþiilor care au speculat gloria
rãzboiului. Cred din ce în ce mai mult cã ºi

*

*

*

La începutul lunii noiembrie 2000 a avut loc la Veneþia colocviul italoromân N.Iorga cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la tragica moarte a lui
N.Iorga. Colocviul organizat de Institutul Român de Cercetare Umanistã
(director istoricul Ioan Bulei) s-a bucurat de participarea unor specialiºti în
studierea operei lui N.Iorga de la Universitãþile din Milano, Veneþia, Roma,
Napoli. Din þara noastrã au participat istoricii Al. Zub, Andrei Pippidi, ªtefan
Andreescu, Raluca Tomi. Criticul ºi istoricul literar Valeriu Râpeanu,
conferenþiar la Universitatea Spiru Haret, a prezentat comunicarea pe care o
publicãm în acest numãr.
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Acum câþiva ani, mult înainte de
rãzboi, un profesor ºi istoric german, d.
Alexandru Cartellieri exprima, nu ºtiu cu
ce prilej, pãrerea, pe care m-am grãbit
s-o semnalez ºi s-o combat, fãrã sã pot
prevedea viitorul, cã orice stat ajunge sã
dispunã într-un anume moment de
mijloace materiale însemnate, putând
scoate în luptã mai multe milioane de
oameni, se simte atras, în chip irezistibil,
cãtre creaþia ºi întinderea unui Imperiu.
Adecã, îndatã ce se gãsesc într-o þarã
un mare numãr de reprezentanþi ai unei
rase, sau ai unui grup de mai multe rase,
care, prin inteligenþa, munca ºi disciplina lor, sunt în stare sã îndeplineascã
lucruri mari, capabile de a face pentru
toate timpurile gloria acelei þãri, ei n-au
sã-ºi cheltuiascã mijloacele lor, aºa de
mari, pentru a înãlþa o mare civilizaþie,
pentru a realiza opere de utilitate publicã,
de la care sã se înveþe ºi alte þãri, pentru
a înãlþa acea viaþã moralã, fãrã care, toate
cuceririle tehnice ºi toate îndemnurile
vieþii nu pot sã aibã nici o valoare ºi chiar
nici o dãinuire, ci acei oameni mulþi,
având la îndemânã finanþe înfloritoare
ºi ajungând a-ºi aduna cele mai formidabile mijloace de distrucþie, nu au o altã
datorie decât aceea de a nãvãli asupra
altor neamuri, de a le rupe independenþa,
de a-i exploata, pânã la ultimele margini
în care se mai poate pãstra o viaþã
omeneascã ºi, dacã se poate, ºi aceea de
a-i desnaþionaliza, contopindu-i în rasa
dominantã, care s-a impus prin cucerire.
Ca unul care credeam cu totul altfel,
în loc sã mã aºtept la întãrirea Imperiilor
existente ºi la creaþia de Imperii noi,
rezultând cu toatele din avântul în creºtere
al naþiunilor europene, mã aºteptam,
dimpotrivã, ca formaþiile imperiale,
cuprinzând mai multe neamuri care nu
se iubeau între dânsele, sã se desfacã,
supt apãsarea acestor antagonisme
naþionale, pe care nimic nu le poate
înlãtura, ºi, în felul acesta, neamurile
aduse cu sila, de mai multã sau mai
puþinã vreme, între margenile Statului
imperialist, sã fie libere a se desvolta în
voie, dând fiecare civilizaþiei nota aceea
deosebitã care face interesul însuºi al
desvoltãrii spiritului uman.

1
Cum, dupã ce Germania d-lui
Cartellieri încercase în rândul întâi din
motive economice, nu naþionale, sã-ºi
impunã dominaþia asupra unei pãrþi cât
mai largi din Europa, creându-ºi ºi
drumuri de pãtrundere dincolo de
hotarele continentului, s-a vãzut cã
aceastã încercare nu poate rezista faþã
de încordarea solidarã a altor state mari,
care înþelegeau sã nu îngenunche înaintea
nimãnui ºi a atâtor formaþii politice mai
mici, a cãror singurã dorinþã era sã nu se
atingã nimeni de o neatârnare, cãpãtatã
cu multã greutate, am putut spune: în
discuþia dintre colegul meu Cartellieri ºi
dintre mine, eu am câºtigat biruinþa.
Prevãzusem cã Imperiul austriac sau, sã-i
zicem, Monarhia austro-ungarã, se va
sfãrâma în bucãþi ºi toþi acei Slavi ºi
Români, care erau înglobaþi într-însa,
pentru a fi supuºi dominaþiei dibace a
elementului german, sau dominaþiei mult
mai puþin dibace a rasei maghiare, sã se
uneascã la statele naþionale existente, sau
sã refacã statele pe care le-au avut odinioarã.

2
Aºa s-a ºi întâmplat, nu numai cu
Austro-Ungaria, de a cãrei împãrþire se
vorbea de atâta vreme, dar ºi cu imensul
Imperiu rusesc, din care s-au desfãcut
Polonii pentru a-ºi crea un stat, tot aºa
de întins ca ºi cel de odinioarã, Românii
din Basarabia, reveniþi, ca Moldoveni,
la o þarã acum unificatã între Carpaþi ºi
Dunãre, pe lângã popoarele baltice,
Finezi, Letoni, Estoni, care nu avuserã
cu toþii statul lor deosebit, ºi chiar pe
lângã Ucrainieni, care, pe baza unui
dialect deosebit ºi a unor amintiri

cãzãceºti, credeau cã au dreptul sã
întemeieze o altã Rusie decât Rusia de
la Moscova, mutatã de Petru-cel-Mare
la Petersburg.
Ce bucurie era pretutindeni unde
ideea naþionalã se vedea ajunsã la o
biruinþã, pe care o aºteptau de atâta
vreme ºi pe care o plãtiserã cu atâtea
sacrificii!
Se putea crede, prin urmare, cã de
acum înainte s-a sfârºit, ºi pentru
totdeauna, cu imperiile de conglomerate
ºi cu atât mai mult cã nimãnui nu-i putea
trece în minte cã în locul acestor imperii
în care-i elementul de legãturã îl formau
numai dinastia ºi o tradiþie plecatã de la
cucerire, o administraþie apãsând asupra
tuturor, ar putea sã rãsarã alte imperii, a

al imperialismului austriac, în ce priveºte
rosturile rãsãritene, cu acelaºi Drang
nach Osten, împingere cãtre Rãsãrit,
împotriva cãruia se adunaserã toate
puterile de rezistenþã ale statelor formate
în Sud-Estul Europei. Avem, supt forma
sovieticã, de care nu se lasã înºelat nimeni,
cu atât mai mult, cu cât Rusia nouã ºi-a
desvãluit, în timpul din urmã, scopurile
ei, pãrãsind în cea mai mare parte toatã
ideologia zãdarnicã a unui comunism de
încercãri neizbutite, cu un imperiu care,
admiþând o anumitã dezvoltare a civilizaþiilor naþionale, le-a strâns tot mai aproape
de Moscova, în aºa fel, încât orice tendinþã
naþionalã cãtre independenþã întâmpinã
mijloacele cele mai aspre de împiedicare
ºi de pedeapsã: deci, între Rusia þaristã

a ajuns sã vorbeascã astãzi de Imperiul
ei, considerând tot mai mult pe supuºii
de rasã galbenã, neagrã sau arabã, maurã,
cabilã, ca fiind membri adevãraþi ai unei
comunitãþi imperiale, care trebuie
apãratã prin sforþãrile tuturor acelora,
care se gãsesc sub steagul tricolor al
Republicei Franceze.
Dacã ar fi un singur Imperiu, de sigur cã
ameninþarea lui ar fi teribilã. Aceasta pentru
cã ºi la Germanii imperialiºti, ºi la Ruºii redeveniþi þariºti, de ºi de coloare roºie, ºi la Englezii
al cãror Suveran poartã o coroanã împãrãteascã, ºi la Italieni, care abia au celebrat amintirea lui August, dominator al Apusului ºi
al Rãsãritului,  de Franþa sã nu vorbim, fiindcã
imperialismul ei este un fel de trecãtor act
de defensivã mai mult decât altceva , este

Text inedit ºi de stringentã actualitate

1. Încordarea solidarã
a statelor mici
2. Soarta Austro-Ungariei
ºi a Imperiului Rus
3. O nouã primejdie
4. Noua idee imperialã
5. Naþiunea este
indestructibilã
Conferinþã þinutã la Radio  24 Februarie 1939
cãror bazã sã fie mult mai largã ºi mult
mai solidã decât aceasta.

3
ªi totuºi ne gãsim astãzi cu toþii, ºi
mai ales acei care suntem cetãþeni,
iubitori de neamul nostru înainte de
toate, ai unor state naþionale refãcute,
create din nou sau întregite, înaintea unei
primejdii cu mul mai mari decât toate
acelea care au pornit vreodatã din ideea
imperialã.
ªi atunci este firesc sã ne întrebãm:
oare statele mici de caracter naþional sunt
ele menite sã disparã sau, pãstrând numai
o aparenþã a independenþei, la care
pãreau sã þinã aºa de mult, sã serveascã
scopurile vecinului mai mare, care se
lasã cu toatã greutatea asupra intereselor
de viaþã ale acestor state?
Mi se pare cã rãspunsul nu este aºa
de descurajator cum se înfãþiºeazã multor
oameni care cunosc bine împrejurãrile de
astãzi, dar care nu pot trage îndreptãþire
dintr-o dezvoltare istoricã, în care n-au fost
iniþiaþi decât numai superficial, prin vechi
lecþii de ºcoalã, prin cetiri de tratate populare
înjghebate uºor, deºi într-o formã foarte atrãgãtoare sau ºi numai din lectura îndreptãrilor de politicã pe care le dau ziarele.
Întâi este bine sã definim care sunt
elementele ce se adaugã la creaþia noilor
imperii ºi care le împing pe acea linie de
necontenitã înaintare, ameninþând tot
ceea ce poate fi o piedicã, supt orice
raport, în dezvoltarea lor.
Avem, în momentul de faþã, un
imperiu german, Reichul, moºtenitor ºi

ºi între Rusia comunistã nu mai este prãpastia de odinioarã, ci aceasta din urmã
continuã, cum era de aºteptat, pe cea dintâi
ºi aspiraþiile ei se îndreaptã cãtre aceeaºi
regiune din Extremul Orient, care odinioarã
era o ispitã pentru armatele unui Alexeiev.
Italia, întregitã în cea mai mare parte,
nu este astãzi numai un stat naþional, ci,
sub regimul fascist, ea se considerã, nu fãrã
dreptate, în anumite privinþe ºi adaug: în
anumite limite, ca moºtenitoarea vechiului
Imperiu roman. Stabilitã în Libia, cuprinzând Africa, pe latura cealaltã, în Etiopia,
ea cere acea dominaþie a Mãrii Mediterane
pe care o aveau Romanii, atunci când o
considerau ca o mare a lor, Mare nostrum.
Aceasta, fãrã a mai vorbi de influenþa,
atât de fireascã, pe urmele Veneþiei, ale
Genovei, ale Regatului celor douã Sicilii,
de pe vremea regilor normanzi ºi a
Angevinilor, asupra regiunilor care formeazã ceea ce publicistica italianã s-a
obiºnuit a numi Balcania, deºi este vorba
ºi de vechile þinuturi latine, neclintite la
nordul Dunãrii.
Nu este de mirare cã niciodatã Englezii
n-au þinut mai mult la ideea Imperiului
britanic, a acelei Oceana de care vorbea
odinioarã interesantul istoric Froude ºi
cã încearcã sã stabileascã legãturi cât se
poate mai strânse cu acele dominiuni,
care, din partea lor, se simt astãzi mai
apropiate  ºi pânã ºi Statele Unite îºi
aduc aminte de tot ceea ce le leagã de
Anglia!  care, continuându-ºi viaþa lor
proprie, înþeleg sã pãstreze cât mai deplin
comuniunea anglo-saxonã.
Ba, în faþa unor anumite pretenþii,
Franþa, o aºa de mare Putere colonialã,

vorba de douã elemente de bazã, care la
imperiile de mai înainte, ºi la acelea, de pânã
la marele rãzboi ºi la acelea atât de depãrtate, din antichitate, lipseau.

4
Noua ideee imperialã se sprijinã pe
virtuþile, reale ºi foarte mult exagerate,
ale unor rase care se considerã ca din
naºtere superioare faþã de ceilalþi,
Germanii admiþând chiar cã ºi în statele
care n-au fost legate de forma politicã a
Reichului, orice element german trebuie
guvernat, cât se poate mai mult, din
capitala imperiului. ªi, pe de altã parte,
o economie naþionalã înteþitã de marile
cuceriri ale tehnicii moderne cere tot mai
mare spaþiu de pãtrundere, ajungându-se
chiar la discuþii în toatã forma pentru a
se fixa, ca între Englezi ºi Germani astãzi,
care sunt domeniile de producþia materiilor prime care trebuie sã revinã unora
ºi altora.
Din fericire, imperiile sunt mai multe
ºi ambiþia lor se împiedecã reciproc, în
aºa fel încât modesta viaþã a formaþiilor
naþionale mai mici sã se poatã îndrepta
când de-o parte, când de partea cealaltã,
aºa ca sã înlãture primejdia.
Dar mai sunt douã consideraþii asigurãtoare pentru noi aceºtia care, chiar
când avem douãzeci de milioane de locuitori, suntem consideraþi ca fãcând parte
dintre cei mici.
Nici un imperiu, aceasta o spune
istoria, fie cã el a pornit din acþiunea unui
om de geniu, care se chema în secolul
al XIII-lea, Mongolul Ginghiz-Han, sau,

la începutul secolului al XIX-lea, împãratul Napoleon, fie cã a rezultat, ca în cazul
Imperiului roman, dintr-o cerere generalã
cãtre pace, pe care n-o putea da decât puterea statului unic, n-a putut sã dãinuiascã. Naþiunea imperialistã, în mãsura
în care cucereºte, îºi slãbeºte însãºi baza
ei naþionalã: ori cât s-ar lupta sã pãstreze
rasa, aceasta se amestecã, se contamineazã
ºi, dacã nu este vorba de trup, sufletul
însuºi se influenþeazã în aºa fel, încât nu
mai pãstreazã puritatea de odinioarã.
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Dar, mai ales, naþiunea este
indestructibilã.
Ea este cu neputinþã de distrus fiindcã,
în deosebire de orice formã de stat ºi prin
urmare ºi de forma aceasta în veºnicã
înaintare, care este imperialismul, ea nu
este o formã, ci un organism. Ea nu-ºi
datoreºte fiinþa unui impuls politic sau
unei vaste idei servite de mijloace geniale,
ci unei elaborãri care trece de-a lungul
secolelor ºi, uneori, ºi a mileniilor.
Existã ºi pânã astãzi rasele care se
puteau crede de multã vreme suprimate,
ºi ele au ajuns sã-ºi aibã, adesea, statul
complet, sau aproape de desãvârºire, iar
dacã pentru moment împrejurãrile au
fost neprielnice, în faþa lor stã un ideal
naþional, care este o garanþie de viitor.
Cine ar fi putut crede, în lumea
Sovietelor, cã o parte din Armeni îºi vor
putea cultiva întreaga tradiþie naþionalã
în domeniul culturii, de unde pleacã apoi
toate celelalte? Cine ar fi putut sã
prevadã creaþia unui stat sirian, care se
desface, astãzi, aproape cu totul de sub
tutela francezã? Cine ºi-ar fi închipuit
cã în Egiptul regal, cu înalte ambiþii, se
va crea o viaþã, în care vechiul element
de pe vremea Faraonilor v-a avea un rol
tot mai mare? Cine ar fi putut sã considere pe Arabi ca un element naþional în
stare sã întemeieze mai multe formaþii
politice ºi sã încerce înlãturarea hegemoniei evreieºti în þinuturile vechilor regi
din Iuda ºi din Israel? S-ar fi putut gândi
cineva la reaparaþia rasei asiriene ºi la
reluarea în Irac a unor tradiþii care se ridicã
pânã la Haldeia lui Nabucodonosor?
Puterea naþiunii stã în lunga pregãtire, prin care ea a ajuns sã fie o
limbã, o amintire ºi un ideal.
Naþiunea italianã s-a format din
elementele cele mai deosebite, în jurul
sâmburelui latin din centrul Peninsulei:
au fost Gali de supt Alpi, au fost Liguri
din Nord-Vestul italian, au fost atât de
puternicii Etrusci, între Marea Tirenianã
ºi Marea Adriaticã, au fost vechii Veneþi,
Iapigi, Menapi, tot aºa de Iliri ca ºi o
parte din strãmoºii noºtri, au fost Greci
din Grecia Mare a Italiei sudice, au fost
elemente feniciene ºi arabe aºezate în
Sicilia. Atunci când graiul latin s-a
impus, el era vorbit în formele cele mai
deosebite, cu deosebiri ca între
Piemontezi ºi Sicilieni. ªi cât timp a
trebuit sã treacã pentru ca orice Italian
sã vorbeascã în limba lui Dante ºi a lui
Petrarca!
Aceeaºi deosebire de rase a fost în
Franþa, ºi ce trudã a trebuit, fãrã
impunere, ci prin mersul firesc al
împrejurãrilor, ca sã se creeze naþiunea
francezã! Nici un decret n-a pus piedici
limbii bretone ºi n-a permis numai în
domeniul popular ºi poetic admirabila
limbã provensalã a Sudului, ºi totuºi,
printr-o înceatã prefacere, s-a ajuns, abia
în pragul secolului al XIX-lea, la aceea,
ca orice Francez sã se simtã Francez,
vorbind limba francezã.
Mai este nevoie sã amintesc prin
câte am trecut noi ca sã ajungem unde
suntem acum?
Se pot ronþãi hotarele, se pot
pronunþa în conferinþe internaþionale
desfaceri de provincii, se poate chiar
nimici un stat naþional.
Nu aveþi nicio grijã: naþiunea îl va
face la loc, ºi de multe ori mai întreg
decât cum fusese înainte de lovitura
pe care duºmanii o credeau mortalã.
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Programul

Postului de televiziune România de Mâine
Post propriu de televiziune, naþional, universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã generaþie în domeniu, Centrul de televiziune România de Mâine
transmite emisiuni specializate pentru învãþãmântul la distanþã al Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi emisiuni cu caracter cultural, universitar, informativ, de larg interes public.
Luni

Marþi

Miercuri

Joi

26 martie 2001

27 martie 2001

28 martie 2001

29 martie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (8) 14.30 (r)
8:55 Fotograme studenþeºti 15.25 (r)
9:05 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (6) 15.35 (r)
9:45 O universitate pentru mileniul III
16.20 (r)
10:05 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (6)
16.40 (r)
10:35 Expoconstruct 2001
10: 45 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã (5) 17.10 (r)
11:15 Vitraliile Peleºului 17.40 (r)
11:25 Facultatea de Drept
Drept civil (4) 17.50 (r)
11:55 Fotograme studenþeºti 18.50 (r)
12:05 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (3)
18.55 (r)
12:35 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (5) 19.25 (r)
13:05 Râul din Pãdure-Reportaj turistic
20.00 (r)
13:15 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (9) 20.10 (r)
14:15 Autografe muzicale 21.05 (r)
17:05 Denta 2001
18:30 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (9) 14.30 (r)
8:50 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret 15.25 (r)
9:00 Facultatea de Management FinanciarContabil
Statisticã economicã (4) 15.35 (r)
9:35 Reciclarea prosperitãþii. Documentar
16.10 (r)
10:05 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (10) 16.40 (r)
10:35 Castelul Peleº. Documentar 17.10 (r)
11:00 Facultatea de Drept
Drept civil (3) 17.35 (r)
11:25 Lege ºi ordine. Documentar 18.00 (r)
11:55 Facultatea de Drept
Limba românã (1) 19.00 (r)
13:10 Atelier studenþesc. Exerciþii de interpretare 20.10 (r)
13:15 Departamentul pentru pregãtirea
personalului didactic
Psihologia educaþiei (3) 20.20 (r)
13:45 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
strãine
Limba germanã. Curs practic (1)
20.50 (r)
14:15 Din folclorul popoarelor 21.20 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (1)
14:25 (r)
8:50 Prezentare. Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
15.15 (r)
9:05 Facultatea de Management FinanciarContabil
Statisticã economicã (5) 15.30 (r)
9:35 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã 16.10 (r)
9:45 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (4) 16.20 (r)
10:25 Pictorul Gustav Klint la Peleº 17.00 (r)
10:40 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (6) 19.00 (r)
11:10 Fotograme studenþeºti 18.15 (r)
11:20 Facultatea de Drept
Drept roman (3) 17.15 (r)
12:25 Departamentul de Limbi Specializate
Limba francezã (1) 19.30 (r)
12:55 Sesiunea omagialã. 150 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret 20.00 (r)
13:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie englezã (3) 20.25 (r)
13:55 Muzicã popularã româneascã 21.05 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (2)
14:05 (r)
8:40 Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
14:50 (r)
8:50 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (10) 15:00 (r)
9:40 Comerþ cu amãnuntul. Documentar
15.50 (r)
10:10 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru Sociologie (1)
16.15 (r)
11:05 Semnal editorial. Sociologie
11:15 Facultatea de Drept
Limba românã (2) 17.15 (r)
12:25 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
12:40 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Etnografie ºi folclor (1) 20.00 (r)
13:05 Departamentul pentru pregãtirea
personalului didactic
Psihologia educaþiei (4) 19.05 (r)
13:35 Horã la Pietrari
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001
19:35 Sesiune omagialã. 150 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret
20:25 Concert cameral. Cvartetul Credo

Duminicã

Posibilitãþi de
recepþionare
a emisiunilor

Vineri

Sâmbãtã

30 martie 2001

31 martie 2001

1 aprilie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (11) 14.25 (r)
8:45 Prezentare. Facultatea de SociologiePsihologie 15.10 (r)
9:15 Facultatea de Sociologie  Psihologie
Informaticã pentru sociologie (3)
15.45 (r)
10:15 Semnal editorial. Sociologie 16.45 (r)
10:20 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã (8)
16.50 (r)
11:20 Afaceri în agriculturã. Documentar
17.50 (r)
11:50 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Biochimia efortului (1) 19.00 (r)
12:30 Denta 2001 19.40 (r)
12:35 Departamentul de limbi specializate
Limba francezã (2) 19.45 (r)
13:00 Facultatea de Drept
Drept civil (4) 20.20 (r)
13:30 Expoconstruct
13:40 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii (2) 20.35(r)
14:10 Cântecele Oltului 21.05(r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (12) 14.20 (r)
8:45 Prezentare. Facultãþile din Câmpulung
Muscel ale Universitãþii Spiru Haret
15.10 (r)
8:50 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (7) 15.15 (r)
9:20 TVRM. Repere ºi coordonate
9:35 Facultatea de Management FinanciarContabil
Statisticã economicã (6) 15.55 (r)
10:05 Telemeridian. O carte de referinþã:
Starea naþiunii 2000. România
încotro? 16.25 (r)
10:35 Facultatea de Drept
Drept civil (5) 16.55 (r)
11:25 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã 20.15 (r)
11:35 Facultatea de Drept
Limba românã (3) 19.00(r)
12:50 Muzicã la Castel I 17.50(r)
13:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Literaturã românã: Octavian Goga 
120 de ani de la naºtere 20.20 (r)
13:55 Muzicã popularã româneascã 20.55 (r)
18:30 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Drept
Drept roman (5)
9:10 Prezentare. Facultãþile din Blaj ale
Universitãþii Spiru Haret 15.40 (r)
9:20 Facultatea de Drept
Drept civil (5) 15.50 (r)
9:50 Centenarul filmului românesc (I)
16.20 (r)
11:00 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii (8) 17.25 (r)
11:30 Fotograme studenþeºti
11:40 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Biochimia efortului (2) 17.55 (r)
12:05 Cocoºul de Hurez. Documentar
19.00 (r)
12:35 Facultatea de Sociologie  Psihologie
Psihologia educaþiei (7) 19.25 (r)
13:05 Prezentare. Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã 19.55 (r)
13:25 Facultãþile Drept ºi Limbi ºi Literaturi Strãine
Introducere în informaticã 20.15 (r)
13:55 Nemuritorul Jazz (2) 20:45 (r)
18:30 ªtiri

Cursurile Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi celelalte emisiuni
pot fi recepþionate prin reþelele de
televiziune prin cablu sau cu antenã
individualã de satelit.
Se recomandã celor ce doresc
sã recepþioneze programele TVRM
sã se adreseze societãþii de cablu
din zona de domiciliu.
Pentru recepþionarea programului cu antenã individualã:
 Satelit intelsat F705, 342. Est;
 Frecvenþa de recepþie: 11478
MHz, polarizare verticalã;
 Transmisie MPEG 2-4:2:0;
 Symbol rate: 2 604 110 bps;
 Data rate: 3 559 000 bps;
 FEC 3/4
E-mail info@SpiruHaret.ro
Pagina Internet: www.SpiruHaret.ro
Sinteza cursurilor poate fi
consultatã pe Internet în Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret,
la adresa www.Spiru Haret.ro

26 martie 2001

OPINIA NAÞIONALÃ 301

pag. 7

Substanþialã donaþie de carte din partea Fundaþiei România de Mâine.

10.000 de volume pentru românii de dincolo de Prut

(Continuare din pag. 1)
Semnificativã prin ea însãºi,
oglindind posibilitãþile actuale ale
Fundaþiei România de Mâine, dar,
mai cu seamã, spiritul constructiv
ºi patriotic în care înþelege sã se
manifeste ca instituþie social-umanistã de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã, non-profit, donaþia de carte
oglindeºte înþelegerea necesitãþii
de a sprijini, prin contribuþii concrete, efortul istoric de pãstrare ºi
cultivare a limbii române în rândul
românilor de peste Prut.
Lucrãrile donate, în principal cu
caracter didactic, acoperã domenii
esenþiale ale ºtiinþei, culturii ºi
istoriei naþionale, sunt opera unor
autori de prestigiu, cadre didactice
ale Universitãþii Spiru Haret, ºi au
apãrut în Editura ºi Tipografia
Fundaþiei România de Mâine.
Înainte de a prezenta structura
ºi tematica donaþiei de carte, implicit utilitatea ºi valoarea ei
educaþionalã, formativã, se cuvine
a reaminti cã  în ciuda unor
vicisitudini ºi comportamente negative din trecut sau din prezent 
întrajutorarea ºi solidaritatea
românilor de pretutindeni au o
veche tradiþie, acþiunile de acest fel
concentrându-se în jurul unui
principiu-pivot, limpede ºi expresiv
formulat de Nicolae Iorga la
începutul secolului trecut, într-o
prelegere þinutã la Universitatea din
Bucureºti: temeiul vieþii oricãrui
popor este limba lui, iar
învãþãmântul public sau învãþãmântul privat, pentru locuitorii
români de pe pãmântul românesc,
nu se poate înþelege în altã limbã ºi
în altã direcþiune culturalã decât
numai în limba româneascã ºi în
direcþiunea culturalã a poporului
român. Marele cãrturar se referea
la românii de pretutindeni, inclusiv
la cei rãmaºi dincolo de graniþe
vremelnice, impuse.
Revenind la structura ºi tematica
donaþiei de carte a Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii
Spiru Haret pentru Republica
Moldova, trebuie subliniat cã cele
peste 130 de titluri acoperã domenii
variate precum: limbã ºi literaturã
românã (inclusiv antologii de texte
literare utile elevilor de la ºcolile
generale ºi licee), drept, marketing
ºi comerþ exterior, management
financiar-contabil, sociologie,
psihologie, pedagogie, filosofie,
jurnalisticã, politologie, istorie
(îndeosebi istoria românilor),
geografie, limbi ºi literaturi strãine,
medicinã umanã, medicinã veterinarã, muzicã, educaþie fizicã ºi
sport ºi altele.
Aºadar, cele peste 130 de
titluri, luate în ansamblu ºi fiecare
în parte, reprezintã ceea ce am
putea numi, printr-o expresie ce
desemneazã, deopotrivã, conþinutul
ºi þinta cãrþilor editate ºi tipãrite de
Fundaþia România de Mâine: carte
de învãþãturã. Ele oglindesc
strãdania autorilor ca, în lumina
programelor moderne de învãþãmânt, promovate ºi aprobate de
conducerea Universitãþii, studenþii
sã aibã la îndemânã instrumente
ºtiinþifice ºi de actualitate care sã
le asigure o bunã pregãtire
profesionalã ºi moral-civicã în
pas cu obiectivele majore ºi
exigenþele dezvoltãrii econo-micosociale a þãrii, în context european
ºi mondial.

În aceastã ordine de idei, este de
menþionat cã între lucrãrile de o
deosebitã valoare destinate, prin
donaþie, instituþiilor de învãþãmânt ºi
culturã din Republica Moldova, se
aflã cea datoratã Preºedintelui
Fundaþiei România de Mâine, rector al Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
Starea naþiunii 2000. România
încotro? vol.1, lucrare ce s-a bucurat
de un larg ecou în rândurile specialiºtilor, în opinia publicã. Apreciatã
drept o profundã ºi realistã analizã a
stãrii naþiunii române dupã 1989, în
cei peste 10 ani de tranziþie, lucrarea
rãspunde  alãturi de o alta, din 1996,
Starea naþiunii 1918-1996  multor
întrebãri iscate de nevoia de
cunoaºtere ºi apreciere corectã a
cititorilor din Republica Moldova,
îndeosebi tineri. Ei au, astfel,
posibilitatea sã evalueze imaginea
României de azi, prezentatã obiectiv,
nepartizan ºi sã constate, aºa cum
scrie autorul, cã promovarea, de
cãtre România, a unor raporturi
speciale cu Republica Moldova, pe
temeiul comunitãþii de neam, limbã
ºi culturã, al istoriei ºi intereselor
fundamentale de duratã... este de
naturã a contribui la întãrirea
proceselor democratice din cele
douã state româneºti, la depãºirea
dificultãþilor economice sau de altã
naturã ºi la accelerarea integrãrii lor
în comunitatea statelor europene
(Starea naþiunii 2000. România
încotro?, vol. I, p.178-179).
În general, prin recenta donaþie
de carte din partea Fundaþiei
România de Mâine, cititorilor din
Republica Moldova li se oferã
posibilitatea de a regãsi creaþia unor
înaintaºi ai culturii naþionale sau de
a cunoaºte exegeza operei acestora:
M. Eminescu, Nicolae Iorga,
C. Rãdulescu-Motru, Spiru Haret,
Lucian Blaga. Între lucrãrile care
evidenþieazã valorile perene ale
culturii naþionale pot fi menþionate:
Contribuþii româneºti în domeniul
logicii în secolul XX, Identitatea
axiologicã a românilor, Momente
ale liricii româneºti în secolul XX,
Repere ale neoclasicismului
muzical românesc. Sunt de
remarcat, în acelaºi timp, volumele
ce dau posibilitatea de a cerceta
istoria românilor (România ºi
Marile Puteri. Documente (19181933; 1933-1940), Introducere în
istoria economicã a României.
Epoca modernã, Istoria bisericii
ortodoxe române), problemele
economice, sociale, juridice, morale
ºi de altã naturã ale tranziþiei  în
multe privinþe similare cu cele din
Republica Moldova  în procesul
construcþiei democraþiei ºi a statului
de drept.
Bineînþeles, au fost incluse în
lista donaþiei un mare numãr de titluri
ce reprezintã cursuri universitare de
bazã ºi tratate, caiete de seminarii,
sinteze ºi alte lucrãri didactice
ajutãtoare, pentru mai mult de 20 de
specializãri. Dintre acestea, am cita
pentru exemplificare, pe domenii:
Istoria statului ºi dreptului
românesc; Introducere în dreptul
muncii. Dreptul colectiv al muncii;
Drept internaþional public;
Economie politicã; Cercetãri de
marketing; Management ºi marketing pentru tehnologii moderne;
Management general; Organizarea
ºi conducerea activitãþii financiar-contabile a întreprinderilor
mici ºi mijlocii; Sociologia culturii,
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ca atare  cã investiþia în educaþie
ºi în formarea oamenilor este cea
mai rentabilã pentru dezvoltarea
unei societãþi pe termen lung.
Subordonat acestei idei, ce
reprezintã coordonata de bazã a
activitãþii Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru
Haret, cursurile ºi materialele
didactice editate îºi propun sã
rãspundã unei asemenea cerinþe
fireºti. De altfel, nu este lipsit de
semnificaþie a reveni la ideile lui
Nicolae Iorga ºi a reaminti cã
marele cãrturar ºi patriot acorda,
la vremea lui, o atenþie deosebitã
cãrþilor ca instrument de culturã ºi
educaþie. Adresându-se, în
septembrie 1905, cu prilejul unei
expoziþii de la Sibiu, autorilor de

Fundamentele psihologiei; Psihologie socialã; Filosofie modernã;
Teoria comunicãrii; Istoria românilor; România  geografie ºi
geopoliticã; Limba românã contemporanã, Embriologie veterinarã,
Compendiu de fiziopatologie,
Compendiu de geneticã animalã;
Protecþia mediului ºi altele din
domeniile limbi ºi literaturi strãine,
muzicã, educaþie fizicã ºi sport.
În încheierea acestor scurte
consideraþii pe marginea unei
acþiuni concrete ºi semnificative în
relaþiile dintre cele douã state
româneºti, trebuie subliniat cã,
potrivit scopului ºi orientãrilor
Fundaþiei România de Mâine,
apare evident adevãrul  din pãcate
nu totdeauna recunoscut ºi aplicat

cãrþi ºcolare, pe care-i dorea a fi
învãþaþi originali ºi adânci, el le
cerea imperativ ºi profetic: faceþi
aceastã faptã mare, cu jertfa unei
pãrþi din timpul vostru, daþi cartea
cea adevãratã copiilor, cari vor
fi fruntaºii neamului românesc
de mâine!
Recenta donaþie de carte cãtre
instituþii de învãþãmânt, culturã ºi
educaþie din Republica Moldova,
iniþiatã de Guvern ºi generos
onoratã de Fundaþia România
de Mâine, readuce în actualitate dezideratul realizãrii cãrþii
româneºti, a celei adevãrate, adicã
valoroase, de care sã beneficieze
românii de pretutindeni, ca
expresie a unei politici culturale naþionale.

În sprijinul pregãtirii studenþilor
Cursuri ºi alte lucrãri didactice
care urmeazã sã aparã
în Editura Fundaþiei România de Mâine

Facultatea de Istorie
Damian Hurezeanu
Nicolae Isar
Ligia Bârzu ºi colectiv
Mioara Turcu
Constantin Vlad
Ioan Scurtu,
Teodora Stanciu-Stãnescu
Ligia Bârzu, Rodica Ursu,
Florica Bohîlþea

Istoriografie generalã ºi româneascã Partea I (Anul II)
Istoria modernã a românilor (18481878) (Anul II)
Istoria Greciei (Anul I)
Arheologie. Note de curs (Anul I)
Relaþii internaþionale în istoria modernã (Anul III)
Istoria interbelicã româneascã în documente (19181940) (Anii II, III)
Credinþe ºi practici religioase în Europa preistoricã ºi antichitatea
greco-romanã (texte ºi comentarii) (Anii I, III, IV)

Facultatea de Matematicã-Informaticã
Rodica Trandafir, I. Duda
(coordonator), Aurora Baciu,
Rodica Ioan
Ion Roºca
C. Zidãroiu
G. Grigore
G. Pripoaie

Matematici pentru economiºti, vol II (Anul I)
Analizã numericã matricealã (Anul III)
Metode de optimizare (Anul III)
Analizã matematicã (Anul I)
Geometrie (Anul I)

Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
I. Duda, D. Ardelean,
Emil Creangã,
Dinu Bratosin,
N. Stoian,
O. Iliescu,

Mecanicã. Staticã. Culegere de probleme (Anul II)
Programe de arhitecturã  învãþãmânt (Anii IV, V)
Elemente de mecanica structurilor (Anii III; IV)
Arhitectura clãdirilor de producþie (Anul IV)
Geometrie descriptivã, vol.I (Anul I)
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 La înscrierile anticipate se acordã o bonificaþie de 30%.
 Înscrierile se fac prin intermediul unui asistent (preparator) de la disciplina respectivã
sau la Secretariatul facultãþii.

Opinia

naþionalã

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

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE.

Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt

Revista se poate procura prin abonament la toate oficiile poºtale din
þarã. În Catalogul RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol-B.C.R. 
Sucursala Unirea.
ISSN 1221-4019

Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Publicaþia OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la Oficiul de Stat pentru
Invenþii ºi Mãrci la nr. 24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.

26 martie 2001

OPINIA NAÞIONALÃ 301

pag. 8

Întâiul publicist român cu vocaþie europeanã
B.P.HASDEU:

Am încheiat articolul precedent pe
aceastã temã (Opinia naþionalã nr. 299)
cu observaþia cã, la aproape un secol de
la trecerea lui în eternitate, B.P. Hasdeu
încã nu beneficiazã de o cercetare
globalã, întemeiatã pe toate valenþele
personalitãþii sale, ºi cã acest titan al
scrisului românesc nu poate fi pe deplin
înþeles fãrã cercetarea de sintezã asupra
întregii creaþii, inclusiv asupra
publicisticii sale. Din pãcate, marea
sintezã asupra operei lui B.P. Hasdeu,
întemeiatã pe o riguroasã metodã
coplementarã ºi comparatistã, capabilã sã
evidenþieze nu doar aspecte, etape ºi
tãrâmuri, ci creaþia titanului în finalitatea
ei universalã, se lasã încã 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 integral printr-o
lucrare de referinþã.
În aºteptarea acestei sinteze, nu este
de mirare cã destinul lui Hasdeu se
refuzã unei formule fragmentare de
prezentare. Aºa se face cã analize dintre
cele mai remarcabile, dar efectuate în
limitele unui singur domeniu de
activitate ºi, nu o datã, abstrase
întregului, au generat ºi opinii puþin
convingãtoare ori chiar contradictorii.
Poezia este aici un exemplu concludent.
Hasdeu a scris versuri aproape de-a
lungul întregii lui existenþe, astfel încât
poezia lui se oferã inclusiv ca un ecran
panoramic asupra metamorfozelor sale
spirituale, ca ºi asupra surselor de
inspiraþie din perioada marilor epoci
creatoare. Este o poezie de idei, ca un
sistem de raportare a tuturor acestor
epoci, de integrare a lor în cuprinsul
marilor viziuni hasdeene, imposibil de
evaluat dintr-un singur unghi. Primul
volum de versuri, sub titlul Poesie, apare
în anul 1873, iar în anul 1897,
adunându-ºi producþia ultimilor ani de
literaturã, publicã din nou versuri în
volumul Sarcasm ºi Ideal. Când i s-a
ignorat geneza creaþiei de ansamblu a
lui Hasdeu, poezia sa a stârnit reacþii atât
de contrdictorii încât unele dintre ele se
anuleazã reciproc. Judecãþile critice sunt
cu atât mai amendabile cu cât se
îndepãrteazã de universul hasdeian. ªi
dimpotrivã, lãrgirea orizontului de
receptare al cercetãtorilor, din
perspectiva organicitãþii lumii moderne,
conduce la descoperirea multor valori
poetice puþin sau de loc sesizate anterior. Limitat la estetica ºcolii simboliste
de la Viaþa nouã, Ovid Densusianu
crede cã Hasdeu este în poezie absolut
romantic, uneori cuvintele ºi ritmul
amintesc de Bolintineanu; patriotismul
uºor, lirismul care nu se ridicã deasupra
impresiilor trecãtoare, copilãresc chiar
câteodatã, tendinþe de moralizare sub
forma învechitã a fabulei sunt nota
dominantã a versurilor lui1. Pompiliu
Constantinescu este ºi mai tranºant:
Hasdeu nu e poet pentru cã fantezia
sa e mecanicã ºi nu cunoaºte starea
de contemplaþie a ideii2. Pentru ªerban
Cioculescu, activitatea versificatorului
este mai mult neînsemnatã decât
inegalã (...) Hasdeu nu e un artist:
izbutirile sau neizbutirile stilistice sunt
efecte ale hazardului, ca la o naturã
spontanã ºi vivace, cu scãpãrãri
numeroase, dar a cãrui lipsã de gust
sau autocontrol se resimte3. Pe linia
judecãþilor de ansamblu, Tudor Vianu
încheie astfel studiul sãu B. P. Hasdeu,
poetul: A fost o vreme când s-a cultivat
cu multã insistenþã macabrul, când
poeþii doreau senzaþii zguduitoare;
epoca unui baroc aþintit cãtre crispaþiile
ºi fiorii morþii. (...) În interiorul ei,
Hasdeu pare însã talentul cel mai de
seamã ºi locul lui meritã sã fie bine
precizat4. G. Cãlinescu oferã tabloul
cel mai interesant. Dupã o deschidere
precum Hasdeu a fost un geniu universal ºi se poate afirma cã a izbutit
aproape peste tot, încheie relevant cu
aceastã concluzie de ansamblu asupra
scrisului hasdeean: Redactarea tezelor

Duºmanul cel mai neîmpãcat
este spiritul cosmopolit

ºi demonstraþiilor revelã un prozator
pasionant, un extraordinar poet epic de
idei5. Beneficiind de o perspectivã mai
largã în timp, George Munteanu se
apropie ºi mai mult, prin analiza poeziei,
de esenþa creaþiei hasdeene. Subliniind
cã Hasdeu experimentase un fel de
posibilã joncþiune între romantism,
naturalism ºi expresionismul liric de
mai târziu, criticul precizeazã: Hasdeu,
care încã în Miºcarea literelor în Ieºi
(1863) zisese cã «la români (...) e de a

ºi compatrioþii, într-unele dintre cele mai
strãlucite articole din Traian ºi Columna lui Traian, la lupta împotriva
tendinþelor de convertire religioasã,
apãrute o datã cu domnia lui Carol I.
Prin raþionalismul sãu sistematic,
metodic, prin interesul arãtat tuturor
domeniilor cunoaºterii, Hasdeu atestã
un enciclopedism sui-generis, ºtiut fiind
cã enciclopedismul a fost destinul
întregului secol al XIX-lea românesc,
când printr-un efort grandios, monu-

Permanenþe româneºti

crea de acum înainte poezia filosoficã»,
era însuºi stãpânit de gândul unei
asemenea încercãri, iar în citata Prefaþã
la volumul Poesie îºi mãrturiseºte
încredinþarea de a fi ºi reuºit6. Aºadar,
cu cât este analizatã dintr-o perspectivã
mai largã, cu atât opera lui B.P. Hasdeu
oferã faþete noi, relevante.
ªi totuºi, judecãþile critice fragmentare au persistat ºi persistã ºi dincolo de
creaþia literarã a lui B.P.Hasdeu. Pe linia
tradiþiei inauguratã în cultura românã de
cãtre Dimitrie Cantemir ºi continuatã de
Ion Heliade Rãdulescu, Alexandru
Odobescu, Mihai Eminescu ºi, ulterior,
Nicolae Iorga, B.P. Hasdeu este în mod
curent definit drept unul dintre cei mai
mari enciclopediºti, evidenþiindu-i-se
îndeosebi trãsãturile generale ºi mai
puþin diferenþierile specifice, care îi
atestã originalitatea. Pe linia enciclopedismului, Hasdeu a fost, într-adevãr,
un raþionalist, înzestrat cu un deosebit
spirit critic ºi a manifestat nenumãrate
atitudini revoluþionare care adesea l-au
izolat ºi nedreptãþit în societate. Dar,
totodatã, el a fost înzestrat cu trãsãturi
care transcend enciclopedismul, precum
o imaginaþie fabuloasã, simþ al limbii în
sens modern, umor ºi sarcasm. A avut,
într-adevãr, spirit filosofic ºi s-a
întemeiat, în demersurile sale creatoare,
pe caracterul experimetal al cunoaºterii
 atribute ale enciclo-pediºtilor
secolului al XVIII lea  dar, spre
deosebire de aceºtia, Hasdeu nu contestã
tradiþia ºi gândirea religioasã, sacrã, el
evidenþiazã frecvent rolul pozitiv al
bisericii în istoria românilor, chemându-

mental, trebuia sã se creeze  ºi
s-a creat în numai ºase decenii  un stat
unitar ºi o culturã naþionalã pe mãsura
celorlalte culturi latine surori. Este
momentul istoric când tradiþia
enciclopedismului coincide perfect cu
misiunea ºi programul pe care ºi-l
impunea România modernã. Este
momentul în care Hasdeu, în articolele
sale politice, comparã frecvent ºi fãrã
complexe România cu Italia, cu Franþa,
cu alte þãri occidentale, iar Ioan Vodã
cel Cumplit este vãzut ca simbol al unei
resureþii continentale: un principe pe
care numai cea mai neagrã trãdare îl
putu opri de a nu da o altã faþã
Europei. Dar Hasdeu depãºeºte ºi
înnobileazã toatã aceastã tradiþie
enciclopedicã printr-o nestinsã pasiune
pentru sintezã, pentru cunoaºterea
tuturor vãzutelor ºi nevãzutelor, adevãr
în temeiul cãruia s-a spus, nu fãrã
dreptate, cã Hasdeu, în perioada din
urmã a vieþii, n-a ajuns spiritist prin
metafizicã, ci prin interpretarea
documentelor spirite. În istorie, de pildã,
utiliza orice mijloc de cunoaºtere prin
care putea lumina deopotrivã condiþiile
economico-sociale interne, conjunctura
europeanã, dar ºi sufletul marilor domni
români sau întâmplãrile lor care aduceau
a predestinare. Folosind inclusiv
fiziognomia ºi frenologia, iatã ce spune
Hasdeu, în Filosofia portretului lui
Þepeº 7, despre ochii domnitorului:
Uitaþi-vã bine în ochii lui Þepeº; sã
nu ºtiþi nimica despre celelalte trãsãturi
ale feþei ºi sã vã fie cu totul necunoscutã
biografia voevodului; ei bine ! de pe

singurã aprofundarea acestor ochi,
d-voastrã aþi putea renaºte figura
totalã, precum Cuvier restaura o lume
de pre un osãmânt! Regãsim aici
tentaþia cunoaºterii plenare, esenþiale,
definitive în liniile ei de ansamblu, dupã
cum regãsim, în chiar cuprinsul acestei
tentaþii spre totalitate ºi integralitate,
destinul sever asumat al riscurilor
deschizãtorului de noi orizonturi ale
cunoaºterii (iarã mie unuia, îmi place
mai ales a mã îndruma pe cãi nebãtute). Inclusiv prin asemenea trãsãturi,
B .P. Hasdeu rãmâne pilduitor mai cu
seamã astãzi, când România, prin
vocaþie ei europeanã, trebuie sã se
afirme, nu în ultimul rând, ca o putere
culturalã, asumându-ºi destinul luptei
cu sine ºi cu împrejurãrile, nu întotdeauna favorabile, ale afirmãrii sale.
Judecate fragmentar, în limitele
impuse de pozitivism ºi searbãda
specializare, tocmai asemenea tendinþe
de cunoaºtere integralã, pe cãi nebãtute,
ca noi provocãri, au fost taxate uneori
drept alunecãri în nebulos ºi derizoriu,
ca exacerbare a unei viziuni romantice.
Evident, B. P .Hasdeu a fost ºi un mare
romantic, dupã cum a fost ºi un creator
în ordinea clasicismului, dar
romantismul sãu, prin setea lucifericã a
cunoaºterii, prin apelul la mit ºi la
fenomenele originare în cunoaºterea
plenarã a realului, depãºea romantismul
românesc, descins din grãdinile
pariziene, Hasdeu promova un
romantism de facturã europeanã, cu
vocaþia sintezei în structura lui intimã.
Tocmai acestui romantic i se
datoreazã elaborarea celor dintâi
chestionare sociologice româneºti; cele
400 de întrebãri adresate dascãlilor ºi
preoþilor din satele româneºti au
provocat informaþii de valoare
inestimabilã care aveau sã intre în
componenþa  impresionantului gorgan
scytic, cu care a fost asemuit celebrul
Etymologicum Magnum Romaniae,
prevãzut sã aparã în 15 volume (dupã
cum Istoria criticã a românilor urma
sã aparã în 52 de volume). ªi tot acestui
romantic îi revine meritul de a fi
contribuit esenþial la întemeierea
istoriografiei juridice în þara noastrã,
semnând primele articole în acest
domeniu8 . Iar în sectorul gândirii
economice, romanticul B.P. Hasdeu
a formulat o seamã de idei valabile ºi
astãzi, deºi calea lansãrii lor a fost, sã
nu uitãm, scrisul cotidian, revuistic. De
altminteri, înclinaþia însãºi spre monumental se integreazã nu numai
romantismului, dar ºi clasicismului, ca
gust pentru temeinicie ºi pentru
definitiv, iar calitãþile lui B.P.Hasdeu de
apãrãtor al metodei critice ºi al
obiectivitãþii în cercetare transgreseazã
viziunea romanticã ºi atestã o concepþie
organicã ºi unitarã asupra oricãrei
realitãþi istorice.
Pe aceeaºi linie a deschiderii cãtre
toate orizonturile cunoaºterii, dar ºi a
echilibrului, sintezei ºi dezvoltãrii
organice, a susþinut metodic, în întreaga
sa publicisticã, procesul de europenizare
a culturii noastre ºi a contribuit efectiv
la statornicirea acestuia prin metoda
comparatistã folositã în cercetãrile de
limbã ºi de etnopsihologie, prin accentul
pus pe corespondeþele elementelor de
culturã, prin evidenþierea originii lor
spirituale comune sau apropiate. În
concepþia lui Hasdeu, cultura autenticã
se dezvoltã inclusiv pe baza preluãrii de
idei ºi motive care corespund idealurilor
umanitãþii, dar acestea se cer a fi
asimilate organic ºi dezvoltate în cadrul
de originalitate al fiecãrui popor. De
aceea, în unele dintre cele mai

remarcabile articole ale sale, se opune
introducerii unor forme exterioare în
culturã, europenizarea trebuind sã
înceapã, în viziunea sa, cu evaluarea
fondului autohton de viaþã spiritualã. Iar
o asemena evluare absolut necesarã
începe cu limba, ca element definitoriu
al culturii fiecãrei naþiuni, idee în
temeiul cãreia publicistica lui Hasdeu
este un model de limbã literarã, iar pe
prima paginã a lucrãrii sale Principie
de filologie comparatã (1875) îl citeazã
pe Whitney care aratã cã limba catã
sã aibã partea cea mai largã ºi mai
importantã în construcþiunea istoriei
celei nescrise a neamului omenesc. De
aceea, o datã cu susþinerea principiului
circulaþiunii valorilor de culturã ºi cu
opoziþia faþã de tendinþele de izolare,
Hasdeu a combãtut cosmopolitismul ºi
a militat pentru specificul naþional,
atitudini în baza cãrora îl resimþim astãzi
ca pe un mare contemporan. Noi nu
putem crea dupã modeluri de
exportaþiuni, mai ales în culturã,
susþine Hasdeu. Specificul naþional
exprimã o legãturã profundã între o
anume comunitate ºi mediul sãu de viaþã
pe care îl transformã dupã propriile ei
însuºiri. ªi cum fiecare pãmânt are o
idee a sa specialã în universalitatea
neamurilor 9, rezultã cã o misie
anume, dupã cum gândea ºi N.
Bãlcescu, pecetluieºte destinul fiecãrui
neam, ne încredinþeazã Hasdeu. Astfel
încât, cel care vedea în democraþia
parlamentarã ºi în românism o realitate
inseparabilã afirmã rãspicat cã
duºmanul cel mai neîmpãcat al
românismului este spiritul cosmopolit,
rãspândit în þarã, mai mult sau mai
puþin, sub diferite forme, când mai fine,
când mai grosolane, când fãþiº, când
îmbrobodite în larva libertãþii fãrã
naþionalitate ºi al oportunitãþii fãrã
principii 10. ªi tot el precizeazã:
Românismul este umanitate, libertate
ºi adevãr. Cosmopolitismul  egoism,
sclavie ºi minciunã. Cu excepþionala
lui putere de anticipaþie, care ni-l face
contemporan, B.P. Hasdeu afirmã:
Naþionalismul este o condiþiune
esenþialã a tuturor creaþiunilor mari în
sfera ideii. Ceea ce-i originalitatea
pentru un individ este naþionalitatea
pentru un popor11.

(Va urma)
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