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�Gândire forte� � �gândire slabã� în argumentarea filosoficã
Gânditorul italian post-modern G. Vattimo a

conturat mai pregnant polaritatea sau, ami bine zis,
complementaritatea dintre gândirea forte ºi gândirea
slabã, pornind de la comentarii de profunzime asupra
ideilor lui Nietzsche ºi ale lui Heidegger. Epoca post-
modernã s-ar caracteriza astfel prin accentul pus pe
dimensiunea gândirii slabe în adâncirea ºi
diversificarea cunoaºterii.

Într-o prefaþã � cu rol de premisã problematizatoare
� la lucrarea din 1983 având chiar titlul  �Gândirea
slabã�1) sunt sintetizate caracteristici semnificative ale
acestei linii de gândire.

Ea ar reprezenta �o nouã privire, mai amicalã
(�), mai destinsã (�) cãtre lumea aparenþelor, a
procedeelor discursive ºi a formelor simbolice,
considerându-le pe acestea drept locul unei posibile
experienþe a fiinþei2).

Obligativitatea temeiului din centrul vechii metafizici
este nuanþatã prin dezvãluirea dependenþei de raporturile
de dominare înlãuntrul ºi în afara subiectului.

Gândirea forte, mai totalizantã ºi mai explicit
raþionalizatoare îºi �plãteºte� aceste trãsãturi ce-i dau
o eventualã transparenþã crescutã, prin limitãri drastice
ale domeniului obiectelor despre care poate da seama.

Depãºirea unor asemenea limitãri cere sã se facã
apel, într-o manierã complementarã, la alte demersuri
cognitive, ce se subsumeazã orientãrii gândirii slabe.

Preluatã din microfizicã, ideea metodologicã a
complementaritãþii are un mare potenþial cognitiv,

cu multe deschideri ºi spre alte domenii. Am putea
afirma cã este vorba de un principiu epistemologic,
care se poate formula dupã cum urmeazã: �Un obiect
de cunoaºtere suficient de complex nu poate fi
prezentat adecvat în cadrul unui unic sistem de
reprezentãri, respectiv în cadrul unui model unic, ci
reclamã mai multe modele, care vor da seama de
laturi distinctive, chiar opuse, ale obiectului, vor
explica grupuri distincte de fenomene asociate
respectivului obiect complex�3).

O manifestare a acestui principiu în planul
cunoaºterii filosofice ar fi prezenþa ºi rolul major al
antinomiilor (remarcatã, de exemplu, de Lucian
Blaga în �Eonul dogmatic�).

Adevãrul � într-o gnoseologie slabã � s-ar putea
spune cã nu este un construct al unei raportãri cognitive
de tipul evidenþei, ci rezultatul neîncheiat al unor
demersuri cognitiv-acþionale mereu perfectibile,
dependente de variate contexte; va avea deci nu o naturã
metafizicã sau logicã pure, ci una pragmaticã ºi istorico-
retoricã, cum argumenteazã între alþii ºi Richard Rorty.
Edificarea ºi verificarea adevãrului se desfãºoarã într-un
spaþiu al libertãþii raporturilor interpersonale ºi între
culturi ºi generaþii, unde nimeni nu porneºte de la zero,
ci de la niºte apartenenþe, fidelitãþi ºi legãturi, ele însele
având o dinamicã proprie.

O cale de manifestare potrivitã a gândirii slabe este
atitudinea hermeneuticã, preconizatã de H.Gadamer ºi
care implicã: solicitudine faþã de cerinþele interne ale

domeniului interpretat, respect pentru fragilitatea sa
fundamentalã, disponibilitate de a �asculta� ce are acesta
de spus, înainte de a-i pune întrebãri ºi efortul de a nu-i
impune propria �raþionalitate� sau propriile convingeri.

O consecinþã remarcabilã pentru metodologia
cunoaºterii în plan filosofic ºi al ºtiinþelor socio-umane
este reconsiderarea definirii conceptelor acestor domenii.
Potrivit lui Nietzsche, toate conceptele, în care se
concentreazã în maniera semioticã un întreg proces, scapã
definiþiei, definibil fiind numai ceea ce nu are istorie4).

Iar Hans Gadamer sublinia cum, spre deosebire de
fizicã, în care se elaboreazã un limbaj predominant
�artificial� spre a exprima cu precizie stãrile real-fizice,
filosofia nu dubleazã limbajul curent, iar conceptele ei
pãstreazã ceva din originea lor în limbajul natural. Se
justificã astfel în analizele filosofice o istorie a
conceptelor, o parcurgere a drumului de la cuvântul
uzual la concept ºi înapoi. Se va urmãri, totodatã, nu
conceptul izolat, ci �întregul unei conceptualitãþi
desfãºuratã prin concepte ce se susþin ºi se sprijinã
reciproc ºi care se înalþã ca un întreg lingvistic din
întregul orientãrii noastre lingvistice în lume5).

Complementaritatea gândire �forte�� gândire
�slabã� este urmãritã mai sistematic în domeniul
teoriilor semantice ale limbajului natural de cãtre
Umberto Eco6).

El va prezenta un model semantic uzual al gândirii
�forte� din ºtiinþa clasicã, dupã cum urmeazã: Se
construieºte o lume-model, redusã suficient încât o
gândire nu atât de complexã, ca sã rãmânã controlabilã
intersubiectiv, sã-i poatã cuprinde structura; gândirea

în cauzã va cãpãta formele unui limbaj (L) dotat cu
anumite reguli proprii, aceleaºi cu ale lumii-model pe
care o exprima. Întrucât regulile lui L (ºi implicit ale
lumii-model) sunt postulate, trebuie sã fie cunoscute
anticipat ºi formulate într-o formã metalingvisticã
oarecare (un metalimbaj). O primã funcþionalitate a
modelului semantic forte de mai sus este de a servi
drept o gimnasticã a gândirii. Este cazul multor sisteme
formale ce rafineazã gândirea, o întãresc prin
transformãrile realizate explicit, ce dezvãluie eventual
noi corelaþii mai puþin evidente, din lumea-model
(postulatã mai sumar iniþial)

O a doua funcþionalitate, poate mai importantã, a
modelului forte amintit va fi mai promiþãtoare ca
eficienþã cognitivã ºi practicã. Astfel lumea-model,
pusã ºi omoloagã limbajului construit L, are la rândul
ei, ipotetic cel puþin, anumite omologii cu lumea realã,
impusã oarecum nouã (ºi nu pusã de noi).
Transformãrile limbajului L permit, în primã instanþã,
sã cunoaºtem posibilitãþi inedite ale lumii-model ºi,
de asemenea, sã emitem ipoteza cã aceste posibilitãþi
ar fi ºi ale lumii naturale (am citi indirect în cartea
naturii, cum preciza Galilei).

Aºadar, o lume-model pusã (locuitor în macro-
lumea a treia, a lui Popper) ºi omoloaga limbajului
L apare susceptibilã de anumite transformãri care,
transpuse cu ingeniozitate, sugereazã ºi prevãd
transformãri ale lumii naturale; chiar dacã aceasta
din urmã fiind datã, nu este totuºi cunoscutã în
complexitatea sa cauzal-structuralã.

A venit momentul sã o spunem pe ºleau,
cã relaþiile dintre învãþãmântul de stat ºi
cel particular sunt de monopol ºi de putere;
este ca ºi când ar fi împuternicite
întreprinderile de stat sã controleze ºi sã
dirijeze formarea celor particulare. Tot ce
ar putea realiza acestea ar fi macrofirme
cãpuºã, în folosul propriu. Cãpuºare
financiarã este termenul potrivit ºi pentru
relaþiile dintre cele douã forme de
învãþãmânt, de stat ºi particulare!

Dincolo de vorbele frumoase, opoziþia
ºi lipsa de comunicare sunt, din pãcate,
realitãþi româneºti fundamentale. Facultãþile
similare de la stat au de partea lor tradiþia,
cu pãrþile ei bune ºi rele, cu profesori formaþi
îndelung, dar ºi cu
destui promovaþi la
grãmadã ºi pe criterii
politice; au de partea lor avantajul
experienþei acumulate, dar ºi dezavantajele
rutinei, ale orgoliilor fãrã bazã, ale
improvizaþiilor intelectuale; au de partea lor
baza materialã moºtenitã, dar ºi criza
financiarã fãrã ieºire, care le-a ºi împins, o
datã cu apariþia taxelor ºcolare, spre imitarea
formelor de organizare ale învãþãmântului
particular, rezultând un fel de învãþãmânt de
stat particular, aºa-numita struþo-cãmila
didacticã.

Învãþãmântul particular are de partea lui
avantajul tinereþii ºi al deschiderii spre
creaþie, marea majoritate a cadrelor didactice
fiind tinere, recrutate exclusiv pe criterii de
competenþã, dezlegate de viclenia ºi
insolenþa oricãrei rutine. La acesta se adaugã
o bazã materialã în continuã expansiune, la
care facultãþile similare de la stat nici nu pot
aspira. Universitãþile particulare, de pildã
Spiru Haret, au depãºit faza începuturilor,
iar unele au deja realizãri remarcabile.
Dispunem de localuri proprii, în treacãt fie
spus Facultatea de Pedagogie ºi Psihologie
din Bucureºti funcþioneazã într-un spaþiu
închiriat (asta nu-i împiedicã sã vinã în
control pentru a ne mãsura spaþiul).

Dificultãþile noastre interne sunt reale, dar
obiºnuite oricãrei creºteri instituþionale. Cele
externe sunt mari. Ele derivã din faptul cã, în
vreme ce pentru noi ºansa dezvoltãrii o
reprezintã capacitatea de a inova la nivelul

culturii de vârf ºi al didacticii de vârf, pentru
forurile noastre de decizie specificã, problema
frânãrii dezvoltãrii sub acoperiºul exigenþei
reprezintã comportamentul caracteristic. Se
uitã faptul cã, dacã învãþãmântul superior
românesc ar fi dimensionat dupã actualele
cerinþe sociale ºi economice, atunci întregul
învãþãmânt, de stat sau particular, ar trebui sã
se întoarcã inevitabil spre trecut, o datã cu
dezindustrializarea, detehnologizarea,
dezurbanizarea etc. Fireºte, viaþa merge
înainte, chiar dacã în faþa MEC ºi CNEAA.,
aceastã prelungire a mediocritãþii noastre
universitare nu putem opune nici cea mai
simplã regulã a nediscriminãrii, ca, de pildã,
licenþe cu comisii neutre ºi absolvenþi

amestecaþi, cererea de
a enunþa limpede
cercetãrile care au stat

la baza standardelor elaborate � pentru a
evita actuala situaþie ciudatã, caracterizatã
de faptul cã învãþãmântul de stat, prin
CNEAA, cere învãþãmântului particular,
de multe ori, ceea ce învãþãmântul de stat
nu are ºi nu de azi de ieri.

În prezent, problema de fond nu este dacã
CNEAA va reuºi sã punã ordine în
organizarea învãþãmântului superior, ci una
cu totul diferitã: cât timp se va mai dezvolta
cantitativ învãþãmântul superior în general,
cel de stat ºi cel particular deopotrivã. Curând
sau mai târziu (nu prea târziu) realitatea
economicã ºi socialã se va impune, dincolo
de orice calcule mãrunte ale administraþiei
MEC. Învãþãmântul superior se va integra în
trend alãturi de cel primar, gimnazial, liceal
ºi profesional, adicã va intra în involuþie.
CNEAA-ului nu i-a reuºit monotorizarea
momentului evolutiv al învãþãmântului
superior în general, dar s-ar putea sã-i
reuºeascã monotorizarea involuþiei. În acest
caz, va apare limpede natura profundã a
acestei instituþii, cãci ea se va transforma total
în ceea ce a început sã fie, adicã în FPS-ul
învãþãmântului superior. Învãþãmântul
particular va involua ºi el, fireºte, dar fiind
mai adaptativ, ºi având mai multe resurse
financiare, va continua sã rãmânã o
alternativã, cu sau fãrã voia CNEAA, pe care
un MEC dezordonat încearcã sã îl impunã
realitãþii ºcolare româneºti.

Puncte de vedere

Astãzi ºtiinþa a ajuns sã fie a patra
putere în stat. Dovadã sunt cele 7 þãri
superindustrializate care, dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, au facilitat
introducerea în producþie a rezultatelor
cercetãrilor ºtiinþifice proprii sau au
cumpãrat patente ºi invenþii din alte þãri ºi
au ajuns prin industrializare sã domine
economia mondialã.

ªi la noi în þarã, dacã vom compara
producþiile agricole din anul 1938,
considerat ca un an bun, cu producþiile
medii obþinute astãzi, se constatã cã de la
1000 kg/ha boabe producþia de grâu sau
porumb în 1938 s-a ajuns astãzi la producþii
medii de 2500-3000 kg/ha boabe; aceasta
se datoreºte introducerii de noi tehnologii,
ca rezultat al cercetãrii ºtiinþifice.

De curând a avut loc o consfãtuire
convocatã de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor privind
cercetarea ºtiinþificã în agriculturã. S-a
prezentat mai mult partea organizatoricã
a cercetãrii ºtiinþifice. Nu s-au prezentat
prioritãþile în cercetarea ºtiinþificã din
agriculturã. S-a subliniat mai mult faptul
cã unitãþile de cercetare din agriculturã
sunt în primul rând unitãþi de producere
de sãmânþã cu potenþial de producþie
ridicat, material sãditor pomicol ºi viticol,
de soiuri raionate de cercetarea ºtiinþificã
ºi de reproducãtori de elitã.

Cercetarea ºtiinþificã sistematicã în
România are o vechime de aproape 75 de
ani. În aceastã perioadã, cercetarea
ºtiinþificã a rezolvat multe probleme ºi
multe rezultate au fost introduse în practicã,
ceea ce s-a reflectat în creºterea producþiei
la unitatea de suprafaþã.

Dupã aproape 75 de ani de cercetare
ºtiinþificã sistematicã în agriculturã, se
simte nevoia ca fiecare unitate de cercetare
sã facã un bilanþ al activitãþii care sã
cuprindã:

� Ce s-a rezolvat definitiv de la
înfiinþarea unitãþii ºi pânã în prezent;

�  Ce s-a rezolvat parþial ºi cercetãrile
meritã sã fie continuare;

� Care au fost nerealizãrile unor
cercetãri începute ºi abandonate;

Cum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agricultura
a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?

Academician David DAVIDESCU,
Prof.univ.dr. Velicica DAVIDESCU

� Câte lucrãri conþinând rezultatele
cercetãrilor au fost publicate;

� Ce colaborãri interne ºi internaþionale
au avut;

� Care este potenþialul uman ºi calificarea
lui (doctorate, membri ai unor academii);

� Care sunt problemele prioritare de
cercetare ºtiinþificã care trebuie abordate
în viitor pe fiecare domeniu de activitate.

Pe baza acestor concluzii, analizate de
un colectiv competent, se va face o
clasificare în unitãþi cu activitate: excelentã,
foarte bunã, bunã, satisfãcãtoare, clasificare
care sã stea la baza acreditãrii unitãþii.

În etapa actualã, importanþa cercetãrii
ºtiinþifice creºte, datoritã marilor descoperiri
biologice, fiziologice din biochimie, infor-
maticã, precum ºi a transformãrilor social-
politice ºi a schimbãrii structurii de proprietate.

Cercetarea ºtiinþificã din agriculturã
trebuie sã rãspundã în primul rând sarcinilor
pe care le are Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor. Trebuie stabilite
prioritãþile pe domenii de cercetare.

La rândul sãu, MAAP poate sã propunã
el însuºi teme de cercetare pe care sã le
scoatã la licitaþie, ca de exemplu:

� Soiuri (hibrizi) ºi tehnologii pentru
obþinerea unei producþii de 10 t/ha boabe
la culturile de cereale;

� Soiuri /hibrizi) ºi tehnologii pentru
obþinerea de producþii de 70 t/ha la
tuberculifere ºi rãdãcinoase;

� Program naþional pentru ridicarea
producþiei medii de lapte pe þarã, cu 1000
litri pe vacã furajatã, în timp de 10 ani, prin
însãmânþãri artificiale, folosind tauri de
elitã cu calitãþi dovedite ºi urmãrirea
computerizatã a descendenþilor;

� Noi surse de energie pentru agriculturã;
� Produse noi pentru combaterea

biologicã a bolilor ºi dãunãtorilor;
� Program naþional pentru protecþia ºi

conservarea solului;
� Cercetãri pentru creºterea coeficientului

de fotosintezã la plantele agricole;
� Studiul patrimoniului naþional genetic

ºi biologic al speciilor folosite în agriculturã;
� Program naþional pentru conservarea

biodiversitãþii speciilor vegetale ºi animale;

� Program naþional de integrare a
producãtorilor agricoli cu industria
prelucrãtoare.

Temele de cercetare ºtiinþificã trebuie sã
fie atribuite unor echipe interdisciplinare,
iar îndeplinirea obligaþiilor din contractele
de cercetãri trebuie controlatã periodic de
un organ special ºi deosebit de calificat.

Nu toate domeniile pot beneficia simultan
de aceeaºi atenþie. Trebuie alese acelea care
prezintã interes maxim ºi în care activeazã
oameni de ºtiinþã deosebit de creativi, spirite
inovatoare ºi întreprinzãtoare.

Totodatã, trebuie avut în vedere
impactul rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice
asupra societãþii, industriei ºi exportului.

Tematica cercetãrii ºtiinþifice din
agriculturã ºi silviculturã se cere adaptatã la
problemele concrete puse pentru obþinerea
de produse diversificate, competitive, de
calitate ºi ale cãror tehnologii nu afecteazã
mediul înconjurãtor.

Pe de altã parte este necesarã o
implicare mai profundã în programele de
cooperare internaþionale.

Universitãþile ºi comunitatea academicã
pot avea un rol mai important în
deschiderea drumului spre viitor, pot sã
devinã adevãrate centre de creativitate ºi
sã-ºi asume responsabilitãþi pe termen lung.
ªtiinþa este susþinutã de societate pentru a
servi scopuri publice, ea nu trebuie limitatã
la un club închis.

Pentru ca cercetarea ºtiinþificã sã-ºi
îndeplineascã obiectivele este necesar sã se
dea atenþie deosebitã formãrii de noi cadre
de tineri cercetãtori capabili sã înþeleagã ºi sã
cunoascã ultimele cuceriri ºtiinþifice din
domeniu ºi sã fie în stare sã participe în echipe
la programe de cercetãri internaþionale.

Astãzi tinerii dotaþi intelectual evitã,
în general, sã se îndrepte spre unitãþile
de cercetare în special din motive
economice. Trebuie stimulate ºi susþinute
material individualitãþile cu spirit de
inovare ºi de creativitate.

Este necesarã formarea unui corp de
cercetãtori tineri de elitã, pregãtiþi la centrele
de excelenþã ºi la ºcoala internaþionalã, având
mijloacele ºi cunoºtinþele conceptuale
necesare de informaticã ºi modelare, de
sisteme complexe.

1601 2001Mihai Viteazul - 400
Prin el s-a restabilit
nu numai o Dacie de
hegemonie româneascã,
dar ºi toate legãturile
cu acele þinuturi
din Sud-Estul european
pe care nici o schimbare
a vremilor nu le putea
rupe din legãturi fireºti
care se formaserã
ºi desvoltaserã în curs
de douã milenii.
Ar fi mers înainte
pe aceastã cale, dacã
ar fi avut o oaste formatã
ºi veniturile unei þãri
paºnice ºi înfloritoare,
dacã s-ar fi putut rãzima
pe credinþa sigurã a
întregii sale boierimi.
Din nenorocire, era sãrac
în þara stoarsã ºi trãia
între duºmani.

Nicolae Iorga
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Valeriu Râpeanu a împlinit 70 de ani. Este un eveniment sãrbãtoresc pentru toþi cei ce-l cunosc, direct sau
prin scris, pentru colegii sãi de la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã a Universitãþii Spiru Haret, unde
eminentul critic ºi istoric literar, cercetãtorul avizat al fenomenelor culturale româneºti, editorul de mare prestigiu
desfãºoarã ºi în prezent o bogatã activitate didacticã ºi ºtiinþificã. Munca sa scriitoriceascã de circa 50 de ani a
fost concretizatã în elaborarea a peste 20 de cãrþi ºi mii de articole culturale ºi ºtiinþifice. O datã cu omagiul pe
care-l adreseazã prestigiosului ei colaborator, revista OPINIA NAÞIONALÃ reproduce Scrisoarea de felicitare
adresatã ilustrului sãrbãtorit de cãtre acad. Rãzvan Theodorescu, ministrul Culturii ºi Cultelor.

Sãrbãtoare universitarã

�Festivalul ºansei tale�-

Viaþa abia începe pentru acei care sunt
acum �proaspeþi� deþinãtori ai mult râvnitei
diplome de licenþã. Câte griji nu ºi-au fãcut
pãrinþii pentru fiii ºi fiicele lor, în timpul
sesiunilor? Câte eforturi materiale se regãsesc
în cei 4-5 ani de instruire? Câte speranþe în
mai bine �încap� în sufletul pãrinþilor ºi, în
egalã mãsurã, în cel al absolvenþilor noºtri?

Munca de zi cu zi, cunoºtinþele teoretice ºi
practice acumulate aºteaptã sã fie folosite, sã
fie valorizate, apreciate pe piaþa forþei de muncã.

Dacã în decursul celor 4-5 ani de studii,
aprecierea performanþelor era fireascã,
aºteptatã dupã fiecare examen, acum, când nu
profesorii îþi dau note, ce-ar fi de fãcut? Cum
poþi tu, tânãr absolvent, sã demonstrezi cã
meriþi sã þi se acorde o �ºansã� � ºansa de a fi
de real folos companiei care angajeazã,
societãþii ºi, nu în ultimul rând, familiei.

Dupã ce euforia succesului se
estompeazã, respectiv �mult râvnita diplomã�
ajunge, în sfârºit,  în mâinile tale ºi realizezi
cã ai obþinut ceea ce doreai cu ardoare acum
câþiva ani, realitatea bate în �geam�. Unde sã
gãseºti un loc de muncã? Cum sã-l obþii
pentru tine, înaintea celorlalþi zeci de
candidaþi care aºteaptã? Cum sã convingi tu,
tânãr economist, marker, cã meriþi,
într-adevãr, sã þi se acorde ºansa de a începe

o carierã, ºansa de a lucra ºi a-þi pune în
valoare talentul, pregãtirea, abilitãþile?

Uneori cauþi un loc de muncã, acolo unde
nu este cazul, ºi insuccesul te poate marca.
Uneori gãseºti un loc de muncã care nu se
potriveºte aspiraþiilor ºi nivelului tãu de instruire,
îl accepþi pentru cã viaþa te obligã ºi rãmâi cu
speranþa cã vei reuºi sã faci ceea ce îþi doreºti ºi
pentru ce te-ai pregãtit, cândva în viitor. Dupã
un an, doi, trei pânã ºi speranþele mor, ºi te
trezeºti în rutina zilnicã, fãcând aceleaºi lucruri
plictisitoare ºi fãrã nici un orizont, mult prea
temãtor când se fac restructurãri, concedieri. Te
simþi ameninþat? De ce?

Toate aceste frãmântãri nu sunt strãine
factorilor de decizie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Preocuparea pentru asigurarea
celor mai bune condiþii de instruire teoreticã
ºi practicã este completatã de preocuparea
pentru o implicare activã în procesul de
�plasare� a absolvenþilor pe piaþa forþei de
muncã. O carierã de succes pentru oricare
din absolvenþii noºtri nu face decât sã ne
continue eforturile noastre de �dascãli�.

Tot ceea ce întreprindem în procesul de
învãþãmânt dorim sã se regãseascã în
activitatea curentã a viitorilor specialiºti ºi
societatea sã confirme utilitatea noastrã ca
formatori. Nu ne poate fi indiferent ce se va
întâmpla cu absolvenþii noºtri, atunci când se

confruntã, pe piaþa forþei de muncã, cu alte
categorii de tineri specialiºti proveniþi din
diferite alte instituþii de învãþãmânt. Dorim
ca implicarea noastrã, ca instituþie de
învãþãmânt superior, sã fie de bun augur ºi sã
devinã permanenþã pentru toate generaþiile
viitoare de absolvenþi.

În aceastã perspectivã se înscrie recentul
demers fãcut alãturi de S.C. Romexpo S.A.,
în cadrul cãruia Universitatea Spiru Haret îºi
propune organizarea manifestãrii �Festivalul
ºansei tale�, în perioada 7-11 noiembrie
2001, în Complexul Expoziþional din
Piaþa Presei Libere.

Ofertanþii de locuri de muncã sunt selectaþi
din baza de date a firmelor participante la
manifestãrile expoziþionale tradiþionale (TIB,
TIBCO, Constructexpo, TNT etc.), iar locurile
vacante vor fi prezentate solicitanþilor, atât pe
domenii de activitate, cât ºi pe specializãri,
repartizare teritorialã, dar ºi sub aspectul
pachetului salarial oferit.

Toþi absolvenþii Universitãþii Spiru
Haret ºi cu precãdere cei ai Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior sunt invitaþi
sã participe la aceastã manifestare ºi sã
completeze formularele specifice,
beneficiind de îndrumãri competente ºi
informaþii detaliate la faþa locului.

Aceasta este, poate, ªANSA TA !

Cum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agriculturaCum utilizeazã agricultura
a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?a patra putere în stat ?

Se cere, de asemenea, completarea acestui
corp de elitã cu un sector de specialiºti de
cercetare-dezvoltare, care sã aibã ca obiectiv
de bazã rezolvarea unor probleme concrete sau
aplicarea în practicã a rezultatelor cercetãrii.

Este necesarã o implicare mai activã în
spaþiul european al cercetãrii ºtiinþifice în
primul rând prin concentrarea programelor,
împreunã cu optimizarea resurselor.

Suntem responsabili de ceea ce lãsãm
urmaºilor noºtri. Agricultura înseamnã o
intervenþie în ecosistem, uneori aceste
intervenþii pot fi agresive (defriºãri pe
terenuri în pantã, arãturi din deal în vale,
doze mari de îngrãºãminte ºi tratamente
fitosanitare excesive, irigaþii care duc la
sãrãturare secundarã etc.).

Agresivitatea asupra solului, apei ºi aerului
o exercitã ºi alþi factori: industria, arderea
combustibililor fosili, urbanizarea, turismul,
activitãþi de gospodãrire comunalã etc.

Este necesar, totodatã, un program
naþional de protecþie ºi conservare a
solului, pe care trebuie sã îl lãsãm
urmaºilor noºtri fãrã a fi degradat.

Ne gãsim într-o etapã nouã, în plin proces
de globalizare, care înseamnã un nou concept
economic, care considerã cã dezvoltarea
economicã poate sã aibã loc doar prin
interpãtrunderea tot mai puternicã a ramurilor
economice mondiale, adicã prin concentrarea
instituþiilor bancare, industriale, de comerþ etc.
în mari concerne transnaþionale.

�Globalizarea�, noþiune care se referã
în primul rând la economia mondialã, s-ar

putea traduce în plan naþional ºi prin
integrarea producãtorului agricol cu
industria alimentarã, a sfeclei de zahãr,
a florii soarelui, ºi cu unitãþile de
comercializare a produselor agricole.
În modul acesta agricultorul,
producãtorul de materii prime ar participa
la o cotã parte din veniturile ce se
realizeazã pe lanþul industrializare-
comercializare, venituri care sunt de 5-
10 ori mai mari, ºi atunci producãtorul
agricol va da atenþie nu numai cantitãþii,
ci ºi calitãþii materiei prime.

Interdependenþa dinamicã a
globalizãrii economiei a devenit o
realitate ºi România nu se poate sustrage
acestei tendinþe, a unei dezvoltãri
economice reale de piaþã.

CURSURI ªI ALTE LUCRÃRI DIDACTICE
apãrute în anul 2001

în EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

 FACULTATEA DE ISTORIE

Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Secretar ºtiinþific al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior

o ºansã pentru absolvenþii noºtri

Am avut privilegiul sã însoþesc 37 de
studenþi din anul II de la Facultatea de Drept
din Universitatea Spiru Haret la Centrul de
Reeducare Minori Gãieºti, unde efectuau
orele de practicã. Un univers aparte, încãrcat
de mister, pe care altfel nu l-aº fi putut înþelege
ºi descifra. O ºansã ºi pentru colegii mei,
viitori juriºti, de a aplica �pe viu� cunoºtinþele
teoretice, de a face cunoºtinþã cu viaþa durã a
acestor minori, condamnaþi de societatea în
care trãim la izolare, la marginalizare.

Cu prilejul acestei vizite, studenþii au fost
puºi pentru prima datã în situaþia de a aplica
un chestionar. Acest ultim scop îºi are o
finalitate imediatã, deoarece chestionarul este
una dintre cele mai importante tehnici utilizate
în domeniul criminologiei. Mai mult decât atât,
problematica legatã de tehnicile criminologice
este cuprinsã în planul de învãþãmânt la
disciplina Criminologie, iar studenþii au avut
ocazia (aplicând personal subiecþilor un
chestionar) sã observe ºi sã înþeleagã mai bine
unul din aspectele teoretice cu care se confruntã
în studiul acestei interesante discipline.

Concret, este vorba de însuºirea modului
de lucru cu una din tehnicile criminologice �
chestionarul. Studenþii au aplicat chestionarul

�Test: violenþa în familie� �, întocmit de cãtre
lect. univ. dr. Brezeanu, care urmãreºte sã
culeagã date care sã permitã o evaluare de
ansamblu a fenomenului de violenþã în familie,
în afara datelor statistice oficiale. Iatã, câteva
dintre întrebãrile chestionarului: Care din
urmãtoarele situaþii care se petrec în familie
vi se par mai greu de suportat ? Enumeraþi-le
în ordinea importanþei: injurii permanente,
loviri (bãtaie), ameninþãri, umilinþe, pãrãsirea
copilului de cãtre pãrinþi, scandaluri în familie,
lipsã de afecþiune din partea pãrinþilor.
Chestionarul a fost aplicat pe 108 subiecþi, din
care 66 bãieþi ºi 42 fete. La prima întrebare (I),
cele mai dese situaþii invocate care s-au
petrecut în familie ºi care sunt greu de suportat
au fost scandalurile din familie, urmate de
pãrãsirea copilului de cãtre pãrinþi, apoi
loviturile (bãtãile). Consumul de alcool este
cauza principalã la care s-au referit toþi cei
chestionaþi, aflându-se la originea
comportãrilor violente în familie.

De asemenea, la �Centrul de Reeducare
Gãieºti�, studenþii au avut ºansa sã poarte un
incitant dialog  pe teme de specialitate cu
conducerea acestuia asupra problemelor cu
care se confruntã în prezent instituþia.

Am constatat cu surprindere cã legãtura
minor�familie este din ce în ce mai firavã.

În timpul vizitei am înþeles cã minorii au
nevoi speciale ºi ridicã probleme speciale,
necesitatea creãrii unui statut propriu al profesiei
de educator�instructor într-un centru de
reeducare devenind acutã.

Pentru a le asigura minorilor ºanse crescute
de reintegrare pe piaþa muncii, educaþia teoreticã
este dublatã de o calificare în diferite meserii, ca
de exemplu: tâmplar, legumicultor, electrician,
tinichigiu, frizer, bucãtar, croitor�confecþioner º.a.

M-a impresionat teribil faptul cã, resimþind
nevoia unui serviciu religios în viaþa minorilor
aflaþi în acest Centru de Reeducare, conducerea
a decis construirea unei biserici în curtea
Centrului. La înãlþarea bisericii au contribuit în
mare parte minorii. De asemenea, picturile din
interior au fost realizate de trei talentaþi deþinuþi.

Neaºteptatã a fost ºi vizita în atelierele
de picturã ºi fotografie.Aici îºi desfãºoarã
activitatea ºi sunt încurajaþi în demersul lor,
minorii pasionaþi de aceste îndeletniciri.

Ne-am despãrþit cu greu de aceºti tineri
traumatizaþi, în ochii cãrora le-am
descoperit o licãrire de încredere cã lumea
nu i-a uitat definitiv.

În sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilor

(Continuare din pag.1)

Anamaria PREDA, studentã, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Însoþind studenþii de la Facultatea de Drept la practicã
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Radu Luminiþa
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Roºca Ioan Elemente de analizã numericã matricealã

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ ªI URBANISM
Bratosin Dinu Elemente de mecanica structurilor

Duda I., Ardelean D. Mecanicã. Staticã. Culegere de probleme
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Dezvoltarea economicã durabilã, o strategie pe termen lung

Prof.univ.dr. Constantin MOISUC

O sursã importantã a resurselor financiare externe o poate reprezenta gestionarea raþionalã
ºi eficientã a creanþelor ºi datoriei externe.

În 1990 România a moºtenit de la regimul politic anterior revoluþiei din decembrie, creanþe
(drepturi) externe de circa 3 mild. USD ºi o datorie externã nulã. La prima vedere, situaþia pare
sã fi fost favorabilã ºi, într-adevãr, parþial aºa a ºi fost. Dar se impune o analizã mai profundã.

Astfel, cele circa 3 mild. USD creanþe externe erau faþã de þãrile în curs de dezvoltare care ºi aºa
se confruntau cu mari datorii externe, precum ºi faþã de unele þãri membre ale ex-CAER. Dupã 1990,
guvernele României s-au strãduit sã recupereze aceste creanþe. În unele cazuri s-a reuºit utilizarea
unei pãrþi din creanþele în valutã pentru cumpãrarea de bunuri de consum, de regulã, produse tropicale,
dar ºi alte produse alimentare ºi de consum, ceea ce a corespuns parþial cererii populaþiei, lipsitã mult
timp de aceste produse. O altã parte din creanþe a fost convertitã în active locale (de exemplu:
cumpãrarea unui hotel în Cairo). S-au mai recuperat unele creanþe pe care le aveam faþã de Peru,
Arabia Sauditã, Argentina, Bangladesh, Congo, Zambia º.a.

Tabelul nr. 1

Creanþe externe ale României
� principalii debitori �

în valutã neconvertibilã

Sursa: Publicaþii BNR

În ciuda recuperãrii unor creanþe restante, în 1999 au mai rãmas de încasat 2,1 mld.
USD ºi 1,5 mil. ruble. Evident cã atenþia trebuie concentratã, în special, pe Irak, Turcia ºi
Mozambic, precum ºi pe Cuba, Rusia ºi Ucraina. Negocierea unor acorduri comerciale
de compensare în produse ar fi una din soluþii: þiþei cu Irak, zahãr cu Cuba, gaze cu Rusia,
fier sau cãrbune cu Ucraina ºi alte posibilitãþi, inclusiv conversia în active rentabile.

În ceea ce priveºte datoria externã a României, ea are tendinþa de creºtere ca urmare a
deficitului cronic ºi îndelungat al balanþei contului curent, situaþie care nu poate fi în sine criticatã.
Tocmai deficitul reparabil al contului curent creeazã baza ºi necesitatea atragerii de resurse
financiare externe pentru echilibrarea balanþei de plãþi externe. Balanþa de plãþi externe nu poate
rãmâne dezechilibratã nici activ, nici pasiv. Problema centralã constã din a gãsi cãile corecte ºi
eficiente de echilibrare a contului curent, fluxurile naþionale raþionale, în cazul nostru a deficitului
contului curent.

În esenþã sunt douã surse principale de finanþare a deficitului de cont curent: investiþiile
directe ºi creditele. Creditele, la rândul lor, pot fi atrase fie prin emisiunea de obligaþiuni externe,
fie prin contractarea de credite bancare, ambele generând � evident � datorie externã.

Tabelul nr. 2

Evoluþia datoriei externe pe termen mediu ºi lung
- principalii creditori -

în mil. USD

Sursa: Publicaþii BNR

Datoria externã a crescut rapid, dar nu a atins un nivel critic. Se prognozeazã ca datoria externã a
României, rãmânând în limite controlate, sã creascã la 11-12 miliarde de USD în intervalul de timp
2004-2005. Problema principalã ce se pune este aceea de a asigura o utilizare eficientã a surselor

Cercul de marketing -
un nou ºi benefic demers pentru

implicarea studenþilor în cercetare

financiare externe ce se vor atrage care sã se reflecte în dezvoltarea economicã durabilã a þãrii,
restructurarea ºi retehnologizarea industriei ºi agriculturii, creºterea competitivitãþii produselor româneºti.

Constatãm, de asemenea, cã 56% din totalul datoriei externe reprezintã datoria faþã de
organismele economice internaþionale ºi organele guvernamentale ale statelor. De remarcat
cã din 1995 România a ieºit pe piaþa creditului privat de unde a procurat 27% din sursele
financiare care au finanþat datoria, inclusiv prin emisiunea de obligaþiuni internaþionale.

Anul 1999 se caracterizeazã prin douã elemente pe care trebuie sã le menþionãm.
Astfel, în 1999 o parte foarte mare din datoria externã era scadentã în 1999, ceea ce
a obligat BNR sã plãteascã 1,7 miliarde USD, reprezentând serviciul datoriei externe
publice sau garantatã de stat. Aceastã sumã a fost plãtitã din surse provenite din
privatizare (500 mil. USD), 400 mil. USD din intrãri de capital strãin, iar circa 800
mil. USD au fost cumpãrate de BNR  de pe piaþa valutarã româneascã de la agenþi
economici. Astfel cã s-a trecut cu bine peste un vârf de sarcinã externã, fãrã a se
apela la rezervele valutare oficiale, datoria externã generalã scãzând de la 9,3 miliarde
USD în 1998 la 8,4 miliarde USD în 1999. Dar tot anul 1999 ne aratã cã negociatorii
români trebuie sã aibã în vedere la negocierea unor credite externe nu numai volumul,
rata dobânzii ºi alte condiþii de credit, dar ºi capetele de scadenþã, astfel ca sã nu se
concentreze într-un interval scurt de timp plata serviciului datoriei externe.

De reþinut cã o gestiune corectã a datoriei externe presupune ºi asigurarea optimã pe
valutã a acestei datorii. Astfel, în totalul datoriei externe predominã  ca valutã de platã dolarul
SUA (58,4%), urmat de marca germanã 15,2%, monedele compozite (DST ºi euro) cu 13% ºi
yenul japonez cu 5,2%.

Managementul datoriei externe cere asigurarea unor indicatori raþionali ai gradului de
îndatorare externã.

Tabelul nr. 3

Indicatori ai gradului de îndatorare externã
în %

Sursa: Publicaþii BNR
* Pentru anul 2000 datele sunt pentru primele 10 luni
** Nivelul critic este orientativ

Indicatorii gradului de îndatorare externã nu prezintã elemente de îngrijorare, dar ei trebuie
urmãriþi continuu în strategia gestionãrii raþionale a datoriei externe pentru a nu avea surprize
cu aprecierile societãþilor de rating care calculeazã riscul de þarã cu complicaþii posibile asupra
condiþiilor de credit pentru contractãri viitoare.

Gestionarea rezervelor valutare

La baza gestionãrii rezervelor valutare stã criteriul optimizãrii lichiditãþii ºi eficienþei
lor, principii care, la prima vedere, dar ºi în realitate aproape cã se exclud reciproc. Prin
lichiditate se înþelege capacitatea sistemului bancar de a face faþã prompt ºi cu  certitudine
nevoilor de plãþi externe. În acelaºi timp, valutele aflate în rezerve trebuie valorificate în
vederea obþinerii unor venituri cel puþin la nivelul unei dobânzi rezonabile,  la depozite
bancare la vedere. Dar pentru a obþine o dobândã mai mare, durata depozitului trebuie sã
fie mai lungã, însã atunci accesul la resursele valutare se reduce, afectând gradul de
lichiditate. De aici rezultã complexitatea optimizãrii gestionãrii rezervelor valutare. De
aceea se impune optimizarea perioadei de depozit a valutelor din rezervã: o parte la
vedere, iar altã parte la termen.

Un alt criteriu al gestionãrii eficiente a rezervelor valutare constã în asigurarea unei
structuri optime pe valutã a rezervelor. Prin aceastã structurã pe valutã se urmãreºte ca
evoluþia cursului de schimb valutar sã nu erodeze paritatea puterii de cumpãrare a valutelor
din rezervã. O politicã inteligentã pe care o practicã bãncile centrale, inclusiv BNR,
constã în utilizarea unei pãrþi a rezervei valutare pentru cumpãrarea de titluri de valoare
negociabile, de regulã bonuri de tezaur ale guvernului american, gestionate de banca
centralã a SUA (FED) pe piaþa de capital (open market): aceste titluri sunt negociabile
(se pot vinde uºor, când este nevoie de cash), prezintã certitudine de integritate ºi sunt
purtãtoare de dobânzi atractive.

Tabelul nr. 14

Forme de valorificare a rezervei valutare a statului român
 gestionatã de BNR

Sursa: Publicaþii BNR

Întrucât se întrevedea cã urmeazã o perioadã de rambursãri a datoriei scadente la mijlocul
anului 1999, BNR a transferat în 1998 cea mai mare parte a rezervei valutare în depozite
bancare la vedere sau pe termene foarte scurte (60,2%). În 1999, dupã trecerea vârfului de

platã a datoriei scadente (mai-iunie), BNR a plasat noile intrãri de valutã din rezerve, investindu-
le în bonuri de tezaur (83,2%)

Valoarea rezervei valutare a BNR a evoluat pozitiv, fãcându-se cu bine faþã plãþilor scadente.

Rezerve valutare ale BNR
  - în mld. USD -

Aceastã rezervã este gestionatã prin plasarea ei în cea mai mare parte în USD (68,7 %), în
DEM (15,1 %), EURO (7,5%), DST (5,4%), yeni japonezi (5,1 %) ºi franci francezi (3,7 %).
Ponderea principalã în USD se datoreazã cumpãrãrii de bonuri de tezaur americane care îmbinã
principiul lichiditãþii, cu principiul eficienþei.

În afarã de BNR, o importantã cantitate de valutã o deþin bãncile comerciale, societãþile
comerciale ºi cetãþenii individuali.

Tabelul nr. 15
Structura depozitelor în valutã
- Principalii deþinãtori de valutã -

mil. USD

Sursa: Publicaþii BNR

Din tabelul nr. 5 constatãm cã principalii deþinãtori de valutã sunt BNR (statul), regiile
autonome ºi societãþile comerciale, precum ºi deponenþi individuali. Rezultã cã aceste deþineri
de valutã creeazã surse suplimentare pentru funcþionarea pieþei valutare. Este de presupus cã
valuta existentã la deþinãtorii individuali este mai mare, întrucât o parte de valutã este þinutã
de cãtre populaþie în numerar ca formã de protecþie contra erodãrii puterii de cumpãrare a
leului ca urmare a inflaþiei.

Însemnãtatea resurselor umane în procesul de restructurare economicã

Marketingul în România câºtigã pe zi ce trece din ce în ce mai mult teren, implicându-se
în cât mai multe domenii, devenind, în acelaºi timp, o ºtiinþã riguros elaboratã, precum ºi o
meserie cu reale satisfacþii spirituale ºi materiale.

În virtutea acestei stãri de fapte, am decis crearea unui cerc de marketing în cadrul
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior, care sã îi cãlãuzeascã atât pe studenþii acestei
facultãþi, cât ºi pe cei ai altor specializãri pe drumul ales de pasiunea lor.

Din punct de vedere organizatoric, cercul de marketing va avea ca sprijin didactic un
grup de profesori ºi asistenþi care îºi vor da silinþa sã ofere veritabile puncte de atracþie atât
teoretice, cât ºi practice celor afiliaþi la acest cerc. Din fericire, mã numãr printre fericiþii
membrii fondatori ai acestui cerc ºi am încredere cã aceastã iniþiativã va da roadele scontate
într-un timp cât mai scurt. Ca activitãþi specifice ale acestui cerc, putem enumera: participarea
la diverse simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice, realizarea unor studii de marketing, pregãtirea
studenþilor în utilizarea Programului de marketing �Sfinx� pe suport electronic ºi, în scurt
timp, deschiderea unor relaþii de parteneriat cu diverse firme din spectrul economic românesc
ºi internaþional ºi, nu în ultimul rând, antrenarea membrilor acestui cerc în diverse programe
privind burse de studiu ºi perfecþionare peste hotare cu sprijinul unor universitãþi strãine.

Cu aceastã ocazie, doresc pe aceastã cale sã informez studenþii Universitãþii Spiru Haret
cã pot obþine mai multe informaþii legate de specificul activitãþii acestui cerc, de formele ºi
metodele de acþiune, atât de la mine, cât ºi de la ceilalþi colegi, asistenþi ºi profesori implicaþi
în realizarea unui asemenea program. Dintre aceºtia, aº dori sã menþionez câteva nume, pentru
a fi mai uºor de contactat: preºedintele onorific al acestui cerc, conf.univ.dr. Aurelian  A. Bondrea,
decanul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior, conf.univ.dr. Luminiþa Pistol, prodecan,
conf.univ.dr. Manuela Epure, secretar ºtiinþific, Daniel Gârdan ºi subsemnatul.

Cum era ºi firesc, aceastã iniþiativã a avut o reacþie favorabilã în rândul studenþilor, care
au optat pentru specializarea în domeniul cercetãrii de marketing ºi nu numai, pentru implicarea
efectivã în realizarea studiilor, proiectelor, elaborarea referatelor, comunicãrilor ºtiinþifice.
Nutrim speranþa cã acest demers va beneficia din partea decanatului nu numai de sprijin
logistic, ci ºi de organizarea unui util laborator de cercetãri de marketing, în care profesorii ºi
studenþii din cadrul acestui cerc sã poatã dispune de bazele de date adecvate, lucrând direct
pe calculator la programele sau proiectele lansate.

Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU

Procesul de restructurare ºi transformare a economiei a impus adoptarea unui nou model al
pieþei muncii. O datã cu demararea reformei economice, modelul centralizat-planificat a devenit
depãºit, învechit, fiind înlocuit de un model nou, caracterizat prin liberalizarea pieþei muncii ºi
creºterea numãrului de angajaþi în sectorul privat, precum ºi prin extinderea funcþiilor de reglare
ale statului, în ceea ce priveºte utilizarea resurselor umane.

Prãbuºirea activitãþii economice, mai ales în primii ani ai tranziþiei, a marcat profund piaþa
resurselor umane în România. Populaþia activã ocupatã a scãzut, ca urmare a declinului
producþiei, iar ºomajul a crescut la peste 10% din populaþia activã, estimându-se noi creºteri,
cel puþin pe termen scurt, în contextul continuãrii politicii de reformã. În prezent, sectorul
privat cuprinde aproape 50% din forþa de muncã, dar multe întreprinderi de stat menþin încã
un numãr supradimensionat de salariaþi.

România dispune de un însemnat potenþial uman, determinat atât cantitativ, cât ºi calitativ,
compatibil în multe domenii, cu cel din þãrile dezvoltate. Efortul general pentru realizarea reformei
economice trebuie sã conducã la utilizarea resurselor umane la adevãratul lor potenþial, la creºterea
în final a calitãþii vieþii populaþiei.

Þara noastrã a ratificat în 1990 - Convenþia  ONU cu privire la drepturile copilului, iar în 1994
- Convenþia europeanã privind drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului(intratã în vigoare
la 3 septembrie 1953). De asemenea, a semnat în 1997, Carta socialã europeanã (adoptatã de
Comunitãþile Europene în 1961 ºi intratã în vigoare în 1995); România s-a înscris printre primele
10 þãri care au semnat Carta socialã europeanã, fapt apreciat de partenerii din UE drept un semnal
al voinþei politice de integrare în UE.

În deceniul 1991-2000, piaþa resurselor umane a evoluat ca o piaþã tensionatã, în care presiunea
ofertei asupra cererii de resurse umane s-a menþinut constantã. Tensiunile înregistrate au fost de-
terminate de efectele crizei economice exercitate la nivelul ocupãrii resurselor umane, de echilibrul
precar, neproductiv ºi neperformant între politicile active ºi cele pasive de pe piaþa muncii. Unul
din principiile dreptului muncii � egalitatea de tratament - a fost sistematic încãlcat de-a lungul
acestei tranziþii. România a fost, din nou, prima þarã din lume în care minerii s-au închis în subteran,
la începutul anului 1997, pentru a fi trimiºi în ºomaj ºi a primi astfel plãþi compensatorii extrem de
avantajoase (echivalentul a 15 salarii) ! Prima consecinþã de aici - reforma economicã a devenit un
proces complex ºi dificil, desfãºurat în condiþii atipice.

Au fost create instituþii noi specifice pieþei muncii din economia de piaþã: a) Consiliul
Economic ºi Social, înfiinþat prin Legea nr. 109 din 1997, reprezintã un organism tripartit
(sindicate�patronat�stat), ce are ºi compentenþe pentru negocieri colective, soluþionarea unor
conflicte de muncã ºi a unor probleme sociale ale tranziþiei, asigurarea ºi consolidarea coeziunii
ºi pãcii sociale; b) Agenþia Naþionalã de Ocupare ºi Formare Profesionalã (ANOFP), înfiinþatã
prin Legea nr. 145 din 1998, organizeazã ºi controleazã la nivel naþional activitatea de ocupare
ºi de formare a resurselor umane. Principalele sale obiective sunt: instituþionalizarea dialogului

social în domeniul ocupãrii ºi formãrii profesionale, aplicarea strategiilor de ocupare ºi formare
profesionalã, protecþia socialã a persoanelor neîncadrate în muncã. Funcþioneazã de la 1 ianuarie
1999 ºi are în subordine agenþii judeþene de ocupare ºi formare profesionalã; c) Consiliul
Naþional de Formare Profesionalã a Adulþilor, organism tripartit, cu rol consultativ în elaborarea
politicilor de specializare a adulþilor; d) Inspecþia Muncii a luat fiinþã la începutul  anului
2000 ºi realizeazã controale prin intermediul corpului de control în domeniul sãnãtãþii ºi
securitãþii în muncã.

Situaþia accidentelor de muncã înregistrate între 1995 ºi 2001

Sursa: Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, Inspecþia Muncii, Adevãrul economic, nr. 36,
2001, p.21

Apariþia ºomajului, ca fenomen de masã, s-a datorat promovãrii mãsurilor de reformã economicã,
în special închiderii întreprinderilor cu pierderi. Gradul de ocupare a resurselor umane s-a redus
continuu, ºomajul de lungã duratã s-a cronicizat, iar riscul de ºomaj la tineri a fost foarte înalt. În
1997, populaþia ocupatã s-a redus faþã de 1990 cu peste 1.815.000 persoane, iar numãrul de salariaþi
cu 2.563.000 persoane. Ponderea salariaþilor în cadrul populaþiei ocupate s-a redus de la 75% în
1990, la 63%   în 1997, iar tendinþa s-a cronicizat în 1998 ºi 1999. La sfârºitul anului 1998, durata
medie a ºomajului era de 17,8 luni pe total, din care: 17,2 luni pentru bãrbaþi ºi 18,5 luni pentru
femei; 18,9 luni în mediul urban ºi 13,7 luni în mediul rural. Cea mai importantã ºi atipicã tendinþã
în evoluþia structurii populaþiei ocupate a fost sporirea populaþiei ocupate în agriculturã, în condiþiile
practicãrii unei agriculturi cu accente de subzistenþã.

Constant, rata ºomajului a fost mai mare în rândurile femeilor (care au o pondere superioarã
bãrbaþilor ºi în populaþia activã). Dupã nivelul de instruire, aproape jumãtate din ºomeri sunt tinerii
absolvenþi de liceu, iar un sfert îl reprezintã cei care au absolvit o ºcoalã profesionalã sau de
ucenici; 2,6% din absolvenþii de facultate sunt ºomeri.

La sfârºitul lunii august 1999, un salariat întreþinea 1,24 pensionari ºi 0,25 ºomeri, în timp ce
în 1991, raportul era de 1,24 pensionari ºi doar 0,05 ºomeri ! Altfel spus, 4 salariaþi întreþin 5

pensionari ºi 1 ºomer; în august 1999, numãrul salariaþilor înregistraþi era de 4,76 milioane persoane,
faþã de 7,57 milioane, în anul 1991 ! La începutul lunii martie 2000, existau practic 4,7 milioane de
salariaþi ºi 4,1 milioane pensionari!

Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi  rata ºomajului

Sursa: Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Institutul Naþional de Statisticã, 2000 ºi 2001

Nivelul ºi profilul de dezvoltare al unor zone economice, oferta de resurse umane, precum ºi
eficienþa programelor de ocupare a resurselor umane au determinat o dispunere tipicã a ºomajului pe
judeþe. Faþã de o ratã medie a ºomajului de 11,4%, la sfârºitul anului 1999 existau judeþe care aveau
un ºomaj mult mai mare: Hunedoara � 19,8%, Botoºani � 18,6%, Brãila � 17,6% etc. Instituþiile
abilitate ale pieþei resurselor umane au urmãrit constant promovarea unor politici active de ocupare a
resurselor umane, concretizate în mãsuri precum: sprijinirea creãrii de locuri de muncã pentru ºomeri;
acordarea de facilitãþi fiscale agenþilor economici care angajeazã ºomeri; cuprinderea ºomerilor în
programe de recalificare ºi creºterea gradului de reintegrare a acestora în activitate; acordarea de
subsidii agenþilor economici care angajeazã absolvenþi; elaborarea unor programe speciale de ocupare
pentru zonele defavorizate; sprijinirea ºomerilor pentru a demara activitãþi independente.

Protecþia  socialã a fost aplicatã pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã au
fost desfãcute ca urmare a concedierilor colective, inclusiv salariaþii de la angajatorii cu capital
preponderent privat, ca ºi cei proveniþi din unitãþi ºi instituþii finanþate din fonduri bugetare ºi
extrabugetare, cu excepþia salariaþilor din administraþia centralã ºi localã. Cuantumul plãþilor
compensatorii este reglementat unitar, luând ca bazã de calcul salariul mediu net pe unitate ºi este
diferenþiat în funcþie de vechimea în muncã la nivelul de 6, 9 sau 12 salarii de referinþã. Pentru
situaþiile speciale, se pot acorda ºi alte plãþi compensatorii, dar nu mai mult de 8 salarii medii
lunare. Salariaþii disponibilizaþi prin concedieri colective care nu se încadreazã în muncã în perioada
pentru care primesc plãþi compensatorii, beneficiazã de ajutor de ºomaj din prima lunã dupã expirarea
acestei perioade, ajutor stabilit în condiþiile reglementate de Legea nr. 1/1991.

Prep.univ. Cristian ªTEFÃNESCU

Creanþele ºi datoria
externã
(Continuare din nr. 317)
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Iatã, a venit vremea în care � cum se
jeluie cântãreþul, doinitorul popular:
�pleacã cucul ºi mierla / ºi se-apropie
toamna�, vremea în care se culeg poamele,
se arãmesc pãdurile, rugineºte frunza în vii,
ca în romanþã, se scutur frunzele de nuc ºi
rândunelele se duc departe, lãsând dupã ele,
pe cãrãrile vãzduhului, lungi, tulburãtoare
melancolii eminesciene. Melancoliile
omului dintotdeauna în faþa vremii care
trece ºi nu se mai întoarce niciodatã...

Vântul boceºte pe câmpurile cu rod bogat
sau vestejite de necruþãtoarea secetã ºi de
lãsarea în paraginã; truditorii pãmântului îºi
strâng recolta, oamenii � în genere � încep
sã-ºi numere bobocii din proverb; ºcolile ºi
universitãþile îºi deschid porþile pe care intrã
dealuri de visuri ºi de speranþe, o datã cu
convingerea cã pregãtirea examenelor începe
chiar din prima zi de ºcoalã...

Pe mãsurã ce se duc de la noi rândunelele
ºi cocorii

Spre þãrile austrului în coruri � cum
sunã niºte versuri din Mihai Beniuc �

ªi frunza gravitând cãtre pãmânt,
Ori singular, ori vârtejitã stoluri
S-aºeazã jalea pe copacii goi
În chip de corb sub galbenã-nserare...

Se aºazã o jale fãrã leac în sufletele
celor nãpãstuiþi de soartã, fãrã adãpost, fãrã
speranþe, fãrã de noroc ºi fãrã de prieteni.
Aceasta e imaginea care se degajã din
atmosfera liricii româneºti a toamnei ca un
anotimp contradictoriu, pentru unii mumã,
pentru alþii ciumã...

Unora le bagã-n sac, altora le ia  coaja
de pâine de la gurã.

Timpul în care � cum zic versurile
eminesciene: �Afarã-i toamnã, frunzã-
mprãºtiatã / Iar vântul zvârle-n geamuri grele
picuri�, pare a fi fost ºi a fi pentru spirituali-
tatea creatoare româneascã cea mai generoasã
muzã, alãturi de mirifica Iarnã. Dovadã e
faptul cã poetul Ion Pillat a putut realiza o
excelentã antologie din poezia toamnei, cã
atâþi artiºti plastici (Nicolae Grigorescu, Ion
Andreescu, ªtefan Luchian, Theodor Pallady,

au cântat toamna, în viziuni romantice,
bucolice sau filosofice, ca simbol al trecerii
ireversibile a timpului; i-au cântat belºugul,
culorile ºi aromele, dar ºi zbuciumãrile din
amurgul vieþii, cu inevitabilele sale tristeþi ca-
n poezia lui Arghezi De ce-aº fi trist?...

�Au nu mi-e casa ziditã cu sitã peste
Trotuº / De ce-aº fi trist? ªi totuºi...�

Ca în celebra poezie a lui Octavian
Goga, acum, ca-n fiecare an:

Coboarã toamna-ncet din slavã
Nãframa galbenã-i rãsare
ªi peste vârfuri de dumbravã
O fluturã departe-n zare
Atât de jalnic geme vântul
Cum s-a pornit acum sã zboare
Pare c-aud în drum cuvântul
Unei neveste care moare.

De remarcat cã în viziunea româneascã
a lumii existã o permanentã corespondenþã
între om ºi naturã.

Pe cel mai de seamã simbolist român,
G. Bacovia, îl impresioneazã viaþa pustiitã
� mai mult moartã � din jalnicele târguri
de provincie. În viziunea lui, toamna e
încãrcatã de durere, de mizerie socialã ºi
existenþialã, de sãrãcie, spleen, tristeþi,
disperare ºi ameninþarea morþii iminente.

Iatã poezia Vals de toamnã din volumul
Scântei galbene, apãrut în 1926:

La geamuri toamna cântã funerar
Un vals îndoliat ºi monoton ...
� Hai sã dansãm, iubito, prin salon
Dupã al toamnei bocet mortuar...
Din instrumente jalnice, de lemn,
La geamuri toamna cântã funerar.

sau Plumb de toamnã, din volumul
Plumb din 1916:

De-acum, tuºind, a mai murit o fatã,
Un palid visãtor s-a împuºcat;
E toamnã, acum s-a înoptat...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Într-o grãdinã publicã tãcutã,
Pe un nebun l-am auzit rãcnind;
Iar frunzele cu droaia se desprind;
E vânt ºi-orice speranþã e pierdutã.
Prin târgu-nvãluit de sãrãcie

TTTTToamna în viaþa ºi poezia româneascã...oamna în viaþa ºi poezia româneascã...oamna în viaþa ºi poezia româneascã...oamna în viaþa ºi poezia româneascã...oamna în viaþa ºi poezia româneascã...
Am întâlnit un popã, un soldat;
De-acum pe cãrþi voi adormi uitat,
Pierdut într-o provincie pustie.

E provincia moldoveneascã din
perioada interbelicã, sunt târgurile în care
se ofilesc florile vieþii ca Tincuþa lui
Sadoveanu, din romanul Floare ofilitã, sunt
locurile �unde nu se întâmplã nimic�,  cum
ne spune titlul altui roman al genialului,
uriaºului prozator pe care unii pigmei
intelectuali vor sã-l îngroape în vorba
�colaboraþionist�, ca pe mulþi alþii, de altfel:
Nichita Stãnescu, Nicolae Labiº, Arghezi,
Cãlinescu, Camil Petrescu, Blaga etc. etc.

Autorul volumelor de versuri Bulgãri ºi
stele (1933), Dã-mi înapoi grãdinile (1939)
ºi al volumelor de prozã Bacalaureatul lui
Puiu (1933) ºi Dragoste cu termen redus,
vede zilele lui octombrie �sombre ca vãduvele
de rãzboi�; mulþi ani întemniþatul poet, Radu
Gyr, autorul volumelor: Liniºti de schituri,
Plânge Strâmbã lemne, Cerbul de luminã,
Cununi uscate, ºi al unor inegalabile poezii
din temniþele comuniste �, omul acesta cu un
destin atât de tragic se aratã nu o datã pãtruns
de un �Fior de toamnã� � cum zice în titlul
unei poezii � atunci când �Se sfârºea amurgul
în pomii de mãrgean�, când �Izbea în zare
vântul de fier, ca un ciocan, / ªi se zbãteau
arþarii aprinºi ca sã se stingã�.

Vântul toamnei e în viziunea multor poeþi
limbajul expresiv, nuanþat colorat ºi sugestiv
al Naturii care mãrturiseºte ºi stãrile sufleteºti
ale oamenilor, dinamismul ºi vitalismul unora,
bucuriile lor ºi senzaþia vigorii, tristeþile ºi
neliniºtile altora, precum ale celor din
bacovienele târguri muribunde ºi pustii, pe
care le evocã ºi Demostene Botez când scrie:

Vezi pleacã tot sub cerul cenuºiu
ªi nori ºi pãsãri sure au pornit
Înspãimântate de atât pustiu.

Spleenul, tristeþea zilelor mohorâte,
melancolia incurabilã, spaima de moarte,
neliniºtea în faþa trecerii fãrã întoarcere a
timpului, sentimentul împlinirii ºi al senectuþii
sunt sentimente care precumpãnesc în
universul artei româneºti asupra idilismului

facil, de prost semãnãtorism, asupra bucuriei
rãzgâiate, infantile a optimiºtilor de serviciu
la orice regim.Sunt stãri ºi atitudini care
mãrturisesc intensitatea ºi profunzimea
trãirilor sufletului românesc, gravitatea
portretului etnopsihologic al românului.

Dar peste toate se impune bucuria
culesului roadelor ºi al viilor ca semn al
muncii sfinte a omului de la þarã.

Iatã un pastel modern, absolut,
antologic, În vie al lui Pillat, din volumul
Pe Argeº în sus care se înrudeºte intim cu
poezii din ciclul Calendarul viei:

Tot mai miroase via a tãmâios ºi coarnã,
Mustos a piersici coapte ºi crud a foi

de nuc...

Vezi din Zãvoi sitarii spre alte veri se duc;
Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de

mã-ntoarnã?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu galben ºi cu roºu îºi coase codru iia.
Prin foi lumina zboarã ca viespi de

chihlimbar.
O ghionoaie toacã într-un agud ºi rar
Ca un ecou al toamnei rãspunde tocãlia...

Într-un asemenea peisaj tomnatic, în
inima omului o toacã începe încet, încet sã
batã, �Lovind în amintire, ca pasãrea-n agud�.

Toamna calendaristicã e un fel de vecernie
în planul vieþii spirituale a omului, cu ritualuri
tainice, pline de o misterioasã ºi sfântã vrajã
care dã sens ºi frumuseþe existenþei.

Dacã a fost vreodatã un principe în lume demn de
glorie pentru acþiuni eroice, acesta e signor Mihai,
principele Valahiei.

HENRIC al IV-lea
Regele Franþei

Iar eu, cât pot de stãruitor, te rog sã urmezi în cele
ce ai început, rãspunzând aºteptãrii mele ºi ca semn al
preþuirii mele îþi trimit <ceva> ce o sã-þi dea zisul Don
Guillen de San Clemente, socotindu-te, aºa cum te socotesc,
pentru statornicia ta, demn de fapte ºi mai mãreþe.

 FILIP al III-lea
Regele Spaniei

În ceea ce îl priveºte pe Mihai, voievodul de aici din
Þara Româneascã, nu pot decât sã-i aduc laude cu adevãrat,
cãci el este un militar excelent, bun ºi viteaz, ceea ce a dovedit
cu mâna ºi cu fapta sa; el este cu credinþã faþã de creºtinãtate,
nu aparent, ci din convingere, cu tot zelul. Alteþa Voastrã
princiarã îi datoreazã laudã dreaptã ºi cinstire.

Cu aceasta, rãmânem noi toþi la dispoziþia poruncii
lui Dumnezeu.

Dat în Þara Româneascã, în locuinþa de pe râu, din tabãra
de campanie, la 24 august anul 1595.

Cãpitanul ALBERT KIRÁLY

Odatã devenit stãpânul acestui principat, Mihai
ºi-a fixat ca suprem þel ºi principal proiect eliberarea þãrii
sale; pentru aceasta a intrat în tratative cu Aron, voievodul
Moldovei, cei doi sfãtuindu-se laolaltã, ºi cunoscând cît
de încununate de succes au fost toate proiectele valahului,
precum ºi alianþa acestuia încheiatã cu împâratul, cazacii
ºi polonezii au decis sã intre sub protecþia lui ºi sã încheie
un pact ofensiv ºi defensiv  împotriva turcilor ºi tãtarilor.

THOMAS  ARTUS

Dar, Mihai cu cea mai mare vitejie ºi îndrãznealã
faþã de primejdia în care se avânta, ºi înduplecând cu
lacrimi pe cei 3200 de cazaci, poloni ºi pe secui, care nu
atacaserã, încã, oastea cardinalului, ºi întorcând din fugã
cavaleria ºi infanteria, putu sã revinã cu atât mai uºor cu
cât ai noºtri n-au ºtiut sã foloseascã împrejurarea, pentru
a desãvârºi victoria, pe care aproape cã o ºi câºtigaserã.
Reîncepând din nou bãtãlia, fu luat, prizonier Korniº,
generalul cardinalului, mãcar cã unii au crezut cã de bunã
voie s-a lãsat prins; au mai fost luate toate steagurile ºi,
din ordinul lui Mihai au fost trimiºi la mine ºi Korniº ºi
steagurile, ca sã le vãd.

GERMANICO MALASPINA

Voievodul m-a întrebat la audienþã, care a durat
timp de douã ore, dacã mã gândeam numai sã-l încurajez
ºi sã-l liniºtesc cu promisiunile ºi ofertele fãcute lui; dar
ar fi fost mai bine sã fi rãmas la Sãtmar ºi apoi numitul
voievod a spus lucrurilor pe faþã: �Acum sunt deja în
cunoºtinþã ºi sãtul de atâtea promisiuni�, aceste cuvinte
mi-ar fi pãtruns în inimã, chiar dacã aº fi avut zece platoºe
puse pe mine. Mi-a spus: �trãdãtorii care îl vor asasina
pe împãrat, ca Basta, Bocskay, Báthory de Ecsed ºi de
Somlyo, ºi cei care distrug înþelegerile sunt cei care sunt

respectaþi ºi favoriþi, iar eu care am recâºtigat regatul în
mare pagubã ºi pe riscul meu, mi-am lãsat þara pentru a
pedepsi pe rebelii ridicaþi împotriva Maiestãþii Sale, sunt
cel cãruia i se refuzã stima sa; ºi alte lucruri îmi strãpung
adâncul inimii�. Eu nu pot sã-i fac o nedreptate.

CARLO MAGNO

Unirea Principatelor a fost visul de aur, þelul
isprãvilor marilor bãrbaþi ai României, al lui Iancu
Huniad, ca ºi al lui ªtefan cel Mare, ca ºi al lui Mihai
Viteazul, al lui Vasile Vodã, ca ºi al lui Matei Basarab (...)
Unirea Principatelor este singurul mod în stare de a
consolida naþionalitatea românilor, de a le da demnitate,
putere ºi mijloace pentru a împlini misia lor pe pãmânt.

MIHAIL KOGÃLNICEANU

De cum îl vãzurã apãrând pe crestele munþilor ºi
luându-ºi falnic sborul sãu izbânditor cãtre capitala
Ardealului, Românii simþirã, în întunericul desnãdãjduirei
lor, lucind iarãºi o razã de speranþã. Un domn român din
sângele ºi osul lor, venia sã cuprindã Transilvania. Era
firesc lucru ca ei sã se aºtepte a fi liberaþi din apãsarea în
care zãceau. O uriaºã putere ascunsã zãcea în acele
milioane de suflete înlãnþuite ºi amãrâte prin un jug secu-
lar. Dacã cumplitã fusese apãrarea ºi îngenunchiarea lor,
cu cât mai cumplitã trebuia sã fie destinderea ºi ridicarea
lor în picioare? Ce aºteptau ei? Un semn de la Mihai ºi
întreg Ardealul era la genunchile lui.

A.D. XENOPOL

El a înþeles cã, pentru a-ºi împlini misiunea
istoricã, naþiunea românã trebuia sã fie reunitã într-un
stat unic. Numai un astfel de stat putea sã reprezinte un
obstacol definitiv împotriva atacului musulman. �Tot ce
am fãcut a fost împlinit pentru credinþa creºtinã � scria
Mihai � cãci am vãzut chinurile veºnice ale
credincioºilor. M-am apucat sã ridic aceastã mare greutate
cu aceastã þarã a noastrã ca sã fac un scut al întregei lumi
creºtine�. Ideea unei misiuni istorice a României în calitate
de fortãreaþã a Occidentului a existat dintotdeauna în stare
latentã, în conºtiinþa domnitorilor români. Dar trecurã
secole pânã când lumea sã înþeleagã necesitatea istoricã
a unitãþii principatelor române, fãrã de care nimic nu se
putea împlini în Europa centralã sau orientalã.

MIRCEA ELIADE

Mãrturii româneºti ºi strãine despre
întâiul unificator al Þãrilor Române,
Mihai Viteazul

Þuculescu, Brãduþ Covaliu, Traian Brãdean,
Stoica Rãzvan, Constantin Dipºe, Octavian
Viºan ºi atâþia alþii i-au captat bogãþia culorilor
pe memorabile pânze, ºi compozitori virtuoºi
i-au reþinut în tonuri înãlþãtoare, ºuerul
ºi oftatul dureros al vântului, foºnetul
frunziºului, al frunzelor ce cad ca niºte lacrimi
din ochii naturii. Cãderea frunzelor a sugerat
unui poet asemãnarea cu moartea oamenilor:

Cad frunzele
cum cad oamenii când le vine vremea.
Unele se scurg vertiginos pe pãmânt,
vânturate de vânt
ºi totuºi indiferente, ca o piatrã.
Altele au în cãderea lor ceva misterios
ºi rãscolitor
ca un geamãt de muritor,
ceva din strania cãdere a stelelor
de care-s aninate destine omeneºti.
Foarte puþine cad
cum cad unii oameni,
nu cu spaimã de moarte,
ci cu sfâºietor dor de viaþã
Aºa cad unele frunze toamna
cum cad câteodatã oamenii,
cum a cãzut Icar în apele mãrii
ºi Meºterul Manole de pe Mãnãstirea
de la Argeº...

Succesiunea anotimpurilor a sugerat
creatorilor din domeniul muzicii, artelor
plastice ºi al poeziei simboluri pentru
marcarea �marei treceri�, a devenirii vieþii
umane, de la leagãn pânã la mormânt. O
asemenea viziune a fost exprimatã genial
de pânzele unui Boticelli, în compoziþiile
lui Vivaldi sau în mult mai vechea
iconografie decorativã, de la basoreliefurile
arcurilor lui Traian ºi Septimiu Sever, pânã
la  fântânile ºi statuile de la Versailles.

Dar... nu e locul aici sã facem un
inventar al operelor inspirate de Toamnã.

Mã voi referi doar la câteva mostre din
lirica româneascã.

Unii poeþi, de la Alecsandri la Eminescu,
ºi de la el la Arghezi, Ion Pillat, M. Beniuc,
Mihu Dragomir, Ion Horea, Ion Brad, Nicolae
Dragoº ºi numeroºi alþii, din pãcate daþi uitãrii,

Prof.univ.dr. Ion DODU BÃLAN

Am arãtat, pe scurt, într-un stil simplu ºi
întemeiat, în ce chip se înãlþase Mihai, prin bunãvoinþa
lui Dumnezeu, la domnia þãrii, cum o începu cu fericire
ºi cum o urmã cu stãruinþã, dejucând de atâtea ori
planurile inamicilor, redobândind cu ajutorul cerului
vechea libertate a patriei din rãzboaie periculoase, când
cu rãzvrãtiþii de acasã, când cu oºtile ºi cetele turcilor ºi
ale tãtarilor, punând, în fina, stavilã oºtilor pãgâne. Aºa
precum sânt adevãrate cele scrise, rog pe cititor, ca, pe
mãsura candorii cerute tuturor celor buni, sã ia în nume
de bine scrierea mea, sã adauge o urare pentru fericitul
succes al rãzboiului sfânt, sã fie cu bunãvoinþã cãtre
domnul creºtin Ion Mihai ºi sã accepte urmarea acestei
descrieri îndatã ce � cu ajutorul celui de sus � vom culege
noi date  despre evenimentele din acele pãrþi.

BALTHASAR WALTHER

Mihai Viteazul a fost singurul domnitor din statele
dunãrene care a purtat rãzboaie nu pentru slavã deºartã
ºi pentru strãlucire dinasticã, ci pentru atingerea unui þel
nobil dinainte stabilit. El a avut, într-adevãr, dreptul de a
se mândri cu succesele sale. Geniul lui, în condiþiile unor
împrejurãri prielnice, a reunit toate regiunile româneºti
sub o putere guvernamentalã unicã, iar el s-a putut intitula
«domn a toatã Ungaro-Vlahia, Transilvania ºi Moldova».
El a realizat, fie ºi pentru foarte scurtã vreme, unitatea
politicã a naþiunii române. În felul acesta, el a devenit
reprezentantul idealului pentru timpurile care au urmat ºi
de aceea amintirea lui Mihai Viteazul va fi indisolubil
legatã de nãzuinþa poporului român spre unificare politicã.

N. BOREÞKI-BERGFELD

Ridicând ochii cãtre cer, mãrinimosul
domn cheamã în agiutoru-i protecþia
mântuitoare a Dumnezeului armatelor,
smulge o secure ostãºeascã de la un soldat,
se aruncã în coloana vrãºmaºã ce-l
ameninþã mai de aproape, doboarã pe toþi
cei ce încearcã a-i sta împotrivã, ajunge
pe Caraiman paºa, îi zboarã capul, izbeºte
ºi pe alte capete din vrãjmaºi ºi, fãcând
minuni de vitejie, se întoarce la ai sãi plin
de trofee ºi fãrã a fi rãnit. Aceastã faptã
eroicã înfioarã pe turci de spaimã, iar pe
creºtini îi însufleþeºte ºi îi aprinde de acel
eroic entuziasm ... mulþi din turci sunt siliþi
a se arunca în baltã, unde îºi aflã moartea,
Bãtrânul Sinan însuºi, târât de ai sãi ºi în
graba fugei sale, fu cãlcat în picioarele
cailor ºi apoi, împins de suliþa unui ostaº
român, cãzu cãlare de pe pod, îºi pierdu
chiulaful ºi feregeaua ºi doi dinþi ce singuri
se mai aflau în gura lui... Astfel fu acea
vrednicã de o neºtearsã aducere aminte zi
de bãtaie de la Cãlugãreni, în care românii
scriserã cu sabie ºi cu sânge paginea cea
mai strãlucitã din analele lor.

NICOLAE BÃLCESCU

Dar de ce n-am aminti cu iubire trecutul? Fãrã
îndoialã vechii Domni cari ºi-au întins armele pânã-n
Dunãre ºi Nistru, ei scut creºtinãtãþii� precum îi
numea biserica ºi evul mediu, n-au existat pentru a
face ruºine generaþiei actuale (...) Dacã ne place
uneori a cita pe unii din Domnii cei vechi nu zicem
cu asta cã vremea lor se mai întoarce. Nu. Precum
lumina unor stele ce s-au stins de mult cãlãtoreºte
încã în univers, încât raza ajunge ochiul nostru într-un
timp în care steaua ce au revãrsat-o nu mai existã,
astfel din zarea trecutului mai ajunge o razã de glorie
pânã la noi, pe când cauza acestei strãluciri, tãria
sufleteascã, credinþa, abnegaþiunea nu mai sunt.
Degeaba pitici moderni ar îmbrãca zalele lor
mâncate de ruginã dacã nu pot umplea sufletele cu
smerenia ºi credinþa celor vechi.

MIHAI EMINESCU
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Un asemenea model forte funcþioneazã
relativ bine în ºtiinþele experimentale ºi, de
asemenea, cum aratã Eco, în lingvistica
tradiþionalã, cu modelele sale vizând
limbajele naturale. Totuºi dificultãþi vor
apãrea când se va încerca apropierea de
infinitatea ºi imensa complexitate a
domeniilor realului obiectiv, prin asemenea
lumi-model, controlabile cu sisteme finite
de reguli. De exemplu, în lingvisticã,
întrucât este pusã ºi controlabilã, prin
transformãri dirijate de reguli, limba �
model ar trebui sã fie alcãtuitã dintr-o
mulþime finitã de expresii, corelate cu o
mulþime finitã de conþinuturi. În vederea
realizãrii acestei corelaþii între expresii ºi
conþinuturile lor se utilizeazã procedeul
definiþiei, desfãºurat în chiar limba-model;
sau un alt procedeu al seriei ierarhizate de
componente semantice elementare (semne,
nume de proprietãþi) exprimate în
metalimbajul limbii-model.

Acest al 2-lea procedeu este echivalent
cu primul. De exemplu termenul �om� îl
vom echivala � prin definiþie � cu animal
raþional muritor, sau termenul �bãrbat� cu
om mascul adult. Astfel se manifestã aºa-
numita semanticã de dicþionar.

Definiþia diferã
de o demonstraþie

Dificultatea fundamentalã, dupã
Umberto Eco, constã în faptul cã, pornind
de la modul cum utilizãm o limbã naturalã,
definiþia sau seria ierarhizatã de mãrci
semantice (ca un arbore), ce se poate atribui
conþinutului unui termen lingvistic se
vãdeºte a fi potenþial infinitã.Reluând
exemplul �om�, acesta este animal raþional
muritor dar este ºi biped, cu doi ochi, fãrã
pene, cu sistem circulator sanguin, cu
sistem nervos, cu pãr puþin º.a.m.d.; ceea
ce ne introduce în aºa-zisa semanticã de
enciclopedie, opusã celei de dicþionar.

O paradigmã forte a unei ºtiinþe
experimentale (chimia, de pildã) va decide
care sunt acele proprietãþi (sau diferenþe)
fãrã de care, un obiect vizat (de exemplu,
acidul clorhidric) nu poate sã fie admis
funcþional, ca atare (activ cu metalele,
producãtor de sãruri ºi alte câteva). Aceeaºi
paradigmã forte va înlãtura radical celelalte
proprietãþi ca neesenþiale; acestea din urmã
,deºi aparþin cunoaºterii noastre despre
zona vizatã, nu satisfac regulile limbajului
paradigmei.

O gândire forte tinde sã construiascã o
semanticã de dicþionar, care sã dea seama
de comprehensibilitatea unei limbi-model
(de ex. cea de specialitate a chimiei)
omoloagã cu o limbã naturalã. Totuºi
regulile postulate ale acestei limbi-model
nu pot sã explice toate tipurile de
semnificare sau desemnare (de exemplu
limba-model a chimiei exclude desemnarea
de cãtre formula HCl  a lichidului vital
pentru unii eroi de romane ºtiinþifico-
fantastice valoroase). Oarecum analog, un
dicþionar real concentreazã o serie de
informaþii de ordin lingvistico-semantic, cu
excluderea altora de naturã enciclopedicã.
El va garanta condiþiile unei bune formãri
a expresiilor dintr-o limbã datã, dând seama
de fenomene precum: sinonimia, unele
tipuri de definiþie (bazate pe primitivii
dicþionarului, ce sunt totdeauna în numãr
finit); apoi parafraza, anomalia,
inconsistenþa ºi redundanþa semanticã. Eco
va argumenta teza cã un dicþionar (teoretic),
bazat pe un numãr finit de componente
primitive ºi cu reguli explicite pentru
funcþionarea limbajului-model, va fi
irealizabil, deoarece orice dicþionar va
conþine ºi elemente de enciclopedie, care

îi submineazã puritatea.
Importanþa unei bune definiþii pentru

desfãºurarea adecvatã a comunicãrii ºi
argumentãrii nu poate fi contestatã.
Aristotel  sublinia (în �Analiticile
secunde�) cã o definiþie este diferitã de o
demonstraþie în mãsura în care definiþia
spune ce este ceva, în timp ce demonstraþia
dovedeºte cã ceva este. Admiþând cã
definiþia explicã semnificatul numelui ºi
urmãrind metoda de a alcãtui definiþii
corecte, gânditorul stagirit a dezvoltat (în
�Topice�) teoria predicabilelor, ce vizeazã
modul cum categoriile pot fi predicate
despre un subiect. Mai târziu, Profiriu
Fenicianul va încerca sã fundamenteze
chiar categoriile aristotelice, prin categorii
mai generale (respectiv predicabile)
precum: genul, specia, diferenþa specificã,
caracterul propriu ºi accidentul.

O procedurã definiþionalã comple-
mentarã faþã de demersul profirian
propune Constantin Noica în studiul �Un
înþeles pentru individual�7). El va urmãri
cum cele cinci predicabile oferã ºi o
matrice generalã definiþionalã pentru
realitãþile individuale.

Procedura definiþionalã profirianã
pentru categoria aristotelicã de
�substanþã� va lua forma arborelui ierarhic
ºi finit. Presupunând un numãr dat de
specii specialisime, întrucât pentru douã
(sau mai multe) specii existã un singur gen
ºi înaintând astfel cãtre partea de sus
(rãdãcinã), arborele se încheie cu nodul
unic, categorial. Acest arbore, deoarece e
conceput ca reprezentare a unor relaþii
logice (definiþionale) a influenþat teoriile
ulterioare despre definiþie, prin structura
sa dicþionaristicã. Dupã acelaºi U. Eco,
�diferenþele� reprezintã elementul crucial
în arbore; accidentele nu sunt cerute
pentru a produce o definiþie ºi nici
propriul. Diferenþele sunt cele care divid
un gen ºi sunt apoi selecþionate pentru a
constitui o specie substãtãtoare, destinatã
sã devinã, la rândul ei, un gen, ce se
împarte în noi diferenþe.

Diferenþele pot fi separabie de subiect
(de exemplu pentru subiectul �om�: a fi
supraîncãlzit, a fi bolnav º.a.) ºi deci
considerate accidente; dar pot fi ºi
neseparabile: unele rãmânând tot accidente
(de exemplu, a avea nasul lung), iar altele
aparþinând subiectului prin el însuºi sau
esenþial (de exemplu, muritor, raþional
pentru �om�). Tocmai acestea din urmã
sunt diferenþe specifice ºi împreunã cu
genul proxim (animal ) formeazã definiþia
speciei (�om�)

Plecând de la o definiþie aristotelicã a
numãrului �trei� (din �Analiticile secunde�)
ca fiind acel impar ce este prim ºi în sensul
de �nonsumã� ºi în cel de �nonprodus� al
altor numere (impare), Eco degajeazã o
consecinþã importantã pentru interpretarea
prin arbori a definiþiilor8); nu numai cã mai
multe proprietãþi pot fi atribuite uneia ºi
aceleiaºi specii, dar chiar perechea de
diferenþe cu rol de diviziune, poate sã aparã
sub diferite genuri. De exemplu �nonsumã�
ºi �nonprodus� pot apãrea ºi sub �par�ºi sub
�impar�. De aici urmeazã posibilitatea ca
arborele sã fie mereu reorganizat dupã
diverse perspective ierarhice ale aceloraºi
diferenþe, ce îl constituie.

Numele de genuri în arbore sunt
insuficiente ca numãr (ceea ce Boetius
numea �penuria nominum�) pentru cã multe
asemenea nume sunt inutile: un gen rãmâne
mereu o îmbinare de diferenþe. Deoarece
diferenþele inferioare din arbore nu le
presupun neapãrat pe cele superioare
(aparþinând unor noduri de deasupra),
arborele, deºi se îngusteazã spre partea de
sus, nu este finit. Nefiind proprietãþi analitice
(în sens kantian), diferenþele se vor ramifica

spre infinit ºi vor face ca arborele sã nu
rãmânã de tip dicþionar, ci sã se converteascã
în enciclopedie (sensibilã la context), care
va putea sã fie mereu reordonatã dupã
perspective ierarhice noi.

Enciclopedia presupune interpretarea ºi
deci principiul semiozei ilimitate. O
gândire teoreticã ºi metateoreticã de tip
enciclopedic este precumpãnitor �slabã�
întrucât supune regulile de interpretare ºi
semnificare la permanenta determinare a
circumstanþelor ºi a contextului. Ea nu va
exclude asemenea reguli (pentru formarea
ºi interpretarea expresiilor unei limbi), dar
aceste reguli vor fi orientate cãtre contexte
iar semantica va încorpora  pragmatica.
Gândirea de tip enciclopedic cuprinde,
aºadar, ºi ea, reguli; nu definitive, absolute,
ci doar reguli de rezonabilitate, pentru a
negocia, la orice etapã, condiþiile care ne
vor permite sã folosim limbajul pentru a
da seama � dupã criterii provizorii de ordine
� de o lume dezordonatã sau ale cãrei reguli
ºi principii de ordine ne scapã9).

Un model de cunoaºtere de tip
enciclopedic întâlnim chiar ºi în unele
construcþii ale inteligenþei artificiale; aici,
în loc de coduri definitiv sistematizate se
utilizezazã submodele inferenþiale
dependente de aºa-numitele �frames� sau
�goals� ºi, de asemenea, aºa-ziºii algoritmi

miopi, care permit înaintãri limitate, într-
un fel de labirint.

În planul semanticii generale, Eco
marcheazã complementaritatea dintre
gândirea �forte� ºi cea �slabã�, chiar dacã
acordã preeminenþã celei din urmã. Gândirea
slabã, de tip enciclopedic, va remarca autorul
italian, �nu exclude din reprezentarea
semanticã eventuale proprietãþi analitice, dar
numai întrucât se ºtie cã ele pot funcþiona ca
artificii stenografice, pentru a include alte
proprietãþi; ea cautã mai curând sã introducã
în reprezentare stereotipii, care dau seama de
modul în care vorbitorii unei limbi naturale
îºi reprezintã conþinuturile expresiilor, în
fucþie de contexte ºi de împrejurãri�10).

Metaforele inevitabile
ale limbajului

O utilizare fertilã ºi incitantã pentru
spirit, a complementaritãþii gândire �forte�
� gândire �slabã� o putem întâlni ºi în unele
lucrãri al lui Richard Rorty. În perspectiva
viziunii pragmatiste asupra limbajului,
Rorty va considera cercetarea ºtiinþificã
novatoare ca fiind o recontextualizare, iar
metaforele inevitabile ale limbajului
creator, drept aºa-zise zgomote insolite
(iclusiv în sensul teoriei informaþiei).
Fundalul viziunii rortiene va fi dat de
definirea spiritului uman ca o reþea
labirinticã de credinþe ºi de dorinþe sau
atitudini propoziþionale. Unele asamblaje
de credinþe ºi dorinþe pot fi pãrãsite datoritã
tensiunilor ºi contradicþiilor cu altele mai
noi. De exemplu, nu mai adoptãm vreo
atitudine ºi vreo adeziune faþã de enunþurile
ce apeleazã sistematic la cuvântul
�flogiston�. Rorty mai propune sã
abandonãm dualitãþi tradiþionale (corp-
Spirit, aparenþã � realitate º.a.), împreunã
cu una sau alta din tendinþele reducþioniste,
ce preiau un oarecare vocabular ca
preferenþial (de exemplu, pe acela al fizicii)

ºi-l considerã drept singurul capabil sã
reprezinte lumea. Utilizând vocabulare ºi
sisteme conceptuale privilegiate (precum
filosofia scientistã-reprezentaþionalistã) nu
câºtigãm � dupã Rorty � ceva în plus, ce
nu am putea obþine, mai simplu,  dizertând
despre modificãri ale coportamentului
lingvisitc, modificãri ce pot fi descrise fie
ca o schimbare de sens, fie ca o schimbare
de credinþe ºi teorii, dupã cum pare mai
oportun de a revizui dicþionarele noastre
sau enciclopediile noastre�11.

Într-un alt studiu (�Reprezentare,
practicã socialã, adevãr�), Rorty schiþeazã
locul ocupat în prezent de empirismul
reprezentaþionalist, fortificat logic prin Frege
ºi Carnap, în opoziþie cu
antireprezentaþionalismul lui Dewey ºi
Davidson, în planul larg al filosofiei
contemporane a limbajului. Pentru prima
direcþie (solidarã în multe privinþe cu
gândirea �forte�), trãsãtura esenþialã a
limbajului rezidã în capacitatea de a
reprezenta ceea ce sunt lucrurile; adevãrul
ar apãrea drept conceptul de bazã, sub tutela
cãruia o teorie a sensului ºi a semnificaþiei
trebuie sã fie dezvoltatã. Promotorii acestei
vechi direcþii susþin, în continuitate cu
J.Locke, cã prin Newton ni se vorbeºte în
limbajul pe care Platon ºi Sfântul Pavel
sperau sã-l audã dupã moartea lor; un limbaj
specificând univoc, definitiv, ceea ce mai
înainte a fost enunþat doar ocolit ºi confuz.

Pentru antireprezentaþionaliºti însã,
limbajul (inclusiv cel ºtiinþific) s-ar reduce
la o reþea a practicilor sociale multiple;
astfel, se va porni de la asertivitatea efectivã
în cadrul reþelei ºi apoi se vor desfãºura noi
demersuri potrivite pentru a face loc ideii
de adevãr. Singurele descoperiri ºi noi

adevãruri (inclusiv ºtiinþifice) posibil de a
fi gândite sunt, aºadar, modurile în care
reþeaua noastrã de credinþe poate fi
recompusã, spre a acomoda noi credinþe.
Scopul cercetãrii nu ar mai fi reprezentarea
obiectelor, ci promovarea coerenþei
credinþelor. Reþeaua de credinþe ce se
recompun apare ca obiectiv în
recontextualizare (fãrã ca aceasta sã ducã la
o închidere în spirit ºi la solipsism, întrucât
se admite cauzalitatea ºi dependenþa omului
de lume). Accentul în noua viziune
antireprezentaþionalistã va cãdea nu pe
exigenþele obiectului, nici pe scopurile ce
ne-ar fi impuse de esenþa realitãþii sau a
umanitãþii, ci pe acele scopuri evaluate de
subiect ca demne de a fi urmãrite, de a li se
dedica eforturile. Cultura naþiunilor mai
avansate are astfel tendinþa spre amplificarea
problematicii etico-politice ºi artistice, care
emerge treptat, dintr-un scientism de multe
ori exagerat.

Fãrã a deveni un promotor intolerant al
acestei noi tendinþe, pe care o agreazã,
Rorty, ca antireprezentaþionlist ºi partizan
al gândirii slabe, va nota cã �singurul lucru
ce îmi este permis de a-l face constã în a
recontextualiza diversele dezvoltãri ce  au
loc în filosofie ºi în alte domenii, spre a
arãta în ele diferite stadii dintr-o istorie a
poetizãrii ºi a progresului�12.

Un alt câmp de manifestare pentru
complementaritatea gândire �forte� �
gândire �slabã� este ºi metamatematica lui
David Hilbert. Pãrintele ºcolii formaliste
din domeniul fundamentelor matematicii
distingea în cadrul matematicii clasice (cu
deschiderile ei cãtre fizicã ºi alte discipline
teoretice) aºa-numitele enunþuri reale (cele
folosite ca având o semnificaþie intuitiv-
constructivã), de enunþurile ideale (cele ce
nu au, la fel, o semnificaþie intuitiv-
constructivã, cum este cazul enunþurilor
despre infinitul actual sau complet).
Adãugarea unor elemente ideale (de

exemplu numere negative) este o procedurã
uzualã în matematica clasicã, pentru a o
face mai operatorie (de exemplu, prin
introducerea numerelor negative scãderea
este totdeauna posibilã). Tot aºa, adãugarea
enunþurilor �ideale� la cele �reale�, în
matematicã va fi impusã de cerinþa de
demonstrabilitate, dacã se urmãreºte a
pãstra legile logice aristotelice, precum
aceea a terþiului exclus.

Lumea model
a  matematicii clasice

Metamatematica lui Hilbert va concepe
matematica clasicã drept o lume model,
postulatã explicit, în care o varietate de
enunþuri �reale� (presupuse ca adevãrate)
ºi care apãreau anterior eterogene,
insuficient explicitate sunt cuprinse ºi
explicitate într-un metalimbaj, ca niºte
consecinþe, în cea mai mare parte, ale unor
postulate (reguli) ideale. S.C.Kleene fãcea
însã ºi o rezervã, întrebându-se dacã
adãugarea la corpul enunþurilor �reale� a
unor postulate succesiv mai abstracte,
�ideale�, va permite totdeauna simplificãri
ale demonstraþiilor. Rafinarea demersului
matematic prin procedee de felul celor
invocate de Hilbert nu înseamnã, ipso facto,
o eliminare integralã a intuitivului. La
nivelul metamatematic, Hilbert însuºi
postula cerinþa ca aici, aserþiunile sã fie
convingãtoare intuitiv, iar procedeele sã fie
finitist-constructive. Dacã în matematica
formalizatã se expliciteazã cee ce constituie
un enunþ bine format sau o demonstraþie,
în metamatematicã metodele, cu rol de
control, nu vor putea fi supuse la aceleaºi
explicitãri (þinând cont ºi de teoremele de
incompletitudine ale lui Gödel) ºi vor trebui
sã fie intuitiv-constructive. Complemen-
taritatea gândire �forte� � gândire �slabã�
va apãrea, aºadar, în metamatematicã prin
simbioza între formal-logic ºi intuitiv-
constructiv ºi va fi o caracteristicã a
evoluþiei gândirii matematice, chiar mai
larg, în ansamblu.

În final vom prezenta aceeaºi
complementaritate ca acþionând nu doar în
cadrul unei discipline precum matematica
ºi fundamentele ei, ci ºi la nivelul corelaþiei
între ºtiinþele particulare factuale ºi
filosofie, pornind de la unele rezultate ale
lui Constantin Noica, din studiul deja
amintit mai înainte. Autorul �Devenirii
întru Fiinþã� se întreabã dacã cele cinci
predicabile ale lui Profiriu, pe lângã rostul
de a da o teorie pentru categoriile
aristotelice, nu oferã ºi un spaþiu (o matrice)
formal-logicã pentru realitãþile individuale
infinit de variate. Astfel orice real
individual þine de un gen (g), de o specie
(s), are o diferenþã specificã (d), un caracter
propriu (p), ivindu-se sub un accident (a);
aºadar el se va lãsa descris ca o funcþie de
cele 5 argumente (sau predicabile):
f (g, s, d, p, a). Uzual, în cercetarea vieþii
afirmãm, oarecum în acelaºi sens, ca mai
sus, cã individul organic este funcþie de
codul genetic. Noica distingea în plus
individualul activ, cu sens nestatistic
(organism viu, omul acesta) de individualul
statistic cu sens pasiv (exemplu: aceastã
rocã). Dacã ambele tipuri de individualuri
sunt intersecþii de generaluri (legi, lanþuri
cauzale etc.), totuºi doar primul tip are ceva
în plus, un mediu interior (sinea), ce
concentreazã trãsãturi ale mediului exterior,
din care s-a desprins.

Cunoaºterea individualului statistic (ca
fapt individual) se realizeazã prin ºtiinþe
factuale utilizând mai ales modele ale gândirii
�forte�, ca sinteze de generaluri (legi, cauze).
Complementar cu asemenea ºtiinþe (ºi
modelele lor forte) se afirma gândirea
filosoficã, predominant slabã, vizând
cunoaºterea suplã mai ales a individualurilor
nestatistice, cu mediul lor interior, cu sinea
lor ºi cu unitatea lor enigmaticã13.

Ceea ce Noica numea în cele prezentate
mai sus cunoaºtere ºi gândire filosoficã ar
putea fi consideratã o manifestare
privilegiatã a gândirii �slabe�.

Apelând la o metaforizare de ordinul doi
(în mãsura în care metaforele sunt prezente
constrângãtor în demersurile curente, de
ordinul întâi, ale gândirii �slabe�), Umberto
Eco prefigura gândirea �slabã� ca pe un
luptãtor oriental. Acesta �ia pe seama sa
avântul adversarului(�) pentru ca apoi sã
gãseascã ºi în situaþia pe care celãlalt a creat-
o, modalitãþi conjecturabile pentru a-i
rãspunde; el nu are reguli staibilite dinainte,
are niºte matrici conjecturale pentru a
ordona, provizoriu, orice întâmplare
intervenitã din afarã ºi a o transforma într-o
propunere proprie de rezolvare (�). Astfel
este puternic ºi învinge de multe ori, pentru
cã se mulþumeºte sã fie rezonabil�14.

1). G. Vattimo, P.A.Rovatti, Gândirea slabã,
Editura Pontica, Constanþa, 1998.

2) Ibidem, p. 7.
3) V.I.Perminov, Cauzalitatea, Editura

ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1988, p.
177.

4) Fr. Nietzsche, Despre genealogia moralei,
Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1993, p.77.

5) Vezi H.Gadamer, Istoria conceptului ºi
limbajul filosofiei, apud A. Marga, Introducere
în metodologia ºi argumentarea filosoficã,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 140.

6) Umberto Eco, Anti-Profiriu, în vol.
G.Vattimo, P.A.Rovatti, Gândirea slabã, Editura
Pontica, Constanþa, 1998.

7) C. Noica, Un înþeles pentru individual în
vol. Existenþã, gândire, istorie (Probleme de logicã
vol. IX), Editura Academiei, Bucureºti, 1986.

8) Vezi Umberto Eco, Op.cit.  p. 63.
9) Ibidem,p.68.
10) Ibidem, p. 69
11) R. Rorty, Objectivisme, relativisme et

vérité, P.U.F., Paris, 1994, p.161
12. Ibidem, p. 132
13. Constantin Noica, Op.cit., p.12.
14. Umberto Eco, Op.cit., p. 72.

O carte bunã despre filosofia
româneascã este atât de rarã, încât aproape
nimeni nici mãcar nu catadicseºte sã-i
vesteascã apariþia, fie ºi printr-un amãrât
de anunþ dat la altfel atât de bogatele pagini
de publicitate ale vreunuia dintre
numeroasele ºi vestitele noastre cotidiane.

Revistele de specialitate, atente la ceea
ce este mult zgomot pentru nimic, rãmân
ºi surde ºi mute când pe piaþa cãrþii,
invadatã de autori care publicã mult mai
mult decât scriu, apare câte o lucrare, un
volum etc., cu semnãtura cuiva cu statut
bizar din punctul lor de vedere, de vreme
ce autorul stã în banca lui, munceºte prin
biblioteci, academician nu e ºi nici funcþii
politice nu are. Cât despre revistele cu
numere în titlurile lor (22,1934,327 etc.),
ori cu denumiri care doar în aparenþã cultivã
paradoxul, acestea au, de vreme
îndelungatã, când e vorba de lucrãri ale
celor care cu adevãrat ºtiu filosofie
româneascã, orbul gãinii.

Se pare, însã, cã este mai plauzibilã
ipoteza cã toþi aceºtia suferã, deºi lasã sã
se înþeleagã altceva, de acea teribilã
maladie care bântuia în vestita, este drept
cã ºi imaginara cetate greceascã Phanai,
despre care Aristofan zicea cã este
dominatã de �perfidul neam al limbuþilor�.
Adicã de cãtre cei care cu �limba cosesc,
seamãnã, culeg struguri ºi smochine�.
Bãtrânul Aristofan n-avea de unde sã ºtie
cã perfidul neam, cãruia el îi spune al
limbuþilor, înzestrat cu arta de a-ºi închipui
cã face câte ceva doar când sporovãieºte

despre nimic, avea sã prindã rãdãcini
groase, adicã �durabile�, aici, în lumea
româneascã ºi sã-ºi imagineze, stupid cum
e, cã tocmai lui îi este dat sã judece ceea ce
nu stã sub zodia limbuþiei ºi sã decidã care
ar fi, acum ºi mai încolo, cuvintele fãrã de
care n-am putea exista. Aceºti
contemporani ai noºtri, artizani renumiþi în
ale limbuþiei, au reuºit aproape incredibila
performanþã de a-ºi fi întrecut chiar ºi pe
propriii lor maeºtri spirituali, care numai
naivi nu erau în privinþa ºtiinþei blestemate
a mistificãrii filosofiei româneºti.

De la înãlþimea artei ºi a averilor la care
au ajuns, ei tac mâlc, adeseori, când câte
un încã împãtimit de nevoia cunoaºterii
filosofiei noastre sau a cine ºtie cãrui
moment din istoria ei, reuºeºte, cu chiu cu
vai, sã facã publice rezultatele la care a
ajuns în urma multor ani de cercetare
asiduã, tãcutã ºi, fireºte, de nimeni
subvenþionatã. Alteori, aceiaºi humaniºti
care doar în aparenþã se învecineazã cu
esenþa ºi fenomenologia a ceea ce este
propriu umanismelor istorice, ori fraþii lor,
fãcãtori ai dilemelor care numai dileme nu
sunt, sau tagma, vorba lui Budai Deleanu,
douãjdoiºtilor, complet ignoranþi în
privinþa obârºiei spiritului despre care au
iluzia cã îl servesc, toþi aceºtia ºi alþii,
nãrãviþi, ºi ei, la glorie fãrã operã, n-au sfieli

când este vorba sã regizeze, când apare câte
o carte bunã de istorie a filosofiei
româneºti, cel mai distrugãtor dintre toate
comploturile posibile, cel al tãcerii.

Sã se caute în paginile revistelor ori ale
jurnalelor pe care le conduc, dacã s-a scris
fie ºi un rând despre Conceptul de ideal în
filosofia româneascã interbelicã al cãrui
autor, Marin Diaconu, un soi de benedictin
modern, s-a scufundat în lumea
bibliotecilor pentru a facilita cititorului de
azi posibilitatea de a studia cãrþi, studii,
eseuri, articole de ziar ale lui Nae Ionescu,
Emil Cioran, Mircea Vulcãnescu sau
Constantin Noica. O simplã enumerare a
contribuþiei lui Marin Diaconu în acest sens
ar uimi chiar ºi pe unul hârºit în ale
analizelor comparative referitoare la ediþiile
operei unor creatori. Cum o asemenea
enumerare nu mi se pare necesarã aci, am
sã menþionez, totuºi, cã niºte cãrþi ale lui
Nae Ionescu, de pildã, Curs de metafizicã,
Introducere în logica matematicã, Curs de
istoria logicii au apãrut dupã 1989 în ediþii
îngrijite de Marin Diaconu, tot el
contribuind, alãturi de Dora Mezdrea, la
reeditarea sau editarea a mai tot ce i se
atribuie lui Nae Ionescu. Tot lui i se

datoreazã îngrijirea celor mai multe lucrãri
ale lui Emil Cioran ºi a mai tuturor
lucrãrilor importante ale aceluia a cãrui
sentinþã de condamnare la ani grei de
puºcãrie a fost semnatã ºi de ex-regele
Mihai I, acea cumplitã condamnare care a
dus la distrugerea lui Mircea Vulcãnescu,
omul care, dupã cum mi-a spus cândva
Constantin Noica, era înzestrat, ca nici un
altul din generaþia lui, cu un neobiºnuit har
metafizic. Cu un efort pe care îl consider
mai mult decât remarcabil, care nu poate
avea altã cauzã decât pasiunea bunã pentru
aducerea la luminã a valorilor filosofiei
noastre, Marin Diaconu a publicat anul
trecut un volum, impresionant prin întregul
lui ºi, deci, prin concepþia care i-a stat la
bazã. C.Rãdulescu-Motru. Biobibliografie
este o excelentã carte, în stare sã arate, prin
ea însãºi, cât de prãpãdite, de sterpe ºi
gãunoase sunt peroraþiile de ieri ºi de azi
despre inexistenþa filosofiei româneºti, în
special, ºi despre ceea ce putem numi cu
termenul de conºtiinþã româneascã, în
general. Volumul menþionat este, în sine,
dar ar trebui, pe de altã parte, sã fie
considerat, mai ales de cãtre tineretul
studios, ca un criteriu de cântãrire, de

judecare, dacã se vrea, a gângãvelilor
acelora care scriind câteva broºuri hazlio-
certãreþe cu vag iz filosofic se proiecteazã
ei înºiºi, dar ºi sunt slãviþi, ca mari cãrturari
ºi mari filosofi. Sã se rãsfoiascã, doar atât,
volumul pe care Marin Diaconu l-a publicat
sub titlul de mai sus ºi se va vedea cã
românii nu au aºteptat sã se împlineascã
filosofic ori, mai larg, spiritual, prin unii
care, asemenea celebrului cocoº care era
încredinþat cã ziua începe datoritã
cucurigitului sãu, vor sã-i convingã pe cei
care îi ascultã ori îi citesc, cã �adevãrata�
filosofie româneascã debuteazã cu isprãvile
lor spirituale. ªi pentru cã tot este vorba de
Motru, cred cã se cuvine sã semnalez
apariþia în 2000 a unei foarte bune cãrþi.
C.Rãdulescu-Motru ºi proiectul antro-
pologic kantian, al cãrui autor, Viorel
Cernica, publicase, cu un an înainte, Exerciþii
fenomenologice asupra filosofiei româneºti
interbelice, carte, ºi aceasta, situatã dincolo
de sporovãialã împresionistã la care s-a
recurs de atâtea ori de cãtre cei care, neavând
rãbdarea cercetãrii veritabile, au crezut cã
pot spune ceva despre un filosof român
numai pentru cã au rãsfoit în grabã ºi la
întâmplare cine ºtie ce pagini ale cine ºtie
cãrei lucrãri a aceluia.

În ciuda tãcerii �înconjurãtoare�,
cãrþile celor doi pasionaþi cercetãtori ai

filosofiei româneºti sunt cãrþi bune,
valoroase, vizitate de har filosofic, scrise
cu metode bine gândite ºi, totodatã, cu un
acut sentiment al responsabilitãþii
sãvârºirilor lor. Despre aºa ceva, însã,
apostolii vântului rece al huiduielii se fac
a nu fi auzit nimic. Ascunderea dupã
cortina necuvântului a cãrþilor care zic
altceva decât convine acestor doar de ei
înºiºi imaginaþi �mari oameni de culturã�
a devenit, spre paguba culturii, obiºnuinþã
cu sârg cultivatã. Amãrâþii care în locul
sindrofiilor, al recepþiilor, al ieºirilor pe
cine ºtie care posturi de televiziune etc.
au ales sihãstria, binefãcãtoare din punctul
lor de vedere, a studiului de unul singur
prin colþuri neobservate ale bibliotecilor
sau prin niºte case pe unde au reuºit sã-ºi
încropeascã un rost care doar atâta le
îngãduie, sã nu doarmã noaptea pentru
a-ºi satisface gustul socotit de alþii
pervers, al studiului, ºtiu ºi ei câte ceva
despre ceea ce li se întâmplã, dar ºi
despre ce este drept sã li se întâmple.
Drept ar fi sã le scoatem cãrþile din lumea
rea a tãcerii ºi sã le comparãm cu altele,
fie ele acestea din urmã, o introducere
sau alta la un timp al filosofiei româneºti,
fie chiar cãrþi care au ca obiect al lor
întreaga istorie a filosofiei româneºti. Se
va vedea, atunci, diferenþa dintre
cercetare ºtiinþificã ºi vorbãraie vidã de
conþinut ideatic, dintre pasiunea pentru
cãutarea adevãrului unei opere filosofice
ºi pasiunea pentru înscrierea în orbita
sloganurilor la modã, dintre pasiunea
teoreticã ºi pasiunea parvenirii.

Prof.univ.dr. Gh.Al.CAZAN

Filosofia româneascã în exegeze



OPINIA NAÞIONALÃ 318 pag.65 noiembrie 2001

Aºa cum subliniam în numãrul trecut, dacã
trecem de la asemenea aspecte concrete ale
implicaþiilor Legii statutului la o examinare
conceptualã a acesteia, concluzia generalã care
se impune este aceea cã  prevederile sale
contravin principiilor dreptului internaþional
referitoare la raporturile dintre state. Iatã câteva
argumente în acest sens:

1. Suveranitatea statelor se concretizeazã,
între altele, în autoritatea acestora  asupra
teritoriului naþional ºi asupra populaþiei. De
aici decurge dreptul suveran al statului de a
decide, în baza legislaþiei interne ºi a normelor
internaþionale la care acesta este parte, în orice
problemã care priveºte cetãþenii proprii ºi
activitãþile ce se desfãºoarã pe teritoriul þãrii.

Prevederile legii la care mã refer
contravin acestor cerinþe ale principiului
suveranitãþii statelor. Nu încape îndoialã cã,
pe plan intern, fiecare stat e în mãsurã sã
creeze cadrul juridic pe care-l considerã
adecvat desfãºurãrii vieþii economice,
sociale, culturale, asigurãrii ordinii publice

art. 19� (Legitimaþia de maghiar). Ca efect,
în România s-ar constitui douã ordini
juridice: una creatã în mod constituþional
pentru toþi cetãþenii ºi instituþiile þãrii, ºi o
alta, hotãrâtã în capitala altui stat pentru
cetãþenii români de etnie maghiarã. Astfel,
legea maghiarã ar beneficia de
extrateritorialitate prin voinþa unilateralã
a legiuitorului  ungar, caz fãrã precedent
în raporturile dintre state care se bucurã
de egalitate suveranã, potrivit întregului
sistem al ordinii juridice internaþionale,
clãdit pe Carta Naþiunilor Unite

3. Mai mult decât atât, legea la care mã
refer dã anumite atribuþii, deci drepturi ºi
responsabilitãþi,  unor organizaþii din þãrile
unde ea ar fi aplicatã � definite de art. 25 al
legii drept organizaþii de utilitate publicã.
Acestea ar urma sã primeascã cererile de
eliberare a legitimaþiei maghiare, precum ºi
cererile de sprijin ale celor ce-ºi dau copiii
la ºcoli cu limba de predare maghiarã, sã
verifice dacã solicitanþii întrunesc condiþiile

(Urmare din numãrul 317 )

GLOBALISMGLOBALISMGLOBALISMGLOBALISMGLOBALISM
ªI NAÞIONALISMªI NAÞIONALISMªI NAÞIONALISMªI NAÞIONALISMªI NAÞIONALISM

 Dr. Ion MITRAN

La confluenþa dintre mileniiÎntre principii ºi prejudecãþi

Examinarea obiectivã, realistã a
doctrinei naþionalismului devine cu atât mai
acutã, cu cât �legãtura naþionalã a furnizat
întotdeauna ºi continuã sã furnizeze cadrul
indispensabil abordãrii sistemelor de
guvernare bazate pe consimþãmântul ex-
plicit al celor guvernaþi, adicã al
democraþiei�, iar pentru aceasta �adeziunea
prealabilã faþã de casa comunã (naþiunea)
este indiscutabilã; în lipsa acesteia,
cetãþenia devine o simplã abstracþiune�11.

Pentru istoria româneascã este de
consemnat cã, în primele decenii ale
secolului al XX-lea, mai precis dupã
decembrie 1918, s-au intensificat
preocupãrile privind elaborarea ºi
clarificarea problematicii doctrinei
naþionale. Referindu-se chiar la aceastã
temã, Nicolae Iorga spunea, în 1922, cã este
puternic ºi viabil naþionalismul care se
întemeiazã pe democraþie, observând cã,
spre deosebire de alte popoare europene,
�nu naþiunea noastrã a fost creatã de stat,
ci statul nostru a fost creat de o naþiune�,
ideea naþionalã izbândind prin mijlocirea
democraþiei12.

La începutul secolului al XXI-lea, în
contextul unor transformãri care au
schimbat ºi schimbã radical lumea, evoluþia
doctrinei politice a naþionalismului este sau
ar trebui sã fie puternic resimþitã în ce
priveºte opþiunile ºi abordãrile politice. Ca
în toate domeniile, se manifestã, însã, ºi aici
curente sau tendinþe contradictorii: unele
care þin pasul cu istoria, oglindind procesele
cooperãrii internaþionale ºi integrãrii (cazul
Europei), altele marcând eforturi de
adaptare (cum ar fi þãrile est-europene, foste
socialiste, dar ºi alte zone ale lumii), altele
acþionând ca o consecinþã a balastului ideo-
logic de care se �agaþã�, pe de o parte, prin
resuscitarea vechiului naþionalism, a
egoismului naþional ºi închistãrii, iar pe de
altã parte, prin tentaþia anihilãrii voinþelor
ºi expresiilor naþionale în favoarea unui
supranaþionalism sau naþionalism
cosmopolit, ca expresie neoimperialã.

În ce priveºte Europa, la �o jumãtate
de secol dupã primii paºi ai construcþiei
europene, în ciuda consolidãrii unei puteri

dispunând de competenþe supranaþionale
unice în lume, ca ºi a încercãrilor de a
conferi acestei puteri un cadru ºi o
legitimitate politicã, regimurile politice ale
statelor europene care participã la aceastã
aventurã colectivã rãmân puþin afectate, ca
o dovadã cã în materie politicã, vreme
îndelungatã, cadrul politic va rãmâne
cadrul «natural ºi legitim» al vieþii
politice�13, viaþa politicã pãstrând, în fond,
caracterul naþional.

De aici ºi ipoteza, dacã nu chiar
concluzia, cã în privinþa doctrinelor politice
în general, a celei naþionaliste în special,
sunt de aºteptat noi evoluþii, dar nu lipsite
de recursul la trecut. Asemenea celorlalte
doctrine, ºi doctrina politicã a
naþionalismului este supusã proceselor
schimbãrii. În ce ritmuri ? În ce direcþii ?
Cu ce consecinþe ? A rãspunde la asemenea
întrebãri este una din datoriile ºtiinþei
politice, menitã sã cerceteze ºi sã semnaleze
tendinþele reale, obiective.

Dupã unele opinii, în lumea de azi,
�ideologia naþionalã se bazeazã pe
importante rãspunsuri la modernitate, iar
când este prezentatã în forme simbolice ºi
ceremoniale poate avea o realã putere de
atracþie. În anumite moduri, naþionalismul
este mai atrãgãtor în epoca modernã decât
majoritatea rivalilor sãi ideologici. Cu toate
acestea, ideologia naþionalistã poate reuºi
numai când pare a fi apropiatã situaþiei
politice, relevantã în termenii situaþiei
specifice date ºi preocupãrilor celor ce
sprijinã asemenea idei�. Mai mult, tezele
patriotismului trebuie simplificate ºi
concretizate pentru ca apoi, �sã fie în mod
repetat proiectate asupra audienþei avute în

vedere, ceea ce solicitã �angajament poli-
tic ºi organizatoric�14.

În opinia autorului, un argument
naþionalist este de regulã o doctrinã politicã
întemeiatã pe trei aserþiuni-pivot: a) �Existã
o naþiune cu un caracter special; b)
Interesele ºi valorile acelei naþiuni au
prioritate asupra tuturor celorlalte interese
ºi valori; c) Naþiunea trebuie sã fie cât mai
independentã posibil�. Evident, este vorba
despre �miºcãri politice care urmãresc sã
obþinã sau exercite puterea de stat�.

Prin faptul cã, în esenþã, susþine ºi
exprimã importanþa naþiunii în dezvoltarea
socialã, fiind ºi un factor de diferenþiere sau
de recunoaºtere a comunitãþii umane, dând
expresie directã anumitor categorii de
interese ale unei naþiuni, ale unei etnii,
doctrina politicã a naþionalismului se
constituie ºi în instrument de apãrare a
acestor interese. Dar tocmai în funcþie de
interese apar ºi critici sau respingeri ale
diferitelor înfãþiºãri programatice ale
doctrinei, situaþie ce obligã teoria politicã
sã opereze cu situaþii reale, cu date ºi referiri
concrete, singurele în mãsurã a preveni
deformarea principiilor, prejudecãþile,
enunþurile tendenþioase, absolutizante.

Particularitatea doctrinei politice a
naþionalismului de a se regãsi, într-o mãsurã
sau alta, în oricare dintre orientãrile
doctrinare ale lumii � liberalism, social-
democraþie, democraþie creºtinã ºi chiar
conservatorism � reprezintã un argument
în favoarea pledoariei pentru abordãri
teoretice ºi politice principiale, concrete,
nuanþate, în raport cu situaþiile etno-socio-
politice în pas cu evoluþia fenomenelor
ºi proceselor politice, reale ºi nu

imaginare. Numai asemenea abordãri pot
opera deosebirile necesare între principii ºi
prejudecãþi, între teorii creatoare ºi dogme.

Analiza obiectivã a relaþiei dintre
globalizare, integrare zonalã ºi naþionalism
duce, în mod raþional, explicit ºi implicit,
la concluzia cã, pe de o parte, erodarea
gradualã, parþialã, a suveranitãþii statelor
este un fenomen real, legat din ce în ce mai
mult de echilibrele economice, sociale,
politice, ideologice sau religioase iar, pe de
altã parte, societatea umanã rãmâne
tributarã (în sensul de datoare, îndatoratã
sau condiþionatã) ataºamentului naþional
pentru un timp nedeterminat, variabil în
funcþie de fiecare þarã în parte.

O asemenea tezã este argumentat
subliniatã de o analizã pertinentã asupra
istoriei naþiunilor ºi a naþionalismului în
Europa, autorul semnalând douã fenomene
contrare: în vestul continentului,
�prãbuºirea aparentã a subordonãrilor
naþionale clasice însoþitã de un soi de elogiu
al eterogenitãþii�, iar în partea de est, �o
redeºteptare a pasiunilor naþionaliste pe
care comentatorii politici le iau cam prea
mult în derândere�15.

Din perspectiva abordãrilor actuale
privind evoluþia ºi involuþia doctrinei
naþionalismului, corelatã cu teoria ºi
practica globalismului rezultã cã procesele
mondiale specifice intrãrii în secolul al
XXI-lea nu contrazic esenþa naþionalã, ba
chiar îi oferã o justificare, iar cauza
intereselor naþionale nu contravine, ci
întreþine tendinþa obiectivã a globalizãrii ca
proces al emancipãrii civilizaþiei umane în
sens democratic, real ºi nu imaginar.

11 Guy Hermet, Istoria naþiunilor ºi a
naþionalismului în Europa, Institutul European,
Iaºi, 1997, p. 337-338.

12 Nicolae Iorga, Doctrina naþionalistã, în
volumul Doctrinele partidelor politice,
Garamond, Bucureºti, 1995, p.42-43.

13 Hugues Portelli, Les régimes politiques
européens. Etude comparative, LGF, Paris,
1993, p. 165-166.

14 John Breuilly, Nationalism and the State,
Manchester University Press, 1993, p. 72.

15 Guy Hermet, Istoria naþiunilor ºi a
naþionalismului în Europa, Institutul European,
Iaºi, 1997, p. 327.
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F.M.I. vãzut de el însuºi
Fondul Monetar Internaþional a luat fiinþã în iulie 1944, prin hotãrârea a 44 state

participante la Conferinþa Monetarã ºi Financiarã Internaþionalã de la Bretton Woods (New-
Hampshire, S.U.A.). Actul sãu constitutiv îl reprezintã �Acordul� încheiat atunci pe baza
documentarã a planurilor White ºi Keynes ºi reflectã o predominanþã a concepþiei anglo-
americane, temperatã prin menþinerea mai pregnantã a suveranitãþii monetare a statelor
participante, în raport cu ideea iniþialã a introducerii unei discipline monetare mai riguroase.

Iniþial �Acordul� s-a concretizat în 20 de articole, constituind Statutul F.M.I. Urmare a
unor amendamente ulterioare s-a produs modificarea a 8 articole ºi s-au adãugat 12 noi articole
ºi anexe. Statutul Fondului, stabilit prin �Acordul� de la Bretton Woods, prevede cã acesta: se
va bucura de o deplinã personalitate juridicã pe teritoriile fiecãrui stat membru; va avea
capacitatea de a contracta, de a dobândi bunuri mobile ºi imobile ºi de a dispune de acestea;
va avea capacitatea de a sta în justiþie pe teritoriile supuse jurisdicþiilor membrilor sãi.

Rolul F.M.I. prezentat în raportul F.M.I. din 1991/1992 este urmãtorul:
� supervizeazã  sistemul monetar internaþional ºi promoveazã cooperarea monetarã

internaþionalã;
� promoveazã stabilirea schimburilor valutare ºi relaþii de schimb ordonate între

membrii sãi;
� acordã asistenþã membrilor care au dificultãþi temporare ale balanþei de plãþi, prin

atribuirea unei finanþãri pe termen scurt, pânã la mediu, acordându-le prin aceasta
posibilitatea de a-ºi corecta dereglãrile în balanþa de plãþi;

� suplimenteazã rezervele membrilor, prin alocarea de DST-uri, în cazurile în care
existã o cerinþã globalã pe termen lung;

� îºi constituie resursele, în principal, din subscrierea cotei de cãtre membrii sãi1.
Datã fiind completa independenþã financiarã a F.M.I., acestuia nu-i sunt aplicabile

prevederile art.17 al Cartei O.N.U. referitoare la controlul financiar al Adunãrii Generale
asupra bugetului. Aºadar, F.M.I. nu este obligat sã transmitã ONU informaþii de detaliu
asupra activitãþilor sale, asigurând prin aceasta secretul documentelor ºi al operaþiunilor
membrilor sãi. Acest secret necesar ºi inerent operaþiilor Fondului, preluat din normele ºi
practicile bancare, reprezintã un element fundamental, caracteristic, al autonomiei acestei
instituþii specializate a ONU, aºa cum reiese din prevederile Art.I (3) al Acordului între
ONU ºi FMI.

F.M.I. � aspecte preliminare2

O revizie fundamentalã o constituie consultãrile din cadrul Articolului IV care permit
F.M.I. sã supravegheze politicile þãrilor membre. Aceste consultãri ajutã F.M.I. sã se ocupe
cu promptitudine de cererile înaintate de þãrile membre FMI pentru folosirea resurselor
financiare ale F.M.I., ºi de propunerile de modificare a politicilor ºi practicilor înaintate
F.M.I. pentru avizul sãu. Consultãrile din cadrul Articolului IV permit personalului tehnic
ºi Consiliului de Administraþie sã beneficieze de ampla experienþã acumulatã de þãrile
membre în decursul timpului. Printre celelalte subiecte luate tot mai des în dezbatere, în
cadrul consultãrilor purtate sub egida Articolului IV, au fost: combaterea sãrãciei, chestiuni
sociale, industriale ºi cele legate de piaþa forþei de muncã ºi, de datã mai recentã, cheltuielile
militare ºi problemele legate de protecþia mediului înconjurãtor.

Temelia condiþionalitãþii este un element esenþial al rolului FMI de ajutorare a þãrilor
membre, pentru a-ºi ameliora problemele legate de balanþa de plãþi. De asemenea,
condiþionalitatea a fost conceputã cu scopul de a se asigura cã þãrile membre care utilizeazã
resurse FMI vor fi în stare sã-ºi îndeplineascã obligaþiile de rambursare la termenele stabilite,
aºa încât sã se menþinã caracterul rotativ al resurselor FMI. Astfel, prin aplicarea programelor
FMI pentru America Latinã din anii �90 se considerã cã s-au înregistrat unele succese. Argen-
tina ºi Mexic au avut în mod deosebit succes în recâºtigarea pieþelor, reprezentând 60% din
totalul anului 1993. A crescut, de asemenea, volumul emisiunilor de obligaþiuni ale Braziliei
ºi Venezuelei. Chile ºi Uruguay ºi-au restabilit prezenþa pe aceste pieþe în 1993, iar Columbia,
Guatemala ºi Peru au reintrat pe piaþã pentru prima datã dupã mai mulþi ani.

�Cazul Mexic� a devenit oarecum etalon, o referinþã pentru aplicarea mãsurilor
promovate de FMI care au dovedit cã �se poate�, sub rezerva manifestãrii unor efecte
adverse ale integrãrii internaþionale. Creºterea integrãrii pieþelor financiare, în ultimii
10-15 ani, a adus mari beneficii, prin asigurarea unei alocãri mai eficiente a economiilor
globale ºi prin influenþarea investiþiilor ºi creºterii economice în multe þãri. Dar existã ºi
un revers: creºterile vaste ale fluxurilor financiare peste graniþele naþionale, a fãcut ca
þãrile participante la pieþele financiare internaþionale sã fie mult mai vulnerabile la efectele
adverse ale acestora: preocupãri în privinþa viabilitãþii politicilor adoptate, asupra
capacitãþii de a preveni instabilitãþile economice, globalizarea financiarã fãcând sã creascã
viteza de propagare a perturbãrilor economice de la o þarã la alta3. Deci, globalizarea
financiarã este, în acelaºi timp, o cauzã ºi un efect al progresului economic al timpurilor
noastre, escaladând provocãrile de a preveni ºi rezolva crizele financiare.

Autoevaluarea ºi evaluarea externã a practicii FMI4

Ca Organism de Autoevaluare (OAR)5, dupã cum am arãtat, FMI nu se supune
controlului nici unei instituþii internaþionale sau locale. Cu toate acestea, FMI resimte
cerinþa de a-ºi autoevalua continuu eficienþa ºi, din când în când, de a se supune unei
evaluãri externe, de cãtre experþi din afara Fondului. La evaluarea activitãþii FMI participã
funcþionarii instituþiei, Oficiul de Audit ºi Inspecþia Internã, Comitetul de Audit Extern,
evaluatorii externi ºi specialiºtii desemnaþi.

Autoevaluarea

Obiectul evaluãrii este sã înveþi, sã ameliorezi rezultatele cu privire la scopurile fixate
ºi sã profiþi de aceste rezultate, ca ºi corectarea erorilor � pentru obþinerea unei mai bune
eficienþe. Cei care învaþã cel mai bine sunt funcþionarii instituþiei ºi aceºtia au nevoie de
dorinþa de a învãþa. O evaluare poate sã ia diferite forme. Dezbaterea intensã ºi continuã,
însuºirea de cunoºtinþe au fost prezentate în cadrul FMI cu mult timp în urmã.

Recomandãrile de politicã economicã fãcute þãrilor, Administraþiei sau Directorului
Executiv sunt precedate de analize minuþioase ºi de discuþii. Aceasta este o caracteristicã
a FMI ºi unul din stâlpii fundamentali ai capacitãþii instituþionale. Procesul de evaluare
internã al FMI are ca obiectiv dobândirea capacitãþii de consultanþã ºi constituie un sistem
de verificãri ºi ajustãri.

Când FMI se angajeazã sã acorde resurse financiare unei þãri sau ajunge la o concluzie
bazatã pe supervizarea politicii economice a unei þãri, hotãrârile sale sunt aprobate de
cãtre 24 de membri ai Directoratului Executiv, care reprezintã pe cele 181 þãri membre.
Propunerile Directoratului sunt analizate în detaliu de un reprezentant al þãrii interesate,
reprezentanþi ai altor þãri ºi autoritãþile ºi entitãþile independente pe care þãrile le consultã.
Directorul evalueazã periodic experienþa dobânditã prin munca direct legatã cu þãrile.
Directorii examineazã politicile de bazã, de la folosirea resurselor financiare ale FMI
pânã la supervizarea politicilor economice ale þãrilor. Aceastã evaluare se completeazã
adesea cu consultaþii ale lumii academice.

Unii observatori vãd FMI ca o entitate doctrinarã ºi monoliticã. Totuºi, instituþia se
mândreºte cã poate exprima o pãrere unanimã, când formuleazã recomandãri unei þãri
sau colaboreazã la conturarea unui program de ajustare. Aceastã pãrere unanimã este
rezultatul unei intense dezbateri interne ºi a unui proces serios ºi de mare anvergurã.

De 30 de ani, funcþionarea Departamentului de Elaborare ºi Examen ale Politicilor,
care controleazã sã existe coerenþã a consultanþei pe care o oferã FMI în materie de
politici economice, analizeazã experienþa instituþiei ºi informeazã Directoratul asupra
programelor de ajustare sprijinite de FMI. Recent, de exemplu, s-a analizat experienþa
FMI în ceea ce priveºte programele aprobate în cadrul serviciului întãrit de ajustare
structuralã. Aceastã analizã vizând funcþionarea ajustãrii structurale, care se efectueazã
la fiecare 4 ani, oferã Directoratului administrãrii ºi funcþionãrii FMI ºi publicului o
evaluare a eficienþei ajustãrii structurale, cu efecte de promovare a reformei structurale ºi
creºtere economicã în þãrile în curs de dezvoltare.

La fiecare 2 ani, Departamentul de Elaborare ºi Examen ale Politicilor ºi Departamentul
de Studii prezintã Directoratului un studiu despre calitatea ºi eficienþa supervizãrii pe
care o exercitã FMI, ale cãrei principale concluzii se publicã în Raportul Anual. În
evaluarea sa asupra supervizãrii, în 1997, Directoratul a semnalat necesitatea unei
transparenþe mai mari. Urmarea acestei evaluãri, s-a decis sã se publice �Note de informare
a presei�, în care se rezumã dezbaterile Directoratului referitoare la consultanþã, conform
Articolului IV (supervizare) cu fiecare þarã membrã. Aceste note se publicã la cererea
þãrii în discuþie.

Au trecut ceva ani de când Directoratul încearcã sã determine care este cea mai bunã
formã de evaluare a muncii Instituþiei. În 1992, un grup de lucru a recomandat crearea
unui Oficiu de evaluare, dar recomandarea s-a formulat într-un moment în care necesitãþile
economiilor în tranziþie fãceau presiuni asupra personalului ºi bugetului de operare ºi
mãsura nu a ajuns sã fie pusã în practicã.

Dar, Directoratul nu pare dispus sã acorde un monopol în ceea ce priveºte evaluãrile.
S-ar monopoliza procesul de evaluare dacã s-ar stabili, de exemplu, un departament
intern de evaluare? Ar continua sã participe evaluatori externi? S-ar suprima evaluãrile
pe care le realizeazã funcþionarii instituþiei? Administraþia ºi personalul considerã cã
evaluãrile interne sunt indispensabile pentru a stabili politicile. Având în vedere toate
aceste întrebãri ºi puþinele rãspunsuri clare, Directoratul a considerat prudent sã punã
în miºcare acest proiect experimental cu participarea evaluatorilor externi. Pentru a
adopta mãsuri noi, Directoratul va examina, mai întâi, rezultatele proiectului. Directorii
executivi par a fi de acord cu modul în care trebuie sã se continue procesul intens de
evaluare internã. Când Directoratul doreºte o altã pãrere despre o temã specificã, va
putea sã recurgã la o �a doua pãrere� a unor experþi externi independenþi, dându-le
deplin acces la informaþiile F.M.I.  (Va urma).

1. La 13 octombrie 1993, F.M.I. avea 178 þãri membre, cu un total al cotelor de 146,0 miliarde DST.

2. Corina-Elena Cucoli, Bazele teoriei economice promovate de Fondul Monetar Internaþional.
Efectele acordurilor cu Fondul Monetar Internaþional încheiate în perioada 1990-1994 asupra
economiei României, Tezã de doctorat, ASE, Bucureºti, 1999.

3. În final, Mexicul s-a transformat dintr-un etalon într-un �caz�, �cazul Mexic�. Din 1988 ºi pânã
în 1993, beneficiind de un suport activ din partea FMI, Mexicul ºi-a întãrit procesul de stabilizare
macroeconomicã ºi transformare structuralã. S-a obþinut o reducere importantã a deficitului bugetar,
iar inflaþia a scãzut de la 160% în 1987, la 8% în 1993. Creºterea economicã a ajuns de la o medie de
0% în perioada 1985-1988, la 3% în perioada 1989-1993. dar, din 1994 s-au manifestat slãbiciuni:
deficitul contului curent extern a crescut la 6,5%, fiind finanþat în cea mai mare parte de influxuri de
capital pe termen scurt; peso-ul a fost lãsat sã se deprecieze, iar vulnerabilitatea economiei a crescut,
datoritã schimbãrii obligaþiunilor guvernamentale existente, cu Tesobonos, un instrument indexat pe
dolarul american. Deficitul contului curent s-a mãrit considerabil, ajungând la 8% din PIB, la nivelul
întregului an 1994. Toþi aceºti factori au contribuit la erupþia crizei economice la nivelul lunii decembrie
1994. (Vezi CORINA-ELENA CUCOLI, op.cit., p.77-78).

4. Interviu acordat FMI Buletin nr.20/10 noiembrie 1997, p.348-349 de cãtre EDUARD BRAU,
director al Oficiului de Audit ºi Inspecþie Internã.

5. Organism cu Autoreglementare.

În contradicþie cu principiile
dreptului internaþional

Prof.univ.dr. Constantin VLAD

  Legitimaþia de maghiar

etc. Se aplicã aceasta ºi cetãþenilor strãini?
Da, ca o condiþie generalã, deci cu
aplicabilitate pentru toþi cei ce se aflã ºi se
angajeazã  în activitãþi pe teritoriul statului
respectiv; cu alte cuvinte, oricine vrea sã
cãlãtoreascã, sã munceascã etc. într-o þarã
este dator sã respecte ordinea juridicã în
vigoare în þara respectivã. Atunci însã când
pentru cetãþeni ai unui alt stat sau pentru o
anumitã categorie dintre aceºti cetãþeni, se
stabilesc condiþii distincte, diferite de cele
generale, este firesc ca un asemenea statut
special  sã rezulte dintr-un acord între statul-
gazdã ºi statul ai cãrui cetãþeni se bucurã de
privilegiile prevãzute de el. Potrivit legii
menþionate însã, un astfel de statut special
pentru maghiarii din þãrile vecine este
determinat în mod unilateral, ca un act de
voinþã al statului ungar, ºi nu ca un acord
de voinþe între acesta ºi statele vecine. În
felul acesta, statul ungar  exercitã un act de
autoritate (de putere) care nu-ºi gãseºte
acoperire în dreptul internaþional; mai mult,
el priveazã statele vecine de unele atribute
ale suveranitãþii în ceea ce priveºte proprii
lor cetãþeni.

2. Asemenea observaþii sunt cu atât mai
valabile în ceea ce priveºte acþiunea puterii de
la Budapesta  de a legifera anumite drepturi
aplicabile etnicilor maghiari, cetãþeni români,
pe teritoriul României, pentru a mã referi la
România. Desigur, este o practicã quasi-
generalã ca statele, societatea civilã etc. din
diferite þãri  sã sprijine grupurile etnice înrudite
existente în alte state pentru menþinerea ºi
afirmarea identitãþii lor naþionale, înainte de
toate, a limbii ºi culturii proprii. Astfel de
practici sunt normale ºi legitime atunci când
ele se bazeazã pe acorduri corespunzãtoare
între pãrþi, în genere când ele nu contravin
normelor legale din statele în care respectivele
grupuri etnice fiinþeazã. În atari condiþii, ele
sunt benefice, contribuind la stabilirea unor
raporturi de înþelegere ºi bunã vecinãtate.

Statutul maghiarilor de peste hotare
este însã cu totul altceva. Anume, prin el,
pentru o anumitã categorie de cetãþeni
români de etnie maghiarã, statul ungar
legifereazã  drepturi de care aceºtia sã
beneficieze în mod individual ºi nominal
în þara în care ei trãiesc; cu alte cuvinte, o
lege maghiarã, votatã la Budapesta este
destinatã ºi ar fi aplicatã în România unor
cetãþeni români. Susþinerile  unor oficiali
maghiari, în sensul cã legea s-ar aplica doar
în Ungaria ºi, deci, nu ar presupune
elemente de extrateritorialitate sunt
contrazise de conþinutul legii. Astfel, art.1,
al.1 prevede cã  �Legea are efect asupra
locuitorilor Republicii Croate, RF a
Iugoslaviei, României, Republicii Slovene,
Republicii Slovace  sau Ucrainei, care n-
au cetãþenie maghiarã, dar au naþionalitate
maghiarã�. Iar art.2, al.1 stipuleazã:
�Persoanele sub incidenþa legii beneficiazã
atât pe teritoriul Republicii Ungare, cât ºi
la domiciliul din þãrile de reºedinþã (subl.
mea -C.V.) de sprijinul ºi facilitãþile
acordate în baza legitimaþiei prevãzute la

cerute ºi sã facã recomandãrile de rigoare
cãtre autoritãþile ungare, care decid în ceea
ce priveºte eliberarea legitimaþiei de maghiar
ºi acordarea de sprijin. În mod concret,
aceste organizaþii de utilitate publicã din þara
de reºedinþã a solicitanþilor  urmeazã sã
încheie contracte de drept civil cu
organizaþiile de utilitate publicã din Ungaria,
în baza cãrora solicitanþii ar beneficia de
sprijinul prevãzut de lege.

Astfel, aplicarea legii în cauzã ar duce la
crearea unei reþele  de structuri, cu funcþionari
angajaþi ºi plãtiþi de statul ungar, structuri care
s-ar organiza ºi ar funcþiona îndeplinind o
serie de atribuþii administrative în România,
dar nu pe baza unei legi româneºti. Ar fi vorba
nu despre  instituþii cum sunt companiile,
reprezentanþele unor companii, fundaþiile etc.
strãine, înfiinþate ºi funcþionând prin decizii
ale organelor abilitate ale statului român, ci
de structuri care ar funcþiona în România, dar
nu pe baza legislaþiei româneºti. Prezenþa unei
astfel de structuri, organizate, finanþate ºi,
practic, dirijate de statul ungar ar constitui
un fel de extrateritorialitate maghiarã pe plan
administrativ, distinctã ºi paralelã cu
structurile administrative ale statului român.
Poate cã tocmai o astfel de perspectivã îi face
pe unii promotori zeloºi ai revizionismului
maghiar sã considere adoptarea Legii
statutului  drept un prim pas în direcþia anulãrii
Tratatului de  pace de la Trianon.

 Iatã tot atâtea argumente care dau deplin
temei poziþiilor adoptate de autoritãþile de la
Bucureºti în sensul cã, în lipsa unor
aranjamente convenite prin negogieri pe plan
bilateral, Legea statutului  maghiarilor de
peste hotare nu va fi aplicatã în România.
Aceastã poziþie, ca ºi cea a Slovaciei, însoþitã
de o perseverentã activitate politico-
diplomaticã, are o deosebitã importanþã
principialã ºi practicã. Ea este naturã sã
contribuie   activ la clarificarea organismelor
comunitare ºi  a altor structuri europene, cum
sunt Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa ºi Consiliul Europei,
Alianþei Nord-Atlantice, precum ºi mass- me-
dia asupra contradicþiei dintre legea adoptatã
în Ungaria, pe de o parte, ºi principiile
fundamentale ale dreptului internaþional, ca
ºi normele europene, pe de altã parte, precum
ºi asupra consecinþelor ei pe planul relaþiilor
interetnice ºi al raporturilor dintre state în
aceastã parte a continentului. Cunoscutul
istoric american Keith Hitchins declara re-
cent: �Am citit  despre legea votatã de
Parlamentul ungar privind etnicii unguri care
trãiesc în afara Ungariei. Aceasta este o
acþiune care merge contra a tot ceea ce se
petrece în Europa Occidentalã�ªi sunt sigur
cã guvernul ungar primeºte tot felul de sfaturi
�cãlduroase� din partea NATO, a Uniunii
Europene, ºi chiar din SUA în sensul cã nu
este genul de lucruri care sã fie tolerat�. Nu
pot decât sã sper cã presupunerile
profesorului Hitchins asupra semnificaþiei
mesajelor pe care Budapesta le primeºte din
strãinãtate în legãturã cu Legea statutului sã
se confirme.
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Televiziunii România de Mâine (tvRM)

Televiziunea România de Mâine
ÎN SPRIJINUL PREGÃTIRII STUDENÞILOR

DE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Postul de televiziune România de

Mâine (tvRM) transmite, în direct ºi
înregistrate, din amfiteatrele ºi laboratoa-
rele universitãþii, cursuri, sinteze, consul-
taþii, lucrãri practice de laborator pentru
studenþii de la toate formele de învãþã-
mânt, cu precãdere pentru cei ocupaþi
în diverse activitãþi. De asemenea,
programul postului cuprinde emisiuni cu
caracter cultural, ºtiinþific, informativ,
educativ, sportiv, de divertisment.

�Prin noi, facultatea la tine acasã!�

Studioul amfiteatru

Post propriu de
televiziune

naþional, universitar
 ºi cultural
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 FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

Luni
5 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Dreptul muncii (3)
10:10 Fiºier economic. Este sistemul
           capitalist cel mai bun sistem?
10:40  Drept penal � partea generalã (4)
11:00  Drept civil (3)
12:10  Cum sã începem o afacere?
12:35  Drept roman (3)
13:10  Din folclorul românesc
13:30  Nouã meºteri mari. Documentar
13:50  Moment folcloric
14:00  Cercetãri de marketing (2)
14:30  Pedagogie generalã (3)
15:00  Program educaþional. Documentar
15:30  Bazele informaticii (3)
16:10  Psihologia educaþiei (4)
16:40  Asistenþa socialã
17:10  Psihologia experimentalã (5)
17:40  Informaticã pentru sociologie (5)
18:10  Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
18:20  Cromaticã autumnalã
18:30  ªtiri
19:00  Dialog juridic � consultaþii juridice
           cu prof. univ. dr. Corneliu Turianu
19:30  Opera din Beijing (1)
20:05  Ferestre spre Europa (1)
20:25  Videoclipuri muzicale
21:20  Parcul naþional
22:20  Videoclipuri muzicale
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Marþi
6 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Economie politicã (4)
 9:50  City � inima economiei britanice.

           Documentar
10:15  Geografie economicã mondialã (5)
11:15  Controlul poluãrii. Documentar

11:45  Matematici pentru economiºti (4)
12:05  Biroticã (3)
12:30  Statisticã economicã (5)

13:05  Melodii populare româneºti
13:30  Tradiþii pãstoreºti. Documentar
13:55  Istorie ºi civilizaþie francezã (4)

14:40  Bourgogne. Documentar
15:30  Istoria literaturii române (2)
15:55  Lieduri pe versuri de Eminescu

16:15  Limba latinã (4)
16:45  Ferestre spre Europa
17:10  Limba românã (2)

18:10 Spiru Haret � ctitor de ºcoalã ro-
           mâneascã
18:20  Cromaticã autumnalã

18:30  ªtiri
19:00  Sãnãtate pentru toþi
19:55  Patrimoniu cultural al umanitãþii

20:55  Videoclipuri muzicale
22:00  Cultura americanã. Documentar
22:30  �Crossing point� jazz

23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Miercuri
7 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Bazele informaticii (3)
 9:30   Pieþe de capital ºi burse de valori (2)
 9:55   Piaþa. Documentar
10:20  Cercetãri de marketing (3)
10:50 Protecþia consumatorului. Docu-
           mentar
11:15  Psihologia educaþiei (6)
11:55  Tineretul britanic. Documentar
12:20  Pedagogie generalã (4)
12:50  Ilustrate din Cuba
13:00  Din folclorul românesc
13:25  Tradiþii pãstoreºti. Documentar
13:55  Relaþii internaþionale contemporane (1)
15:05  Ferestre spre Europa
15:30  Drept internaþional public (2)
16:40  Drept comercial (3)
17:05  �Doar o zi�. Reportaj turistic
17:15  Culturã ºi civilizaþie europeanã (2)
18:20  Parcuri bucureºtene
18:30  ªtiri
19:00  Litera ºi spiritul legii � talk-show de
           prof. univ. dr. Corneliu Turianu
20:00 Simbolul eternitãþii în China. Do-
           cumentar
20:35  Viaþa planetei. Marea
21:30  Videoclipuri muzicale
22:35  William Merritt - picturã
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Joi
8 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Dreptul muncii (4)
10:10  Femeia în societate. Documentar

10:40  Drept civil (4)
11:50  Drept penal - partea generalã (5)
12:20  Istoria statului ºi dreptului românesc (1)

12:50  Melodii populare româneºti
13:15  Ceramicã de Hurez. Documentar
13:45  Interpreþi de altãdatã

14:00  Psihologia educaþiei (5)
14:30  Drept diplomatic ºi consular (1)
15:00  Dialog juridic (r)

15:25  Istoria economicã a României (4)
16:05  Fiºier economic :Intreprinderi mari
           sau mici ? Documentar

16:30  Geografie economicã mondialã (6)
17:35  Bazele contabilitãþii (3)
18:20  Parcuri bucureºtene

18:30  ªtiri
19:00  Lecþia de sãnãtate
19:30 Festivaluri tradiþionale chinezeºti.

           Documentar
20:05 Microcosmos: Concert în iarbã.
           Documentar

21:15  Step. Spectacol-ºcoalã
21:25  Regii ritmului din Manhattan
22:15  Parcuri celebre

23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Vineri
9 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Statisticã economicã (5)
 9:30    Reciclarea prosperitãþii. Documentar
10:00  Bazele informaticii (4)
10:30  Economie politicã (7)
11:25 Asigurãrile în economia de piaþã.
           Documentar
11:50  Istoria economicã a României (4)
12:20  Cercetãri de marketing (4)
12:50  Râul din pãdure. Reportaj turistic
13:00  Din folclorul românesc
13:25  Biserica din Brãdeºti. Documentar
13:40  Melodii populare româneºti
14:00  Limba românã (5)
14:35  Literaturã englezã (2)
15:00  Sãnãtate pentru toþi (r)
16:00  Literaturã românã (2)
17:00  Contemporanul meu, Caragiale
17:40  Limba latinã (5)
18:05  Trepte spre performanþã
18:20  Cromaticã autumnalã
18:30  ªtiri
19:00  Lumea în clipa 2000 - talk�show de
           Marian Oprea
19:55  Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
20:55  Balet � spectacol-ºcoalã
21:20  Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
22:00  Concert cameral. Cvartetul Credo
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Sâmbãtã
10 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Psihologia educaþiei (6)
 9:35   Informaticã pentru sociologie (6)
10:05 Cum ne conducem regiunea ? Do-
           cumentar
10:35  Psihologie experimentalã (5)
11:05 Frumuseþea profesiei de medic
           veterinar
12:25 Metode ºi tehnici de cercetare în
           sociologie (5)
12:45  Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
12:55  Melodii populare româneºti
13:25  Cãlãtor în Þara Lãpuºului
13:45  Cântecele Oltului
14:00  Anatomie funcþionalã (2)
14:55  Ilustrate din Cuba
15:00  Litera ºi spiritul legii (r)
16:00  Literatura românã (3)
17:10  Genurile presei (1)
17:45 Idei în dezbatere: Istoria reformei
           învãþãmântului românesc (1)
18:20  Toamna în parc
18:30  ªtiri
19:00  Paºi pe glob
19:30  Melodii populare româneºti
19:55  Interviul sãptãmânii
20:30  Provence. Documentar
21:20  Compania de dans Rebecca Kelly
21:50  Cuba. Reportaj turistic
22:35  Jose Liman � dance company
23:05  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Duminicã
11 noiembrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00 Microcosmos: Concert în iarbã.
           Documentar
 9:10  Sub semnul crucii: Cãlãtor în Þara
           Lãpuºului. Documentar
10:10  Din folclorul românesc
10:45  Rolul medicului veterinar în protec-
           þia sãnãtãþii consumatorului
11:50  O floare printre flori
12:00  Lumea în clipa 2000 (r)
13:00  Noua culturã ºi artã chinezã
13:35  Toamna în Bucegi
13:45  Studenþi în concert
14:25  Stress-ul: dezbatere
14:50 Spiru Haret � ctitor de ºcoalã ro-
           mâneascã
15:00  Lecþia de sãnãtate (r)
15:30  Parisul. Documentar
16:20  Din folclorul românesc
16:45  Arta fotografiei
17:15  Trepte ale performanþei
17:30  Multiculturalism. Documentar
17:55  Muzicã popularã româneascã
18:20  Cromaticã autumnalã
18:30  ªtiri
19:00  Oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret
19:20  Jazz la Cotton Club (I)
20:10  Simbolul eternitãþii în China
20:50  Jazz la Cotton Club (II)
21:40  Cuba � reportaj turistic
22:00  Tropicana � spectacol muzical
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn
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Perioada interbelicã, în ascensiunea
civilizaþiei româneºti, s-a impus mai mult prin
dezvoltarea creaþiei spirituale, culturale ºi
ºtiinþifice, decât a economiei; brãzdatã, pe
lângã marcanta dezvoltare a producþiei, de
urmãrile rãzboiului, de greutãþile refacerii, de
consecinþele crizelor agrare ºi industriale.

Dupã instaurarea pãcii ºi întregirea
statalã a României în 1918, în atmosfera
entuziastã generatã de aceste evenimente
cardinale, pierderile ºi durerile rãzboiului
trec pe plan secundar; întreaga viaþã
economicã, socialã ºi politicã urmeazã, în
cadenþã rapidã, prefaceri ºi restructurãri
radicale; România apare ca cel mai mare stat
din Sud-Estul Europei; era a 5-a dupã
populaþie ºi a 7-a dupã teritoriu pe continent.

S-au dublat nu numai populaþia ºi teritoriul
sãu, dar au crescut considerabil bogãþiile þãrii.
România a devenit unul din cele mai bine
înzestrate state cu resurse naturale ºi umane;
la petrol ºi gaze, la metale nobile � aur ºi argint�
era a doua din Europa; poseda 7 mil. ha pãduri
ºi 14 mil. ha suprafaþã arabilã.

Dupã rãzboi, demareazã mari
transformãri sociale ºi politice; reforma
agrarã din anul 1921 ºi votul universal aduc
þãrãnimii � 80% din populaþia României �
dreptul de vot egal ºi pãmânt pentru
majoritatea ei prin împroprietãrire; dispare
o puternicã clasã socialã, a marilor
proprietari funciari ºi partidul pe care îl
reprezenta, impunându-se în viaþa politicã
douã forþe � PNL, exponent al burgheziei
bancar-industriale naþionale ºi PNÞ,
reprezentant al maselor rurale.

Întreaga problematicã a existenþei ºi
perspectivei dezvoltãrii, a structurilor ºi
dimensiunii prefacerilor se modificã radical
faþã de situaþia existentã cu 5-6 ani în urmã.

Viaþa economico-socialã (astfel)
restructuratã a constituit un larg câmp de
preocupãri ºi investigaþii pentru a rãspunde la
numeroase întrebãri ridicate de evoluþia în
perspectivã a þãrii; s-au organizat dezbateri,
conferinþe ºtiinþifice; s-au elaborat analize ºi
studii asupra variatelor aspecte sectoriale, s-au
formulat soluþii de propãºire a economiei.

În acest travaliu ºtiinþific de cãutare ºi
dezlegare a complicatelor chestiuni ale
adaptãrii la noile condiþii interne ºi externe,
s-a remarcat ºi impus o pleiadã de tineri

economiºti, sociologi, cu studii universitare
temeinice ºi titluri academice, ca: I.N.
Angelescu, I. Rãducanu, Virgil Madgearu,
Victor Slãvescu, G. Leon, Gr. Mladenatz, N.
Manoilescu, D. Gusti etc. Din iniþiativa, cu
efortul ºi cu sprijinul lor s-au creat institute de
cercetare, catedre universitare, s-au înfiinþat noi
publicaþii periodice, s-au format asociaþii de
studiu etc., prin care ºtiinþele economice, pânã
la rãzboi mai mult ignorate din punct de vedere
instituþional, s-au impus în opinia publicã, au
ocupat locul cuvenit în viaþa practicã ºi
ºtiinþificã a þãrii pânã în Academia Românã.

În jurul Academiei de Înalte Studii
Comerciale ºi Industriale sau cum se numea
curent a Academiei Comerciale se
polarizeazã o largã activitate universitarã,
de cercetare ºi management economic. Aici
au început cariera mulþi tineri economiºti
deveniþi apoi personalitãþi importante ale
vieþii sociale româneºti.

Pe acest teren benefic ºi competitiv se
remarcã în plinã activitate ºi tânãrul Victor
Slãvescu. S-a nãscut în 5 iunie 1891, în Rucãr
jud. Muscel, ca al doilea bãiat al familiei
Slãvescu. Tatãl, ofiþer de carierã, se mutã mereu
cu familia, dupã interesele serviciului, astfel cã
fiul, Victor, urmeazã ºcoala primarã la Slatina,
dar liceul îl începe la Piteºti ºi îl terminã la
Bucureºti la renumitul liceu Gh. Lazãr, unde
susþine ºi bacalaureatul, în anul 1910. Dupã
efectuarea serviciului militar, în 1911 pleacã în
strãinãtate unde urmeazã studii universitare în
Franþa ºi Germania. La Universitatea din Halle
absolvã facultatea, dar încheie ºi doctoratul cu
teza � Problema agrarã în România.

Virtuþile savantului

Anii de studii au fost prolifici pentru
studentul V. Slãvescu; dupã cum aratã în notele
sale biografice, a audiat cursuri ale unor mari
economiºti ai vremii: la Paris � Paul Leroy
Boileau, Charles Gide (cu care va colabora mai
târziu), Charles Rist (cu care va negocia, în
calitate de ministru de finanþe al României,
plata datoriei statului român), apoi cursuri ale
unor remarcabili profesori germani (Gustav
Cohn, Lujo Brentano, George von Mayer etc.)
ºi în deosebi conducãtorul lucrãrii sale de
doctorat, Johanes Conrad care-i va aprecia teza
cu �Magna cum laudae�.

Întors în þarã, se angajeazã, în calitate
de contabil la Banca Româneascã, una din
cele mai puternice instituþii bancare, la
vremea aceea, din România, în întregime
cu capital autohton (ºi bastion financiar al
PNL). Intrã în rândurile acestui partid din
convingerea promovãrii ºi apãrãrii
intereselor economice naþionale în
condiþiile în care companiile strãine
controlau industria mare (peste 80% din
capital), sistemul mare bancar (60%),
comerþul de export. El va face parte din
noua generaþie de economiºti care se
angajase sã susþinã idealurile independenþei
economice ºi politice a României.

Simptomatic ºi expresiv, în acest sens,
este cã în 1918, un grup de tineri
economiºti � Victor Slãvescu, Ion
Rãducanu, Virgil Madgearu � întemeiazã
publicaþia Independenþa economicã � ce
va dobândi un mare prestigiu în anii
interbelici.

Dupã Marea Unire � lui Victor Slãvescu i
se încredinþeazã sarcina organizãrii în
provinciile unite la patrie, de filiale ºi agenþii
ale Bãncii Româneºti, prilej cu care în câþiva
ani de muncã reuºeºte sã cunoascã foarte bine
problemele economice în general, ºi ale
creditului, în special.

Între timp, Victor Slãvescu publicã mai
multe studii ºi articole, dar se impune cu
lucrãri ºi broºuri în care face analiza bãncilor
mici, mijlocii ºi mari din România pânã la
1915, a organizaþiei bancare din timpul
rãzboiului, a sistemului bancar de dupã
rãzboi, precum ºi  printr-o valoroasã

monografie a BNR. A devenit astfel într-un
timp relativ scurt, cel mai competent
cercetãtor al sistemului bancar românesc.

Dar cariera lui Victor Slãvescu abia acum
ia înãlþime, manifestându-se prin virtuþi
deosebite, chiar excepþionale, de cercetãtor,
teoretician, conducãtor bancar ºi profesor
universitar, pânã la consacrarea supremã de
academician.

Dupã anii de rodnicã activitate la Banca
Româneascã, în 1923 i se încredinþeazã
postul de administrator al Institutului de
emisiune ºi credit a þãrii, fiind deosebit de
apreciat de Vintilã Brãtescu.

În programul de perspectivã al PNL,
de industrializare a economiei, se
prevedea crearea unui institut special de
finanþare a industriei, inexistent pânã
atunci. Ca urmare, în 1924, din iniþiativa
ºi cu suportul BNR, cu sprijinul statului,
se creeazã Societatea Naþionalã de Credit
Industrial, pe scurt Creditul Industrial,
alimentat cu fondurile Institutului de
emisiune în scopul sprijinirii capitalului
autohton pentru a face faþã industriilor cu
capitaluri externe. Menþionãm cã aceste
industrii primeau credite de la centrele
bancare occidentale cu 4-5% dobândã, în
timp ce pe piaþa româneascã cele mai
avantajoase credite se obþineau cu 8-10%.

Victor Slãvescu, în 1924, este trecut
sã organizeze o nouã insti tuþie �
Creditul Industrial � în calitate de
director, în conducerea cãreia va lucra pânã
în anul 1936.

Între timp este ales de 6 ori deputat al
PNL, numit subsecretar de stat, ministru
de finanþe, ministru al înzestrãrii armatei
(1938-1939).

În acelaºi timp, ocupã funcþia de
conducere în organisme profesionale de
prim rang: preºedinte, dupã 1936, al Uniunii
Generale a Industriaºilor din România, cea
mai puternicã organizare a marii industrii
româneºti; pe de altã parte, din anul 1930,
dupã moartea lui I.N. Angelescu, este ales
Preºedinte al Asociaþiei  Generale a
Economiºtilor din România, pe care o
conduce pânã în 1937, organizând ample ºi
fructuoase dezbateri ºtiinþifice.

În învãþãmântul superior este solicitat
în 1925 la Academia Comercialã în calitate
de conferenþiar; în anul 1928, devine prof.
agregat, iar din 1930 funcþioneazã, pânã în
1947, ca profesor titular la diferite discipline.
Activitatea sa didacticã începe cu discipline
de microeconomie pentru a se încheia dupã
douã decenii prin cursuri de macroeconomie;
elaboreazã ºi predã cursuri de economia
întreprinderilor, economia transporturilor, de

finanþare a întreprinderilor, de monedã ºi
credit, de schimb ºi tehnicã bancarã, pentru
ca, în ultima perioadã, dupã 1936, sã predea
cursuri de economie naþionalã, iar din 1940,
dupã dispariþia lui Virgil Madgearu, sã preia
catedra ºi cursul de economie politicã ºi
politicã economicã. În anul 1944, este numit
rector al Academiei Comerciale.

Predarea disciplinelor economice i-a
prilejuit prof. Victor Slãvescu elaborarea ºi
publicarea a 14 cursuri, între care se impune
Tratatul de bancã, în 2 volume de    1200 pag.

Studiul monografic -
o prioritate

Concomitent cu funcþiile de înalt manager
bancar, de profesor universitar, Victor
Slãvescu desfãºoarã o viguroasã ºi fructuoasã
activitate de cercetare ºi publicisticã. Studiile
ºi articolele sale de economie naþionalã ºi
mondialã, bancarã ºi financiarã, publicate
între 1915-1946 depãºesc cifra de 430,
regãsindu-se în toate publicaþiile de
importanþã ale vremii (Argus, Democraþia,
Universal, Economia Naþionalã,
Independenþa economicã, Buletinul
Economic Român, Analele Bãncilor etc.).

În aceeaºi perioadã, publicã 27 cãrþi ºi broºuri
unele din ele fragmente importante din cursurile
originale sau studii masive din periodice.

Dar domeniul în care a cercetat ºi elaborat
cel mai mult, rãmânând prin tematicã ºi volum
de neegalat în literatura economicã
româneascã a fost acela al monografiilor de
economiºti ºi de instituþii bancare din
secolul 19. Aceastã cercetare, începutã încã
din 1914 ca monografiile componentelor
sistemului bancar, cum s-a menþionat, continuã

dupã 1937 pânã în 1977, când înceteazã din
viaþã. În aceste ultime patru decenii, studiind
cu cerbicie, tenacitate, cu devotament pentru
cercetarea economicã � un imens material
bibliografic din arhive ºi biblioteci elaboreazã
dupã modelul � viaþa ºi opera � unor mari
personalitãþi de economiºti români � volumele
despre: N. ªuþu, Ion Ionescu de la Brad,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Partenie Cosma,
Eugeniu Carada, Al. Moruzi, Mavrogheni,
Ion Strat, Ioan Ghica, ca monografii publicate
pânã în 1947. Dupã câþiva ani de detenþie
nedreaptã ºi nemeritatã, Victor Slãvescu
continuã pânã în 1977 sã cerceteze la Biblioteca
Academiei ºi la Arhivele Statului ºi sã
elaboreze ºirul de monografii. A lãsat
moºtenire 20 monografii asupra gândirii ºi
istoriei economice ºi sociale în 77 volume, în
sumã de 38.000 pagini dactilografiate, ceea ce,
dupã unii cunoscãtori, ar echivala cu volumul
scrierilor lui Nicolae Iorga.

Aceastã considerabilã operã rãmâne sã
fie studiatã, dar mai ales valorificatã de
cercetãtori ºi de instituþiile abilitate, ºi
redatã culturii naþionale.

Între operele rãmase în manuscris, de
menþionat cele referitoare la P.S. Aurelian,
Eric Winterhalder, A.D. Xenopol,
Miºcarea socialistã în România pânã la
1914, Finanþele României în diferite epoci.

Încã înainte de a se releva cu aceastã
cercetare ineditã, impresionantã, Victor
Slãvescu s-a impus ca o personalitate de
excepþie a vieþii economice româneºti,
cumulând, în mod fericit, calitãþile de
cercetãtor, profesor universitar ºi manager
bancar. Recunoaºterea valorii sale ºtiinþifice
o face Academia Românã, în 1936, când îl
alege ca membru corespondent, iar trei ani
mai târziu ca membru titular.

Victor Slãvescu, prin întreaga sa
activitate de cercetare, didacticã ºi practicã
financiarã, în cele peste ºase decenii de
eforturi creatoare, s-a dovedit o
personalitate de primã mãrime în rândul
economiºtilor români din epoca interbelicã.

ªi-a adus cea mai importantã contribuþie
la valorificarea moºtenirii gândirii
economice sociale româneºti din secolul 19.

Dacã am proceda didactic, am putea
spune cã Victor Slãvescu, prin cercetãrile
sale a pus bazele moderne ale gândirii
economice româneºti;

� a elaborat componentele esenþiale ale
istoriei sistemului bancar modern din România;

� a contribuit, trei decenii, la organizarea
sistemului bancar ºi de credit al þãrii;

� a apãrat ºi sprijinit prin scrieri ºi
activitatea practicã, dezvoltarea economicã
a României, capitalul naþional în competiþie
ºi luptã cu cel extern; credea nestrãmutat
în propãºirea României ºi în independenþa
sa economicã; a fost unul dintre promotorii
de frunte ai politicii, prin noi înºine;

� a fost unul dintre profesorii
remarcabili de ºtiinþe economice din
perioada interbelicã.

�Comoarã��.
�Pe moºie revãrsatã�
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1. Autorul acestor rânduri nu este un
specialist pe tãrâmul nici uneia din
domeniile lingvisticii. M-am apropiat,
totuºi, de aria de-a dreptul fascinantã a
acestei discipline de înaltã þinutã
ºtiinþificã din cel puþin douã motive.
Primul þine mai ales de partea lãuntricã,
sufleteascã a existenþei. Sunt nu doar un
admirator al limbii române: sunt un
pasionat, un împãtimit al cãutãrii ºi mai
ales al gãsirii frumuseþii limbii noastre.
�În afara ei nu recunosc deasupra decât
pe Dumnezeu�. Mulþumesc lui Fãnuº
Neagu, de la care am împrumutat acest
gând; gând care e al tuturor celor ce cred
în Ea ºi în Cel de Sus.

Al doilea argument al apropierii mele
de limba românã e mai�pãmântean,

oarecum. Personal am, totuºi, ceva cu cei
ce lucreazã în acest domeniu fascinant,
al lingvisticii, ceva care îmi este atât
martor, cât ºi suport de nãdejde: am
�pãtimit� ºi eu, alãturi de lingviºti sau
împreunã cu ei (ca sã folosesc o vorbã
înscrisã pe o   plãcuþã de marmurã lipitã
pe faþada unei case din Rãºinarii Sibiului,
din care aflãm: �aici, în acestã casã s-a
nãscut (�) poetul pãtimirii noastre�, sunt
ºi eu nãscut, crescut ºi ºcolit în bunã
mãsurã pe meleaguri ardelene.

Iar dacã de la lingviºti am învãþat câte ceva,
ºi nu puþin, din tainele vorbirii corecte în limba
noastrã, am considerat cã specializarea ºi
experienþa mea de învãþãtor ºi pedagog mã
obligã sã-i ajut pe cei mai mici vorbitori de
limbã românã, ca împreunã cu dascãlii lor sã

descifreze tainele slovelor, sã pãtrundã în
lumea mirificã a cãrþii, s-o îndrãgeascã; a-i
învãþa sã comunice corect, oral ºi în scris în
limba românã este o misiune fãrã egal. Lucru
pe care l-am fãcut, scriindu-le manuale de
limbã românã ºcolarilor mici, ºi manuale de
metodicã a limbii române pentru viitorii dacãli,
manuale care s-au aflat ºi se mai aflã de foarte
mulþi ani la îndemâna celor ce învaþã sã
comunice corect în limba românã. Aceasta a
fost, de altfel, ºi împrejurarea prin care, de peste
doi ani, mi-a fost rezervatã într-o prestigioasã
revistã din Basarabia, rubrica �Pro Didactica�,
pentru care mã simt mai mult decât onorat ºi
aduc sincere mulþumiri celor care m-au investit
cu asemenea misiune.

2. Limba românã, ca obiect de studiu, pe
toate treptele învãþãmântului preuniversitar,

Prof.univ.dr. Victor AXENCIUC

Profesorul ºi academicianul Victor
Slãvescu ca personalitate a mediului
universitar, academic ºi bancar-financiar
s-a relevat cu trãsãturi alese de înaltã
exigenþã, de talent ºi pasiune, de dragoste
pentru muncã; dispunea de o excepþionalã
capacitate de muncã, de concentrare a
eforturilor împletite cu voinþã ºi iniþiative
novatoare, cu perseverenþã recunoscutã; în
mediul public a fost unul dintre puþinii
oameni politici care nu s-a dezonorat în
acþiuni ºi scandaluri de corupþie. Deºi a
ocupat posturi cheie în unele din cele mai
importante întreprinderi bancare ºi
industriale ale þãrii, nu a folosit poziþiile sale
pentru a acumula averi fãrã muncã.

�Excelent organizator ºi
animator�

Toþi cei care l-au cunoscut, cu care a lucrat
îl apreciazã elogios. Anghel Ruginã, fostul
lui doctorand, într-un studiu consacrat lui V.
Slãvescu îl prezintã astfel: �Slãvescu a fost
un gânditor devotat ºtiinþei economice. În
domeniul economic ºi financiar el a produs
mai mult decât orice alt economist român din
acest veac... [el a fost un om de mare valoare
pentru ºtiinþa româneascã ºi pentru þara lui
pe care a servit-o cu atâta zel�1].

Academicianul Vasile Malinschi în
lucrarea Economiºti la Academia Românã,
scrie caracterizându-l în esenþã: � Victor
Slãvescu n-a fost numai un distins
economist, un strãlucit profesor universitar,
un profund ºi multilateral cercetãtor ºi
cunoscãtor al marilor probleme ale
economiei naþionale ºi mondiale ale epocii
sale, dar ca un adevãrat erudit... a fost un
excelent organizator, animator ºi
conducãtor al unor mari întreprinderi ºi
instituþii publice economice�2.

La fel ºi Costin Murgescu, în studiul
special consacrat din Mersul ideilor
economice la Români subliniazã la
superlativ calitãþile prof. Victor Slãvescu:
�Festivitatea lui V. Slãvescu este uluitoare,
iar meritele sale în reînvierea economicã a
secolului XIX sunt indiscutabile, [opera sa
fiind �dominatã de bogãþia de informaþie
adunatã ºi pusã în circulaþie spre a
reconstitui viaþa economicã a secolului XIX
ºi a unora dintre principalele ei figuri�3].

Pentru acad. N. N. Constantinescu, ca fost
student a lui Victor Slãvescu, acesta �a fost ºi
rãmâne cel mai însemnat istoric al bãncilor din
România. Fãrã monografiile sale nu s-ar fi
cunoscut trecutul creditului în România. A fãcut
mult pentru punerea în luminã a economiºtilor
din secolul 19, a ideilor ºi operei lor, a constituirii
ºtiinþei economice româneºti moderne�4.

La final dacã ne este permis sã formulãm
o încheiere la aceastã sumarã rememorare a
vieþii ºi operei lui V. Slãvescu, aceasta ar fi
ca generaþiile mai tinere, care au în faþã o
viaþã ºi o carierã de realizat, sã-i urmeze
exemplul de tenacitate în muncã ºi credinþã
în idealurile propãºirii naþiunii noastre.

1. Volumul Victor Slãvescu 1891-1977,
Editura Academiei Române, Bucureºti,
1993, p.35.

2. Vasile Malinschi, Economiºti la
Academia Românã, Bucureºti, 1990, p.110

3. Costin Murgescu, Mersul ideilor
economice la Români, vol. I, Bucureºti,
1987, p.91.

4. Victor Slãvescu, 1891-1977, Editura
Academiei, Bucureºti, 1993, p.47.

Permanenþe româneºti

 Conf.univ.dr. Ioan ªERDEAN

în parte ºi universitar ºi chiar postuniversitar,
este mai mult decât o disciplinã de studiu.
Preºcolarii, ºcolarii mici, elevii de gimnaziu
ºi liceenii o învaþã ºi o exerseazã nu doar la
orele speciale de limbã ºi literaturã românã,
ci la toate disciplinele de învãþãmânt.
Corectitudinea exprimãrii este condiþionatã,
dupã pãrerea noastrã, în cea mai mare mãsurã
de calitatea pronunþiei. Mai mult chiar decât
cunoaºterea problemelor de vocabular
(lexic), cunoaºterea ºi aplicarea normelor de
pronunþie, de rostire constituie principala
marcã, principala emblemã a vorbirii corecte.
Acest adevãr trebuie luat în seamã cu atât
mai mult în condiþiile în care �ortografia
limbii române este foneticã� ( Al. Graur).

Problema pronunþiei este prioritarã dacã
se are în vedere cã, încã la câteva luni dupã
naºtere, copilul emite mai întâi sunete, care
reprezintã mai degrabã exerciþii pentru
formarea glasului, pentru ca treptat sã
�rosteascã�, fie ºi numai mecanic, foneme; nu
izolate, ci eventual pe silabe repetate. În
parcurgerea drumului spre comunicare prin
limbaj, dupã ce într-o primã etapã, copiii
rãspund semnalelor verbale (întrebãrilor),
adresate de cei din jur, nu articulând vorbe, ci
cu ajutorul ochilor, al degetului, al mâinii,
treptat, câºtigând experienþã, copiii formuleazã
ei înºiºi semnele verbale: �ma-ma�, �ta-ta�,

�pa-pa� etc., dupã care la semnale verbale
(întrebãri) rãspund cu ajutorul cuvintelor
rostite. De acum, copilul intrã pe traseul
învãþãrii pronunþiei. ªi cum o regulã acceptatã
de toatã lumea atrage atenþia asupra asigurãrii
corectitudinii oricãrui început în formarea unei
deprinderi, de felul cum sunt conduºi copii încã
de acum, prin modelele de pronunþie oferite
de cei din jur, pe care micii �învãþãcei� le imitã,
depinde corectitudinea pronunþiei, în
perspectiva formãrii ºi dezvoltãrii limbajului.

Sãrind peste primii doi-trei ani ai copilãriei,
la grãdiniþã, îndeosebi în grupa mare (sau în
cea pregãtitoare) precum ºi în clasa întâi a ºcolii
primare, învãþarea pronunþiei corecte capãtã un
demers metodic adecvat, prin organizarea
sistematicã a unor lecþii, de separare a
fonemului din vorbire, prin pronunþia lui
corectã, în diverse combinaþii, ceea ce asigurã
o preocupare auditivã adecvatã. Este ceea ce
se numeºte auz fonematic. Acesta nu e altceva
decât ceea ce în perceperea sunetelor muzicale
se numeºte auz muzical. Numai cã, dacã în
cazul auzului fonematic nu se pune problema
incapacitãþii de percepere a înãlþimii sunetului
rostit, auzul muzical presupune o capacitate
nativã, pentru a putea realiza intonaþia
corespunzãtoare fiecãrui sunet muzical la
înãlþimea datã. Afonii nu dispun de capacitatea
de a realiza cu glasul sunetul muzical la

înãlþimea corespunzãtoare; nu pentru cã nu au
voce, ci pentru cã nu au auz muzical.

Revenind la cultivarea auzului fonematic,
întregul demers metodic presupune exersarea
corectã  a pronunþiei sunetului prin
respectarea unor norme care þin de poziþia
corespunzãtoare a fiecãrei componente a
organului fonator, prin modul în care are loc
emisia aerului º.a.m.d. Doar pe aceastã cale
pot fi prevenite deformãrile în pronunþia ºi
perceperea auditivã corectã a fonemelor,
îndeosebi a celor care implicã anumite
dificultãþi de emisie a lor (mai ales unele
consoane; dar nu numai). Asemenea exerciþii
duc la formarea unor priceperi ºi deprinderi
corespuzãtoare, numai dacã sunt efectuate
corect, sistematic, astfel încât sã se poatã
preveni pronunþia greºitã.Cãci, altfel, se ºtie,
e incomparabil mai greu (dacã nu chiar
imposibil) sã fie corectate greºelile în rostirea
corectã a fonemelor, inclusiv în combinaþii
de silabe ºi cuvinte: chiar ºi în structuri
gramaticale. La toate acestea trebuie þinut
seama ºi de faptul cã procesul de formare a
unei pronunþii corecte este determinat, în mare
mãsurã, ºi de mediul social în care se
formeazã vorbitorii de limbã rostitã, de
modelele ce li se oferã de cãtre cei din jur.

(Continuare în numãrul viitor)
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