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Da, am afirmat cã sunt naþionalist.
Sunt naþionalist în sensul lui Titu
Maiorescu, în sensul lui Eminescu, în
sensul lui Iorga, în sensul lui Rãdulescu-
Motru. Orice om normal construit,
într-un stat naþional, nu într-o federaþie,
nu într-un spaþiu de state unite, orice om
normal dintr-un stat naþional este
naþionalist. Naþionalismul meu, însã,
nu este ultranaþionalism, un naþiona-
lism absurd, eliminând tot ce nu este
românesc, tot ce este alogen.
Dimpotrivã, eu consider cã spaþiul
acesta este un spaþiu în care naþiunea ºi
valorile naþiunii � acesta este
naþionalismul, doctrina care þine la
valorile naþiunii � s-au format din toate
aceste aluviuni. Naþionalismul meu
merge pânã la ºi se opreºte la
naþionalismul vecinului meu bulgar,
care ºi el are dreptul sã fie naþionalist.
Naþionalismul, care are o dezvoltare
foarte mare în mediile intelectuale
occidentale � asta e nenorocirea, cã la
noi scriu tot soiul de persoane care nu
ºtiu despre ce scriu � naþionalismul este
o doctrinã încã vie în þãrile Uniunii
Europene. Cu cât þãrile sunt mai mici �
Irlanda, Austria, Þãrile Scandinave ºi

Ideea naþionalã
ºi spiritul globalist

Prof.univ.dr. Rãzvan THEODORESCU,
membru al Academiei Române

În perioada 17-21 februarie
2002, la invitaþia Uniunii Eleno-
Americane, asociaþie non-profit,
înfiinþatã în anul 1957, având ca
scop activitatea în domeniile
învãþãmântului, ºtiinþei, culturii ºi
educaþiei, facilitarea cooperãrii ºi
comunicãrii interculturale, prof.
univ.dr.Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România
de Mâine ºi rectorul Universitãþii
Spiru Haret, a efectuat o vizitã la
Atena.

Cu acest prilej, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea a purtat discuþii
cu preºedintele Uniunii Eleno-
Americane, Chris Spirou, ºi cu
directorul executiv, Leonidas-
Phoebus Koskos, întrevederile
finalizându-se prin semnarea unui
Protocol de colaborare între
Fundaþia România de Mâine �
Universitatea Spiru Haret ºi
Uniunea Eleno-Americanã ºi
crearea unei trilaterale româno-
eleno-americane, care sã contribuie
la dezvoltarea relaþiilor dintre
instituþiile partenere.

Totodatã, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret a fost
oaspetele Campusului din Atena al
Universitãþii din La Verne, Califor-
nia, Statele Unite ale Americii,
creat în anul 1975. În fiecare an,
Universitatea din La Verne de la
Atena oferã, pentru cca 900 tineri

La invitaþia Uniunii Eleno-Americane,
prof.univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
a vizitat instituþii universitare din Atena,
a avut convorbiri cu conducãtorii acestora,
perfectând cadrul unei cooperãri multilaterale

de 40 de naþionalitãþi diferite, ºansa
de a urma studii americane de cea
mai înaltã calitate într-un cadru
multicultural.

În cursul întrevederii cu Craig
Sexson, rectorul Universitãþii din
La Verne, Atena, ºi Scarlat R.
Arion, profesor la Facultatea de
Arte Frumoase din cadrul aceleiaºi
Universitãþi, au fost convenite
modalitãþi concrete de cooperare
în domeniul învãþãmântului
universitar: schimburi de cadre
didactice ºi studenþi, perfecþionare
profesionalã în scopul obþinerii de

titluri academice, participare la
realizarea de contracte de
cercetare ºtiinþificã finanþate de
Uniunea Europeanã sau de
alte organisme, organizare de
schimburi în domeniul cultural-
artistic: expoziþii de artã, concerte,
spectacole de teatru, filme etc.

Deºi scurtã, vizita s-a dovedit
deosebit de fructuoasã, partenerii
americani ºi eleni urmând a fi
oaspeþii Fundaþiei România de
Mâine � Universitãþii Spiru Haret
în luna aprilie a.c.

La Campusul din Atena al Universitãþii din California, împreunã cu domnii
Craig Sexson, Scarlat R. Arion, cu doamna Daniela Bleoancã, secretar secund

al Ambasadei României la Atena

La Uniunea Eleno-Americanã,  împreunã cu  domnii Chris Spirou ºi Leonidas - Phoebus Koskos

altele � cu atât ele sunt spaþii
naþionaliste, din punct de vedere al
culturii, însã, în acelaºi timp, sunt
respectuoase faþã de tot ceea ce e tradiþie
europeanã. Poþi sã fii deopotrivã
naþionalist ºi european � cele douã
dimensiuni nu se bat cap în cap.
Globalizarea sau mondializarea, ca sã
trec dincolo de hotarele Europei, este
un fenomen al economiei ºi trebuie sã
fii absurd sã crezi cã poþi sã trãieºti într-
o autarhie, abstras acestei mondializãri.
În comunicaþii, în tehnologii, suntem,
într-adevãr, oamenii unui sat planetar.
Dar identitatea mea naþionalã nu numai
cã nu diminueazã, dar creºte cu cât am
contacte mai multe cu provocarea
tehnologicã, economicã, pentru cã este
singura zonã în care eu pot sã-mi apãr
fiinþa.

Sunt nevoit sã accept aceastã
globalizare, dar cu respectarea identi-
tãþii mele. În aceastã lume globalã, eu
îmi apãr cu gelozie identitatea mea,
care înseamnã limbã, culturã, artã. În
þãrile cele mai înaintate ale Uniunii
Europene, lupta pentru apãrarea limbii
devine o prioritate: de pildã, nemþii, pe
bunã dreptate, au cerut ca limba

germanã sã fie recunoscutã ca limbã
oficialã a Comunitãþii Europene. Chiar
þãrile mici  ridicã problema limbii
în Consiliul Europei, la Strasbourg. Ce
este, în fond, limba? Este expresia
identitarã  a unui popor. Dacã s-ar crede
într-o globalizare, s-ar merge spre o
limbã universalã. Nu poate exista o
asemenea limbã. Se manifestã,  cum
ºtiþi, o rezistenþã tot mai mare faþã de
limba englezã. Dar engleza, astãzi, este
oarecum ce era latina în Imperiul Ro-
man. La un moment dat, dacii, celþii,
galii n-au mai avut ce sã facã, au fost
nevoiþi s-o adopte. Dar dupã aceea, a
fost o revenire, o revenire a acestor
idiomuri locale, care au devenit
idiomurile medievale. Istoria este plinã
de învãþãminte. Globalizarea nu este
ceva nou. Ce a fost Imperiul Roman
decât o formã de mondializare, cãreia
n-a putut sã i se abstragã nimeni?

Ideea statului naþional � ºi statul
naþional este legat de acest concept de
identitate naþionalã � rãmâne valabilã.
Mai ales ziariºtii trebuie sã-ºi
reconsidere poziþia în legãturã cu
naþionalismul. Ultranaþionalismul este
de veºtejit, nu naþionalismul. Nu sunt
economist, dar vedeþi starea monedei
euro, criza ei, care aratã cã mentalitatea
europeanã este o mentalitate profund
identicã ºi moneda exprimã statul
naþional încã din  epoca monarhiilor
naþionale de la începuturile modernitãþii.
Sigur cã sunt o serie întreagã de abdicãri
de la principiul iniþial al suveranitãþii,
care pot sã fie acceptate, mai ales în sfera
drepturilor minoritãþilor. Este o realitate,
ºi acolo ne confruntãm cu unele aspecte
identitare. Dar toate studiile, toate
analizele aratã astãzi cã în Europa
sentimentul identitãþii naþionale creºte,
nu scade. La noi, analiºtii politici,
aproape toþi, sunt buni sociologi, unii
au studii de politologie, dar � îmi pare
rãu s-o spun � în domeniul cultural sunt
foarte puþin pregãtiþi. Or, domeniul cul-
tural joacã un rol foarte mare în sprijinul
identitar, cu mult mai mare decât se crede.

Prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU

Construcþii ontologice originale
în filosofia româneascã
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Ambasadorul Spaniei la Bucureºti,
Excelenþa Sa

 Jesús ATIENZA SERNA,
a participat la o dezbatere
a postului de televiziune

România de Mâine (tvRM)

La  aniversarea
marelui sculptor
român
Ion Irimescu
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Geneze
LEGENDÃ  ªI  ADEVÃR  ISTORIC
ÎN  PROBLEMA  �DESCÃLECATULUI�
LA  SUD  DE  CARPAÞI

Prof.univ.dr. ªtefan ªTEFÃNESCU,
membru al Academiei Române

Localitãþile, ca ºi oamenii, îºi au
personalitatea lor. ªi cu cât aceastã personalitate
este mai puternicã, cu atât influenþa ei în mediul
înconjurãtor este mai mare. Dacã cunoaºterea
biografiei unei personalitãþi umane este o

necesitate pentru a-i înþelege ºi fixa dimensiunile
reale ºi în cazul unei localitãþi cunoaºterea
istoriei acesteia este de naturã sã scoatã în
evidenþã condiþiile care i-au definit originalitatea
ºi au stimulat cultivarea patrimoniului local,
punct de pornire ºi element esenþial în
constituirea patrimoniului la scara întregii þãri,
a patrimoniului naþional.

Prin poziþia sa geograficã, la poalele
munþilor, Câmpulung-Muscel a fost în decursul
istoriei o zonã cu multiple ºi importante legãturi
politice, un factor economic ºi cultural de primã
însemnãtate în forjarea identitãþii româneºti.

Începuturile aºezãrii coboarã în timp în epoca
daco-românã. Lipsa izvoarelor istorice scrise
lãmuritoare pentru acea vreme este suplinitã de
sublinierea rolului jucat de realitãþile naturii, ale
mediului geografic. Reconstituirile politico-
statale din mileniul unu au la bazã puternicile

realitãþi geo-politice. Primele formaþiuni statale
au luat naºtere la sud de Carpaþi, ca ºi la est de
Carpaþi în unitãþi geografice muntoase, deluroase,
de-a lungul vãilor împãdurite ale râurilor sau în
pãrþile maritime. Originea lor comunã este
atestatã de instituþiile judeþului ºi þãrii, de
permanenþa lui Jus Valachicum ºi, în genere, de
concepþia organizãrii de stat romane, devenitã cu
timpul romano-bizantinã ºi apoi bizantinã.

În timpul migraþiei �barbarilor�,
�Câmpulungurile� au fost embrioane statale;

unele unitãþi geografice mai mari, cunoscute sub
numele de �þãri� (terrae) îndeplineau funcþii
statale. Ele aveau instituþii juridice ºi
administrativ-politice proprii. Pânã în zilele
noastre termenul de þarã este sinonim cu cel de
stat, de patrie. Þara noastrã este identicã cu
statul nostru; un sinonim care include în el nu
numai sinteza omului cu pãmântul (terra), dar ºi
cu organismul politic din care face parte.

Din unirea �þãrilor�, a romaniilor populare,
în expresia lui N. Iorga, ºi amalgamarea lor a
rezultat �Þara� cea mare � Þara românilor �
Þara Româneascã, dupã numele locuitorilor,
care ºi-au spus de la romani � români.

(Continuare în pag.8)
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Construcþii ontologice originale
în filosofia româneascã

Consultaþii pentru studenþi

Deschideri metafizice.
Transcendentul în centrul

sistemelor de valori

În gândirea româneascã, dintotdea-
una au funcþionat deschideri metafizice,
transcendentul fiind situat în centrul
sistemelor de valori, indiferent de
modalitatea în care a fost perceput sau
gândit ºi de rosturile ce i-au fost
conferite de-a lungul veacurilor.
Depersonificat sau personificat, dar în
permanenþã situat într-un universal
îngemãnat individualului (situat în
comuniune cu acesta), transcendentului
i-au fost atribuite determinaþii ce, în
anumite limite, îl individualizeazã ºi îi
certificã prezenþa în lumea indivi-
dualului, în raport cu care funcþioneazã
ca instanþã generatoare ºi temei
(referenþial) al aprecierii omului de sine
ºi de altul. Ceea ce i-a fãcut pe români
sã-l umanizeze ºi sã-l considere ca
sprijin direct în procesul realizãrii
condiþiei lor individuale ºi comunitare.

Umanizându-l ºi configurându-l în
chip românesc, transcendentul este
conceput de români a fi prezent oriunde
ei îl invocã ºi au nevoie de prezenþa lui
pentru a se salva pe ei de cãdere valoricã
ºi existenþialã. Cu alte cuvinte, îl situeazã
în existent ºi îl socotesc a le fi cãlãuzã ºi
model. Deºi locuieºte în lumea de
�dincolo� (cereascã), coboarã �aici�, în
lumea noastrã (pãmânteascã) ºi se
deschide (cenzurat) celor ce îl cautã cu
iubire ºi credinþã (nestrãmutatã).

În proiectarea lor ontologicã, nu
procedeazã, deci, riguros dualist, nu-ºi
imagineazã o stavilã de netrecut între
transcendent ºi imanent � filosofic
vorbind, între fiinþã ºi existenþã. Pentru
ei, veºnicia le este accesibilã existenþial
(fãrã îndoialã, numai într-o modalitate
transfiguratã) � nu nemijlocit ci
mijlocit, prin fãptuire de excepþie,
condiþie care le induce convingerea cã
pot atinge pragul nemuririi (ei socotesc
cã dupã încheierea trãirii de �aici� nu
pier, ci doar trec �dincolo�, într-o altã
existenþã, nealteratã de relativitate ºi
istoricitate, fiind oricând, la nevoie, de
ajutor a lor sãi de aici, din existenþa
imediatã ºi istoricã.

O asemenea mentalitate metafizicã,
deºi principial transcendentistã în
modul ei specific de concepere a
dialecticii raporturilor dintre individual
ºi universal, este mai de grabã monist-
ontologicã, fiind moºtenitã de români
din perioada lor de trãire precreºtinã.
O asemenea osmozã dintre individual
ºi universal s-a conservat în condiþiile
trecerii la creºtinism ºi a dobândit o
anume consolidare în contextul opþiunii
lor de rit ortodox rãsãritean (în multe
privinþe favorizat de substratul cultic
traco-dac din negura vremurilor,
premergãtor etno-genezei româneºti,
peste care s-a altoit, din perioada
timpurie a Evului Mediu, adstratul
bizantin, rezistent sub forma neobizan-
tinismului valoric nu numai pânã în
feudalismul târziu, ci ºi în primele etape
ale epocii moderne).

O puternicã inserþie valoricã
occidentalã s-a produs în peisajul
axiologic românesc în condiþiile
consolidãrii epocii moderne, în mãsura
în care au pãtruns în spiritualitatea
româneascã valorile renascentiste ºi
iluministe. O datã cu aceastã penetraþie
a ispitelor umaniste occidentale nu au
fost dislocate tradiþiile axiologice
holiste ºi, ca o consecinþã directã, nu
au apus viziunile metafizice imanentiste
în favoarea înlocuirii lor cu viziuni
transcendentiste clasice, de facturã
dualistã. Românii s-au pãstrat mai
departe, majoritar, într-o viziune
creºtin-ortodoxã asupra lumii, una însã
deschisã spre un umanism de facturã
modernã, în care raþionalismul ºi
umanismul au dobândit spaþiu propice
de înflorire ºi inserþie valoricã în
universul spiritual românesc, mai ales

de nivel major (dar fãrã dezrãdãcinare
din fondul valoric de origine).

Este revelatoriu de constatat cã în
contextul racordãrii treptate a praxisului
românesc la ispitele renascentiste ºi
umaniste occidentale, tradiþiile sale
holiste ºi monist-ontologice nu au
dispãrut, ci s-au împletit original cu cele
de impact european vestic, fiind
resemnificate ºi acestea din urmã, aºa
cum ºi acestea din urmã au provocat
resemnificãri celor dintâi. S-a produs
aici, pe arealul românesc de civilizaþie
o sintezã dintre cele mai originale din
cultura ºi civilizaþia europeanã de
ansamblu, între tradiþiile axiologice
rãsãritene, saturate de mitologii ºi
conceptualizãri de facturã mistico-
orientalã ºi influenþele culturale
umaniste occidentale, moºtenite de la
civilizaþiile mediteraneene de stil
romanic, dar resemnificate de
renascentism ºi de iluminismul ancorat
(în fundamentele sale) în raþionalism.
Tocmai în acest climat spiritual de
interacþiune valoricã est-vest, creat de
fapt într-o arie istorico-geograficã
central-europeanã, s-au produs
reaºezãri valorice originale, în care se
coreleazã contemplativismul de sorginte
holistã rãsãriteanã ºi activismul de
tradiþie apuseanã, primul indus dintr-o
supraevaluare a iraþionalismului în
explicaþia metafizicã, iar cel de al
doilea, dedus dintr-o întemeiere
raþionalistã a demersului metafizic.

În acest climat spiritual de sintezã,
încep sã aparã coagulãri filosofice, este
adevãrat relativ târziu, marcate de
raþionalism, care nu sunt doar ecouri ale
unor construcþii raþionaliste moderne
europene, ci cuprind ºi note de
originalitate. Astfel, sistemul metafizic
materialist al lui Vasile Conta (prima
încercare de acest tip din filosofia
româneascã), deºi se înscrie în aria
materialismului modern european,
exprimã deschideri dialectice originale
(ideea de �ondulaþie universalã�), iar în
ce priveºte semnificarea substanþei
depãºeºte sub aspect ontologic
reducþionismul mecanicist occidental
(substanþa nefiind reductibilã la
modalitãþile ei concrete de
individualizare).

În aria raþionalismului, cu ecouri
neokantiene marcate printr-o infuzie
transcendentistã, dar cu rezerve de
principiu în ce priveºte acceptarea
transcendentului perceput în viziune
clasic dualistã, se înscrie ºi meditaþia
filosoficã maiorescianã, de altfel
deschizãtoare de perspective unei
efervescenþe culturale pentru prima
oarã cãlãuzitã de reflecþii filosofice
concordante spiritului european � pe
linia cãruia evolueazã mari personalitãþi
ale gândirii filosofice româneºti din
Vechiul Regat, dintre care au marcat
creaþia româneascã Constantin
Rãdulescu-Motru, Petre Andrei, Ion
Petrovici (în prima generaþie post-
maiorescianã), Mircea Florian, Nae
Ionescu, P.P.Negulescu, Nicolae
Bagdazar, Dan Bãdãrãu, Anton
Dumitriu, Tudor Vianu, Mihai Ralea (în
a doua generaþie), continuatã, prin
intermedierile lui Mircea Vulcãnescu,
de Mircea Eliade, Constantin Noica ºi
Emil Cioran � unii dintre aceºtia
desfãºurându-ºi opera din deceniul al
patrulea pânã în deceniul al optulea al
secolului al XX-lea).

Un loc aparte l-au avut în complexul
filosofic românesc interbelic, cu unele
prelungiri ºi în primele decenii
postbelice, ardelenii Lucian Blaga ºi
D.D.Roºca. Deºi aflaþi sub influenþa
nemijlocitã occidentalã ca instrucþie ºi
educaþie, opera lor filosoficã nu s-a
desprins de matricea stilisticã
româneascã, contribuind hotãrât la
descifrarea specificului acesteia ºi, ca
atare, continuând viziunea ei metafizicã
de facturã sau deschidere imanentistã
în conceperea raportului dintre

transcendent ºi imanent. Acest lucru
este condiþionat stilistic de
înrãdãcinarea creºtin-ortodoxã a
proiectului ontologic românesc, pentru
care fiinþa ºi existenþa sunt complemen-
taritãþi ale aceleiaºi entitãþi existenþiale
unitare, în care individualul ºi
universalul se întrepãtrund, în timp ce
din perspectiva unei înrãdãcinãri
stilistice creºtin-catolice a proiectului
ontologic european vestic, în linii
generale, fiinþa ºi existenþa sunt entitãþi
diferite, una (fiinþa, ca universal în sine)
fiind suprapusã celeilalte (existenþei, ca
univers al individualului).

În altã ordine de idei, s-ar putea
reþine ºi împrejurarea � de asemenea de
ordin stilistic � cã dualismul
transcendentist european clasic este
generat sau argumentat prin mediere
raþionalã, iar monismul imanentist
românesc, în care transcendentul se
coreleazã organic cu imanentul fãrã a
se situa într-o lume diferitã de cea a
existenþei în totalitatea ei (motiv pentru
care fiinþa capãtã determinãri ºi este
cuprinsã în structura individualului),
fiind generat ºi argumentându-se
implicit ºi prin mijlocire iraþionalã.

Desigur, nu toþi gânditorii români
amintiþi se angajeazã într-o astfel de
disputã metafizicã, la urma urmelor,
în anumite privinþe, speculativã ºi
neoperantã în afara unor demersuri
ontologice radicale ºi de strictã
referinþã în spaþiul metodologic al
problemei principiului (temeiului);
iar dacã se opereazã metafizic într-un
context conceptual de facturã
transcendentalistã, o diferenþiere între
transcendentism ºi imanentism nu se
mai justificã riguros. Nemaivorbind
de construcþiile filosofice nemijlocit
realiste sau raþionaliste, în care nu mai
intervin raportãri ontologice cu
caracter dihotomic, universalul � ca
general � neputând fi conceput ca un
etaj suprapus individualului ºi nici
mãcar ca factor generativ în raport cu
acesta din urmã.

Doar în privinþa unor explicaþii
ontologice mãrturisite ºi angajate
explicit se poate ajunge la o opþiune
tranºantã cãtre un dualism
transcendentist sau un monism
imanentist. ªi aceastã adâncire
ontologicã a demersului filosofic
intervine numai din nevoia
argumentãrii nevoii de transcendent în
sistemele de valori în vederea funda-
mentãrii unor strategii eficiente, cu
caracter umanist, de realizare umanã.
Situaþie cu atât mai necesarã în
contextul unor exacerbãri scientiste ºi
� ca urmare � a unor debusolãri
axiologice în care se accentueazã preca-
ritatea condiþiei umane, prea mult
desrãdãcinatã în ultima vreme din
fundamentele ei specifice metafizice.

Raportul dintre transcendent
ºi imanent.

O percepþie specificã

Revenind la particularitãþile specific
româneºti de percepere a
transcendentului ºi de concepere
(reprezentare) a raporturilor dintre
transcendent ºi imanent, am putea reþine
douã precizãri:

a) În Occidentul european, ca reflex
al nevoii accentuate de umanism într-un
secol al XX-lea de accentuatã supremaþie
a scientismului ºi a pragmatismului
(limitativ în materie de realizare
autenticã a condiþiei umane), alãturi de
construcþii filosofice pozitivist-analitice
au o din ce în ce mai mare rãspândire,
cu un efect compensatoriu, construcþii
filosofice existenþialiste. Acestea readuc
în atenþia meditaþiei filosofice problema
transcendentului într-o formã
preponderent laicã (ºi nu numai
religioasã), argumentatã însã (ceea ce
este foarte important de semnalat) nu
numai intuiþional, ci ºi raþional, oferind

soluþionãri la problema transcendentului
nu numai din perspectivã antropologicã,
ci ºi ontologicã sui-generis. Astfel încât,
demersurile fenomenologice care
fundeazã ontologiile existenþialiste nu
sunt iraþionaliste stricto-sensu ºi nu se
sustrag exerciþiului critic. Ceea ce se
poate reþine ca notã definitorie a acestor
proiectãri ontologice este dualismul lor
ontologic în materie de situare a
transcendentului, în conformitate cu o
matrice stilisticã de facturã catolicã,
corespunzãtoare, dupã opinia lui Blaga,
unei arhitecturi spirituale de tip
tradiþional gotic.

b. În cultura româneascã interbelicã,
alãturi de concepþiile filosofice
raþionaliste ºi realiste, de incontestabilã
convergenþã ºi înãlþime conceptualã ºi
argumentativã cu cele de nivel european
de aceeaºi facturã, majoritatea situate în
opoziþie, dacã nu mãcar într-o rezervã
tacitã faþã de metafizicile de facturã
religioasã sau spiritualistã (ºi ele
prezente activ în peisajul valoric
complex al primei jumãtãþi a secolului
nostru), au avut o pondere crescândã, cu
ecouri ºi prelungiri în deceniile
postbelice în cultura de nivel major,
abordãri metafizice cu o dimensionare
ontologicã de facturã monist-imanentistã
sau (am putea afirma, chiar dacã se
forþeazã limbajul) monist-
transcendentistã � respectiv, sisteme
ontologice care exclud (sau nu se înscriu
explicit în) tradiþia riguroasã dualist-
ontologicã apuseanã (de situare într-o
dispunere dihotomicã a transcendentului
ºi imanentului � în termeni filosofici
consacraþi, a fiinþei ºi existenþei).

Dintre astfel de modelãri ontologice
reþinem pe cele avansate de Lucian
Blaga ºi Constantin Noica, apreciate a
fi dintre cele mai importante alcãtuiri
metafizice româneºti ce se ridicã pânã
la nivelul exemplaritãþii în perimetrul
ontologic european al secolului al XX-
lea (chiar dacã nu sunt receptate � pe
mãsurã, datoritã faptului cã opera
majorã a acestor mari gânditori nu este
tradusã, sau tradusã doar parþial în limbi
de circulaþie europeanã).

Deºi, asemãnãtor construcþiilor
ontologice apusene (arhitecturate din
perspectivã fenomenologicã ºi
antropologicã), modelele ontologice
româneºti nu se situeazã în afara
raþionalismului, ci se înscriu între
variantele (metafizice) ale acestuia, ele
decurg � dupã cum se exprimã Blaga �
dintr-o paradigmã axiologicã de tip
sofianic, în care transcendentul ºi
imanentul se întrepãtrund (la Noica)
sau comunicã, deschizându-se reciproc
unul altuia (la Blaga). Aceasta, pentru
cã reflecþia filosoficã româneascã, cu
precãdere cea ontologicã, se
înrãdãcineazã într-o matrice stilisticã
structuratã dintr-o sintezã între valorile
holiste rãsãritene ºi valorile umaniste
apusene, sintezã în care dimensionarea
ei axiologicã emerge atât dintr-o sursã
raþionalã (din perspectiva cãreia
monismul ontologic nu poate fi
argumentat logic), cât ºi dintr-o sursã
iraþionalã (din perspectiva cãreia un
astfel de monism nu are nevoie de a fi
argumentat logic, ci doar intuit psihic
dintr-o predispoziþie subconºtientã).

Metoda de instituire a fiinþei fiind
fie dogmaticã � de postulare a
transcendentului pe cale aprioricã (la
Blaga) � fie dialecticã � de salt al
gândirii din spre individual la universal
(la Noica); ambele metode de proiectare
ontologicã apeleazã la puterea inductiv-
teoreticã a intelectului în ipostaza sa de
raþiune � cu nimic diferitã, în principiu,
de intuiþia fenomenologicã (ce nu se
disociazã de cugetarea raþionalã, ci o
presupune ca premisã fundaþionalã de
structurare a propriului sãu demers).

De altfel, asemãnãtor comple-
mentaritãþii dintre metodele dogmaticã
ºi dialectic-ontologicã specifice demer-
surilor metafizice imanentiste româ-
neºti, ºi în structurarea demersurilor
metafizice transcendentiste apusene se
practicã o atare complementaritate
metodologicã, în ultimele decenii ale
secolului al XX-lea propoziþiile
metafizice fiind tot mai accentuat
induse sau deduse printr-o sintezã între
gândirea fenomenologicã ºi gândirea
analiticã (hermeneutica actualã operând
predilect printr-o atare sintezã). Ceea
ce anunþã o din ce în ce mai fructuoasã
convergenþã între existenþialism ºi
neopozitivism în explicaþia ontologicã
ºi, pe acest teren, în abordarea condiþiei
umane. Cu particularitatea cã instanþa
transcendentã pentru fenomenologie ºi
existenþialism este fiinþa în sine
(absolutul), consideratã ca domeniu al
nemijlocitului gândirii, pe care
intelectul îl induce prin salt, iar pentru
empirismul logic ºi cercetarea analiticã,
instanþa transcendentã este esenþa

(conceputã ca general ºi nu ca universal
integral desolidarizat de individual),
consideratã ca mijlocitul gândirii,
dobândit de intelect prin abstractizare
(regresivã sau progresivã) de la
individual spre general sau de la un
general de grad inferior la unul de grad
superior, cu o din ce în ce mai largã
putere de cuprindere cognitivã (având
ca þintã, la limitã, infinitul).

În aceastã ordine de idei, este
important de observat faptul cã nici
fenomenologia nu se sustrage metodei
abstractizãrii în mecanismul instituirii
fiinþei. La Husserl ºi Heidegger intuirea
acesteia ca universal este de naturã
teoreticã ºi nu empiricã, þine de puterea
de pãtrundere a intelectului dincolo de
aria nemijlocitului empiric, modelul cel
mai adecvat al demersului
fenomenologic fiind intuiþia
matematicã de tipul celei pe care
Descartes ºi Leibniz au instituit-o ca
metodã de construcþie ontologicã � pe
care ºi Kant a preluat-o ca procedeu al
metodei sale apriorice de inducere a
transcendentalului.

Dincolo de analogiile ce se pot face
între sinteza fenomenologicã-analiticã
occidentalã ºi sinteza dogmatic-
dialecticã româneascã (ambele operând
o interacþiune între valorile umanist-
antropologice ºi valorile logic-
raþionale), demersul ontologic occiden-
tal se pãstreazã esenþialmente în limitele
dualismului ontologic de sorginte
platonianã, iar cel românesc
persevereazã în perimetrul monismului
ontologic de sorginte plotinianã �
fiecare din aceste douã soluþii
ontologice majore decurgând dintr-o
substanþiere metafizicã culticã diferitã
� cea occidentalã dintr-o matrice
stilisticã catolicã, iar cea rãsãriteanã,
dintr-una ortodoxã. Cu particularitatea
cã în meditaþia ontologicã româneascã
cele douã modalitãþi de proiectare
ontologicã se împletesc, realizându-se
o sintezã între imanentism ºi
transcendentism, între monism ºi
dualism ontologic.

Demersul românesc al
transcedentului �întru� existenþã

Pe de o parte, la apuseni ca ºi la
români, în anumite contexte spirituale
transcendentul (ca fiinþã în sine) este
postulat ca o instanþã-temei, situat în
universal (aici apare o similitudine între
Heidegger ºi Noica), iar pe de altã parte,
la români transcendentul, în variantã
strict imanentistã, este situat �întru�
existenþã, mai bine zis întru �devenirea�
existenþei, fapt ce-i conferã
transcendentului atributul
existenþialitãþii în mãsura în care
dobândeºte determinaþii ca ºi
individualul (aici Noica se diferenþiazã
de Heidegger � diferenþiere de tipul
celei dintre dualismul ºi monismul
ontologic, dar în care se pãstreazã ca
element comun transcendentul ca temei
ºi nevoia de transcendent în vederea
realizãrii condiþiei umane).

Aceastã situare a transcendentului
(în ipostazã de Marele Anonim) în
universal, deci într-o lume de �dincolo�,
este postulatã nemijlocit ºi de Blaga �
el apropiindu-se în aceastã privinþã de
modelele ontologice dualiste apusene.
Dar, spre deosebire de acestea, modelul
sãu ontologic postuleazã cãi de
comunicare între transcendent ºi
imanent (transcendentul coboarã în
imanent, iar imanentul se deschide
ºi-ºi reveleazã transcendentul � este
adevãrat în limitele unei cenzuri
transcendente). Se poate aprecia, din
acest punct de vedere, cã la Blaga

transcendentismul dualist se coreleazã
cu imanentismul monist � lucru
mãrturisit de el, sub influenþa unei
matrici stilistice de tip sofianic,
specificã ortodoxiei creºtine (în acest
cadru de soluþionare ontologicã,
dualismul blagian se disociazã de cel
heideggerian ºi, prin aceasta, chiar ºi
de cel clasic, platonian ºi hegelian � fapt
de asemenea mãrturisit de filosoful
clujean �, apropiindu-l mai mult, ca
metodã ºi semnificare ontologicã, de
transcendentalismul kantian).

Ne exprimãm pãrerea cã afirmarea
expresã a situãrii în liniamentele unei
soluþionãri monist-imanentiste a problemei
ontologice, de factura celei pe care o
avanseazã ontologia româneascã originalã
a secolului al XX-lea � ne referim în
aceastã privinþã nu numai la construcþiile
ontologice ale lui Blaga ºi Noica, ci ºi la
altele de aceeaºi naturã (în mod cu totul
deosebit la proiectul ontologic sugerat de
metafizica lui Nae Ionescu ºi proiectul
ontologic cu totul original schiþat de Mircea
Vulcãnescu, precum ºi nu mai puþin la
ontologia implicitã a personalismului
energetic elaborat de Constantin
Rãdulescu-Motru) � nu mai apare acum
atât de necesarã (în cadrul actualelor
demersuri metafizice), aºa cum era
(necesarã) în condiþiile dominãrii unor
soluþionãri materialiste ºi pozitiviste ale
problemei ontologice. Deoarece punerea
problemei (ca în raþionamentele metafizice
clasice de tip dualist) primordialitãþii, a
principiului sau temeiului situat într-o lume
suprapusã existenþei, etajatã pe o verticalã
dincolo de lumea de aici, nu mai are
suficientã rezonanþã în mentalitatea actualã
a oamenilor.

Una din cele mai importante
consecinþe metodologice ale acestei
depãºiri este aceea cã sistemele
ontologice nu mai pot fi apreciate
simplist (ºi reducþionist), ca materialiste
sau idealiste ºi nici ca moniste sau
dualiste (din perspectiva rezolvãrii
problemei raporturilor dintre imanent
ºi transcendent) � dovedindu-se, în
aceastã privinþã, valoarea metodologicã
a hilemorfismului aristotelian în
circumscrierea cadrului metodologic al
punerii problemei ontologice ºi, nu mai
puþin, a soluþionãrii de principiu a
acesteia � cu rezervele laice cuvenite �
chiar de cãtre Toma d�Aquino, în
încercarea sa de a pune capãt certei
universaliilor (a disputei ontologice
dintre realismul ºi nominalismul
medieval). De altfel, soluþionãri realist-
ontologice ca cele propuse de Nicolai
Hartmann ºi Mircea Florian, sau cele
pluralist-ontologice de tipul celei
propuse de Karl Popper, nu mai
opereazã cu transcendentisme clasice ºi
nici nu  se afiºeazã ca imanentiste.

Fie ºi numai din acest punct de vedere
poate fi apreciatã valoarea metodologicã
a meditaþiei filosofice româneºti în
contextul problematizãrilor pe care le are
de configurat ºi rezolvat gândirea filosoficã
europeanã (ºi nu numai), a aportului ei la
construcþia metafizicã majorã a actualei
epoci de reaºezare ºi construcþie valoricã
ºi, de ce nu, dupã cum se exprima Blaga,
cu mai mult de jumãtate de secol în urmã,
la declanºarea unui proces de fundare a
unui nou �eon dogmatic� (a unei noi
paradigme de filosofare asupra lumii ºi
destinului uman). Trebuie precizat cã
numai pentru a le sublinia originalitatea
faþã de cele occidentale, noi am apreciat
ca imanentiste sau cu o deschidere
imanentistã modelele ontologice româneºti
(respectiv, din raþiuni metodologice) �
autorii acestora nesimþind nevoia sã ºi le
aprecieze în acest fel ºi nici sã ºi le
considere a fi superioare altora.

Prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU

ontologice majore în spaþiul cultural românesc
contemporan, precum ºi asemãnãrile ºi deosebirile
acesteia faþã de modelele ontologice apãrute în
climatul axiologic european occidental de îndelungatã
tradiþie, în raport cu care instituirile filosofice
româneºti  originale au apãrut (din motive ºi
condiþionãri relativ cunoscute) cu mare întârziere, abia
în secolul al XX-lea, cu precãdere în perioada
interbelicã.

Cu toatã aceastã întârziere, demersul filosofic românesc
actual nu poate fi socotit periferic celui european ºi nici
doar o prelungire a acestuia, fãrã pretenþii de originalitate,
ci situat în topul marilor reuºite ale gândirii europene, fiind
întemeiat pe o mare tradiþie metafizicã specificã comunitãþii
din spaþiul carpato-danubiano-pontic.

Înainte de a ne opri asupra construcþiilor ontologice
de mare rãsunet în cultura româneascã, pe drept cuvânt
socotite a fi de necontestatã valoare europeanã (respectiv,
cele oferite îndeosebi de Lucian Blaga ºi Constantin
Noica), ne îngãduim sã sugerãm unele particularitãþi ale
universului valoric românesc, în care, cum e ºi firesc,
s-au înrãdãcinat edificãrile metafizice majore ale spiri-
tualitãþii româneºti ale precedentului veac (al XX-lea),
þinând cont de faptul cã abia în aceastã perioadã meditaþia
filosoficã româneascã a atins cota originalitãþii de nivel
european ºi se înscrie între cele care-i configureazã
pattern-ul valoric.

În funcþie de determinismul stilistic specific al
meditaþiei metafizice româneºti, vom încerca sã
surprindem notele caracteristice ale proiectãrii
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O preocupare de prim ordin:
Pregãtirea pentru examenul de licenþã

Profesorii rãspund întrebãrilor puse de
Opinia naþionalã.

Paginã realizatã de
Adela DEAC

În numãrul
urmãtor al revistei,

vom continua
publicarea

rãspunsurilor
primite la redacþie.

1.  Cu ce capital de experienþã intraþi în pregãtirea examenului de licenþã?

2.  Ce forme ºi modalitãþi de pregãtire, special iniþiate pentru studenþii din ultimul an, folosiþi?

3.  Ce aþi întreprins pentru ca experienþa sã circule ºi ce ºanse în plus oferiþi studenþilor în
           acest an universitar pentru a intra la examenul de licenþã cu o mai mare încredere în forþele proprii?

4.  Care este, în opinia dvs., momentul decisiv al opþiunii pentru tema lucrãrii de diplomã, care marcheazã
          ºi începutul activitãþii în vederea elaborãrii acestei lucrãri?

5.  Puteþi oferi exemple concrete privind preocupãrile în acest domeniu?

Confirmând faptul cã, într-adevãr, la Universitatea Spiru Haret pregãtirea studenþilor pentru
susþinerea examenului de licenþã reprezintã una din preocupãrile primordiale, la redacþie
continuã sã soseascã rãspunsuri date de profesori întrebãrilor adresate de Opinia naþionalã.

În cele ce urmeazã, reluãm întrebãrile ºi publicãm o parte din rãspunsurile primite.II

Prof.univ.dr.
Ioan N. ROªCA,

decanul Facultãþii de Filosofie
ºi Jurnalisticã

1. În pregãtirea examenului de licenþã,
experienþa acumulatã de facultatea noastrã,
stocatã de cadrele didactice ºi transmisã an
de an studenþilor din anii terminali, dateazã
din 1996, an în care s-a confruntat cu licenþa
prima promoþie de absolvenþi. În acest an
universitar, se aflã în faþa examenului de
licenþã cea de-a ºaptea promoþie de
absolvenþi. De la prima la ultima promoþie,
experienþa noastrã s-a îmbogãþit an de an.

Pentru studenþii din ultimul an de
învãþãmânt, prima condiþie a reuºitei la
examenul de licenþã este aceea de a deveni
absolvenþi ai facultãþii ºi nu oricum, nu la
limita mult alintatului, de cãtre unii,
�cinci�, ci cu note onorabile, care sã ateste
un suport teoretic suficient de trainic pentru
o bunã prestaþie la licenþã. Cei care au de
susþinut ºi restanþe din anii anteriori îºi
afecteazã serios participarea la licenþa din
varã. Pentru ei vom organiza o sesiune de
restanþe în aprilie.

Prima condiþie realizatã, mai rãmân încã
douã de satisfãcut: buna cunoaºtere a
bibliografiei cerute la examenul de licenþã
ºi elaborarea unei lucrãri de diplomã
corespunzãtoare sub aspect cantitativ (mini-
mum 30 de pagini) ºi calitativ (expunere
corectã ºi coerentã, interpretare pertinentã,
utilizarea bibliografiei, conform normelor
metodologice în vigoare etc.).

Pentru cunoaºterea bibliografiei, am
afiºat, ca ºi în anii anteriori, listele bibliografice
imediat ce acestea au fost definitivate de cãtre
facultãþile de stat care organizeazã examenul
de licenþã. ªi tot ca în anii precedenþi, am inclus
lucrãrile de bazã, care se repetã de la o sesiune
de licenþã la alta, în bibliografia cursurilor ºi
seminariilor corespunzãtoare.

Pentru realizarea din timp a lucrãrilor
de diplomã, am revãzut ºi afiºat încã de la
începutul actualului an universitar listele cu
temele propuse de titularii de curs ºi am
stabilit date precise pânã la care lucrãrile pot
fi depuse la secretariat.

2. Preluând experienþa din perioada în
care durata studiilor la cursurile de zi ºi cu
frecvenþã redusã cuprindea un semestru în
plus consacrat preparãrii licenþei, în acest
an am organizat pentru studenþii din ultimul
an un cerc sãptãmânal de filosofie, în care
cadrele didactice analizeazã cu cei interesaþi
lucrãrile incluse în bibliografia examenului
de licenþã. Intenþionãm sã înfiinþãm un cerc
similar ºi la catedra de jurnalisticã.

3. Experienþa acumulatã de profesori ºi
de studenþi privind licenþa nu se transmite
automat, mai ales datoritã faptului cã fiecare
promoþie de absolvenþi pãrãseºte bãncile
facultãþii ºi nu se mai întâlneºte cu cei care
vin din urmã. În schimb, profesorii rãmân ºi
fiecare coordonator îi informeazã pe
studenþii aflaþi sub îndrumarea sa despre
condiþiile unei reuºite certe. Pe de altã parte,
ºi conducerea facultãþii s-a întâlnit cu
studenþii din anii terminali ºi le-a prezentat
exigenþele profesionale ºi chiar pe cele mo-
rale, pe care le incumbã examenul de licenþã.
În plus, pentru a le conferi mai multã
încredere în forþele proprii, am apelat la
profesorul îndrumãtor de an, la cadrele
didactice care lucreazã cu ei, la profesorii
îndrumãtori sã le ofere toate informaþiile
necesare privind acest tip de examen. În
acelaºi scop, am cãutat sã le oferim
cunoºtinþe suplimentare prin amintitul cerc
de filosofie. În fine, la solicitarea unora
dintre ei, conducerea Universitãþii Spiru
Haret a încheiat o convenþie cu conducerea
Universitãþii de Vest din Timiºoara ca
aceasta sã-i primeascã la examenul de licenþã
organizat de Facultatea de Litere, Filosofie,
Istorie ºi Teologie ºi pe acei absolvenþi de la
noi care opteazã sã-ºi susþinã licenþa în acest
centru universitar, ceea ce s-a ºi întâmplat
în sesiunea din februarie 2002.

4. Momentul optim al alegerii temei
lucrãrii de diplomã îl constituie sfârºitul
penultimului an de studii, sau, cel târziu,
începutul ultimului an. Aproape toþi care
depãºesc acest termen intrã în crizã de timp.

5. Am condus nu puþine lucrãri de
diplomã, poate chiar prea multe. Numai în
acest an coordonez 15 (cincisprezece)
lucrãri. Cei mai mulþi dintre candidaþi mã
întâlnesc sãptãmânal, mã consultã, îmi
prezintã capitolele elaborate. La rândul meu,
îi orientez nu numai în privinþa lucrãrilor de
diplomã, ci ºi a probelor scrise ºi le pun la
dispoziþie cãrþi sau alte materiale ajutãtoare.

Prof. univ. dr.
Septimiu Florian TODEA,

decanul Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport

1. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret a fost absolvitã,
pânã în prezent, de 6 promoþii. Dintre
studenþii care s-au prezentat pentru a
susþine examenul de licenþã, peste 95% au
promovat acest examen, fapt ce confirmã
buna lor pregãtire, eficienþa procesului de
învãþãmânt desfãºurat în aceastã instituþie
de învãþãmânt superior.

An de an, a crescut numãrul studenþilor
înscriºi la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, precum ºi al cadrelor didactice. În
prezent, toate cadrele didactice sunt
titularizate în învãþãmântul superior, iar 75%
sunt încadrate cu carnet de muncã la
Universitatea Spiru Haret. Multe cadre
didactice ale facultãþii sunt doctoranzi sau au
obþinut titlu de doctor în ºtiinþe. De asemenea,
resursele materiale s-au îmbunãtãþit perma-
nent. Facultatea dispune, în prezent, de
condiþii bune pentru desfãºurarea unui proces
de învãþãmânt modern, orientat spre calitate
ºi performanþã. Astfel, cu ajutorul Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru
Haret s-a realizat un modern Complex sportiv
care cuprinde, pe o suprafaþã de cca. 3 ha., 15
terenuri pentru jocuri sportive, discipline
prevãzute ºi în Planul de învãþãmânt, pentru
a fi însuºite de cãtre studenþi. Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport beneficiazã de o
bibliotecã care cuprinde peste 6500 de vol-
ume: cursuri ºi alte lucrãri metodice de
specialitate.

Pentru toate disciplinele cuprinse în
Planul de învãþãmânt existã cursuri, elabo-
rate de cãtre cadrele didactice ale facultãþii.
La îndemâna pregãtirii, a perfecþionãrii
studenþilor existã un sistem perfecþionat de
mijloace ale informaticii, studenþii având
acces la reþeaua INTERNET.

În acest context, se desfãºoarã ºi procesul
de pregãtire a susþinerii examenului de licenþã.

2. La nivelul anilor de studiu ºi al tuturor
grupelor de studenþi sunt nominalizate
cadre didactice care asigurã îndemânarea
profesionalã, ºtiinþificã a studenþilor. De
asemenea, cadrele didactice cu o bogatã
experienþã didacticã ºi ºtiinþificã îndrumã,
din punct de vedere metodic, ºtiinþific,
elaborarea lucrãrilor de diplomã.

La nivelul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport s-a constituit, din anul 2001, un Cabi-
net de Informare, Orientare ºi Consiliere a
studenþilor care, la solicitarea acestora, asigurã
consilierea ºi orientarea ºi în ceea ce priveºte
susþinerea examenului de licenþã. De
asemenea, studenþii din anul IV sunt cu
operativitate informaþi asupra conþinutului
examenului de licenþã ºi modului de desfã-
ºurare a acestuia la nivelul tuturor facultãþilor
de profil care au dreptul de a-l organiza.

La fiecare sesiune de comunicãri ºtiinþifice
organizate de Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport studenþii au posibilitatea sã prezinte unele
comunicãri cuprinzând sinteza lucrãrilor de
diplomã sau unele capitole ale acestora (ca de
exemplu: obiectivele lucrãrii, ipoteze, metode,
mijloace de cercetare, evaluare etc.).

3. Periodic, se organizeazã întâlniri ale
studenþilor din anul IV, cu decanul facultãþii,
membrii Consiliului profesoral, cu îndrumã-

torul de an, cu care ocazie se realizeazã o
informare curentã privind stadiul de orga-
nizare a examenului de licenþã.

La începutul anului universitar, pentru
studenþii anului III sunt afiºate, la avizierele
special amenajate pe discipline/specializãri,
temele de lucrãri de diplomã propuse
studenþilor pentru a fi cercetate, finalizate.

La nivelul Cabinetului de Informare,
Orientare ºi Consiliere a studenþilor anului
IV se asigurã inclusiv informaþiile legate
de modul de desfãºurare a examenului de
diplomã la facultãþile care au dreptul de
organizare a acestui examen.

Începând cu acest an, se va organiza în
luna aprilie a.c. o secþiune specialã, în cadrul
Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice, pentru
studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport.

4. Consider cã pentru studenþii Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport momentul optim
pentru alegerea temei lucrãrii de diplomã este
o datã cu definitivarea opþiunii lor pentru
specializare, în anul III. Acest fapt este în
conformitate cu Ordinul Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii, care stabileºte un timp de 3-4
semestre pentru elaborarea lucrãrii de diplomã.

Prof. univ. dr.
Carmen STOIANOV,

decanul Facultãþii de Muzicã

1. Pregãtirea examenului de licenþã este o
prioritate pentru întregul corp profesoral ºi
pentru studenþii noºtri. Ca atare, documentarea
privind programele de licenþã � din punctul de
vedere al conþinutului � a fost realizatã deja cu
câteva luni în urmã. S-a trecut apoi la
aprofundarea celor mai semnificative capitole
atât de ordin teoretic, cât ºi aplicativ. În acest
sens, experienþa anilor trecuþi ºi-a spus
cuvântul; unui nivel de exigenþã sensibil
crescut trebuie sã îi corespundã un standard
avansat de stãpânire a materiei. Or, la acest
punct, experienþa cumulatã în timp are de spus
un cuvânt hotãrâtor.

2. Modalitãþile de pregãtire sunt variate
ºi ceea ce este mai important - susþinute în
ritm constant, pe întreg parcursul anului
universitar. Din semestrul al doilea, sarcina
cadrelor didactice aproape se dubleazã,
deoarece, pe lângã promoþia de zi ºi frecvenþã
redusã din anul curent, se adaugã ºi
absolvenþii din promoþiile trecute; unii dintre
aceºtia nu sunt �la zi� cu noile cerinþe, cu
schimbãrile introduse de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii. Dar, pentru cã întregul nostru
corp profesoral þine la prestigiul facultãþii, îºi
asumã datoria de a-i orienta ºi pregãti pe toþi
la cotele competitivitãþii.

Cursuri de pregãtire pe subgrupe ºi
chiar prin lucru individual, totul axat pe
tematica atât de densã a domeniului
muzical, au loc chiar de mai multe ori în
aceeaºi sãptãmânã. În paralel, încã de la
verificãrile ºi examenele anului III de
studiu, unii profesori ºi-au familiarizat
studenþii cu modul în care vor fi examinaþi:

totul pentru a-i sprijini în orele de pregãtire
individualã, pregãtire ce trebuie sã preceadã
un examen sever.

3. Întâlnirile cu studenþii anului IV zi
sunt frecvente, lunar, în primul semestru,
iar în al doilea ating un ritm sãptãmânal.
Aceste întâlniri sunt axate pe probleme
ridicate de studenþi. Cu acest prilej,
întrebãrile lor capãtã rãspunsuri. Inclusiv
întrebãrilor nerostite (li se dau �în avans�
rãspunsuri orientative, informaþii de ultimã
orã ºi îndemnuri necesare în susþinerea
probelor sau elaborarea lucrãrii de licenþã.
Orientarea corectã se face printr-o
perspectivã cât mai realistã.

4. Multitudinea unghiurilor de vedere
privind domeniul muzical, ca ºi
subdomeniile acestuia reflectã interesul
studenþilor pentru teme cât mai originale.
Considerãm cã momentul optim pentru
abordarea temei ºi etapele secvente �
punctaj, documentare, realizare � este
începutul semestrului II din anul III zi,
respectiv anul IV, frecvenþã redusã. Aceasta
permite un dialog susþinut cu profesorul
îndrumãtor, mai ales în lunile ce preced
vacanþa de varã, când timpul permite
elaborarea unor importante articulaþii din
lucrare. De asemenea, documentarea poate
continua ºi în bibliotecile altor oraºe.

5. Exemplele nu sunt puþine: studenþii
noºtri sunt interesaþi ca rezultatele licenþei
sã le reprezinte nivelul lor de pregãtire,
profesorii � de asemenea.

De aceea, nu puþine sunt cazurile când
lucrãrile au fost restituite spre refacere, sau
când a fost nevoie sã forþãm ritmul pregãtirii
intensive la materii ca �teoria muzicii,
solfegiu, dictat�, �armonie�, �dirijat coral�,
�ansamblu coral�, materii la care se pune
accent pe latura practico-aplicativã.

Prof. univ. dr.
Marin DUMITRU,

Facultatea de Management
Financiar-Contabil

1. Având în vedere semnificaþia acestui
moment de susþinere a examenului de
licenþã, am pus un accent deosebit pe
perioada de organizare a pregãtirii
studenþilor, putându-se vorbi despre o
adevãratã metodologie în acest sens. Astfel,
s-au fixat pe discipline ºi s-au afiºat din timp
coordonatorii de lucrãri de diplomã; s-a
elaborat structura tematicã, temele fiind puse
la îndemâna studenþilor; s-au întocmit grile
pentru disciplinele de examen; au avut loc
întâlniri succesive între coordonatorii de
lucrãri ºi studenþi. Sistematic s-a examinat
modul în care titularii de discipline, catedrele
sunt ele însele pregãtite pentru a asigura o
îndrumare competentã, cât mai adecvatã
acestui moment, a susþine un dialog perma-
nent cu viitorii manageri, contabili,
finanþiºti. De fiecare datã, am îmbogãþit

�arsenalul� de mijloace ºi modalitãþi de
pregãtire, strãduindu-ne sã reperãm ºi sã
asigurãm culegeri de teste-grilã, titluri noi
de carte, la care studenþii ce urmeazã sã
susþinã acest examen sã aibã acces.

În concepþia mea, pentru a se forma o
imagine cât mai clarã, complexã asupra
nivelului de pregãtire a absolvenþilor ar fi
oportun sã se susþinã examen atât la
subiecte de sintezã, cât ºi la un numãr de
teste-grilã.

2. Am pregãtit mai multe serii de
studenþi care au înregistrat rezultate
remarcabile la examenul de licenþã.

Am fãcut parte din comisii la examenul
de licenþã în 3 centre universitare, iar
experienþa acumulatã am valorificat-o la
pregãtirea absolvenþilor.

3. Într-adevãr, studenþii sunt complexaþi
de nevoia de a se prezenta la o altã instituþie
pentru susþinerea lucrãrii de diplomã, însã
având în vedere cã au apãrut ºi alternative
� alte universitãþi � au început sã dea
examene ºi în alte centre. Fireºte,
exigenþele sunt la fel de mari pretutindeni.
Dar având o pregãtire solidã, au putut sã le
facã faþã. Astfel, la sesiunea din februarie
2002 au obþinut mulþi din cei prezentaþi,
note de 10 ºi 9 la susþinere, iar la scris note
de 8 ºi 9.

4. Momentul decisiv pentru alegerea
temei este cu 12-15 luni înainte de examen.

5. Sunt studenþi de la zi care au finalizat
lucrarea de diplomã încã din luna decembrie.

Cred, totuºi, cã îndrumãtorii de lucrãri
de diplomã trebuie sã oblige studenþii care
doresc sã susþinã examenul în anul absolvirii,
sã finalizeze lucrarea înaintea ultimei sesiuni
de examen.

Conf. univ. dr.
Sergiu MEICA,

Facultatea de Medicinã Veterinarã

1. Experienþa profesionalã în domeniu, de
peste 30 ani ºi cea didacticã de peste 8 ani, îmi
permite sã abordez un asemenea moment cu
responsabilitate, realism ºi exigenþa necesarã.

2. Am organizat mai multe vizite în di-
verse obiective economice de prelucrare a
produselor alimentare de origine animalã, mai
multe întruniri, mese rotunde cu studenþii,
ocazii la care am discutat sincer, deschis ºi
realist problemele profesiei, probleme sociale,
sarcini de viitor în general, am vorbit despre
viaþã, concret,  cu solicitãrile ei de zi cu zi.

3. Cu studenþii care au lucrare de
diplomã la disciplinã am lucrat ºi lucrez cu
ei cot la cot la disciplinã ºi în Institutul de
Igienã ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã pe care-l
conduc. Antrenându-i în rezolvarea unor
probleme concrete, cotidiene ale profesiei,
studenþii ºi-au verificat potenþialul ºi au
cãpãtat mai multã încredere în forþele lor.

4. Ca urmare a audierii cursului, a
discutãrii problemelor ce apar în domeniu
la zi, în fiecare an 5-7 studenþi îºi aleg lucrãri
de diplomã la disciplinã, iar mulþi dintre
aceºtia în limita posibilitãþilor continuã, dupã
terminarea facultãþii, sã lucreze în domeniul
igienii ºi sãnãtãþii publice.

5. În ultimii 3 ani, în fiecare an 5-7 studenþi
îºi susþin lucrãri de diplomã la disciplinã,
obþinând calificative de 8, 9 ºi 10. În anul
2002, 6 studenþi vor susþine lucrãri de diplomã
la disciplinã.  În vederea pregãtirilor cât mai
corespunzãtoare, periodic, ne întâlnim,
lucrãm împreunã la partea experimentalã a
lucrãrilor, discutãm interpretarea rezultatelor,
stabilim împreunã concluzii, încercând astfel,
sã modelãm viitorii specialiºti, cercetãtori.

Prof. univ.
Vasile CREÞU,

Facultatea de Drept

1. Sunt profesor la aceastã facultate din
anul universitar 1998/1999 ºi predau
disciplina Drept internaþional public.

Nefiind una din disciplinele fundamentale
(civil, penal), numãrul studenþilor care solicitã
sã întocmeascã lucrãri de licenþã este relativ
redus (16 � 18 anual).

În acelaºi timp, însã, calitatea studen-
þilor ce întocmesc lucrãri în acest domeniu
este foarte bunã, opþiunea lor fiind deter-
minatã de o anumitã afinitate pentru cunoº-
tinþele de drept internaþional ºi, ca atare, ºi
calitatea lucrãrilor este în cea mai mare
parte superioarã (am propus pânã în prezent
numai note de 10 ºi 9).

2. Lucrez cu studenþii din momentul în
care îºi exprimã opþiunea, îi informez
asupra modului cum se întocmeºte o
lucrare, le indic bibliografia fundamentalã
ºi eventual bibliotecile ºi instituþiile în care
poate fi consultatã, în raport de tematica
abordatã, le atrag atenþia asupra proble-
melor de bazã ce urmeazã a fi tratate, apoi
discut cu ei, dupã 2-4 sãptãmâni planul pe
care l-au întocmit ºi bibliografia completã
a lucrãrii.

3. Momentul urmãtor (al treilea) este
corectarea lucrãrii întocmite ºi discutarea
problemelor tratate, însoþitã de indicaþii
asupra retuºurilor ºi completãrilor necesare.

Ultimul moment este cel al întocmirii
referatului asupra lucrãrii în formã
definitivã.

Nu cred cã anul acesta studenþii noºtri
vor avea o ºansã în plus, având în vedere
cã ei vor da examen tot la alte instituþii de
învãþãmânt superior, cu profesorii de acolo.

4. Procesul opþiunii este unul complex.
În orice caz, eu mã strãduiesc sã procedez
în aºa fel, încât studenþii sã îndrãgeascã
aceastã materie ºi sã-ºi aleagã tema de aici.

Uneori studenþii îºi aleg teme de drept
internaþional în timpul anului III, când se
predã cursul, dar în cele mai multe cazuri
în anul IV, când trebuie sã pregãteascã teza.

Prof. univ. dr.
Dorin CLOCOTICI,

decanul Facultãþii de Drept,
Constanþa

1. În acest capital de experienþã se înscriu
examenele organizate pânã în prezent pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret Constanþa
la Universitatea de stat Ovidius Constanþa,
la care am participat în fiecare an în calitate
de preºedinte sau de vicepreºedinte.

2. Fiecare student este reprezentat de
conducerea facultãþii la câte un cadru di-
dactic titular de curs, care este desemnat
îndrumãtor al lucrãrii de licenþã.

Se discutã, analizeazã ºi hotãrãºte, în
cadrul întâlnirilor repetate dintre fiecare stu-
dent ºi coordonatorul ºtiinþific, asupra
tematicii, conþinutului, formei fiecãrei lucrãri,
asigurându-se ºi folosirea corespunzãtoare a
legislaþiei româneºti ºi comunitare, a doctrinei
ºi jurisprudenþei din România, Uniunea
Europeanã ºi din spaþiul american.

3. Întâlnirile periodice cu studenþii, în
fiecare lunã, oferã prilejul analizãrii stadiului
pregãtirii lucrãrilor, problemele care apar ºi
apoi se organizeazã dezbateri ale acestor
situaþii în cadrul fiecãrei ºedinþe de consiliu.

4. În cadrul celor nouã cercuri de studiu
ale studenþilor (care funcþioneazã cu
regularitate, sub conducerea titularilor de
curs), studenþii sunt îndrumaþi în a-ºi alege
teme de cercetare ºi apoi sunt ajutaþi ºi
îndrumaþi pentru întocmirea unor referate.

Studenþii cei mai merituoºi continuã ºi în
anii urmãtori cercetarea asupra temei iniþiale,
sigur, cu o lãrgire a ariei de investigare,
informare ºi finalizarea lor prin redactarea
unor referate tot mai concludente (þinând
seama de doctrinã, jurisprudenþã ºi evoluþia
legislaþiei româneºti ºi a celei comunitare).

Parte dintre lucrãrile de licenþã, anume
cele mai bune, sunt cele care au fost realizate
în condiþiile menþionate ºi în mod progresiv,
în cadrul cercurilor de studii studenþeºti.

Ceilalþi studenþi sunt îndrumaþi încã din
anul al III-lea sã se orienteze asupra temelor
pe care le preferã, fiind ºi îndrumaþi asupra
alegerii temei.

Din aceste momente începe practic
pregãtirea demersului de cercetare ºtiinþificã
realizat de studenþi, care se concretizeazã în
lucrarea de licenþã.

5. Exemplele cele mai concludente sunt
chiar rezultatele foarte bune obþinute de
majoritatea studenþilor noºtri la examenele
anterioare de licenþã (rezultate pe care le-
am comunicat conducerii Universitãþii
Spiru Haret) ºi bune rezultate obþinute de
absolvenþii în cadrul activitãþilor
profesionale pe care le desfãºoarã în
prezent în calitate de avocaþi, judecãtori,
procurori, preparatori ori asistenþi
universitari etc.

Zi de zi, cartea ºi computerul asigurã buna pregãtire a studentului
la Universitatea Spiru Haret
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Prof. univ. dr. Elena Bãlan:
� Excelenþã, în primul rând, aº vrea sã vã urez bun venit în

Universitatea noastrã, aici, la sediul Facultãþii de Drept ºi la cel al
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine. În acelaºi timp, aº vrea sã vã
mulþumesc pentru cã aþi acceptat invitaþia Televiziunii România de Mâine
pentru a face un schimb de idei ºi pentru a vã exprima pãrerile cu privire
la unele probleme actuale de mare interes. E bine ºtiut cã relaþiile dintre
Spania ºi România (mã refer la relaþiile diplomatice, economice, politice,
culturale) s-au dezvoltat de-a lungul a 100 de ani, cu o scurtã întrerupere
de aproape 20 de ani, ca o consecinþã a rãzboiului civil din Spania. Din
aceastã perspectivã, am dori sã aflãm pãrerile dvs. cu privire la stadiul
actual al relaþiilor diplomatice între Spania ºi România.

Ambasadorul Spaniei, Excelenþa Sa Jesús Atienza Serna:
� În primul rând, þin sã vã mulþumesc pentru invitaþie, precum ºi

pentru cuvintele calde, adresate mie. Consider o onoare ºi îmi exprim
satisfacþia cã am ocazia sã mã adresez telespectatorilor acestui post de
televiziune. Deºi înþeleg în mare, regret cã nu mã pot adresa cu suficientã
fluiditate în limba românã. Sper ca înainte de a mi se termina misiunea
în România, urmãtoarea întrevedere sã aibã loc aici, în limba românã.
Referitor la relaþiile dintre Spania ºi România: nu mã voi întoarce mult
în istorie, aceasta fiind una dintre ambiþiile ambasadorilor de a cãuta
conexiuni în trecut. Eu mã voi referi doar la ultimii 12 ani, pentru cã îi
consider cei mai semnificativi din punctul de vedere al României
moderne, al României angajate în democraþie, în democraþia europeanã,
cu toate implicaþiile ei. Relaþiile noastre au cunoscut douã etape, cu
unele suiºuri ºi coborâºuri. Am demarat în forþã la începutul anilor �90,
Revoluþia din �89 trezind un extraordinar entuziasm în Spania, ceea ce
a dus la un numãr important de vizite ºi schimburi politice, reuºind
chiar sã creãm un cadru juridic privilegiat între cele douã þãri, printre
care ºi un Tratat de prietenie ºi cooperare între Spania ºi România; un
asemenea tratat am semnat doar cu câteva þãri din lume.

Dar, începând cu anii �96, �97, relaþiile noastre au început sã
lâncezeascã, poate ºi pentru cã nu erau susþinute de o bazã economicã.
Era doar un simplu impuls politic. Apoi am avut o perioadã de relativã
rãcire sau îngheþare a relaþiilor. Dar am revenit. Cred cã anul trecut am
stabilit o etapã nouã în relaþiile noastre, o relansare a acestora, care au
coincis cu vizita Premierului Aznar la Bucureºti, precum ºi cu vizita în
Spania a Preºedintelui Ion Iliescu, a miniºtrilor agriculturii ºi integrãrii
europene, în Spania. Cred cã la sfârºitul anului trecut, relaþiile noastre
au cãpãtat un nou contur, o imagine ambiþioasã pentru ambele þãri.

Acum, începem 2002, care aº vrea sã fie anul consolidãrii acestor
relaþii. Totodatã, Spania are ºansa Preºedinþiei Uniunii Europene care
poate ajuta ambele þãri sã lucreze împreunã în aceastã perioadã crucialã
pentru România, dar crucialã pentru Uniunea Europeanã ºi, totodatã,
pentru relaþiile dintre cele douã þãri. Îmi pun mari speranþe cã într-un an
sau doi vom reuºi ca relaþiile dintre România ºi Spania sã se ridice la
nivelul corespunzãtor celor douã þãri, adicã dimensiunilor, istoriei ºi
relaþiilor lor culturale ºi sociale.

Prof. univ. dr. I.D. Bãlan:
� Excelenþã, vrând sã abordãm ºi unele probleme de ordin cultural,

vã cer permisiunea sã fac un foarte succint istoric pentru a defini cadrul
în care s-au desfãºurat aceste relaþii dintre cultura românã ºi cultura
spaniolã. Este necesar, ºi pentru noi, dar mai cu seamã pentru
telespectatorii noºtri, pentru care aº vrea sã reamintesc, aºa cum s-a
spus pânã acum ºi în discuþia pe care aþi avut-o cu domnul rector,
profesorul Aurelian Bondrea, cum aþi mãrturisit ºi aici, cã relaþiile
culturale spaniolo-române au rãdãcini foarte îndepãrtate în timp. Îmi
face plãcere sã reamintesc faptul cã, la sfârºitul secolului al XVI-lea ºi
începutul secolului al XVII-lea, unul dintre cei mai iluºtri domnitori
români, Mihai Viteazul, care a realizat prima unire a tuturor provinciilor
româneºti, la 1600, se afla în corespondenþã cu regele Spaniei, Filip al
III-lea, solicitându-i ajutorul pentru luptele care urmau sã fie duse cu
otomanii. Ceea ce ne bucurã pe noi foarte mult ºi cred cã lumineazã
optimist discuþia noastrã este faptul cã unul dintre cei mai strãluciþi
dramaturgi ai Europei, foarte jucat pe toate scenele lumii, Lope de Vega,
l-a avut ca personaj, într-una din piesele sale, tocmai pe Mihai Viteazul.
Deci, relaþiile încep devreme, continuã pe urmã, se fac traduceri, nu
întotdeauna direct din spaniolã, ci prin intermediul limbii latine sau
franceze. Au fost traduse operele tuturor figurilor ilustre ale culturii
spaniole, nu mai vorbesc de faptul cã întemeietorul ºcolii în limba
românã, Ion Eliade Rãdulescu, ºi-a fãcut o mândrie din a traduce în
româneºte Don Quijote de la Mancha a lui Cervantes. Un contemporan
de al lui Kogãlniceanu, care a jucat un rol politic excepþional în fãurirea
României moderne, în Revoluþia de la 1848, în Unirea Principatelor în
1859, a fãcut, cred, prima vizitã, om de mare, uriaºã culturã în Spania ºi
a scris o carte, Notiþe spaniole, însemnãri spaniole. Dupã el a fost aºa-
numitul rege al poeziei româneºti Vasile Alecsandri, care a scris la un
concurs o poezie, Cântecul gintei latine, care a fost premiatã la
Montpellier, la concursurile care se fãceau între þãrile de limbã latinã.
Au fost oameni, cum a fost Vizante, care ºi-a dat o tezã de licenþã, la
Madrid, la sfârºitul secolului al XIX-lea; apoi aº vrea sã remarc un sen-
timent de recunoºtinþã pentru Spania, care a gãzduit într-o vreme tristã,
pentru istoria noastrã contemporanã, personalitãþi dintre cele mai ilustre.
Un poet dintre cei mai importanþi din perioada interbelicã a fost, de pildã,
Aron Cotruº, care colabora la revista Insula, a fost apoi Busuioceanu,
un mare lingvist, numeroase alte personalitãþi de primã mãrime, care au
trebuit sã-ºi pãrãseascã þara de spaima cenzurii ºi a tribunalelor
comuniste, ºi în Spania ºi-au gãsit a doua lor casã. Acolo, de pildã,
Aron Cotruº a scris o splendidã epopee, din nefericire, la noi, aproape
necunoscutã Rapsodia Ibericã, în care a fãcut o istorie paralelã a Spaniei
ºi a României, în versuri, a scris-o în spaniolã direct ºi versiunea nu a
tradus-o, ci a fãcut o versiune în românã. Deci, avem foarte multe puncte
de contact, s-au tradus cele mai de seamã opere din literatura spaniolã
la noi: dramaturgie, prozã, filosofie, au avut un mare ecou cãrþile lui
Ortega y Gasset, ale lui Unamuno, care au influenþat mari personalitãþi
ale culturii române din perioada interbelicã. S-au fãcut, de asemenea,
traduceri în spaniolã, deci, avem multe puncte de contact, îngãduiþi-mi sã
nu fiu didact, dar sã repet douã-trei puncte de reper: mai întâi, ca douã
popoare romanice, unul aºezat în extremitatea vesticã a Imperiului Roman,
celãlalt în extremitatea esticã a Imperiului Roman, dupã 1054, dupã marea
schismã, unul popor creºtin, dar romano-catolic, spaniolii; noi, popor creºtin,
dar ortodox, cu toate consecinþele care decurg pentru etnopsihologia celor
douã popoare din aceastã realitate. Deci, Excelenþã, aº putea sã enumãr
multe asemãnãri; când am vizitat, de pildã, un muzeu de la San Sebastian
cred cã era, am rãmas uimit sã vãd un muzeu etnografic în care am identificat,
punct cu punct, piese pe care le întâlneºti la noi în unele muzee de etnologie,
de culturã popularã, pe care le întâlneºti la noi în Munþii Apuseni. De altfel,
unul dintre iluºtrii scriitori, chiar ºi poet, a fost sub pseudonimul Ervin, cel
care a scris prima Histoire de la Langue Roumaine, tipãritã la Paris; Ovid
Densuºianu, un mare folclorist, cel care a fãcut folclor comparat, a predat
un curs universitar de câþiva ani despre aceste similitudini. Deci, nu vreau
sã le mai înºir. Excelenþã, cu astfel de asemãnãri ºi înrudiri, dar cum am
vãzut ºi cu unele deosebiri, aºa cum a reieºit ºi din discuþia pe care aþi avut-o
cu domnul rector, suntem siguri neamuri, de sânge chiar, ºi neamuri de
sânge ºi spiritualiceºte, de aceea m-au bucurat foarte mult solicitudinea cu
care domnia voastrã vede aceste relaþii dintre cele douã popoare ºi, mai cu
seamã, perspectiva optimistã pe care aþi deschis-o.

Ambasadorul Spaniei:
� Mulþumesc, domnule profesor, trebuie sã recunosc cã mã simt

puþin complexat, nu atât ca ambasador, cât ca spaniol, datoritã referirilor
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bogate din domeniul istoriei pe care le-aþi fãcut, ceea ce demonstreazã
cã românii au avut o vocaþie mult mai universalistã, mai latinistã decât
am avut noi, spaniolii. Mi-aþi vorbit de punctele de contact care s-au
stabilit în ultimii 500 de ani, de cele mai multe ori fiind vorba de români
interesaþi de cultura ºi civilizaþia occidentalã, interesaþi în a recupera
propria lor identitate istoricã ºi care au gãsit unele conexiuni cu Spania.
Este normal ca toate acestea sã se fi produs în Secolul de Aur Spaniol,
secolul al XVI-lea, cu Lope de Vega, Cervantes, când apare interesul
românilor de a stabili relaþii diplomatice cu Filip al III-lea. Este probabil
momentul în care Spania devine þara cea mai europeanã. Este interesant
cum aceastã proiecþie europeanã a Spaniei ºi proiecþia universalistã a
României sunt cele care determinã ca în acel moment sã se stabileascã
cele mai multe puncte de contact.

Ulterior, Spania, datoritã decãderii sale economice ºi a dificultãþilor
cu America Latinã, se retrage din Europa; mai ales o datã cu problemele
avute cu Þãrile de Jos, Spania se retrage un pic din Europa ºi, deci,
pierde oarecum contactul cu ea. Acesta se va relua, aºa cum aþi menþionat
cã spunea José Ortega y Gasset ºi Unamuno, spre sfârºitul secolului al
XIX-lea, când în Spania apare miºcarea de regenerare, care cãuta
recuperarea Spaniei prin întoarcerea la relaþiile ei cu Europa. Este
momentul în care spaniolii de la sfârºitul secolului al XIX-lea, filosofii
ºi scriitorii inventeazã cuvântul europenizare.

Prof. univ. dr. Elena Bãlan:
� În mod special, Generaþia de la 1898.
Ambasadorul Spaniei:
� Aºa apare ideea de modernizare a Spaniei, trebuia sã se realizeze,

de fapt, prin procesul de europenizare. Atunci a apãrut un grup, format
din Unamuno, Maeztu, care susþineau procesul invers: de spaniolizare a
Europei. Dar nucleul principal al miºcãrii susþinea europenizarea Spaniei,
prin Ortega y Gasset, cel care a transformat aceastã idee în linia directoare

a gândirii sale politice. El a afirmat cã Spania este problema, iar Europa
este soluþia. Aceastã tradiþie europeanã, cu unele fluctuaþii, s-a menþinut
de-a lungul acestui secol ºi s-a realizat o datã cu intrarea în Uniunea
Europeanã. Acesta este momentul în care Spania gãseºte echilibrul între
spaniolizare ºi europenizare, moment în care putem, cu adevãrat, sã ne
simþim fãrã complexe spanioli ºi în acelaºi timp europeni. Cred cã sub
acest aspect existã un paralelism cu România. România, ca ºi Spania, a
avut un sentiment de rupturã de Europa, mai ales faþã de lumea latinã,
sentiment întãrit de consecinþele celor douã rãzboaie mondiale ºi ale
impunerii regimului comunist; în prezent, România încearcã sã-ºi
recupereze fiinþa istoricã cu ºansa de a redeveni România, ºi cu cât va fi
ea însãºi, cu atât va fi o Românie mai europeanã. Acesta este momentul
în care cele douã þãri pot sã stabileascã noi relaþii culturale mult mai
ample, nu numai la nivelul schimburilor de profesori sau bursieri, ci ºi o
relaþie culturalã mult mai profundã. Este interesant cã informaþiile despre
România ne-au parvenit prin intermediul Franþei. Parisul a fost puntea
de legãturã între România ºi Spania. Atât spaniolii, cât ºi francezii au
perceput România ca pe o þarã de elite, de intelectuali de o înaltã þinutã
ºi recunoscutã valoare. Cioran sau Mircea Eliade sunt douã figuri pe
care orice persoanã de nivel mediu le cunoaºte. Lumea elitelor culturale
spaniole considerã cã România este o þarã cu o bazã culturalã
extraordinarã. În aceastã privinþã aþi câºtigat foarte mult, pentru cã
imaginea culturalã a României în Spania, prin  intermediul muzicienilor,
a dramaturgilor sau filosofilor, este o imagine cu adevãrat extraordinarã.
Acum chiar putem clãdi edificiul relaþiilor culturale pe o bazã sãnãtoasã
ºi solidã.

Prof.univ.dr. Constantin Vlad:
� Excelenþã, cu îngãduinþa dumneavoastrã, aº extinde puþin planul

relaþiilor dintre România ºi Spania.
Aº profita de prezenþa dv. binevoitoare aici (sigur, mã gândesc cã

imediat o sã credeþi, o sã vã întreb ce ºanse are România? Dacã veþi
vrea sã vorbiþi despre acestea vã vom aprecia) ºi v-aº întreba altceva: ce
credeþi despre reforma internã a UE, despre reforma instituþionalã. Pe
noi ne intereseazã în ce lume ne vom integra mâine? Va fi o confederaþie
de state, va fi o federaþie de state naþiuni, cum propun de pildã francezii,
sau va fi o federaþie în care statele vor deveni un fel de landuri, cum
propun germanii? Credeþi cã acest proces de adaptare a UE, din punct
de vedere instituþional, va fi un succes? Aceasta ne intereseazã tocmai
din perspectiva integrãrii noastre, a ºanselor noastre de integrare.

Ambasadorul Spaniei:
� Când o þarã îºi asumã preºedinþia Uniunii Europene ºi se stabilesc

niºte obiective politice cu scopul de a soluþiona unele dosare ale Uniunii
Europene, acea þarã îºi pune problema de a-ºi încheia misiunea cu o
imagine favorabilã, de buni manageri ai problemelor Uniunii Europene,
pe parcursul celor 6 luni de preºedinþie.

Aceasta a fost preocuparea noastrã în �89, precum ºi în �95, cu ocazia
celei de a doua preºedinþii, ºi este principala noastrã preocupare în acest
moment, adicã prioritatea prioritãþilor.

De data aceasta, trebuie sã gestionãm cele 530 de probleme de pe
agenda Uniunii în cele 33 de comisii ordinale (asta la Bruxelles ºi în
Luxemburg), iar în Spania trebuie sã organizãm trei întâlniri la nivel de
prim-miniºtri, 41 de reuniuni ministeriale ºi 191 reuniuni cu înalþi
funcþionari. Este o provocare spectaculoasã, dar cred cã le vom duce pe
toate la bun sfârºit. Reformele interne ale Uniunii Europene reprezintã
nucleul central al preocupãrilor tuturor liderilor europeni, în acest mo-
ment, adicã: încotro se îndreaptã Uniunea Europeanã sau încotro ducem
Uniunea Europeanã? Problema adaptãrii Uniunii Europene la cele 25
de þãri, sau chiar 30 peste puþin timp, este o provocare deosebitã. Cred
cã este vorba de posibilitatea de a face faþã unei schimbãri, care oricum
ar fi trebuit sã se producã, pentru cã în ultimii ani s-a vorbit de o anumitã
pierdere a sensului identitãþii omului simplu, a cetãþeanului european,
cu acest proiect european. Înainte de integrarea noilor þãri în Uniune a
existat o dezbatere internã cu privire la direcþia spre care se îndreaptã
Uniunea Europeanã. S-a emis pãrerea cã instituþiile Uniunii Europene
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nu funcþionau bine ºi, astfel, opinia publicã se îndepãrta de subiect. O
datã cu lãrgirea Uniunii Europene se pune în discuþie direcþia în care
vrem sã se îndrepte Europa. Cele mai multe þãri sunt de pãrere cã trebuie
sã se realizeze o apropiere pragmaticã ºi realistã. Am convingerea cã
dezbaterile care au loc acum sunt mai deschise ºi aici pot fi exprimate
toate opþiunile, deºi cele realiste vor fi mai puþine la numãr decât se
aºteaptã oamenii de specialitate. Se poate trece de la ideea de
Confederaþie, la cealaltã extremã, adicã de a menþine Uniunea Europeanã
aºa cum este acum, cu unele reglementãri de îmbunãtãþiri, pentru a o
face mai eficace. Nu vã pot spune încotro se îndreaptã Uniunea
Europeanã, dar vã pot spune care este poziþia guvernului spaniol. Acesta
susþine o reformã ambiþioasã, realistã, rãmânând, totodatã, cu picioarele
pe pãmânt, cum se spune. Luând în calcul toate elementele fundamentale,
poziþia noastrã, a spaniolilor, este cã Uniunea Europeanã nu trebuie sã
se transforme într-un super-stat sau într-o Europã a birocraþilor ºi nici
sã rãmânã la nivel de piaþã comunã, adicã o Europã a comercianþilor.

Vrem sã respectãm principiul de bazã ºi anume, pãstrarea identitãþii
naþionale a diferitelor state care compun Uniunea Europeanã.

Se poate merge ºi mai departe, îmbunãtãþind funcþionarea instituþiilor
Uniunii Europene; Comisia acesteia ar putea fi întãritã; poate fi reformat
Consiliul; Parlamentele naþionale ar putea avea un rol mai mare ºi sã
intervinã direct, influenþând mersul Uniunii Europene. Totodatã,
Parlamentul european ar putea avea o mai largã reprezentativitate.
Trebuie mers pe linia europenizãrii ºi în cel de al treilea element: justiþia.
Jurisdicþia internã a fiecãrei þãri trebuie sã devinã o problemã comunitarã.
Suntem pentru întãrirea politicii externe, de securitate, de apãrare, acordând
o mai mare importanþã Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene. Credem
cã în foarte multe domenii poate fi îmbunãtãþitã eficienþa Uniunii Europene.
Determinând o mai mare transparenþã a instituþiilor europene, cetãþenii
Europei îºi pot redobândi entuziasmul pentru Uniunea Europeanã, desigur,
fãrã a schimba în profunzime principiile care stau la baza creãrii Uniunii
Europene, ºi anume: principiul cooperãrii, al solidaritãþii ºi, fireºte, al
identitãþii naþionale a þãrilor componente. N-aº împãrtãºi teama unora,
evocatã aici de domnul profesor Bãlan, cu privire la pierderea identitãþii
naþionale.

Asta nu se poate întâmpla. Sunt de acord cu domnia sa cã o Europã în
care þãrile componente ºi-ar pierde limba, identitatea naþionalã, n-ar fi
Europa la care cu toþii ne gândim. Ar fi cu totul altceva. Eu nu cred cã
intrând în Uniunea Europeanã  s-ar ºterge amprenta istoricã, tradiþiile, tot
ceea ce face ca Europa sã fie Europa. Cred cã se merge în direcþia pãstrãrii
identitãþii naþionale. Mai degrabã m-aº întreba dacã n-ar fi mai bine sã
pierdem cu toþii câte puþin din identitatea noastrã naþionalã pentru a ne

integra ºi mai mult în Europa. Se observã chiar în evoluþia Uniunii
Europene care, pe ansamblu, progreseazã, cã mai sunt þãri care spun: stop,
pânã aici! Ceea ce frâneazã procesul de consolidare a Uniunii Europene.

Nu resimt aceastã teamã tocmai pentru cã experienþa Spaniei, în
acest sens, în cei 16 ani de când e membrã a Uniunii Europene, a dovedit
cã noi am devenit ºi mai spanioli. Având aceastã certitudine, legãturile
noastre cu America Latinã au devenit ºi mai strânse decât înainte de a
intra în Uniunea Europeanã. În preajma intrãrii noastre în Uniunea
Europeanã, în Spania a avut loc o dezbatere, având ca temã destinul pe
care urma sã-l aibã Spania: adicã, sã intre în Uniunea Europeanã sau sã-
ºi strângã legãturile cu America Latinã, ori cu þãrile vecine,
mediteraneene ºi africane? Ulterior, ne-am dat seama cã, fiind o falsã
problemã, puteam foarte bine sã îmbinãm cele douã aspecte: sã ne
integrãm în Europa, fiind una dintre þãrile cele mai integraþioniste ºi, în
acelaºi timp, sã îmbunãtãþim relaþiile cu America Latinã.

România are un element în plus, elementul strict cultural ºi, de aceea,
România, ca þarã latinã, aflatã în sud-estul Europei, trebuie sã intre în
Uniunea Europeanã. Este nevoie de prezenþa ei în Uniune, pentru a
îmbogãþi ºi a întãri subidentitatea latinã. Când România va intra în Uniunea
Europeanã, îºi va îmbogãþi identitatea culturalã, prin relaþiile fructuoase
pe care le va avea cu Spania, Portugalia, Franþa, Italia. Intrarea în UE va
fi pentru România cel de-al doilea moment de independenþã ºi renaºtere.

Prof.univ.dr. I.D. Bãlan:
� Pe mine mã bucurat foarte mult punctul de vedere al Excelenþei

Voastre, domnule ambasador, ºi vreau sã vã mãrturisesc cã într-o
arie foarte întinsã dintre intelectualii români este acceptat acest punct
de vedere, dar cu aceeaºi sinceritate trebuie sã vã mãrturisesc cã
sunt ºi grupuri mai restrânse de oameni care, aºa cum spunea Domnia
Voastrã, entuziasmaþi de UE, vorbesc de Europa fãrã identitãþi
naþionale. Ceea ce mi se pare absurd, e ca ºi cum ai vorbi de o pãdure
fãrã copaci, pãdurea nu poate exista dacã nu sunt arbori, ºi mi se
pare foarte periculos un asemenea puncte de vedere ºi pentru noi,
care vrem sã intrãm în UE, ºi pentru UE. Au trecut 2000 de ani ºi
românii nu ºi-au pãrãsit identitatea, limba, religia, cultura etc. ºi nici
nu cred cã dintr-o datã trebuie sã intri dezbrãcat, lãsând deoparte tot
ceea ce 2000 de ani au sãdit în sufletul tãu, identitatea, limba ta. Un
poet român spunea cã limba este primul mare poem al unui popor.
Acesta a fost ºi un mare diplomat. Limba este, într-adevãr,  primul
mare poem al unui popor. Sigur, este necesarã o limbã de mare
circulaþie, toatã lumea recunoaºte acest lucru, dar acceptând limbi
de mare circulaþie prin ignorarea limbilor unor popoare mai mici din punct
de vedere demografic este ºi o pierdere. Nu se poate face lingvisticã
romanicã dacã ignori specialitatea limbii române ºi mergi numai pe
portughezi, pe spanioli, pe francezi, italieni ºi alþii, fiindcã aceste
condiþii proprii ale noastre, ca popor latin, înconjurat de popoare
slave, au pãstrat o anumitã specificitate, foarte elogiatã de toþi lingviºtii
serioºi ai lumii, de la marile universitãþi americane, franceze,
italieneºti, sovietice Cum ºi-a reprezentat acest popor lumea, relaþia
lui cu timpul, ca spaþiul, cu Dumnezeu, asta trebuie sã intereseze,
asta trebuie sã duci, dupã mine, în patrimoniul culturii europene,
pentru cã nu existã cultura europeanã decât compusã din culturile,
cum spuneþi Excelenþa Voastrã, ale popoarelor cu identitate proprie.

Prof.univ.dr. Constantin Vlad:
- Excelenþã, ce se va întâmpla la Praga, la toamnã? Vã asigur cã cei

care ne urmãresc acum în România aºteaptã o pãrere a dv. Sunt convins
cã toatã lumea cunoaºte poziþia guvernelor, sunt convins cã toatã lumea
ºtie cã deciziile încã n-au fost luate, dar ca diplomat cu experienþã, ca
om care sunteþi în România de o vreme, ca om care vedeþi NATO nu
numai prin prisma laturii sale nordice, ci ºi a laturii sale sudice,
mediteraneene, care în momentul de faþã, este  incompletã, Excelenþa
Voastrã poate sã ne spunã mai multe. Sã ºtiþi cã, în România, peste 90%
din populaþie sprijinã integrarea în NATO. Este un caz unic în Europa
de rãsãrit ºi exprimã convingerea acestui popor cã locul nostru este acolo,
vedeþi cum ne comportãm noi vis-a-vis de campania internaþionalã, de

coaliþia internaþionalã împotriva terorismului, acþionãm ca un stat de
facto membru al NATO. E concretizarea aceloraºi convingeri. Credeþi
cã sunt ºanse?

Ambasadorul Spaniei:
� Vorbind de ºansele României de a intra în UE, aº putea spune cã

are ºanse mari.
Vorbind, însã, de certitudini, mi-e greu s-o fac. Dacã aº putea sã

prevãd viitorul cu certitudine, mi-aº pãrãsi cariera diplomaticã ºi m-aº
apuca de ghicit.

Cred cã România a fãcut paºi importanþi, în ultimii ani, pentru a îndeplini
criteriile de integrare în NATO ºi UE. Unele realizãri sunt palpabile, altele
sunt greu de mãsurat. Procesul de restructurare se realizeazã în continuare
cu criteriile stabilite de Uniunea Europeanã. Stã în puterea experþilor militari
de a scurta acest proces de restructurare. Impresia asupra ultimelor rapoarte
aratã cã lucrurile merg bine în acest sector.

Alte aspecte pot fi mãsurate cu un oarecare grad de subiectivitate,
însã criteriile politice ºi cele economice sunt mai greu de apreciat. Este
important dacã puterea judecãtoreascã are sau nu autonomie, dacã este
sau nu independentã, în ce mãsurã existã corupþie, care sunt realitãþile
cu minoritãþile, dacã economia de piaþã este sau nu funcþionalã, în
adevãratul sens al cuvântului. Toate aceste elemente vor fi analizate în
totalitatea lor, probabil, la toamnã, când va avea loc dezbaterea asupra
þãrilor candidate la aderare. Despre realizãrile României pânã în prezent,
privind aspectele tehnice din domeniul militar, ultimul Raport al UE
recunoaºte progresele obþinute în domeniul politic ºi în cel economic,
precum ºi în planurile de reformã, legislative ºi instituþionale, propuse
de guvern. Totodatã, golul strategic din sud-estul Europei ar fi normal
sã fie acoperit prin antrenarea României ºi a Bulgariei, alãturi de Grecia
ºi Turcia, legându-le astfel de centrul Europei.

Dacã în lunile care urmeazã, guvernul român realizeazã aceste
planuri de îndeplinire a criteriilor impuse, ºi dacã în octombrie, Comisia
UE face o evaluare pozitivã a reformelor politico-economice din
România, cred cã România are foarte multe ºanse de a fi invitatã
sã adere.

În ceea ce priveºte poziþia Spaniei, noi de la început am susþinut cã
România trebuie sã intre în NATO ºi vom continua sã o susþinem.

Dar aceasta este o decizie colectivã, de la care nu se poate eschiva,
lãsând cea mai importantã hotãrâre pe seama celorlalþi. Sigur, este o
decizie de consens, dar cred cã ºansele României sporesc pe zi ce trece.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� Este bine ºtiut cã Spania ºi România au semnat, printre altele, ºi

un Acord de colaborare în domeniul învãþãmântului, inclusiv un Pro-
gram de aplicare a acestuia pentru anii 1999-2002, în care cred cã dv.
sunteþi foarte implicat. Aº vrea sã concretizaþi care este pãrerea dv. cu
privire la aceastã colaborare ºi, mai ales, dacã credeþi cã Universitãþile
particulare sunt incluse în acest program de colaborare. A doua provocare
ar fi sã ne spuneþi dacã aveþi o viziune optimistã, în privinþa unor viitoare
schimburi, a acordãrii de burse studenþilor, cadrelor didactice tinere,
atât din învãþãmântul superior, cât ºi din cel preuniversitar.

Ambasadorul Spaniei:
� Mai întâi, trebuie sã fac o precizare: pentru noi nu conteazã dacã

sunt universitãþi de stat sau particulare. Totul depinde de bugetul nostru
de stat. Ideea de bazã este cã nu poate fi discriminatã o universitate
particularã, pentru simplul fapt cã este particularã.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� Pânã acum au fost discriminate pentru cã foarte puþini studenþi,

absolvenþi sau cadre didactice s-au bucurat de o bursã în Spania, nici
mãcar pentru o lunã.

Ambasadorul Spaniei:
� Este posibil sã se fi fãcut o discriminare, poate pentru cã noi n-

am dispus de suficiente mijloace materiale pentru a intensifica acest
tip de schimburi. Acesta a fost unul din motivele pentru care s-au
redus fondurile ºi pentru universitãþile cu tradiþie, care aveau programe
în derulare. În viitor n-avem motive sã discriminãm universitãþile care
sunt recunoscute în sistemele de învãþãmânt din cele douã þãri. Impor-
tant este sã existe astfel de schimburi ºi am dori sã fie un numãr cât
mai mare posibil. În aceastã privinþã, avem douã cãi de urmat: una,
strict bilateralã, care sper sã se extindã în urmãtorii 2-3 ani; cealaltã,
paralelã cu adâncirea relaþiilor politice ºi, mai ales, economice, temã
la care n-am fãcut referiri cu prilejul acestei dezbateri, dar care cred
cã sunt de mare viitor. Pe aceste douã cãi vor creºte fondurile ºi se vor
extinde aceste schimburi. Se deschide extraordinara perspectivã a
integrãrii României în Europa, când relaþiile dintre studenþi ºi
universitãþi vor cunoaºte o creºtere semnificativã, iar facilitãþile de
contacte vor cunoaºte o schimbare �copernicanã�, desigur, ne referim
la o perioadã de cel puþin 5 ani. Sper sã acoperim golul creat în ultimii
cinci ani, intensificând relaþiile bilaterale ºi am convingerea cã acesta
se va realiza foarte curând.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� Excelenþã, aþi vorbit atât de frumos ºi de convingãtor despre

Europa, despre România, despre perspectivele româneºti, v-aº ruga
respectuos sã nu uitaþi pânã la sfârºitul discuþiei noastre sã ne spuneþi ºi
impresia dv. despre Universitatea Spiru Haret.

Ambasadorul Spaniei:
� Recunosc cã Universitatea Spiru Haret m-a surprins în mod foarte

plãcut, pentru cã auzisem vorbindu-se de aceastã universitate, vãzusem
publicitate în ziare, dar nu aveam o idee clarã asupra Universitãþii Spiru
Haret, care, repet, m-a surprins foarte plãcut.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� Dar n-aþi vãzut decât o micã parte din ceea ce reprezintã baza

materialã a Universitãþii Spiru Haret. Aþi cunoscut, în direct, ºi un produs
al Universitãþii noastre, tânãra profesoarã care traduce acum este una
din absolventele noastre.

Ambasadorul Spaniei:
� Felicitãri atât ei, cât ºi dumneavoastrã!
Prof. univ. dr. Elena Bãlan:
 � Aþi afirmat cã n-a fost atinsã tema schimburilor comerciale,

precum ºi cea a investiþiilor spaniole în România.
Ambasadorul Spaniei:
� Cred cã aceasta e vocaþia mea, orientatã spre aspectul comercial,

consideratã partea palpabilã a colaborãrii noastre. Aspectul economic
alimenteazã, în fapt, relaþiile culturale. În zilele noastre, este foarte greu
ca un stat sã susþinã programe culturale, fãrã sponsori. Eu încerc sã
atrag investitori în România pentru a realiza un dublu obiectiv: prezenþa
firmelor spaniole în România creeazã locuri de muncã pentru absolvenþii
de spaniolã ºi, totodatã, finanþeazã schimburile culturale între Spania ºi
România. ªi în aceastã privinþã, perspectivele sunt bune. În lunile din
urmã, am remarcat o creºtere aproape geometricã a cererilor de
informaþii, vizitele tot mai multor oameni de afaceri care plaseazã
România pe harta investiþiilor spaniole în Europa. În acest sens, avem
proiecte ample pe care le vom putea concretiza în curând.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� O primã colaborare cu Institutul Cervantes sunt filmele oferite de

Ioana Zlotescu, directoarea institutului, în care sunt prezentate momentele
spaniole care aparþin patrimoniului universal ºi sunt protejate de UNESCO.
Poate vreþi sã ne adresaþi câteva cuvinte, acum, în finalul emisiunii.

Vã mulþumim foarte mult pentru prezenþa dv. aici, la TVRM, precum
ºi pentru ideile dv. personale atât de clar exprimate.

Ambasadorul Spaniei:
� Pentru mine a fost o plãcere extraordinarã sã particip la aceastã

dezbatere lãrgitã în prezenþa dv. ºi a camerelor de luat vederi, fãrã sã ne
simþim deranjaþi de acestea. Tot ceea ce mi-þi spus îmi dã curajul sã-mi
continui munca, fãcând ca relaþiile între Spania ºi România sã atingã
nivelul cultural la care dl. profesor Bãlan fãcea referiri, fãcând o amplã
incursiune în istorie. Avem o mare rãspundere faþã de acei români ºi
spanioli care au încercat, în trecut, sã stabileascã unele contacte, în
împrejurãri dificile. Lor le suntem datori cu realizarea unor relaþii între
þãrile noastre, relaþii mai solide ºi mai bogate.

Prof.univ.dr. Elena Bãlan:
� Mulþumindu-vã încã o datã, sperãm ca Excelenþa Voastrã sã revinã

pentru a vã adresa ºi studenþilor noºtri, fie în direct, fie prin intermediul
televiziunii noastre. Vã mulþumim.
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Ch. Dickens, într-unul din romanele
sale, prezintã modelul cel mai simplu al
fenomenului destructurãrii economice,
în dubla lui calitate: de cetãþean al
þãrii care a creat economia clasicã
ºi de romancier de geniu. Îl redãm
din memorie: dacã câºtigi 19 guinee ºi
cheltuieºti 18, atunci asta înseamnã
�fericire�, dacã însã câºtigi 18 ºi
cheltuieºti 19, aceasta este chiar definiþia
�mizeriei� (cuvintele �fericire� ºi
�mizerie� aparþin marelui scriitor). Ideea
de mai sus poate fi redatã logic astfel: dacã
produsul �a� se vinde cu �a + x�, atunci
câºtigul economic este asigurat, dacã însã
produci �a� ºi îl vinzi la nivel de �a � x�,
atunci pierderile se acumuleazã ºi mizeria
e sigurã (valorile lui x exprimã doar ritmul
acumulãrii sau al destructurãrii).

Modelul de mai sus, expus sub formã
literarã sau logicã, se prezintã sub cele
mai diferite forme în economie, el
priveºte producþia meºteºugarilor, dar ºi
pe cea industrialã. Atunci însã când el
se aplicã nu unui individ sau grup, ci unei
ramuri esenþiale a industriei, consecin-
þele privesc o întreagã þarã, cãci
�destructurarea� se propagã în toate
sectoarele sociale, nu numai în economie.

Ceea ce caracterizeazã societatea
româneascã azi nu este o abatere de la
modelul amintit, ci faptul cã
destructurarea, �valoarea lui � x� a
atins, �miezul�, esenþa epocii
industriale, industria grea, faptul cã
ponderea modelului negativ este
enormã, acesta a devenit într-un fel de
ruletã diabolicã pe care se joacã soarta

unor popoare, cãci nu este vorba numai
de destructurare economicã, ci ºi de
involuþie istoricã (cel puþin pe termen
scurt) a unor popoare în ansamblu.

Dar sã urmãrim, dincolo de model,
�în real� mecanismul destructurãrii în
cazul industriei grele, mai exact al
producþiei de oþel ºi fontã.

Þãrile din UE dominã în prezent
producþia de oþel ºi fontã1. În intervalul
1986-1996, UE a produs anual între
137,5 mil. tone ºi 155,8 mil. tone, dar
potenþialul este de 190,5 mil. tone.
Exportul de oþel se face mai ales în
SUA, în Orientul Îndepãrtat ºi þãrile
EFTA. Din cauza lipsei de valutã, þãrile
din CSI au scãzut importul. Pieþe
importante au devenit Taiwan, Hong
Kong, Coreea de Sud ºi Thailanda.
Importul a scãzut ºi în þãrile din Europa
Centralã ºi de Est, de la 26,1% în 1988,
la 31,6% în anul 1993. Existã însã un
surplus de capacitãþi de producþie, fapt
determinat de: reducerea producþiei
unor industrii consumatoare de oþel;
dezvoltarea tehnologicã, care a dus la
reducerea consumurilor specifice;
îmbunãtãþirea calitãþii oþelurilor, mai
ales prin creºterea durabilitãþii;
substituþia oþelului cu alte materiale, ca
plastic, aluminiu etc.

Cu toate mãsurile de modernizare
luate, producþia de oþel a scãzut treptat ºi
nu existã nici o îndoialã cã tendinþa va
continua. La sfârºitul anului 1994, UE
avea un surplus de �capacitãþi moderne�,
cu subvenþii de stat. Formele de asistenþã
au asigurat industriilor siderurgice din
Franþa, Belgia ºi Italia, în intervalul 1976-
1982, între 1 ºi 3 miliarde de dolari pe an

pentru fiecare, în total 20 miliarde de
dolari. Firma British Steel a primit, în
perioada 1975 � 1986, subvenþii de peste
14 miliarde de dolari. Industria
siderurgicã din fosta RFG a primit, în
perioada 1980-1986, subvenþii de peste
18 miliarde de dolari. În SUA, unde
siderurgia este integral privatizatã, statul
a acordat subvenþii în valoare de 12
miliarde de dolari, în perioada 1982-1986,
iar exemplele pot continua.

*
Datele de mai sus sunt esenþiale

pentru înþelegerea modului în care a
evoluat industria siderurgicã în þãrile
avansate. În mod esenþial, ea s-a adaptat
�noii epoci�, care venea cu cerinþe de
calitate ºi cu �înlocuitori�. Criza de
�adaptare� a domeniului la noua epocã
a costat enorm ºi în þãrile occidentale,
dar a asigurat dominaþia pieþei
mondiale în ceea ce priveºte
competitivitatea.  Roadele eforturilor de
modernizare fãcute au fost culese de la
început pe piaþa liberã. În þãrile foste
comuniste; chiar dacã ar exista sumele
necesare pentru a investi (ceea ce este
greu de imaginat), tot ar rãmâne de
recuperat avansul tehnologic asigurat
de factorul timp (cca. douã decenii).

În aceste condiþii, cine ºi cum ar putea
salva industria noastrã siderurgicã, deja
supradimensionatã ºi slab adaptatã la
cerinþele pieþii mondiale? Dezindustria-
lizarea specificã domeniului devine
inevitabilã. Întrebarea este: ce se poate
salva ºi cu ce mijloace? Þinându-se seama
de spaþiile de producþie, de forþa de muncã
ºi calitatea ei, acestea pot fi încã atractive
pentru eventualii investitori. Dar þinând
seama ºi de faptul cã, oricât de scump
s-ar produce, o þarã nu se poate lipsi de
sursele proprii de producere a oþelului,
cel puþin în anumite limite.

Oricum, dezindustrializarea apare, în
contextul de mai sus, ca fiind inevitabilã.
Limitele depind de inteligenþa politicã ºi
economicã a fiecãrui stat postcomunist.
Ceea ce ar rãmâne de cercetat nu este
dezindustrializarea în sfera amintitã (ea
s-ar produce oricum), ci dacã nivelul ºi
etapele în care aceasta se produce se justifi-
cã sau nu. Lucrarea din care am preluat
datele de mai sus pune ºi ea în discuþie
fondul problemei: �Industria siderurgicã
româneascã se caracterizeazã prin existen-
þa unei supracapacitãþi de producþie,
nivelul tehnic al dotãrilor situându-se la
nivelul celor existente pe plan mondial în
urmã cu 15-20 ani�2.  Soluþia fiind
formulatã astfel: �închiderea treptatã a
secþiilor de producþie care se bazeazã pe
tehnologii învechite moral ºi fizic�3.

Soluþia, în rezumat, rãmâne
urmãtoarea: restrângerea producþiei
siderurgice, promovarea acelor unitãþi
mai moderne ºi capabile de modernizare,
competitive în sfera inovaþiei, în ideea
intensificãrii vitezei de modernizare. În
fond, aceasta este calea pe care au pornit
þãrile din UE ºi faptul acesta apare mult
mai limpede în cazul industriei meta-
lurgice, dar ºi a metalelor neferoase. �UE
deþine aproximativ 21% din producþia
mondialã a acestora din urmã, fiind
liderul þãrilor cu economie de piaþã în
acest domeniu, dar deþin numai 3% din
producþia mondialã de minereuri
neferoase ºi aproximativ 30% din totalul
cererii mondiale�. Este un exemplu de
înþelegere la timp a rolului inovaþiei de
cãtre þãrile din UE ºi de neînþelegerea
acestui fapt în þãrile fost comuniste.

*
*     *

Am analizat cazul industriei
siderurgice ºi pe cel al metalelor
neferoase, dar nici alte ramuri ale
industriei nu se prezintã mai bine, iar
concluziile rãmân aceleaºi.

*
*      *

Dezindustrializarea alertã la care
asistãm este fenomenul major, esenþa
destructurãrii sociale, el atrage dupã

DESTRUCTURÃRI ECONOMICE
Pe marginea sondajului de opinie realizat de ISOP*

Prof.univ.dr. Radu NICOLAE
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie

Director ºtiinþific al ISOP

sine: dezorganizarea unitãþilor
industriale rãmase în faza de destrãmare,
dezurbanizarea (oraºul nu mai poate da
de lucru oamenilor din numeroasele
foste oraºe industriale), dezorganizarea
oraºelor, deproletarizarea (micºorarea
numãrului de muncitori), apariþia unui
mare numãr de �oameni de prisos� (prea
puþin calificaþi pentru a produce
competitiv la nivelul tehnicii de vârf ºi
prea calificaþi pentru a produce unelte
þãrãneºti primitive, necesare în mica
gospodãrie þãrãneascã; sape, coase etc.),
exurbaþia primitivã (pãrãsirea oraºului
nu ca urmare a intrãrii în epoca
postindustrialã, ci ca urmare a întoarcerii
la începuturile epocii industriale),
detehnologizarea forþei de muncã
(emigrarea inginerilor sau transformarea
lor în simplii zilieri sau buticari),

La Fãlticeni, unde locuieºte de mai mulþi ani patriarhul artei
româneºti contemporane, au loc manifestãri omagiale.

Fãlticenii datoreazã marelui artist, nãscut aici în 1903, un
muzeu unicat în Europa. Deschis în 1975 ºi gãzduit de un
impunãtor edificiu al oraºului, muzeul reuneºte 313 sculpturi,
1.000 de desene, o bibliotecã de artã cu peste 1.500 de volume,
toate donate de marele artist. �Mulþumesc lui Dumnezeu cã m-a
ajutat sã vãd lucrãrile mele adunate într-un muzeu la Fãlticeni�
� mãrturisea maestrul anul trecut, la împlinirea vârstei de 98 de
ani. În 1999, valoarea patrimoniului Muzeului �Ion Irimescu�,
de la Fãlticeni, era estimatã la peste 100 de miliarde lei.

La mulþi ani, maestre, înconjurat de dragostea ºi
respectul poporului al cãrui vrednic fiu sunteþi!

Cel mai mare sculptor român în viaþã,
 maestrul Ion Irimescu a împlinit 99 de ani

1 Studii ºi cercetãri economice, nr. 5,6/
1998, Editura Academiei Române,
Institutul Naþional de Cercetãri
Economice, Centrul de Informare ºi
Documentare Economicã.

2 Op.cit., p. 52
3 Op. cit.. p. 56

deºcolarizarea (pentru o þarã care reia
dezvoltarea capitalistã de la început,
sistemul ºcolar este supradimensionat),
retromigraþia (deplasarea forþei de
muncã de la oraº la sat), creºterea
gradului de conflictualitate socialã,
sincronizarea imitativã cu Occidentul,
sãrãcia ºi mizeria, aflate la un nivel
necunoscut la noi în timp de pace.
Asupra acestor aspecte vom reveni.

Laborator de informaticã la dispoziþia studenþilor
Facultãþii de Sociologie - Psihologie

În imagini, artistul în atelier ºi câteva  sculpturi ce poartã semnãtura
Ion Irimescu

* Vezi Opinia naþionalã  numerele 326, 327
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Privatizarea
O percepþie realistã

Conf.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU

Exigenþe ale dezvoltãrii economice durabile

Unul din elementele cheie ale reformei
� privatizarea � a început în agriculturã, mai
precis în sistemul cooperatist din agriculturã.
Comparativ cu alte state central ºi est
europene, cum ar fi Polonia, Cehia sau
Ungaria, în România procesul de privatizare
a fost mai lent, datoritã indeciziei factorilor
politici, dar ºi dificultãþilor legate de
mentalitatea oamenilor, moºtenitã de la
regimul totalitarist. Acest lucru a fãcut ºi face
ca România sã se situeze în acest proces în
urma altor þãri din regiune, ceea ce îi
agraveazã ºi mai mult dificultãþile din
economie. Procesul de privatizare a
companiilor de stat a fost divizat în trei faze
majore: convertirea întreprinderilor de stat
în companii comerciale pe acþiuni ºi regii
autonome; alocarea cãtre cetãþenii români a
30% din capitalul companiilor comerciale
prin intermediul certificatelor de proprietate;
restul de 70% din capitalul companiilor
comerciale urma sã se vândã investitorilor
români sau strãini. Aceastã parte din
programul de privatizare a intrat în
responsabilitatea Fondului Proprietãþii de
Stat (FPS). O cotã de 40% din acþiunile care
nu erau sub incidenþa privatizãrii în masã,
au fost oferite spre vânzare, de cãtre FPS,
cetãþenilor români sau originari din
România.

Tranzacþionarea acþiunilor întreprin-
derilor privatizate se face la Bursa de
valori. Piaþa OTC (over-the-counter) a
fost inauguratã în septembrie 1996.
Legislaþia curentã permite achiziþionarea
unei pãrþi sau a tuturor acþiunilor unei
companii de cãtre un român, un strãin
naturalizat sau o persoanã juridicã
abilitatã prin lege. În 22 septembrie 1997,
Bursa de valori din Bucureºti a lansat
oficial indicele de piaþã BET, calculat ca
medie a celor mai lichide 10 acþiuni.

Eroarea fãcutã în aplicarea privatizãrii în
þara noastrã a fost aceea cã s-a considerat ºi
s-a acþionat pentru accelerarea procesului de
privatizare ca obiectiv principal pentru
relansarea economicã. Consider cã trebuia sã
se procedeze invers: sã se realizeze mai întâi
relansarea economicã ºi apoi sã se facã
privatizarea. Printre cauzele care au influenþat,
în mod esenþial, procesul de privatizare, se
aflã: lipsa capitalului intern ºi extern, blocajul
financiar, criza economicã prelungitã,

inconsecvenþele de naturã juridicã ºi politicã
(de exemplu, subvenþionarea preferenþialã a
unor firme de stat cu pierderi). Dupã opinia
premierului Adrian Nãstase, întregul proces
de privatizare nu a fost perceput ca un mijloc
de restructurare ºi reformã, ci a fost un canal
pentru a diviza, prin cele mai inadecvate
metode, centrul decizional ºi modul de
conducere a societãþilor comerciale.

Instituþia cea mai importantã angrenatã
în procesul privatizãrii a fost FPS, ca principal
deþinãtor al întreprinderilor de stat supuse
privatizãrii. Faptul cã FPS a trecut din
subordinea Parlamentului în cea a
Guvernului, a condus la reducerea
transparenþei procesului de privatizare.
Principalele probleme cu care s-a confruntat
FPS-ul au fost: 1) modificarea în etape a
cadrului legislativ, apariþia ºi persistenþa unor
necorelãri ºi lacune ale acestuia, care au impus
adaptarea ºi completarea periodicã a
programelor anuale de privatizare, precum
ºi rezolvarea unor situaþii dificile, în vederea
realizãrii acestor programe; 2) lipsa de
corelare între strategiile de dezvoltare ºi
restructurare sectorialã ºi strategiile de
restructurare a regiilor autonome; 3) diferitele
cauze care au creat dificultãþi procesului de
privatizare (atractivitatea redusã a majoritãþii
societãþilor comerciale, datoratã mãrimii,
nivelului tehnic ºi tehnologic scãzut, datoriilor
înregistrate, problemelor sociale proprii etc.;
întârzierea procesului de regularizare a cotelor
de capital social între FPS ºi societãþile de
investiþii financiare; nesoluþionarea situaþiei
terenurilor incluse în capitalul social al unor
societãþi comerciale; dificultãþile datorate
lacunelor ºi necorelãrilor cadrului legislativ
ºi cadrului instituþional; persistenþa unei
situaþii confuze privind bunurile preluate
abuziv de cãtre stat, în absenþa cadrului juridic
necesar; problemele legate de identificarea,
evaluarea ºi asumarea de cãtre cumpãrãtor a
obligaþiilor de protecþie a mediului); 4)
dificultãþile întâmpinate în derularea
programului de privatizare pe piaþa de capital.

Cadrul legal pentru reforma întreprin-
derilor de stat a fost cuprins într-o serie de
legi, dintre care cele mai importante au fost:
Legea nr. 31/1990, Legea nr. 58/1991, Legea
nr. 55/1995, cunoscutã ºi ca Legea privatizãrii
de masã. Aceasta a precizat cã accelerarea
procesului de privatizare se realizeazã prin

transferul efectiv cãtre cetãþenii români a 30%
din capitalul întreprinderilor de stat la 1 mai
1996 (restul de 70% din capitalul acestora
urma sã se vândã investitorilor români sau
strãini). Iniþial s-au constituit douã fonduri:
Fondul Proprietãþii Private (FPP), care sã
administreze cele 30% ºi Fondul Proprietãþii
de Stat (FPS), care sã administreze restul de
70% din capitalul întreprinderilor de stat.
Ulterior, doar 40% din capitalul firmelor de
stat avea sã fie transformat în acþiuni, care sã
fie oferite la vânzare cetãþenilor români.
Transferul celor 30% s-a realizat prin
schimbul certificatelor de proprietate (emise
în conformitate cu Legea nr. 5 din 1991) ºi a
cupoanelor (în conformitate cu Legea nr. 55
din 1995), în acþiuni. Valoarea unui cupon de
privatizare a fost stabilitã la ºedinþa de Guvern
din 26 iunie 1995, la 975.000 lei. Ele au fost
distribuite doar acelor cetãþeni români care
nu folosiserã deja certificatul de proprietate,
pânã la data distribuirii cupoanelor, adicã
august 1995. Privatizarea care s-a desfãºurat
în perioada 1991-1995 a permis aplicarea
urmãtoarelor metode: oferta publicã de
vânzare, vânzarea de acþiuni cãtre angajaþi
(MEBO), cumpãrarea de acþiuni de cãtre
investitorii români ºi strãini. Legea pentru
accelerarea procesului de privatizare, nr. 55
din 1995, nu numai cã nu a asigurat
accelerarea procesului, dar a produs o serie
de efecte negative, datoritã: aprobãrii cu
întârziere a legii, dupã dezbaterea în
Parlament, care a durat aproape un an, cu
efecte extrem de nefavorabile asupra
investitorilor; prevederii potrivit cãreia la un
numãr foarte mare de societãþi comerciale
(peste 3.000) s-au putut depune cupoane
nominative de privatizare corespunzãtor unei
valori a capitalului social de pânã la 60%.
Astfel, s-a ajuns la situaþii în care FPS a
devenit acþionar minoritar (cu o cotã de pânã
la 40%). Aceastã cotã nu este atractivã la
privatizare pentru investitorii care doresc sã
deþinã majoritatea voturilor în adunãrile
generale ale acþionarilor, respectiv puterea de
decizie. Aceste societãþi au devenit, din start,
neatractive la privatizare. Strategia de
privatizare care sã asigure transferul rapid al
dreptului de proprietate asupra acþiunilor
(pãrþilor sociale) ºi asupra activelor (terenuri
ºi clãdiri) din sectorul de stat cãtre sectorul
privat, în concordanþã cu obiectivele de

dezvoltare economicã pe termen mediu ºi
lung. S-a acþionat pentru oferirea la vânzare
a acþiunilor deþinute de stat la toate societãþile
comerciale privatizabile, inclusiv a celor
înfiinþate prin restructurarea regiilor
autonome de interes naþional ºi local ºi au
fost diversificate metodele de vânzare a
acþiunilor pe pieþele organizate de capital sau
prin intermedierea vânzãrilor de cãtre bãnci
sau alþi agenþi de privatizare.

În octombrie 1996, primele tranzacþii
care implicau acþiunile câtorva din cele
4.000 firme incluse în programul de
privatizare în masã, au fost operate prin
piaþa OTC (over-the-counter), inauguratã
doar cu o lunã înainte.

La 11 februarie 1997, a fost adoptatã
Legea de modificare a Legii nr. 35 din
1991, prin care societãþile comerciale, cu
capital parþial sau integral strãin, persoane
juridice române, pot dobândi în proprietate
terenurile necesare desfãºurãrii activitãþii
respective. În decembrie 1997, a fost emisã
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 88
privind privatizarea societãþilor comerciale,
aprobatã prin Legea nr. 44 din 1998.
Ulterior, în 1998, a fost emisã ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 55 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind priva-
tizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea
de active, precum ºi un nou regulament de
organizare ºi funcþionare a FPS.

Privatizarea în comerþ a fost mai
avansatã decât în majoritatea celorlalte
sectoare ale economiei româneºti. Dintre
cele 9.140 societãþi luate în administrare de
FPS încã din 1992, la finele lui 1999
fuseserã privatizate 7.221 societãþi,
reprezentând 79% din totalul portofoliului
(274 societãþi, adicã 3% privatizate între
1992-1997; 2.468, adicã 27% au fost
privatizate numai în 1998, iar în 1999 s-a
reuºit privatizarea a 4.478 agenþi economici
la care statul era majoritar, ceea ce
reprezenta 49%). În anii 1998-1999, au fost
privatizate 76%, deci peste 2/3 din
portofoliu. Aproape toate fondurile încasate
au servit pentru plata datoriei externe sau a
serviciului acesteia, dar ºi pentru acoperirea
deficitului bugetar intern. În felul acesta,
toate resursele rezultate din privatizare au
fost consumate neproductiv, averea þãrii
ducându-se pe �apa sâmbetei�.

Modele de privatizare utilizate au fost:
licitaþia publicã � pentru 3.313 societãþi
(46,4% din portofoliul privatizat); negocierea
directã � pentru 2.959 societãþi (41%);
metoda MEBO (vinderea de acþiuni
lucrãtorilor respectivi) � pentru 775 de
societãþi (10,2%); privatizarea pe piaþa de
capital � pentru 174 societãþi (2,4%).
Numãrul mic de societãþi privatizate pe piaþa
de capital este datorat politicii FPS, care a
preferat sã vândã societãþile aflate în custodie,
prin negociere directã ºi prin licitaþie, pentru
cã aceste metode aduc investitori strategici,

comparativ cu privatizãrile realizate pe piaþa
de capital, la care, de regulã, participã
investitori financiari (de portofoliu). Între anii
1997-1999, privatizarea prin metoda MEBO
nu a fost agreatã de FPS.

Pânã la expirarea mandatului sãu, FPS
transformat în APAPS (Autoritatea pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului) mai avea de privatizat cca 1.919
societãþi comerciale, adicã 21% din  portofoliul
de societãþi preluat în 1992. Dupã alte surse, la
începutul anului 2000 au continuat sã rãmânã
în portofoliul FPS 2.900 societãþi, reprezentând
32% din capitalul social preluat iniþial, din care
330 în lichidare ºi 2.570 pentru privatizare în
continuare (285 arondate la sediul central ºi
2.280 în direcþiile teritoriale). Capitalul social

al întreprinderilor rãmase în proprietatea
statului este de peste 30.000 miliarde de lei,
304 din cele 1.500 de societãþi aflate în
proprietatea statului fiind în curs de lichidare.
APAPS mai deþine pachete reziduale de
acþiuni la aproape 400 de societãþi comerciale.
Existã societãþi comerciale, printre care cele
615 IAS-uri, pentru care privatizarea a început
relativ târziu, în 1999 ºi apoi a fost blocatã,
datoritã rezultatelor dezastruoase înregis-trate
dupã vânzarea acestora (lichidarea activelor,
trecerea personalului în ºomaj pe seama
statului etc.) ºi existã, de asemenea, cca 100
institute de cercetare-proiectare, pentru care
se aºteaptã încã legea de privatizare.

(Va urma)

Existã o distincþie între
macroeconomie ºi teoria economicã
generalã? � Iatã o întrebare deloc retoricã.
Potrivit gândirii mecaniciste
MACROECONOMIA este o parte
distinctã a teoriei economice generale,
pornind de la ideea cã problemele societãþii
au o naturã diferitã de cele ale indivizilor,
cã o societate are viaþa ºi regulile de
funcþionare proprii, deosebite de cele ale
indivizilor care o compun. Susþinãtorii
acestei concepþii sunt denumiþi construc-
tiviºti, pentru cã ei gândesc cã este posibil
�sã construieºti� o societate. Diferit de
aceºtia, liberalii considerã cã indivizii
trebuie lãsaþi sã acþioneze liber, fãrã a ºti
dinainte ce anume va rezulta.

Rezultate notabile ale gândirii econo-
mice înregistrate de-a lungul timpului se
transformã, atunci când reflecþiile devin
încremenite în scheme fixe, în adevãrate
ºi dezastruoase mituri pentru practica
economicã, precum ºi pentru progresul
ºtiinþei economice.

Iatã câteva din miturile economice pe
care ne propunem sã le prezentãm în
continuare.

Multiplicatorul keynesian se
dovedeºte un exemplu dintre cele mai
concludente. Astfel, se susþine de cãtre
partizanii lui Keynes, cã este suficient sã
mãreºti deficitul public (sau investiþiile
numite autonome, ca ºi cum o decizie de
investiþii ar putea fi �autonomã�, adicã
independentã de orice altã decizie) pentru
a obþine o sporire de un anumit numãr de
ori a venitului naþional. Practic, situarea
pe aceastã poziþie de previziune macroeco-
nomicã nu-i surprinde pe cunoscãtori
atunci când proiecþiile sunt, pe aceastã
bazã, de cele mai multe ori, eronate.

Resursele neregenerabile atestã o
relaþie mecanicã între activitatea
economicã ºi resursele naturale, raritatea,
în creºtere, a resurselor naturale putând fi
privitã ca un alt exemplu de mit. Este ºi
normal ca atunci când rezervele cunoscute
(ºi rezervele efective) par suficiente nimeni
sã nu se intereseze sã gãseascã resurse noi
sau sã inventeze procedee tehnice orientate
spre exploatarea resurselor în condiþiile
tehno-logiior existente faþã de care sunt

nerentabile. �Dar, în faþa necesitãþii,
spiritul uman gãseºte noi resurse, gãseºte
noi tehnologii, pentru a exploata resursele.
Se constatã atunci cã, în douã decenii,
nivelul rezervelor dovedite ale unei materii
prime poate sã fi fost multiplicat de douã,
trei, zece sau chiar de o sutã de ori.� De
aici, ºi mitul urmãtor.

Creºterea finitã este un mit mai vechi
decât se cunoaºte în mod frecvent. Julian
Simon aminteºte de predicþiile din secolul
al XIX-lea ale lui Stanley Jevons, potrivit
cãrora creºterea englezã (ºi, deci, mondialã)
nu va mai putea continua mult timp, fiind
dependentã de rezervele de cãrbune,
epuizabile. Cu timpul, alte surse de energie
au preluat locul cãrbunelui care a ajuns sã
fie supraabundent, multe mine fiind închise,
deoarece produceau un cãrbune pe care
nimeni nu-l mai vrea.

Supraabundenþa de forþã de muncã
îºi are sorgintea tristã într-o neînþelegere:
noile tehnologii ar conduce la sfârºitul
muncii ºi la condamnarea la inactivitate a
unor mase imense de oameni. Cum am mai
arãtat, adevãrul, la care vom reveni ºi mai
jos, �este exact invers: cuplului <<raritatea
resurselor naturale-supraabundenþa
muncii>> trebuie, dimpotrivã, sã-i fie
substituit cuplul <<supraabundenþa
resurselor naturale-raritatea muncii>>.�
Dimpotrivã, rata ridicatã a ºomajului nu
este decât consecinþa unor politici
economice specifice ºi inadaptate, cum o
dovedeºte rata scãzutã a ºomajului acolo
unde schimbãrile tehnologice sunt rapide
(de exemplu, în Statele Unite), ceea ce
contrazice ideea cã evoluþia tehnologicã
conduce inevitabil la înlocuirea oamenilor
cu maºini.

Relansarea prin cererea globalã este
un mit colectivist, constând, în
particular, din relansarea prin consum.
Potrivit acestei teorii, este necesar sã
creascã consumul, în detrimentul
economisirii, pentru a determina
repartiþia spontanã a resurselor hotãrâtã
de indivizi. Ideea implicitã existentã aici
este cã economisirea corespunde unei
sterilizãri a resurselor, ceea ce determinã
deplasarea consumului cãtre economii ºi,
implicit, reducerea cererii ºi, deci, a

producþiei. În aceastã tezã se uitã cã nu
existã investiþii fãrã economisire ºi nici
creºtere economicã fãrã investiþii ºi cã
adevãrata relansare nu poate fi o
relansare prin consum, ci prin
economisire. De aici îºi trage seva mitul
mai general, de inspiraþie keynesianã,
potrivit cãruia relansarea implicã o
creºtere a cererii globale (ale cãrui
consum, deficit public, investiþii sau
excedent comercial ar fi componentele,
care ar deveni instrumentele potenþiale
ale relansãrii). Dacã s-ar pune în
practicã o politicã de relansare prin
consum ea s-ar realiza fie prin reducerea
economisirii în favoarea consumului, fie
prin creºterea salariilor, astfel încât sã
se gãseascã noi debuºee. Dincolo de
faptul cã ambele cãi prezintã neajunsuri
specifice asupra cãrora nu mai stãruim,
problema este dacã noile debuºee sunt
rentabile sau nu. Concluzia este una
singurã: o politicã adecvatã este aceea
care modificã incitaþiile productive,
adicã incitaþiile la muncã, inovare,
economisire.

Progresul tehnic, crizele economice
ºi instituþionale

Conceptul de creºtere zero a fost
lansat în anii �70 (de cãtre Clubul de la
Roma), o datã cu criza petrolului, pe când
se fãcea o legãturã directã între creºterea
economicã ºi consumul de energie,
uitându-se cu totul sau ignorându-se în
mod inconºtient capacitãþile de
inventivitate ale spiritului uman. Pe
atunci, nu se prevedea nici dezvoltarea
tehnologiilor economisitoare de energie,
nici extraordinara dezvoltare a
comunicaþiilor, puþin consumatoare de
energie. De altfel, criza provocatã de
explozia preþului petrolului nici nu a fost
mondialã, dovadã fiind ratele de creºtere
mari ale Japoniei ºi ale celor patru
�dragoni� din Asia de Sud-Est, care,
nefiind producãtori de petrol, au trebuit
sã suporte integral factura sporitã a
acestuia. �Deoarece creºterea preþului
petrolului ar fi trebuit, se credea, sã
provoace o recesiune trebuia sã se
reacþioneze utilizând reþete de inspiraþie
keynesianã, adicã sã se sporeascã
cheltuielile publice, sã creascã deficitele
publice, sã aibã loc creaþie monetarã�

Politicile economice care au fost atunci
hotãrâte nu au fãcut decât sã perturbe
semnalele preþurilor ºi sã provoace
inflaþie. Dar ele au avut, de asemenea, o
consecinþã mai gravã, respectiv au
generalizat iresponsabilitatea
instituþionalã (subl. ns.)� O euforie
artificialã a dat un moment sentimentul
cã activitatea economicã mondialã ar
putea fi astfel susþinutã. În realitate,
aceste mecanisme de credit
internaþionale, cuplate cu vaste transferuri
de ajutor public � adicã iresponsabile �
au condus, în mod hotãrâtor, la efectuarea
unor investiþii nerentabile care au fost la
originea a ceea ce s-a numit, în
consecinþã, criza îndatorãrii.�

⇒⇒⇒⇒⇒Inovatorii ºi economisirea
Pentru ca o creºtere economicã sã fie

susþinutã, trebuie ca membrii unei societãþi
sau, cel puþin, unii dintre ei sã producã acte
astãzi, care sã fie productive în viitor.
Aceºtia sunt inovatorii. Aºadar, trebuie sã
se renunþe la satisfacþiile actuale pentru a
obþine satisfacþii, mai mari, în viitor.
Aceastã abstinenþã prezentã poartã numele
de economisire. Trebuie lãrgit sensul
economisirii, de la un ansamblu de resurse
materiale care nu sunt consumate imediat
ºi care sunt reintroduse în circuitul
productiv, la resursele de timp ºi energie
intelectualã care aparþin exclusiv
fiinþelor umane.

⇒Dreptul de proprietate
Specializarea sarcinilor, între

întreprinzãtor ºi salariat joacã un rol
major, deoarece contractul are rolul de a
diminua incertitudinea, în sensul cã
reglementeazã raporturile dintre pãrþi. De
aceea, activitatea economicã nu rezultã din
manipularea politicii economice (variaþia
cererii globale, a deficitului public sau a
ratei de schimb), ci dintr-un context
instituþional pe care îl reprezintã sistemul
drepturilor de proprietate destinat unor
oameni responsabili.

Spiritul creator � singura resursã rarã

Deoarece, întotdeauna, bogãþiile sunt
create de oameni ºi ele rezultã dintr-un
efort de gândire, aceasta înseamnã cã
singura sursã ºi resursã rarã de bogãþie este
spiritul uman. Deci, din greºealã, se
considerã cã posibilitãþile de dezvoltare ale
unei þãri depind de resursele naturale.
Cum aprecia Julian Simon, nu existã
resurse naturale. �Într-adevãr, ele nu
joacã nici un rol economic, adicã ele nu
rãspund la nici o nevoie umanã, atâta timp
cât nu a fost inventatã o utilizare a acestor
resurse. Adevãratele bogãþii nu sunt
materiale ºi nici fizice, ele sunt subiective
ºi obiectele materiale nu sunt decât un
suport eventual al activitãþii intelectuale
ºi al acþiunii umane (subl. ns.)�

(Va urma)

Mituri ºi concepte
ºtiinþifice în perimetrul

politicii economice
Prof. univ. dr. Victor STOICA,

Asistent univ. drd. Eduard IONESCU

În perioada 18-27 martie 2002 vom asista
ºi efectiv vom participa la o acþiune de amploare,
de interes naþional, iniþiatã de Guvernul
României vizând recensãmântul populaþiei ºi
al locuinþei. Un asemenea demers va permite
atât cunoaºterea mutaþiilor socio-economice
petrecute în anii tranziþiei, cât ºi realizarea unei
investigaþii profesionale asupra stãrii de fapt
dupã zece ani de la precedentul recensãmânt,
din 1992, urmãrind numãrarea populaþiei
României la toate structurile geografice,
definirea caracteristicilor esenþiale ale populaþiei
ºi cele ale locuinþei, oferind o bazã de sondaj
pentru organizarea ulterioarã a unor anchete
economice ºi sociale de cãtre instituþii
specializate.

Pe un plan secundar, dar cu o importanþã
deosebitã pentru viaþa politicã, recensãmântul
va stabili numãrul de parlamentari, consilieri
comunali, orãºeneºti, municipali ºi judeþeni,
indemnizaþiile, respectiv salariile primarilor,
viceprimarilor, evaluându-se ºi dimensiunea
dotãrilor socio-culturale la nivel local. Într-un
cuvânt, datele obþinute în urma recensãmântului
vor permite cunoaºterea exactã a dimensiunii
resurselor umane, a modului în care sunt
repartizate pe teritoriul þãrii, structurate pe
activitãþi economico-sociale, pe profesii,
precum ºi modificãrile intervenite în structura,
distribuþia ºi utilizarea fondului de locuinþe.

Acum, când societatea româneascã
evolueazã într-un ritm alert este nevoie mai
mult ca oricând sã se afle, sã se releve starea
în care se aflã persoanele ºi miºcarea lor în
spaþiul teritorial, profesional etc.

Recensãmântul va pune în luminã,
convenabilã sau nu, stadiul de pregãtire
generalã ºi de specialitate a populaþiei,
accesul la procesul educaþional, numãrul
populaþiei ºcolare, care de la un an la altul a
scãzut dramatic, informaþii extrem de utile
din ºi despre reþeaua de învãþãmânt. Cu acest
prilej, vor putea fi mai exact identificate
persoanele în vârstã nevoiaºe, care au depãºit
pragul sãrãciei ºi care au absolutã nevoie de
sprijin pentru ameliorarea condiþiilor precare
în care trãiesc, pentru supravieþuire.

Cine vor fi �beneficiarii� acestor
informaþii? Dat fiind faptul cã nu se poate
concepe o strategie a dezvoltãrii, în nici un
domeniu, fãrã ca aceasta sã nu fie raportatã la
datele specifice sectoarelor respective, la
numãrul de locuitori, cu statutul lor profesional,
ºi având în vedere spectrul larg de adresabilitate,
potenþialii beneficiari vor fi toate sectoarele de
activitate ºtiinþificã, economico-socialã ºi
culturalã. De pildã, pentru societãþile
comerciale, informaþiile furnizate de acest
demers vor fi deosebit de utile pentru a putea
înfiinþa sucursale, a organiza reþele de distribuþie,
pentru evaluarea ºi dezvoltarea pieþei, a

mijloacelor de transport, constituindu-se
într-un autentic barometru.

Se ºtie cã datele exacte privind numãrul
populaþiei pe sexe, vârstã ºi în profil teritorial
sunt esenþiale pentru buna funcþionare a
administraþiei locale, mai ales pentru
aprovizionarea populaþiei, buna gospodãrire
a fondului locativ, asigurarea unui transport
public civilizat etc.

Evident, evoluþia situaþiei economico-
sociale în cei zece ani de tranziþie a impus
elemente noi în efectuarea recensãmântului
actual, faþã de recensãmântul din 1992.

Este vorba despre o accentuare a
miºcãrii migratorii a cetãþenilor români ºi
strãini dinspre România ºi spre România,
cu influenþe vizibile asupra populaþiei
stabile ºi legale, de modificarea
metodologiei ONU ºi UE de stabilire a
numãrului populaþiei stabile. În
concordanþã cu aceastã nouã metodologie,
în populaþia României se vor include
cetãþenii strãini veniþi de peste 12 luni ºi
vor fi excluºi cetãþenii români plecaþi din
þarã de peste 12 luni.

Întrucât în aceastã perioadã de tranziþie
modificãri majore au avut loc ºi în structura
formei de proprietate, atât a fondului
locativ, cât ºi a unitãþilor în care sunt
încadrate persoanele recenzate, acestea se
cer a fi riguros definite, precis evaluate.

În acest context dinamic, complex, nevoia
introducerii unor noi repere în realizarea
recensãmântului 2002 a devenit imperioasã.
Astfel, în legãturã cu populaþia, recensãmântul
îºi propune sã înregistreze data imigrãrii
cetãþenilor strãini în þarã, motivul stabilirii
reºedinþei aici, sã defineascã forma de
proprietate a instituþiei de învãþãmânt absolvit
sau pe care o urmeazã persoana recenzatã;
durata ºomajului, timpul lucrat (în perioada
de referinþã), precizãri vizând locul de muncã,
sectorul în care lucreazã.

În legãturã cu locuinþa ºi clãdirea,
recensãmântul urmãreºte sã defineascã
statutul locuinþei pe care a absolvit-o; numãrul
de încãperi utilizate în alte scopuri decât cele
de locuit, dotarea cu aer condiþionat etc.

Pentru realizarea acestei acþiuni de
anvergurã naþionalã a fost prevãzut un buget
de 850,9 miliarde lei, reprezentând 1,25 dolari
pe locuitor, fiind implicaþi direct peste 116.000
recenzori ºi responsabili de circumscripþii.

Pornind de la dimensiunea ºi
semnificaþia acestui demers, care se
realizeazã pe cheltuiala contribuabililor, cu
atât mai necesare sunt percepþia exactã a
acestora ºi, în consecinþã, buna cooperare,
având un orizont de eficienþã, profitabil
pentru toþi locuitorii þãrii.

Adela DEAC

În martie,În martie,În martie,În martie,În martie,
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Un nou ciclu de emisiuniUn nou ciclu de emisiuniUn nou ciclu de emisiuniUn nou ciclu de emisiuniUn nou ciclu de emisiuni
La tvRM

Datoritã regimurilor totalitare,
cenzura (ca instituþie  ºi ca practicã) a avut
ºi are consecinþe sociale dezastruoase,
pentru cã ea a urmãrit interesele politice
contrare interesului public; în România
pre-decembristã, ea a cãpãtat conotaþii
odioase asupra  cãrora nu insist, limitându-
mã la a spune cã formele absurde ale
cenzurii româneºti au fãcut-o contrapro-
ductivã, în primul rând, pentru comanditarii
ei. Desfiinþând cenzura, ar fi la fel de ab-
surd ºi periculos sã renunþãm ºi la filtrul
adevãrului (înþeles ºi în accepþiunea pentru
care au pledat consideraþiile noastre), al
decenþei ºi bunului simþ, al respectãrii
criteriilor profesionale în construirea
mesajelor ºi a ofertei de program, al
respectãrii criteriilor valorice, al pro-
movãrii valorilor naþionale, al   protejãrii
anumitor categorii de public, al mãsurii ºi
bunului gust.

Lãrgind cadrul discuþiei, trebuie spus
cã nici în þãrile europene dezvoltate,
problema nu ºi-a gãsit rezolvarea deplinã,
de fond, deºi primul pas (conºtientizare  ºi
un prim set de mãsuri) a fost fãcut. Am

invocat mereu exemplul european nu
pentru perfecþiunea soluþiilor sale, ci pentru
cã acolo societatea n-a rãmas inertã în faþa
provocãrii.

De fapt, în economia de piaþã,
informaþia este o marfã supusã regulilor
cererii ºi ofertei. Apariþia audiovizualului
privat ºi concurenþa acerbã declanºatã astfel
i-a ajutat pe managerii posturilor sã observe
cã o anumitã marfã se vinde bine, aduce
audienþã; este tipul de mesaj care flateazã
instinctele, satisface procentul infim sau
mai mare?), dar, probabil, omniprezent, de
înclinaþie cãtre morbid care existã în
conºtiinþa individualã ºi colectivã.
Democraþiile nu interzic, nu cenzureazã
circulaþia informaþiei prin mass-media; ar
însemna sã-ºi  contrazicã esenþa, dar ele se
pot apãra de excesele în livrarea unui
anumit gen de marfã-informaþie în
dezacord cu realitatea ºi prin nerespectarea
normelor profesionale ºi deontologice. ªi
drogul este o marfã, ca ºi substanþele ra-
dioactive, armele,  muniþia, explozibilul,
armele de distrugere în masã. Orice se
cautã, se ºi produce (vinde), dar societatea
a gãsit modalitãþi, chiar dacã imperfecte)
de a se apãra, reglementând piaþa acestor

mãrfuri, regimul lor juridic, stabilind
opreliºti, sancþiuni. Uraniul îmbogãþit ºi
nici mãcar mercurul nu se vând la taraba
din piaþã; cine încearcã sã o facã, riscã,
înfruntã rigorile legii. Mai devreme sau mai
târziu se va înþelege cã abuzul în furnizarea
unui anume tip de mesaj audiovizual, fãrã
reguli ºi norme, reprezintã o �armã de

distrugere în masã� pe planul conºtiinþei,
al spiritualitãþii, al moralitãþii.

Contextul creat de suprasaturarea pieþei
audiovizuale româneºti cu mesaje-noxã, ca
ºi începutul de reacþie a opiniei publice, oferã
cadrul propice pentru abordarea unei alte
probleme:  reconsiderarea, relansarea
televiziunii publice, aflatã într-o prelungitã
crizã: de credibilitate, de identitate, de
audienþã, de idei. De multã vreme, în

România, pe piaþã, legea o face �mâna
invizibilã a comerþului cu imagine ºi sunet�
� cum foarte exact ºi plastic defineºte Domi-
nique Volton posturile private de televiziune.
Vreau sã fiu bine înþeles: nu incriminez, nu
dezavuez, nici mãcar nu subapreciez posturile
comerciale; dimpotrivã, am salutat spiritul de
concurenþã declanºat prin apariþia lor, care nu

a însemnat numai excese, ci în mare mãsurã
un suflu nou într-un domeniu în care
competiþia pluralismul, diversitatea vocilor
ºi a unghiurilor de vedere înseamnã un im-
portant câºtig pentru democraþie. Trebuie
înþelese însã limitele naturale, obiective ale
unor instituþii nãscute sã facã profit ºi care,
fãrã profit (citeºte: audienþã) nu pot exista.
Unor asemenea instituþii de televiziune,
absolut stimabile ºi în plinã expansiune în

toatã lumea, nu li-se poate solicita ceea ce nu
pot face: este ca ºi cum ai cere Afroditei
înþelepciune ºi Minervei frumuseþe. De
aceea, þãrile europene dezvoltate, cu
democraþii bine instalate, au conservat,
dezvoltat ºi susþinut (inclusiv financiar)
televiziuni publice puternice, cu mare
credibilitate,  aliniate (prin atribuþii, funcþii,
importanþã) instituþiilor fundamentale, ºcoala,
armata, biserica, sãnãtatea publicã etc.,
întrucât ele sunt considerate  �esenþiale pentru
normalitatea, ºi sãnãtatea moralã a unui
popor� � potrivit aceluiaºi Dominique Volton.

Menirea unei asemenea instituþii de
presã este simplu de definit: ea trebuie sã
fie alternativa viabilã, credibilã ºi
atractivã la oferta comerþului cu imagi-
ne ºi sunet. �Mâna invizibilã� poate fi
temperatã, chiar opritã de la excese prin
reglementãrile exterioare, dar poate fi ºi
reglatã din interiorul canalului TV printr-o
contraofertã bine gânditã, echilibratã,
corect elaboratã, capabilã sã informeze, sã
educe ºi sã distreze, competitivã nu prin
excese, ci prin þinutã ºi valoare.

O televiziune publicã cu trei canale, cum
existã în România, beneficiind de cea mai largã
posibilitate tehnicã de a-ºi transporta semnalul

în teritoriu, ar putea deveni (rapid ºi cu mai
puþine eforturi decât se crede când se invocã
dificultãþile unei asemenea acþiuni) exact
instituþia TV de care are nevoie România, þara
tuturor debusolãrilor. În haosul mediei
româneºti din 1990, multe voci îºi exprimã
îndoiala cã la noi se poate face presã de succes
prin mijloace oneste ºi profesionale, dar iatã
cã �Adevãrul� a ajuns ziarul-fanion al
cotidianelor autohtone (ca prestigiu ºi ca tiraj),
prin seriozitate ºi competenþã profesionalã. În
mass-media electronice lucrurile sunt mai
dificile ºi mai complicate, ar putea sã replice
unii; este adevãrat, dar iatã cã Radioul public
s-a apropiat ºi el de modelul impus prin statut
incomparabil mai repede ºi mai decis decât a
fãcut-o televiziunea publicã. Este o altã dovadã
a afirmaþiei cã se poate, dacã se doreºte ºi se
acþioneazã în consecinþã. Cum, pe ce cãi s-ar
putea ajunge aici este tema unei alte discuþii,
ce depãºeºte intenþiile prezentelor consideraþii.
Oricum, plictiseala de violenþã ºi de varii
excese, începutul de refuz al unei oferte
consumatã cu delicii la începuturi, ar putea fi
ºansa majorã a canalului public, cu condiþia
ca acesta sã accepte provocarea ºi sã-ºi onoreze
statul, iar societatea româneascã sã-l determine
ºi sã-l sprijine sã o facã.

Luni
4 martie 2002

  6:00  Matinal
        - Informaþii utile, sfatul medicului,
             gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept civil (8)
11:10  Bazele contabilitãþii (15)
11:45  Psihologia educaþiei (7)
12:15  Informaticã pentru sociologie (11)
12:45  Economie politicã (17)
13:35  Limba latinã (3)
14:00  ªtiri
14:15  Dreptul muncii (8)
15:30  Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:
           David Ohanesian (r)
18:00 Orizonturi economice. Costurile �
            componentã insuficient abordatã în
        strategiile de dezvoltare. Emisiune
           de Eugen Ghiorghiþã
19:00  Cum sã începem o afacere? (8) Do-
           cumentar
19:25  Din folclorul românesc
19:55 Societatea româneascã - încotro?
       Emisiune de prof.univ.dr. Nicolae
           Radu
20:30  Actualitãþi
21:15  Ora de românã (r)
21:45  Globalizare ºi identitate naþionalã (r)
22:45  Program muzical nocturn

Marþi
5 martie 2002

  6:00  Matinal
        - Informaþii utile, sfatul medicului,
            gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept roman (24)
10:25  Istoria economicã a României (2)
11:25  Literatura românã (4)
12:35  Limba francezã � curs practic
12:55  Limba românã (11)
14:00  ªtiri
14:15  Dreptul muncii (9)
15:25  Pedagogie generalã (15)
15:55  Club internaþional. Japonia (3) (r)
18:00 Orizonturi economice. Surse ale
       dezvoltãrii durabile a economiei
        româneºti (II) Emisiune de Eugen
           Ghiorghiþã ºi Victor Axenciuc
19:00  Litera ºi spiritul legii. Presa ºi drep-
           turile omului (r)
20:00 Pro Diplomaþia: Nicolae Titulescu
           (2). Emisiune de Constantin Vlad
20:30  Actualitãþi
21:30  Lumea sporturilor. Sportul încotro?
             Jurnal de expediþie cu Uca Marinescu.
           Info-sport (r)
22:30  Program muzical nocturn

Miercuri
6 martie 2002

  6:00  Matinal
         - Informaþii utile, sfatul medicului,
           gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept penal � partea generalã (3)
10:30  Istoria limbii române (2)
11:20  Biroticã (4)
11:50  Istoria economicã a României (3)
12:50  Literatura românã (5)
14:00  ªtiri
14:15  Drept constituþional (10)
14:45  Istoria literaturii române (1)
15:15  Geografie economicã mondialã (1)
16:30  Istoria statului ºi dreptului român (1)
17:00  În slujba adevãrului (r)
18:00 Orizonturi economice. Noutãþi în
       închiderea anului financiar 2001
           Realizator: Eugen Ghiorghiþã
19:00  Cum sã începem o afacere? (9) Do-
           cumentar
19:25  Din folclorul românesc
19:55  William Merritt � picturã. Documentar
20:30  Actualitãþi
21:30 Lumea sporturilor. Glorii ale spor-
           tului românesc. Info-sport (r)
22:30  Program muzical nocturn

Joi
7 martie 2002

  6:00  Matinal
        - Informaþii utile, sfatul medicului,
             gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept penal � partea specialã (7)
11:25  Pedagogie generalã (16)
11:55  Bazele informaticii (15)
12:25  Geografie economicã mondialã (2)
13:30  Limba latinã (4)
14:00  ªtiri
14:15  Psihologia educaþiei (8)
14:45  Bazele contabilitãþii (16)
15:15  Informaticã pentru sociologie (12)
15:45  Teoria comunicãrii (1)
17:25  Pieþe de capital ºi Burse de valori (5)
18:00  Compania de dans �Rebecca Kelly�
18:25  Sponsorizarea artelor. Documentar
18:55   Sãnãtate pentru toþi: Integrarea euro-
             peanã ºi sãnãtatea noastrã. Emisiune
           de Eugenia Grosu Popescu
19:25 Oaspeþi de onoare ai Universitãþii
         Spiru Haret: Ambasadorul Spaniei
           la Bucureºti
20:30  Actualitãþi
21:30  Atelier studenþesc: Studenþia profe-
        sorilor noºtri. Convorbire cu conf.
           univ.dr. Sultana Craia
22:00 Orizonturi economice. Noutãþi în
            închiderea anului financiar 2001 (r)
23:00  Universitaria. Mijloace clasice ºi mo-
           derne în învãþãmântul superior (r)
23:35  Program muzical nocturn

Vineri
8 martie 2002

  6:00  Matinal

        - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Drept penal � partea specialã (8)

11:05  Statisticã economicã (10)

11:30  Bazele informaticii (16)

12:05  Literatura românã (6)

13:20  Istoria economicã a României (4)

14:00  ªtiri

14:15  Limba românã (12)

15:05  Drept penal � partea generalã (4)

15:30 Metode ºi tehnici de cercetare în

           sociologie (1)

16:00  Muzica pentru toþi. Portret de inter-

           pret: Maria Stroia (r)

17:05  Drôme. Documentar

18:00 Dicþionar economic: Impozitul pe

        venitul global. Emisiune de lector

           univ. Eugen Ghiorghiþã

18:30 Dialog juridic. Consultaþii juridice

           cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu

18:55 Lumea în clipa 2000. Oameni ºi

       vremurile lor (2) - talk�show de

           Marian Oprea

19:55  Café concert (r)

20:30  Actualitãþi

21:15  Cântece de petrecere

21:45  Societatea româneascã � încotro? (r)

22:15 Orizonturi economice. Surse ale

       dezvoltãrii durabile a economiei

           româneºti (II) (r)

23:15  Program muzical nocturn

Sâmbãtã
9 martie 2002

  6:00  Matinal
        - Informaþii utile, sfatul medicului,
           gimnasticã, interviuri ºi muzicã
 9:00  Ora de românã. Emisiune de prof.
           univ. I.Toma
 9:25  Universitaria. Literatura românã la
       început de mileniu. Emisiune de
           Sultana Craia
  9:50   Atelier studenþesc: Studenþia profe-
           sorilor noºtri (r)
10:25 Dicþionar economic. Impozitul pe
           venitul global (r)
10:55  Societatea româneascã � încotro? (r)
11:25 Puncte cardinale - talk-show de
     politicã externã. Emisiune de
           Constantin Vlad
12:25  Ora de muzicã. În vizitã la Liceul de
           muzicã �Dinu Lipatti� (2)
13:25  Litera ºi spiritul legii: Sistemul fiscal
           dupã 11 ani de tranziþie. Talk-show
           de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
14:30  Filosofie ºi culturã: Filosofia ºi isto-
       ria ei. Emisiune de prof.univ.Ioan
     Roºca ºi prof.univ. Gheorghe
           Vlãduþescu
15:30  Melodii populare româneºti
16:00  În slujba adevãrului � talk-show de
           conf.univ.dr. Petre Buneci
17:00  Lumea sporturilor. ªcoala campioni-
        lor: Clubul sportiv ºcolar Triumf -
        Bucureºti. Info-sport - volei. Emi-
           siune de Eugen Rãducãnescu
18:00  Muzica pentru toþi. Portret de inter-
       pret: Liana Lungu. Emisiune de
           Carmen Stoianov
19:00  Premiile Reginei. Documentar
19:25  Cântece din ºezãtori
19:50  Nemuritorul Eminescu. Documentar
20:30  Actualitãþi
21:00  În atelierul de creaþie: Dan Tãrchilã.
           Emisiune de I.D.Bãlan
22:00  Pro Diplomaþia: Nicolae Titulescu (2) (r)
22:30  Orizonturi economice. Costurile �
             componentã insuficient abordatã în
           strategiile de dezvoltare (r)
23:30  Program muzical nocturn

Duminicã
10 martie 2002

  6:00  Matinal

         - Informaþii utile, sfatul medicului,

           gimnasticã, interviuri ºi muzicã

 8:00 Sãnãtate pentru toþi. Integrarea

            europeanã ºi sãnãtatea noastrã (r)

  8:30  Dialog juridic (r)

  9:00   Viaþa planetei - Marea. Documentar

  9:50  Din folclorul românesc

10:20  Parcul naþional american. Documentar

11:15 Festivaluri tradiþionale chineze.

           Documentar

12:00 Lumea în clipa 2000. Oameni ºi

           vremurile lor (2) (r)

13:00  Cântece de voie bunã

13:30  Club internaþional: Maroc. Emisiune

           de Ioana Nitobe

15:30 Idei în dezbatere. Istoria reformei

           învãþãmântului românesc (7) (r)

16:15   La cãsuþa cu izvor. Melodii populare

           vâlcene

17:00  Lumea sporturilor. Maratonul lumii

      � jurnal de expediþie cu Uca

       Marinescu (2). Info-sport � volei.

       Realizatori: Septimiu Todea ºi

           Adrian Cioacã

18:00  Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:

       George Zaharescu. Emisiune de

           Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu

20:30  Actualitãþi

21:00 Romanþe interpretate de Georgeta

           Ionescu

21:30   Tudor Arghezi la Mãrþiºor. Emisiune

           de I.D.Bãlan

22:00  Puncte cardinale (r)

23:00  Ora de muzicã. În vizitã la Liceul de

           muzicã �Dinu Lipatti� (2) (r)

24:00  Program muzical nocturn

Televiziunii România de Mâine (tvRM)

Atenþie stimaþi cititori. În sãptãmâna 4.03-10.03 realizatorii
emisiunilor economice vã oferã spre informare o problematicã în
strânsã legãturã cu interesele dumneavoastrã în calitate de cetãþeni.

Luni, 4 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Costurile �
componentã insuficient abordatã în strategiile de
dezvoltare. Invitaþii emisiunii conf. univ. dr. Aurelian
Bãluþã, lector univ. dr. Luminiþa Ionescu, lector univ.
dr. Lucian Popescu, vor dezbate soluþiile de reducere
a costurilor, strategiile adecvate pentru agenþii
economici în domeniul costurilor. Realizator lector
univ. dr. Eugen Ghiorghiþã.

Marþi, 5 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Surse ale
dezvoltãrii durabile a economiei româneºti (II).
Moderatorul emisiunii, prof. univ. dr. Constantin
Mecu ºi invitaþii sãi, prof. univ. dr. Ion Gâf-Deac,
prof. univ. dr. Marin Dumitru, conf. univ. dr. Angela
Popescu, vã prezintã câteva surse de dezvoltare a
sectoarelor economice din þara noastrã ºi posibilitãþile
de finanþare. Totodatã, dna. Georgeta Mitran,
directorul Editurii Fundaþiei România de Mâine ºi
dl. Alexandru Soare, directorul tipografiei vã prezintã
ultimele tipãrituri din domeniu ale Editurii.
Realizatori: Eugen Ghiorghiþã ºi Victor Axenciuc.

Miercuri, 6 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Noutãþi
în închiderea anului financiar 2001. Invitaþi: conf.
univ. dr. Aurelian Bãluþã, lector univ. dr. Luminiþa
Ionescu, lector univ. dr. Lucian Popescu. Realizator:
lector univ. dr. Eugen Ghiorghiþã.

Vineri, 8 martie ore 18,00: Dicþionar economic. Impozitul pe
venitul global. Lector univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
împreunã cu invitatul emisiunii, prof. univ. dr. Marin
Dumitru, vã prezintã date actuale ale metodologiei
declaraþiilor pe venitul global care trebuie depuse în
aceastã perioadã.

Pentru urmãtoarele emisiuni ale Departamentului economic,
aºteptãm propunerile ºi sugestiile dv. la telefon: 334.99.93; fax:
334.49.50 Scrieþi-ne pe adresa: Televiziunea România de Mâine,
Departamentul Economic, ªoseaua Berceni nr. 24, Sector 4,
Bucureºti.

Violenþa
pe micul ecran

Ion BUCHERU

Când te saturi de violenþã, treci pe Când te saturi de violenþã, treci pe Când te saturi de violenþã, treci pe Când te saturi de violenþã, treci pe Când te saturi de violenþã, treci pe tvRMtvRMtvRMtvRMtvRM!!!!!

(Urmare din numãrul trecut)
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Vineri, 15 februarie 2002,
Universitatea Spiru Haret a fost vizitatã
de domnul Nossein Vazifehdost,
rectorul Universitãþii Libere din
Neishabour.

Cu acest prelej, a avut loc un
schimb de informaþii cu prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, referitoare
la activitatea celor douã universitãþi.

Rectorul iranian ºi-a exprimat
dorinþa sã cunoascã la faþa locului
câteva obiective ale Universitãþii
Spiru Haret, cu deosebire postul
propriu de televiziune România de
Mâine. El a vizitat mai întâi moderna
bibliotecã a Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine, biblioteca
Facultãþii de Drept, ca ºi marele
amfiteatru, care funcþioneazã în
edificiul universitar din ªoseaua

Berceni nr.24. A urmat vizitarea
postului de televiziune România de
Mâine. Rectorul iranian a trecut prin
toate studiourile, interesându-se
amãnunþit de emisia, ca ºi de
receptarea informaþiilor, a urmãrit pe
ecrane transmisia cursurilor
universitare, buletinele de ºtiri ºi
dezbaterile ºtiinþifice ºi culturale,
proiectate chiar atunci, în momentul
vizitei. A admirat antena parabolicã
ºi a cerut informaþii despre raza de
acþiune a acestui post de televiziune.
A rãmas plãcut surprins când i s-a
spus cã, fiind conexatã unui satelit de
televiziune, Tv.R.M. poate fi
receptatã ºi în Iran. Dupã care a cerut
datele  de frecvenþã ale transmisiei ºi
o datã cu ele a primit informaþia cã,
peste o sãptãmânã, vor fi retransmise
momentele actualei vizite, astfel încât
distinsul oaspete iranian sã-ºi poatã

Universitatea Spiru Haret
a primit vizita dr. Nossein VAZIFEHDOST,
rectorul Universitãþii Libere din Iran

rememora, în faþa televizorului, acest
moment al prezenþei la Universitatea
Spiru Haret. Pretutindeni în
studiourile de televiziune, oaspetele
ºi-a manifestat admiraþia faþã de
dotãrile de vârf ale acestora, faþã de
competenþa personalului care le
deserveºte ºi faþã de influenþa pe care
acest modern post de televiziune o
exercitã asupra creºterii calitãþii
întregului proces de învãþãmânt de la
Universitatea Spiru Haret.

Oaspetele a mulþumit pentru vizita
ce i s-a oferit ºi a exprimat dorinþa ca
între cele douã instituþii de învãþãmânt
superior sã se instituie relaþii strînse
de colaborare, scop în care a adresat
rectorului Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
invitaþia de a vizita Universitatea
Liberã din Neishabour.

 Mihai IORDÃNESCU

S-a observat cã, în cazul popoarelor
autohtone, mai toate genezele statale au
urmat fidel cursul apelor, de la izvoare
la revãrsare ºi nu invers.

În secolul al XIII-lea în spaþiul
românesc, ca de altfel în întreaga
Europa au avut loc schimbãri adânci în
fizionomia vieþii rurale, s-a conturat
peisajul rural, aºa cum se întâlneºte în
sec. XIV-XV, a crescut potenþialul
demografic ºi a avut loc o însemnatã
dezvoltare economicã, ca urmare a
apariþiei ºi reapariþiei oraºelor ºi crearea
marilor drumuri comerciale. S-au
produs restructurãri statale ºi au apãrut
noi state în geografia politicã
europeanã.

Începuturile statelor îmbracã adesea
forma mirificã a legendei. Aºa s-a
întâmplat ºi în cazul genezei statelor
româneºti de la sud ºi est de Carpaþi.
Negru Vodã în Þara Româneascã ºi
Dragoº Vodã în Moldova ar fi �venit
din Transilvania, înconjuraþi de fidelii
lor, ºi au �descãlecat� statele româneºti
de la sud ºi est la Carpaþi.

Potrivit tradiþiei populare, pãstratã
în Muscel, trãia pe vremea tãtarilor,
peste munþi, în Þara Fãgãraºului, un
român viteaz, frumos ºi înþelept. El a
strâns în jurul lui mai mulþi voinici,
cãrora le-a vorbit despre suferinþele
îndurate de pe urma tãtarilor de fraþii
lor de dincolo de munþi. Dupã ce au
chibzuit îndelung, ei au hotãrât într-un
glas sã vinã în sprijinul acestora; au
trecut munþii ºi au ajuns la Câmpulung.
Era într-o zi de sãrbãtoare. Lume multã
era adunatã aici. Sosirea lor a produs o
mare bucurie ºi ei nu s-au mai îndurat
sã-ºi pãrãseascã fraþii. S-au aºezat la
Câmpulung ºi s-au pregãtit de luptã cu
tãtarii. Cu prilejul târgului de Sfânt Ilie,
în timp ce, încãrcaþi de prãzi, tãtarii se
veseleau, au fost atacaþi de Negru-
Vodã; mulþi tãtari au fost uciºi, iar cei
rãmaºi în viaþã alungaþi din þarã. �Pe
urmã, Negru-Vodã  a început sã aºeze
lucrurile în þarã; a fãcut cetãþi,
mãnãstiri, sate ºi oraºe pe la toate
poalele munþilor ºi pe vãile râurilor�.
De numele lui Negru-Vodã, venit din
Fãgãraº la Câmpulung, tradiþia mai
leagã, pe lângã �întemeierea� þãrii, ºi
eliberarea ei de tãtari, mutarea
scaunului de la Câmpulung la Curtea

de Argeº, precum ºi ridicarea bisericii,
a curþilor ºi caselor domneºti la Curtea
de Argeº. Soþiei sale, de religie catolicã
i se atribuie biserica Sân-Nicoarã, pe
care ea ar fi clãdit-o în timp ce Negru-
Vodã era plecat sã alunge pe tãtari. La
întoarcere, Negru-Vodã ar fi poruncit
ca biserica ridicatã fãrã ºtirea lui, sã fie
dãrâmatã.

Apoi, Negru-Vodã a devenit Radu
Negru.

Acestea sunt elementele principale
ale tradiþiei �descãlecatului� Þãrii
Româneºti de cãtre Negru-Vodã. Când,
începând cu secolul al XVI-lea, sub
influenþa realizãrilor istoriografice din
Moldova, s-a trecut la întocmirea
cronicii Þãrii Româneºti, tradiþiei i
s-au adãugat noi elemente, încercându-
se, totodatã, unele precizãri ºi
identificãri. Ele însã mai mult au
complicat decât au lãmurit lucrurile.
Negru-Vodã a fost identificat cu Radu I
ºi a apãrut personajul �Radu-Negru�;
ca datã a �descãlecatului� a fost fixat
anul 1290; a fost introdusã ideea
închinãrii de bunã voie cãtre Radu-
Negru a boierimii oltene, în frunte cu
Bãsãrãbeºtii, nume prin care se
înþelegeau în epocã boierii Craioveºti.

Ca sã se explice prezenþa în vechile
oraºe de scaun ale þãrii a comunitãþilor
catolice ºi sãseºti, s-a admis, o datã cu
�descãlecatul� lui Radu Negru, o
însemnatã imigraþie de populaþie,
româneascã ºi alogenã, la sud de
Carpaþi. (�Radu-Negru Voievod,
mare herþeg pre Amlaº ºi pre
Fãgãraº, Ridicatu-s-au de acolo, cu
toatã casa lui ºi cu mulþime de
noroade�). Începând cu a doua
jumãtate a secolului al XVI-lea apar
atestãri documentare care dau soþiei lui
Negru-Vodã numele de Marghita ºi-i
atribuie ridicarea Cloaºterului
(Bãrãþia) de la Câmpulung.

Faptele, însã, pledeazã pentru
Basarab.

Din confruntarea datelor tradiþiei cu
cele din izvoarele a cãror autenticitate
nu poate fi contestatã rezultã:

Negru-Vodã, �descãlecãtorul� Þãrii
Româneºti, nu este decât o
personificare legendarã a unui domn,
care avea în realitate alt nume. Cel mai
adesea el a fost identificat cu Basarab
I, cu Nicolae Alexandru (sau chiar cu
amândoi contopiþi într-o singurã
persoanã), cu Radu I sau cu Neagoe

Basarab. Faptele pe care tradiþia i le
atribuie lui Negru-Vodã: întemeietor de
þarã, luptãtor împotriva tãtarilor, ctitor
al primelor aºezãminte religioase, fac
ca identificarea lui cea mai sigurã sã
fie cu Basarab I, voievod în pãrþile
Argeºului. Prin vitejia manifestatã ºi
victoriile repurtate în luptele cu tãtarii,
acesta a reuºit, la începutul secolului al
XIV-lea - într-un moment când o crizã
politicã puternicã se manifesta în statele
vecine � sã se impunã atenþiei celorlalte
cãpetenii de la sud la Carpaþi ºi sã fie
ales de ele �mare voievod�. Cu
sprijinul lor, el a eliberat de sub
stãpânirea tãtarã teritoriul Þãrii
Româneºti, a statornicit hotarele ei între
Carpaþi ºi Dunãre ºi de la Severin pânã
la sudul Moldovei, a înlãturat
vasalitatea faþã de Coroana ungarã, a
creat un stat independent, pe care l-a
impus printr-o politicã înþeleaptã pe
plan internaþional, a pus bazele unei
dinastii care a ocupat tronul Þãrii
Româneºti aproape 300 de ani. Pe drept
cuvânt, lui Basarab i s-a atribuit epitetul
de �cel Mare� � aºa cum el este numit
pe piatra tombalã de la Câmpulung a
fiului sãu Nicolae Alexandru. Negru i
s-a spus lui Basarab în urma îndepãrtãrii
Negrilor tãtari din þinuturile de la rãsãrit

de Olt (fostele judeþe Dâmboviþa,
Prahova ºi Buzãu, precum ºi sudul
Munteniei pânã la Dunãre), numite cu o
terminologie turanianã �Þara Neagrã�.
Ca simbol al cuceririi Þãrii Negre �au
fost reproduse pe blazonul de familie a
Basarabilor capetele de �arapi�.

Sub urmaºii lui Basarabi, viaþa de
stat a câºtigat în organizare, biserica a
devenit un sprijin însemnat al domniei,
cancelaria domneascã a început sã
funcþioneze, consimþind prin actele
emise noua ordine, care se instaura.
Dintre succesorii lui Basarab I, tradiþia
a reþinut în special figura lui Radu I. În
timpul domniei acestuia a fost terminatã
zidirea Mãnãstirii Tismana, cea dintâi
mare mãnãstire a þãrii, devenitã impor-
tant centru cultural. Radu I a fost,
totodatã, ctitor la Cozia, Codmeana,
Biserica Domneascã din Curtea de
Argeº ºi la alte fundaþii religioase mai
mãrunte. Cum din aceastã cauzã cele
mai vechi acte mãnãstireºti îl pomeneau
pe Radu I ca pe primul ctitor, el a fost
confundat, cu timpul, cu primul domn
al þãrii, cu Negru-Vodã, ºi considerat
ca adevãratul �întemeitor� al ei.
(Documentar este atestat cã din secolul
al XVI-lea prin Negru Vodã se înþelegea
sigur Radu I. cf. doc. din 1569 ian. 8;
1576,  apr. 28).

Din punct de vedere ºtiinþific, nu se
poate susþine cã Þara Româneascã a fost
întemeiatã, ca stat, prin �descãlecarea�,
prin venirea unor oameni cãlãri din
afara hotarelor ei. Înainte de anul 1290,
data aºa-numitului �descãlecat� din
Þara Fãgãraºului, existau pe teritoriul
de la sud de Carpaþi formaþiuni statale

româneºti cu un nivel destul de înaintat
de organizare. Diploma Ioaniþilor
atestã existenþa la 1247 a cnezatelor lui
Ioan ºi Farcaº, ca ºi a voievodatului lui
Litovoi în dreapta Oltului, iar în stânga
lui a voievodatului lui Seneslau,
dependente în grade diferite de Coroana
maghiarã. Aceste formaþiuni politice au
cãutat, folosind orice prilej, sã se opunã
expansiunii regatului maghiar ºi sã se
uneascã într-o singurã organizaþiune
statalã. O primã încercare în acest sens,
neizbutitã însã, a fãcut-o Litovoi. El a
cãzut � ne-o spune un document din
1285, ianuarie 8 � în luptã cu oastea
regatului maghiar, iar fratele sãu,
Barbath, a fost luat prizonier ºi silit sã
se rãscumpere cu o mare sumã de bani.
Înfruntarea pe câmpul de luptã a oºtirii
unui stat puternic ºi plata unei
însemnate sume de bani pentru
rãscumpãrarea libertãþii din partea
unuia dintre conducãtorii români
vorbesc despre forþa militarã ºi puterea
economicã a formaþiunilor statale de la
sud de Carpaþi în a doua jumãtate a
secolului al XIII-lea.

Fapta lui Litovoi arãta cã nu era
departe momentul în care formaþiunile
statale româneºti de la sud de Carpaþi
îºi vor uni eforturile în realizarea unei

formaþiuni de stat de sine stãtãtoare.
Ceea ce nu reuºise voievodul din
dreapta Oltului va reuºi, într-un alt
moment istoric, la sfârºitul secolului al
XIII-lea ºi începutul secolului al XIV-
lea, voievodul din pãrþile Argeºului.

Cum a apãrut ideea
�descãlecatului�.

Dacã Þara Româneascã nu s-a for-
mat, ca stat, printr-un �descãlecat�, ci
� aºa cum o aratã faptele istorice certe
� prin strângerea la un loc a unor
formaþiuni statale existente la sud de
Carpaþi ºi care au luat naºtere în urma
unei îndelungate dezvoltãri a societãþii
locale, rãmâne sã explicãm de unde a
apãrut totuºi, ideea, �descãlecatului�
din Transilvania. Mai mulþi factori au
contribuit, cu siguranþã, la aceasta.
Modelul de la care s-a plecat ºi, prin
analogie, cu care a fost inventat
�descãlecatul� Þãrii Româneºti din
Fãgãraº ºi Amlaº a fost �descãlecatul�
Moldovei din Maramureº. Titlul de
�herþeg Amlaºului ºi Fãgãraºului�, pe
care îl purtau în documentele din
secolele XIV-XV unii Domni ai Þãrii
Româneºti, a fost luat drept indiciu al
�descãlecatului�. (În realitate cele douã
þinuturi erau concesionate domnilor
români de regele maghiar în schimbul
recunoaºterii lui ca suzeran. Faptul cã
Radu I, rupând legãturile de vasalitate
cu Ungaria, n-a mai stãpânit cele douã
þinuturi a contribuit la formarea tradiþiei
despre �descãlecatul� lui Radu Negru
din Þara Fãgãraºului).

Printre alte elemente care au
contribuit la acreditarea ideii de
�descãlecat� a fost ºi prezenþa

populaþiei alogene, de religie catolicã,
în vechile oraºe de reºedinþã ale Þãrii
Româneºti. Strânsele legãturi, la
începutul vieþii de stat româneºti de la
sud la Carpaþi, între conducãtorii de aici
ºi regalitatea maghiarã au facilitat
trecerea � susþinutã de politica catolicã
de prozelitism � a misionarilor ºi a altor
elemente catolice în Muntenia. Cea mai
veche menþiune documentarã despre
comunitãþile catolice la sud de Carpaþi
priveºte oraºul Câmpulung (este
vorba de inscripþia din anul 1300 de
pe piatra tombalã a comitelui
Laurenþiu de Campolongo). Tradiþia
a reþinut ºi ea acest fapt ºi Câmpulung
a fost socotit ca prim popas al
�descãlecãtorilor�. Aici a murit de
altfel ºi, probabil, tot aici a fost
îngropat Basarab I.

Unii dintre primii domni ai Þãrii
Româneºti, ca ºi ai Moldovei, au avut
soþii catolice. Documentar este dovedit
cã cea de-a doua soþie a lui Nicolae
Alexandru, fiul lui Basarab I, era o
catolicã, Doamna Clara. Acesteia, Papa
îi transmitea, în ianuarie 1370, mulþumiri
pentru convertirea la catolicism a fiicei
sale Ana, soþia lui Straºimir, þarul de la
Vidin. Nu este exclus ca faptele pe care
tradiþia le atribuie Marghitei, soþia lui
Negru-Vodã, sã priveascã nu pe
Marghita (care poate fi � aºa cum
presupunea Alex. Lapedatu � un nume
legendar, �o reînviere munteanã a celor),
douã Marghite moldovene, a lui Petru
Muºat ºi Alexandru cel Bun�), cât mai
ales pe Doamna Clara, atât de cunoscutã
prin protecþia acordatã de ea
catolicismului. În afarã de elemente
alogene de religie catolicã, tradiþia mai
aminteºte � ºi faptul este probat
documentar � de trecerea la sud de
Carpaþi a multor români din
Transilvania. Înrãutãþirea situaþiei
populaþiei româneºti din aceastã
provincie, în urma intrãrii ei sub
stãpânirea maghiarã, a generat un val
continuu de emigrãri la sud ºi est de
Carpaþi. Ca sã nu scadã numãrul
supuºilor � care asigurau bogãþia ºi tãria
statului � regalitatea maghiarã s-a vãzut
nevoitã sã ia mãsuri de interdicþie a
emigrãrilor. În diploma din 1247, prin
care se conceda cavalerilor Ioaniþi Þara
Severinului, regele Bela al IV-lea le
atrãgea atenþia sã nu permitã ca în
þinuturile pe care ei urmau sã le ia în
stãpânire sã se aºeze locuitori din regatul
maghiar �de orice stare ºi neam ar fi�.
Introducerea unei atare clauze aratã cã
la data emiterii diplomei emigrãrile
locuitorilor din regatul maghiar, în cazul

dat  din Transilvania la sud de Carpaþi,
cunoºteau proporþii însemnate. În
perioada în care tradiþia fixeazã
momentul �descãlecatului� (sfârºitul
secolului al XIII-lea), înrãutãþirii
situaþiei sociale a românilor din
Transilvania i se adãugaserã
persecuþiile religioase urmate de lipsa
de drepturi politice. Toate acestea au
fãcut sã creascã curentul emigrãrilor
de populaþie, în special din regiunile
de margine, de unde se putea trece cu
mau multã uºurinþã graniþa.

Deºi nu se poate spune cã
emigrãrile de populaþie din
Transilvania �au determinat � aºa cum
tradiþia ne-o spune � � întemeierea
Þãrii Româneºti, ele au potenþat
vitalitatea organismelor politice de la
sud la Carpaþi, contribuind la grãbirea
procesului de unificare a lor.

Partea din cronicã referitoare la
închinarea de bunã voie a boierimii
oltene faþã de �întemeietorul� þãrii nu
este altceva decât transpunerea în
perioada formãrii statului de sine
stãtãtor Þara Româneascã a unei
situaþii mai târzii, apropiatã în timp de
data întocmirii cronicii Þãrii
Româneºti. Este vorba de raporturile
create între banul Olteniei ºi �domnul
întregii þãri�, dupã ce boierii
Craioveºti,  rude cu familia domneascã
ºi apoi �Bãsãrãbeºti�, au ajuns sã-ºi
transmitã ereditar marea bãnie.

Concluzia care se desprinde din
analiza criticã a izvoarelor poate fi
formulatã astfel: ceea ce tradiþia
numeºte �descãlecat� nu este altceva
decât un curent de emigrare de
populaþie din Transilvania la sud de
Carpaþi, care, deºi nu a creat statul
Þara Româneascã, a avut un rol
însemnat în creºterea potenþialului
uman al organizaþiilor politice
româneºti de la sud de Carpaþi, a
fost un factor important în
unificarea lor. Negru-Vodã este
personificarea legendarã a lui
Basarab I, în domnia cãruia þara a
cunoscut o perioadã de prosperitate
economicã, urmare a înmulþirii
populaþiei ºi dezvoltãrii vieþii
orãºeneºti; s-a înfãptuit unitatea
teritorialã, a fost dobânditã neatârnarea
ºi s-au creat bazele politicii externe a
Þãrii Româneºti.

Prin opera înfãptuitã, Basarab I
poate fi socotit, pe drept cuvânt, ca
�Întemeitorul� statului Þara
Româneascã, el binemeritând epitetul
de �cel Mare�.

LEGENDÃ  ªI  ADEVÃR  ISTORIC
ÎN  PROBLEMA  �DESCÃLECATULUI�
LA  SUD  DE  CARPAÞI
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Biserica Domneascã din Curtea de Argeº

Interior din Biserica Domneascã
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Întâlnirea a avut loc în biroul rectorului din edificiul situat în ªos. Berceni nr. 24
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