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Înainte de a realiza
analiza concretă a ser -
viciilor, ca sector com -
ponent al economiei na-
Ńionale, este ne cesară
o analiză sumară a în -
tregii economii, pentru
a înŃelege, într-un con-
text macroeconomic
amplu, atât din punct
de vedere al informaŃi-
ilor disponibile, cât şi
al intervalului de timp

utilizat în analiză, respectiv pe rioada 1970 –
2010, locul serviciilor în economia autohtonă,
dar mai ales evoluŃia acestora de la sector
auxi liar pentru dezvoltarea economică, de o
importanŃă scăzută, la principalul ”mo tor” de
dezvoltare în ceea ce priveşte valoarea adău -
gată în economie. In tervalul 1970 – 2010 a
fost consi derat suficient de extins pentru a re -
leva principalele tendinŃe. 
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„Blestemul din Biblie: «În
sudoarea frunŃii tale îŃi vei
câştiga hrana» n-a fost un
blestem, ci o binecuvântare”.

Mihai Eminescu
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Le-a fost dat românilor să
trăiască în acest an cea mai
lungă vară fierbinte din tranziŃia
noastră de niciunde către nică -
ieri. Şi asta, pentru că gâlceava
politică tradiŃională pe plaiurile
mioritice a degenerat intempen-
siv într-un război politic de gheri -
lă. Un război total în care politi-
cienii noştri nu mai visează nimic
altceva decât să se excludă din
viaŃa politică şi se ameninŃă reci -

proc cu puşcăria. Am simŃit-o pe pielea noastră, a
vizionat-o ca pe un spectacol de circ lumea civilizată din
America până în Europa, care mai crede în reguli ale
jocului politic şi norme democratice. Dar dacă acest
spectacol grotesc a fost gratuit pentru alŃii, pe noi ne-a
costat şi ne costă cel mai mult. Încă nu s-a tras linia
sub aceste pierderi irecuperabile, dar minŃi lucide şi voci
competente avertizează că economia românească se
prăbuşeşte sub presiunea conflictului politic. 

Gesturilor politice din Orange şi Transvaal, diplomaŃia
engleză le-a opus, cum afirmă francezul Paul Combes în
volumul pomenit, „aria drepturilor in digenilor care vroiau să
devină su biecŃi englezi”. Regina Victoria a re cep Ńionat favo-
rabil această cerere, cu „condiŃia” ca parla mentul Coloniei
Ca pului să „aprobe” anexiunea. Ceea ce respectivul for, în
întregime controlat de englezi, nu a întârziat, fireşte, să o
facă. Pe baza unor asemenea demersuri, la 7 noiembrie
1871, un magistrat şi 30 de poliŃişti englezi şi-au făcut apa-
riŃia printre căutătorii de diamante de la New Rush, urmă-
rind exercitarea jurisdicŃiei din Colonia Capului şi înlocuirea
drapelului Re publicii Orange cu cel al Angliei. Din partea
republicii amintite au existat proteste violente faŃă de acest
act „arbitrar, în contradicŃie cu ConvenŃia de la Bloem -
fontein”, proteste în faŃa cărora englezii au oferit mici palea-
tive: „este posibil să fie unele greşeli în delimitarea frontie-
relor, însă faptul împlinit le anulează de la sine”. 

PUNCTUL
PE EUROPA

„Dacă nu foloseşti ceea ce au cucerit veacurile înain-
tea ta, eşti un incult şi un barbar”

Tudor Vianu

Se împlinesc, în aceste zile, 159 de ani de la naşte-
rea cercetătorului şi cărturarului, a celui care a dat pos-
terităŃii – cum scria Eugen Lovinescu în monumentala
sa „Istorie a literaturii române contemporane” – „cea
mai preŃioasă memorialistică din literatura română”. De
la naşterea, în noaptea de după Ziua Crucii a anului
1853, la „Ieşi, în casa tatălui de pe Podul Roşu”, unde
s-a instalat mai târziu gimnaziul „Alexandru cel Bun”, a

lui Radu Rosetti (decedat în 1926). A fost istoric, genealogist şi scriitor şi, deloc
puŃin, om politic. 

23 august 1939. Parafarea Pactului germano-sovietic.

Clepsidra cu repeti]ie...
– Radu Rosetti despre probleme ale agriculturii }i ale Unirii de la 1859 –

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Emil DAVID

Lecturi de var@

Evenimente
expozi]ionale estivale

Unde ne-a dus „tactica
p@mântului p$rjolit”

continuare ^n pag. 4 - 5 Iaşi-ul la 1850

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 6 - 7

continuare ^n pag. 3

Secven]e 
din epopeea 

diamantelor (II)

Africa de Sud – file de dosar

Dan POPESCU

Cape Town

Considera]ii generale
asupra muta]iilor din
economia româneasc@
}i sectorul serviciilor în
intervalul 1970–2010 (I)

asist. univ. drd.Lucian AlexandruDANCIU, ULBS

Procesul de tranziŃie, de la economia planificată centra -
lizat la economia de piaŃă, a reprezentat o adevărată provo-
care atât pentru cercurile economice şi guvernamentale, cât
şi pentru teoreticienii sau practicienii din domeniul econo -
mic din întreaga lume.

Până la începutul
anilor 1980, în întrea-
ga Europă, inclusiv în
statele fost comuniste,
avusese loc o creştere
economică deloc mi -
no ră. Economia socia -
listă era însă o eco -

nomie încorsetată de mecanismele, adeoeori
dure, ale birocraŃiei totalitare, reprezentată în
segmentul ei cel mai de sus, într-o măsură,
de ignoranŃi, persoane cu o cultură precară,
de mâna de fier a dictaturii. continuare ^n pag. 2

master GeorgianaMINCULETE, ULBS

România... încotro?

Bucureşti

Pictură de Eugen Dornescu
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Reformele economice lansate la

începutul anilor ’90 nu au reprezen-
tat un scop în sine, ci din contră
tranziŃia la o economie de piaŃă
devenise o necesitate impusă de
adâncirea într-un sistem economic
tot mai defectuos şi plin de lacune.

Practic se dorea, adoptarea sis-
temului economic vestic, capitalist,
care în timp şi-a dovedit eficienŃa,
performanŃa, capacitatea. Lucrurile nu
s-au petrecut atât de rapid şi de
simplu cum ne-am fi aşteptat, iar pe
harta economică a lumii a apărut un
nou tip de economie, alta decât cea
planificată: economia în tranziŃie.

Această tranziŃie, reprezinta un pro -
ces de transformare, care avea, ca şi
obiectiv principal, crearea unei eco -
nomii de piaŃă în fostele Ńări socialis -
te, proces care nu Ńinea atât de politica
economică, cât de economia politică.

Prin transformarea sistemului eco-
nomic se dorea consolidarea proce-
sului de democratizare politică, propu -
nându-se să se creeze premisele exer -
citării drepturilor şi libertăŃilor econo -
mice ale individului. Cele două obiec-
tive fundamentale ale tranziŃiei erau
refacerea temeliei democratice şi refa-
cerea structurilor economiei de piaŃă. 

Exista o legatură clară între ele-
mentele specifice unei democraŃii şi
cele ale unei economii concurenŃiale:
autonomia subiecŃilor şi de asemenea
suveranitatea legii. Noile mecanisme
politice şi economice doreau, să de -
termine repartizarea drepturilor şi obli -
gaŃiilor, între persoane şi grupuri so -
ciale, precum şi repartiŃia puterilor, a
resurselor şi a veniturilor, statul fiind
chemat să vegheze la respectarea li -
bertăŃilor cetăŃenilor.

Privatizarea pare a fi scopul pre-
dominant al majorităŃii partidelor po -
litice din fiecare Ńară a Europei Cen -
trale şi de Est, reprezentând oarecum
un Ńel ideologic dar şi o cale de atin-
gere a altor obiective, exprimând
multiple şi variate aspiraŃii, de la dor-
inŃa de reducere drastică a rolului
statului, până la credinŃa că privati-
zarea este singura cale de sporire a
eficienŃei. 

Un alt scop al tranziŃiei era acela
al maximizării produsului total. Lipsa

de eficienŃă a producŃiei face ca acest
obiectiv să prezinte o necesitate deo -
sebită. Un obiectiv la fel de impor-
tant era înfăptuirea stabilităŃii relaŃi-
ilor sociale, obiectiv realizat prin im -
plicarea mai profundă a cetăŃenilor în
procesul social şi politic de luare a
deciziilor la nivelul societăŃii.

Pentru a obŃine implicarea activă
a cetăŃenilor în procesul de tranziŃie
aceştia trebuiau să perceapă nu doar
simpla calitate de spectatori ci şi im -
plicarea lor directă, nemijlocită şi ne -
condiŃionată, ca o miză în procesele
ca atare şi rezultatele acestora. În ulti-
mă instanŃă, căderea sistemului co -
munist în Ńările Europei Centrale şi
de Est s-a datorat îndepărtării popu-
laŃiei de problemele politice şi eco-
nomice.  

Scopul final al tranziŃiei îl consti-
tuia creşterea prosperităŃii individuale
şi colective, menŃinere ordinii şi păcii
sociale. Toate acestea nu puteau fi
însă realizate fără refacerea sistemu-
lui de valori al acestor societăŃi, a
men talităŃilor şi comportamentelor, va-
lorile morale fiind baza oricărei con-
strucŃii, politice, economice, culturale
şi sociale în timp.

Analizând perioada pe care am
străbătut-o în aceşti ani de tranziŃie,
am constatat, că de fapt, am parcurs
o perioadă a unui complex de tran -
ziŃii foarte strâns legate una de
cealaltă: în primul rând o trecere de
la economia centralizată a cărei pro -
prietar era statul, ca reprezentant al
întregului popor, la o economie de
piaŃă, bazată pe proprietatea privată;
o tranziŃie a Ńărilor din centrul şi
estul Europei de la un loc în marele
lagăr comunist, coordonat de „marea
putere roşie”, spre un loc nou, mod-
est în economia mondială, cu modi-
ficarea corespunzătoare a structurii
economice naŃionale; o tranziŃie de la
o structură socială la alta şi nu în
ultimul rând o trecere de la dictatură
la democraŃia pluralistă; de la un mod
de viaŃă a întregii populaŃii la altul
nou cu comortamente diferite. 

România, a doua Ńară ca dimensiu -
ne din sud-estul Europei, prin aşe -
zarea sa geografică, are o poziŃie
predestinată pentru circulaŃia măr-
furilor între Marea Caspică şi sudul
Europei, între Marea Neagră şi vestul
Europei. Avea relaŃii bune şi foarte

bune cu Ńările vecine, stabilitate po -
litică şi un sistem legislativ realizat
după standarde europene.

Prin scoaterea în evidenŃă a rezul-
tatelor obŃinute în procesul tranziŃiei
după anul 1990, am constatat că nu
s-au creat toate condiŃiile la nivel
macro-economic pentru eficientizarea
alocării resurselor, iar pe de altă parte,
recesiunea (pe toate planurile) şi in -
flaŃia, au constituit probleme deose -
bite, cu care s-au confruntat eco -
nomiile Ńărilor foste comuniste, print-
re care şi România.

Modul de abordare a liberalizării
preŃurilor, dezvoltarea sectorului pri-
vat, au fost cel puŃin eronate. Priva -
tizându-se întâi şi mai apoi restruc-
turându-se, „colosul industrial supra -
dimensionat” a dus la apariŃia unor
noi întreprinderi mici, falimentare, ce
nu mai prezentau atracŃie pentru marii
investitori. Acest fapt a fost specific
în mod deosebit României şi Bul -

gariei, întârziate din punct de ve dere
al tranziŃiei faŃă de celelalte state.

Principiul macrostabilizării econo -
mice nu a fost apreciat corespunză-
tor, încercându-se o influenŃare a eco-
nomiei generale şi nu prin aplicarea
de măsuri specifice, asupra unor ra -
muri care aveau un ascendent ca
urmare a evoluŃiilor pozitive, apelân-
du-se la măsuri monetare şi fiscale,
ignorându-se baza reală a rezultatelor
produse.

Dacă în celelalte state privatizarea
iniŃiată înainte de 1990 a influenŃat în
mod deosebit toate structurile eco -
nomie, în România un accent deo -
sebit s-a acordat începutului priva-
tizării în agricultură şi ca sector celui
cooperatist. Procesul de privatizare în
acest domeniu, în România, da torită
indeciziei factorilor politici, a dificul -
tăŃilor create de mentalitatea oa me -
nilor moştenită de la regimul totali-
tarist, s-a desfăşurat într-un ritm

foarte lent în comparaŃie cu alte state
central şi est europene (Ungaria, Po -
lonia, Cehia). Drept urmare România,
prin modul de derulare a acestui
proces, rămâne în urma altor Ńări din
zonă, cu implicaŃii şi mai mari, în
ansablul de dificultăŃi din economie.

Alăturându-se la aceste neajun-
suri, lipsa capitalului intern şi extern,
blocajul financiar, inflaŃia, vidul legis -
lativ în domeniu, subvenŃionarea în
mod preferenŃial a unor firme de stat
cu pierderi mari, a făcut ca România
să se aşeze în grupul statelor aflate
în tranziŃie pe unul dintre cele mai
slabe locuri.

TranziŃia a dus însă preponderent
la o serie de aspecte negative: scăde-
rea accentuată a ritmului de creştere
economică, prăbuşirea accentuată a
economiei concomitent cu creşterea
la un nivel extrem de ridicat a sto -
curilor şi importurilor, creşterea sără-
ciei şi înrăutăŃirea stării de sănătate
a populaŃiei, România având cea mai
înaltă rată a mortalităŃii (mai mare
decât cea a natalităŃii) din Europa,
balanŃa comercială este permanent
deficitară, se importă mai mult decât
se exportă, se consumă din ce în ce
mai mult decât se produce. Toate Ńă -
rile din Europa Centrală şi de Est s-au
îndatorat din ce în ce mai mult pe
pieŃele internaŃionale, datorită unui de-
fict bugetar din ce în ce mai mare.

FaŃă de celelalte state europene afla -
te în tranziŃie, România are de recu-
perat rămânerile în urmă, în mod deo -
sebit în ramurile de vârf, care dintr-o
perspectivă europeană au avut un ritm
de dezvoltare alert în aceasta perioadă.
Este nevoie de apli care cu foarte mult
discernământ a unei strategii de dez-
voltare care să pună bazele politice,
sociale, materia le şi nu în ultimul rând
culturale, care să-i permită să atingă
nivelurile de performanŃă caracteristice
Uniunii Eu ro pene la nivel regional.

Trecând spontan, printr-o revolu -
Ńie, de la un sistem social parcurs
peste patru decenii la un sistem nou
care ne-a surprins fără o pregătire
de substanŃă prealabilă şi fără o stra -
tegie bine structurată, Ńările în tranzi -
Ńie se regăsesc în situaŃii diferite, abor -
dând diferenŃiat soluŃiile de conti -
nuare a procesului început, pentru a
atinge obiectivele propuse. 

România... încotro?
master Georgiana MINCULETE, ULBS

ConstanŃa, port la Marea Neagră.

Vedere din Praga
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ApariŃie editorială

Unde ne-a dus „tactica p@mântului p$rjolit”
urmare din pagina 1

E nevoie de soluŃii, iar pentru asta
trebuie să te străduieşti să pui pe
agenda publică temele majore ale exis-
tenŃei noastre. Din păcate, ne aflăm
în zona celor mai sumbre scenarii.

Potrivit unui raport elaborat de 17
experŃi economişti europeni citat de
curând de Deutsche Welle, pe fondul
crizei fără precedent a zonei euro în
ansamblul său, economia româneas -
că este considerată în prezent cea
mai vulnerabilă din Europa de Sud-
Est, în cazul unui colaps al monedei
unice. Analiza ia în calcul faptul că,
deşi are cea mai mare economie din
Balcani, România se confruntă cu
problema suplimentară a unei insta-
bilităŃi politice cronice şi concluzio -
nează că, aşa cum se prezintă situa -
Ńia, fără un guvern puternic toate
eforturile de a opri încetinirea eco-
nomică din România vor fi paralizate
de luptele politice interne.

La rândul său, noul şef al misiu-
nii FMI în Ńara noastră, Erik de Vrijer,
urmaşul celebrului Jeffrey Franks la
pupitrul de control al instituŃiilor cre -
ditoare internaŃionale pentru o Ro -
mânie adânc îndatorată, nu a ezitat
să-şi exprime îngrijorările la prima sa
escală în Bucureşti: „Actualele turbu-
lenŃe politice îngreunează economia,
fapt care se reflectă în încrederea
investitorilor şi în cursul de schimb
care s-a depreciat, dar şi în costurile
de finanŃare a economiei şi, eventu-
al, şi a creşterii. Este foarte impor-
tant ca guvernanŃii să se concentreze
pe obiectivele macroeconomice, să pro-
moveze politica bugetară şi reformele
care să determine o creştere eco-
nomică mai rapidă”.

Şi Banca NaŃională a României care,
până una-alta, este singura care se

mai luptă cu prăbuşirea monedei na -
Ńionale cu preŃul unei mari hemoragii
valutare din visteria Ńării, a atenŃio nat
că potenŃialele implicaŃii adverse ale
prelungirii tensiunilor politice interne,
alături de incertitudinile legate de
zona euro, ar putea avea consecinŃe
grave asupra costurilor finanŃării de -
ficitului fiscal şi refinanŃării datoriei
publice, determinând riscuri suplimen -
tare la adresa Ńintei de deficit fiscal,
prin majorarea cheltuielilor bugetare
specifice. Guvernatorul BNR, care de
obicei evită diplomatic orice implicare
politică, a spus de data aceasta lu -
crurilor pe nume: că este nevoie de
dialog şi că depindem hotărâtor de
pieŃele internaŃionale, pentru că, ne
place sau nu, avem o economie des -
chisă. Să luăm aminte: „Politicienii asta
dezvoltă, nu? Arta dialogului, asta e
menirea lor. Cine nu ştie să dialo -
gheze poate să meargă acasă şi să
nu ne scoată pe noi din casă”...

Dar să vedem, concret, cum arată
nota de plată pentru criza politică
prelungită în care se zbate România.

S-a convenit deja cu misiunea
FMI revizuirea creşterii produsului in -
tern brut pentru acest an de la 1,5
la sută pe cât se baza execuŃia buge-
tară iniŃială, la 0,9 la sută. Analiştii
economici spun că încetinirea expor-
turilor, precum şi seceta pustiitoare
care afectează agricultura fac ca şi
această nouă prognoză în descreştere
să pară excesiv de optimistă. Ori -
cum, la un nivel de creştere mai mic
de 1 la sută, economia este în stag -
nare, ceea ce va pune presiune pe
bugetul de stat. Cert este faptul că
în Uniunea Europeană, în topul dez-
voltării economice, din 27 de Ńări
suntem în prezent pe locul 26.

Mediul de afaceri s-a deteriorat
întratât încât, practic, nu vom mai
putea conta nici pe aportul investiŃi-

ilor străine. Prima jumătate a lui 2012
nu face decât să accentueze tendinŃa
ultimilor ani de scădere continuă a
fluxurilor de capital extern: aproxima-
tiv 500 de milioane de euro, cu 45
la sută mai puŃin decât în aceeaşi
perioadă a anului precedent!

Încasările din fonduri UE de care
s-a făcut atâta caz în toate guver -
nările ce s-au succedat la cârma
României au fost, pentru a câta oară,
prognozate superoptimist. În realita -
te, efectul lor asupra economiei ro -
mâneşti este zero, pentru că, din
cele 27,52 de miliarde de euro alo-
cate de UE în perioada 2007 – 2013,
România a accesat doar 7,8 miliarde
de euro, adică o sumă mai mică
decât contribuŃia noastră la bugetrul
UE în aceeaşi perioadă (7,9miliarde
euro). Mai mult decât atât, nu vom
putea spune nici măcar că vom pier -
de fondurile europene încă neacce-

sate, pentru că, pur şi simplu, aceste
fonduri nu mai există, ele au fost deja
folosite de UE în alte scopuri, pe fon-
dul crizei economice din ultimii ani. 

Şi să nu uităm, pe de altă parte, că,
în acest an avem de rambursat 1,79
miliarde de euro către FMI, conform
acordului de împrumut din 2009.

În condiŃiile în care previziunile
pesimiste privind cursul de schimb
se vor concretiza, trebuie să ne aş -
teptăm la explozia preŃurilor în în -
treaga economie. Deja plătim preŃuri
la energia electrică cu 10 la sută mai
mari şi ne aşteaptă din septembrie
majorări similare pentru gaze. Cât
priveşte preŃul carburanŃilor, îl sim -
Ńim zilnic la buzunare ori de câte ori
oprim într-o staŃie de benzină. Iar
mâncarea ne va scoate din bugetul
de familie sume tot mai mari pentru
că, zic guvernanŃii, nu ei sunt de
vină că Dumnezeu ne-a bătut cu cea

mai cumplită secetă din ultimii 50 de
ani. Iar tot acest val de majorări de
preŃuri va duce la o creştere rapidă
a ratei inflaŃiei pe care nici măcar dl.
Mugur Isărescu n-o va putea salva
oricâte tertipuri statistice ar folosi.

Până la urmă, doar motoarele po -
liticii româneşti duduie din plin. Doi
preşedinŃi, trei prim-miniştri şi 62 de
miniştri s-au succedat la putere în
doar şapte luni din acest an! Ei sunt
regizorii „politicii spectacol” care con-
tinuă în România, probabil până se
va prăbuşi totul în jurul nostru.

Să ne mai mirăm că pleacă ro -
mânii disperaŃi să-şi facă un rost ori-
unde în lume? Să ne mai întrebăm,
anchetând liste electorale şi cohorte
de votanŃi, câŃi am mai rămas de-
adevăratelea acasă şi câŃi hălăduiesc
prin străinătăŃuri? În mod sigur, sun-
tem din ce în ce mai puŃini şi mai
nefericiŃi...

Emil DAVID

Nr. 2/2012 al Revistei Economice

Bucureşti - Palatul Cotroceni
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Dar a mai fost analist economic,

dintre cei mai de seamă, preocupat în
măsură fundamentală de examinarea
atât a „Chestiunii agrare”, cum scria,
foarte inspirat, la începutul secolului
trecut, conservatorul lucid Constantin
(Tache) Garoflid, cât şi a „Problemei
agricole”. În speŃă, proprietatea şi
structura ei în agricultura românească,
cu alte cuvinte orizontul social, dar şi
rezultatele tehnice ale acestei agriculturi
determinate cu precădere de investiŃiile
de capital, factorii stimulativi şi desti-
mulativi astfel.

Preocupările, în acest sens, ale lui
Radu Rosetti au fost şi erau susŃinute
de mai mulŃi factori. În primul rând,
originea sa socială, de mare boier
român, având strămoşi din partea
tatălui – logofătul Răducanu Rosetti –
doi domnitori, anume Antonie Ruset şi
Manole Giani Ruset, iar din partea
mamei pe Grigore Alexandru Ghica,
care îi era bunic, ultimul domn al
Moldovei de dinainte de Unirea de la
1859. Avea moşii, a trăit la moşie, se
discuta astfel în casă la el şi de mic a
ştiut să sesizeze, să „vadă”, să
înŃeleagă elementele nevralgice ale
marii proprietăŃi moşiereşti, de multe
ori o proprietate, am spune astăzi,
„încremenită în proiect”, deseori lăsată
pe mâna unor arendaşi răi şi hulpavi,
nemiloşi, rapace, dornici ei înşişi de
înavuŃire rapidă, care îi sleiau şi acea
puŃină substanŃă economică vie care îi
mai rămăsese. De altfel, o mână de
foarte bogaŃi şi un imens număr de
săraci într-o Ńară, de oameni lipsiŃi de
speranŃe, este o structură socială care
nu are cum să-i genereze progres,
propăşire Ńării respective. Dimpotrivă, o
duce pe to pogan. Au demonstrat-o
FranŃa, Sta tele Unite, Italia, etc... De ce
ar fi putut fi altfel în România?
Oamenii sărmani cronic nu au pentru
ce lupta naŃio nal, pentru ce milita, nu
au la ce spera, vă dindu-se imperativul
unor reforme so ciale fundamentale. (O
paranteză. Ştiu bine asemenea lucruri
deoarece o soră a bunicii mele de
mamă – Aneta Ru sănescu – avea

moşii de multe mii de hectare la Olt,
satele Rusăneşti. Boierul Titi Rusă -
nescu era mai tot timpul pe Coasta de
Azur, împătimit de joc, arendaşii jupu-
iau efectiv, iar în 1907, când s-au
răsculat Ńăranii, le-au lăsat să plece de
la conac pe tanti Aneta şi pe fiica ei,
tanti SperanŃa, dar apoi au strâns biju-
teriile stăpânilor şi, cu ură şi obidă, le-
au tocat în piuliŃă – „Na, cucoane Titi,
na cucoane Titi”. Apoi au jefuit şi
conacul şi i-au dat foc. Epi sodul este
amintit nu doar în familie ci şi în
lucrările academicianului istoric să -
liştean Andrei OŃetea. Închei paranteza).

În al doilea rând, Radu Rosetti s-a
preocupat mult şi insistent în acest
sens. El şi-a pus inima alături de mari-
le dureri ale Ńăranului român şi a
urmărit să-şi pună umărul la aflarea
unor soluŃii menite să permită progre-
sul agriculturii naŃionale. Lucrările sale
cele mai reprezentative în această di -
recŃie sunt „Despre originea şi trans-
formările clasei stăpânitoare în
Moldova” şi, mai ales, „Pentru ce s-au
răsculat Ńăranii?” – o examinare amplă
şi lucidă a situaŃiei sociale dramatice
din fatidicul timp dimprejurul anului
1907. Este interesant că, înainte de
1989, studiam la Facultatea de
Economie, ASE Bu cureşti, pe Radu
Rosetti cu precădere din perspectiva
acestor lucrări ale sale cu tentă socială.
Iar acum, nemaivorbind că „la şcoală
nu se mai face”, publicarea şi republi-
carea operei sale a avut şi are în vede-
re mai ales volumele de memorialistică,
de evocare – este drept, destul de
puŃin sentimentală – a trecutului,în
speŃă „Ce am auzit de la alŃii. Amintiri”
sau „Din copilărie. Amin tiri”. Despre
cărŃile sale cu conŃinut social aproape
nici o vorbă. Este, consider, nedrept,
chiar incorect... Mai toate cărŃile sale
sunt valoroase...

Oricum, şi iată al treilea rând, Ra -
du Rosetti nu credea în celebra sin-
tagmă dihotomică poporanistă sau
semănătoristă „boieri buni – boieri răi”.
El „vedea” marea proprietate în agricul-
tură – studiind atent şi felul în care
aceasta s-a constituit, a evoluat – în
confruntare cu faptul că o parte – cea
mai mare – a Ńărănimii noastre era

total lipsită de pământ, că învoielile
agricole erau înrobitoare, că arendaşii
erau cumplit necruŃători... Era un fapt
– social îndeobşte – ce înfrâna mult
progresul economiei, al Ńării. Boierii
mari puteau fi „buni” sau „răi” ca indi-
vizi. Iar literatura, de la cronicari şi
Nicolae Filimon, la Duiliu Zamfirescu şi
Liviu Rebreanu, trecând neapărat „prin”
Văcăreşti şi Buzeşti şi mai ales „prin”
Dinu Păturică şi Tănase Scatiu, „prin”
Platamonu, cu deosebire „prin” nocivul
trust arendăşesc al fraŃilor Fisher, ne
oferă o mare diversitate de tipologii.
Dar, statutul social al marii proprietăŃi
în agricultură, când Ńăranii erau aproa-
pe total lipsiŃi de pământ, era depăşit.
Tocmai de aceea se impunea o

reformă agrară atent chibzuită şi
desfăşurată. Pe care a făcut-o Cuza, dar
greu tensionat şi fără multe din rezul-
tatele aşteptate. Şi încă un detaliu. Nu
ştiu sigur dacă Radu Rosetti de care
vorbesc sau generalul Radu R. Rosetti
(1877 – 1949), academician şi mare
istoric militar, din aceeaşi familie, este
autorul celebrei epigrame pe care o
redau pentru filozofia, consistenŃa şi spu-
mozitatea ei: „Capetele multor oameni/
Au produs ceva în viaŃă./ Numai capul
dumnitale/ N-a produs decât mătreaŃă”.
„Se non e vero, e ben trovato”...

... Să revin însă. Am parcurs în
aceste zile de vară fierbinte – „fierbin-
te” din multe puncte de vedere – volu-
mul lui Radu Rosetti „Din copilărie. Amin-
tiri”, apărut sub emblema „Vintage” –
Restituiri, „cărŃi din alte timpuri sau
vorbind despre lumi de altădată”, „cărŃi
cu savoarea unui vin nobil şi vechi,
redescoperite, recuperate şi redate
lumii de azi” – a Editurii „Humanitas”.
Pagini cu totul remarcabile, scrise
„într-o dulce limbă moldovenească”, cu
numeroase arhaisme savuroase şi foar-
te puŃine neologisme cu iz „tehnic”,
atât de frecvente astăzi, multe penibile.
Este firesc să-şi elogieze „cu pietate
filială” părinŃii, despre ale căror amin-
tiri şi poveşti ne povesteşte. Se referă
însă, pe larg, şi la împrejurările cele
mai multe fericite, dar toate judicioase,
în care a fost crescut, în care a fost
educat şi instruit, împrejurări care, într-
un fel sau altul, ca la oricare dintre noi,
şi-au pus pecetea asupra întregii lui
vieŃi. În toate aceste gânduri,
însemnări, cu mult har este vădit mai
ales istoricul şi analistul Radu Rosetti
care scrie şi nicidecum un fecior sen-
timental care îşi aminteşte. În cea mai
mare parte, dincolo de detaliile cu pri-
vire la felul în care un fiu de mare
boier putea fi şcolit spre 1860 şi mai
apoi, dincolo de detaliile privind ce
calităŃi şi ce defecte se vădeau astfel
pentru şi în pregătirea sa, dincolo de
portretele de loc sumare ale unor
dascăli particulari, mai ales francezi,
germani, austrieci, special angajaŃi pen-
tru formarea şcolară a copilului şi ado-

lescentului Rosetti, volumul este consa-
crat Unirii de la 1859 şi domniei lui
Alexandru Ioan Cuza. Teme uriaşe pen-
tru România şi mereu fierbinŃi.

Sunt reunite în carte amănunte
dintre cele mai semnificative atât des-
pre vremurile care i-au fost povestite
fiului şi nepotului, cât şi despre vremu-
rile pe care le-a trăit el însuşi. Printre
altele, Regulamentul Organic, pe urmă
Secularizarea, reforma electorală, refor-
ma agrară, calităŃile şi defectele mare-
lui domnitor român care a fost Ale -
xandru Ioan Cuza şi care a reuşit, pri-
mul, în timpuri moderne, să confere o
personalitate distinctă României, culise-
le celor mai de seamă fapte ale sale
sunt „à la une”. Iconografia acestui tre-
cut cu glorie şi amărăciune, deopotrivă,
cu cenuşiu şi lumină, dar şi cu dia-
mante, nu putea să nu cuprindă „recla-
maŃii la împărăŃii”, activitatea şi acŃiu-
nile marilor puteri la confluenŃa de inte-
rese ale cărora se aflau Muntenia şi
Moldova, generozităŃile, puŃine, dar şi
unele rapacităŃi, multe, ale lor. Puteri
printre care aflăm Imperiul Otoman,
venal, Anglia, Austria şi Austro-Ungaria,
Prusia – Germania cu parti-priuri fun-
damentale, FranŃa cu precădere pozi-
tivă, Rusia atât de şireată deloc în ulti-
mul rând, etc. Citeşti paginile respecti-
ve şi ai impresia, în acest timp al nos-
tru atât de frământat, atât de frămân-
tat şi lăuntric şi în afară, că atunci este
acum. Că s-au schimbat numai deco-
rurile şi numele personajelor, dar
„piesa” a rămas şi rămâne, în bună
parte, aceeaşi. Şi înŃelegi cu atât mai
mult aprecierea marelui Eugen Lovinescu
potrivit căreia, repetăm, Radu Rosetti a
dat „cea mai preŃioasă memorialistică
din literatura română”. De fapt nu
citeşti despre „timpuri moarte”, ci des-
pre „timpuri vii”. Citeşti despre timpuri
care, chiar dacă au trecut, ele se
regăsesc bine mersi – istoria fiind
repetitivă aproape aidoma, „cu tot ala-
iul”, cu toate gălăgiile şi toŃi zurgălăii,
cu toate zalele şi cu toate zoaiele, cu
toate „bubele” şi durerile – în vremu-
rile noastre de acum.         

(va urma)

Clepsidra cu repeti]ie...
– Radu Rosetti despre probleme ale agriculturii }i ale Unirii de la 1859 –

Lecturi de var@

Dan POPESCU

Portretul lui Radu Rosetti

Începutul erei fanariote în Moldova



urmare din pagina 1
Ideea principală pe care această

analiză o va releva este aceea con-
form căruia, sectorul serviciilor a do -
bândit o importanŃă din ce în ce mai
mare pentru România, evoluŃie deter-
minată atât de cauze exogene, cât şi
de cauze endogene Ńării noastre. 

Începând din anul 1970 şi până în
prezent, economia românească a fost
marcată de multe schimbări, de o
perioadă de tranziŃie continuă. Aceste
schimbări s-au manifestat pe două
direcŃii majore: 
- Modificări intensive, respectiv dez-
voltarea productivităŃii, şi, cu anumite
menŃiuni, şi a calităŃii produselor
oferite, în domeniul bunurilor, dar şi
în domeniul serviciilor.
- Modificări extensive, respectiv mo -
dificări care au Ńinut de dezvoltarea
capacităŃilor de producŃie structura
acesteia schimbandu-se semnificativ
în ultimii 40 de ani.

Analizând datele statistice disponi-
bile, reies câteva concluzii interesan -
te. Astfel, în perioada comunistă, se
observă că industria a fost sectorul
de bază în economie, fiind urmată la
mare distanŃă de agricultură şi ser-
vicii. Pornind de la anul 1970, con-
siderat de referinŃă, industria avea o
pondere de peste 50%, respectiv
51,8%, în timp ce agricultura avea o
pondere de doar 16,9%. Rezultă că
serviciile, care pe baza graficului de
mai sus se compun din:

- ConstrucŃii,
- ComerŃ, 
- Transporturi şi comunicaŃii şi
- Alte activităŃi,

deŃineau o pondere de doar 31,3 %. 
Majoritatea dintre aceste servicii

erau însă cele de bază, prestate popu-
laŃiei, respectiv furnizarea de utilităŃi,
aşadar, în realitate, procentul este deci
mai redus.  

În anul 1989, aşa după cum se
observă şi în figura redactată, indus-
tria deŃinea o pondere în total PIB de
49,1%, procent cu care Ro mânia se
situa pe locul 6 la nivel mondial,
dupa Irak (82%), Botswana (56,3%),
Kuwait (52,1%), Bulgaria (51,6%) şi
Oman (49,2%).

Dacă ar fi să ne raportăm la
statele din centrul şi sud estul Eu -
ropei, în acelaşi an, în Iugoslavia in -
dustria avea o pondere de 45,6%, în
Polonia ponderea era de 42,8%, în
Ungaria şi Cehoslovacia de 31%, iar
în U.R.S.S. de 30%. 

La momentul prezent, România se
situează cu o pondere de cca 25 %,
procent care o situează la jumătatea
clasamentului. 

Aşa după cum se observă, în ac -
cepŃiunea statistică clasică, serviciile
sunt compuse, ca elemente de struc-
tură, din construcŃii, comerŃ, trans-
porturi şi comunicaŃii. 

ConstrucŃiile reprezintă un sector
economic cu creşteri masive în ulti -
mii ani, însă destul de controversat.
Acest lucru se datorează tocmai creş-
terii sale explozive din anii premergă-
tori crizei economico-financiare glo -
bale, dar totodată şi recesiunii puter-
nice în ceea ce priveşte perioada de
turbulenŃe economice. Trebuie remar-
cat însă că, în perioada comunistă,
cconstucŃiile au atins, ca sector, vâr-
ful în fatidicul an 1977, an în care
ponderea acestui sector în PIB a fost
de 9,6%, procent care s-a aflat în
creştere semnificativă faŃă de anul

precedent, când ponderea a fost de
doar 6,3%, conform graficului. În pe -
rioada imediat următoare RevoluŃiei,
cel mai bun an pentru construcŃii a
fost anul 2008, ponderea acestui sec -
tor în PIB ajungând la 12%. Efectul
de bumerang a venit însă în anul
2009. Acest fapt se datorează tocmai
ponderii foarte ridicate a sectorului
construcŃiilor în PIB, iar, odată cu
prăbuşirea acestuia, o bună parte din
venituri a fost pierdută. De aseme-
nea, 2008 a fost anul de vârf deoa -
rece majoritatea proiectelor au fost
finalizate atunci, perioadă urmată ime -
diat de către criză.

În ceea ce priveşte agricultura, în
perioada de analiză 1970 - 2009,
ponderea agriculturii în total PIB a
scazut semnificativ, aşa cum se
observă şi în grafic. Aceasta este în
prezent la sub 7% din total PIB, ceea
ce face din sectorul primar unul de -
favorizat. Per ansamblu însă, având
în vedere că în structura în cadrul
Produsului Intern Brut în statele dez-
voltate se regăsesc dominante ser-
viciile, putem afirma că România se
înscrie pe trendul ascendent al sec-
torului terŃiar, cu ponderea cea mai
ridicată în acest sector. 

Factori favorizanŃi ai dezvoltării 
sectorului serviciilor în România

Sectorul serviciilor în România a
evoluat considerabil în ultimii 20 de
ani în Ńara noastră, o evoluŃie care
însă nu de puŃine ori a fost marcată
de corecŃii severe, de experienŃe eşu-
ate, dar şi de o dezvoltare spectacu-
loasă. România însă nu a fost deloc
ferită de spectrul crizei economice şi
financiare mondiale, care a debutat la
sfârşitul anului 2007, prin crahul imo-
biliar din Statele Unite ale Americii.
Deşi, iniŃial, existenŃa sa a fost ne -
gată de către factorul politic, criza
economică şi-a făcut simŃită prezenŃa
şi în Ńara noastră, contribuind la con-
tracŃia severă din anii 2008 – 2009,
şi la procesul dificil de redresare
care a început în anul 2010 şi nu
este încheiat nici în prezent. De fapt,
din perspectiva gravităŃii şi a impac -
tului asupra societăŃii globale în ge -
neral, putem vorbi despre faptul că
această criză este ”cea mai profundă”
din perioada postbelică.

Fiind un stat în care relaŃiile eco-
nomice de tip capitalist erau la în -
ceput, şi încă nu sunt suficient cris -
talizate pentru a spori rezistenŃa la
şocurile macroeconomice, România a
fost grav afectată de turbulenŃele me -
diului extern. Altfel spus, bunurile,
serviciile şi comerŃul internaŃional cu
acestea au avut de suferit. De altfel,
chiar Comisia Europeană denumea
prezenta criză drept ”cea mai lungă,
mai profundă şi mai cuprinzătoare re -
cesiune economică din istoria U.E.”,
fapt ce a condus la un declin nemaiîn-
tâlnit în sfera comerŃului cu bunuri şi
servicii în Ńara noastră, atât la ni vel
intern, cât şi internaŃional. 

Severitatea crizei a fost resimŃită
şi în Ńara noastră datorită, paradoxal,
aceloraşi factori care au contribuit la
dezvoltarea economiei autohtone şi a
schimbului intern şi internaŃional, cu
bunuri şi servicii. Tocmai de aceea,
fenomenul globalizării se vădeşte ca
unul complex, cu faŃete atât pozitive,
cât şi negative, un proces dual, de
tip acŃiune-reacŃiune. 

Aşa după cum vom vedea în cele
ce urmează însă, paradoxal, factorii
care au contribuit la dezvoltarea sec-
torului serviciilor, a comerŃului inter-
naŃional cu bunuri şi servicii din per-

spectiva României sunt şi unii care
au contribuit la frânarea dezvoltării
acestui tip de comerŃ cu produse şi
servicii în Ńara noastră. 

Cei mai importanŃi factori care au
influenŃat comerŃul cu bunuri şi ser-
vicii, atât intern, cât şi internaŃional,
pentru România, au fost:

A. Accentuarea fenomenului de glo -
balizare şi ”aderarea” României la
acest fenomen. 

Globalizarea reprezintă, pentru un
stat aflat în tranziŃie, asemenea Ńării
noastre, atât oportunităŃi, cât şi ame -
ninŃări. Dincolo de beneficii precum
acces liber la informaŃie, competiti -
vitate crescută pe piaŃă – aspect de
care beneficiază în principal consu -
matorii, globalizarea incumbă totoda -
tă şi o serie de riscuri şi capcane,
pe care în lipsa unei gândiri macro -
economice mature, suntem condam -
naŃi să le atingem. Explicat foarte
simplu, globalizarea reprezintă feno -
menul general de dispariŃie a barie -
relor naŃionale din calea schimbului
internaŃional, curent economic promo -
vat însă de statele puternice, care gă-
sesc în economiile în curs de dezvol -
tare, cum a fost cazul României, o piaŃă
de desfacere pentru produsele lor. 

Riscul în acest caz apare atunci
când producătorii autohtoni, atât de
bunuri, cât şi de servicii, sunt inca-
pabili să Ńină pasul cu competiŃia
internaŃională şi atunci fie intră în
faliment, fie sunt achiziŃionaŃi de că -
tre competitorii internaŃionali, mai pu -
ternici şi cu acces mai bun la re -
surse. Globalizarea aşadar, pentru un
stat precum România, presupune atât
aspecte pozitive, cât şi aspecte nega -
tive. O analiză minuŃioasă a alterna-
tivelor trebuie realizată temeinic atun-
ci când se decide liberalizarea unui
sector sau altul întro economie. Cu
atât mai mult, cu cât vom vedea în
continuare, Uniunea Europeană a fost
grav afectată de criza economică in -
ter naŃională, cu reverberaŃii chiar până
în ziua de astăzi. 

România a aderat în relativă pripă
la structuri precum Uniunea Europea -
nă, fără o negociere extrem de amă-
nunŃită a tuturor criteriilor de adera -
re, fapt ce a condus la acceptarea
tacită de condiŃii destul de dificile şi
împovărătoare din punct de vedere
economic, resimŃite în prezent.  

B. Dezvoltarea fără precedent a sec-
torului TIC, a gradului de informati-

zare al economiilor naŃionale şi al
societăŃii în general

În ciuda crizei economico-finan-
ciare, se poate vorbi despre un veri -
tabil ”boom” în sectorul informatic,
respectiv IT & C sau TIC. Dezvolta -
rea tehnologiei a contribuit în mod
direct şi nemijlocit la sporirea tran-
zacŃiilor internaŃionale cu servicii, prin
specificul serviciilor însăşi. Dintre cele
trei sectoare principale ale unei eco -
nomii, serviciile se pliază cel mai re -
pede şi cu cea mai mare uşurinŃă la
ceea ce înseamnă dezvoltarea infor-
matică la momentul actual. 

Majoritatea companiilor au decis
să îşi ”transfere” afacerile în mediul
virtual, bazate pe o infrastructură in -
formatică şi de comunicaŃii care, în
România, este foarte dezvoltată. De
altfel, conform RTV, România are o
viteză broadband, de mare viteză, de
4 ori mai mare decât state precum
FranŃa sau Polonia. 

România, ca stat, a manifestat o
deschidere foarte mare înspre adop -
tarea tehnologiei informaŃionale, a
tehnicii de calcul, ceea ce a transfor-
mat, din perspectiva Ńării, serviciile,
din necomercializabile în comercializ-
abile. Fiind un stat în care infrastruc-
tura informatică, ce poate susŃine
reŃele extinse şi un trafic intens, era
practic, inexistentă înainte de Revo -
luŃie, imediat după aceasta s-a con-
statat un veritabil ”boom” în ceea ce
priveşte dezvoltarea reŃelelor de comu-
nicaŃii şi trafic, atât la nivel insti-
tuŃional, cât şi la nivelul persoanelor
fizice şi juridice. 

În infrastructura destinată comuni-
caŃiilor, un loc special revine reŃelelor
de telecomunicaŃii care s-au dezvoltat
atât extensiv, crescând ca grad de
acoperire, cât şi intensiv, respectiv
oferind servicii din ce în ce mai cali -
tative unei mase din ce în ce mai
mare de clienŃi. În acest sector, Ro -
mânia şi mai ales consumatorii finali
au avut enorm de câştigat de pe
urma competiŃiei dintre agenŃii ofer-
tei, care au oferit servicii din ce în
ce mai multe, sub forma de pachete
atractive, şi la un preŃ din ce în ce
mai scăzut. 

C. Sporirea atractivităŃii pentru in -
vestiŃii a României datorită mâinii de
lucru şi a posibilităŃii obŃinerii de
facilităŃi fiscale

Cu precădere în anii imediat urmă-
tori RevoluŃiei române, care, din punct

de vedere economic, au reprezentat
punctul de început al perioadei de
tranziŃie de la o economie profund
etatizată la una liberă, de piaŃă, func -
Ńională, demers ce oficial se va fina -
liza la 1 ianuarie 2007, România a
oferit numeroase facilităŃi comerciale,
financiare şi nu numai, investitorilor
străini. 

În ciuda unor experienŃe nefaste
şi a unor derapaje realizate datorită
unor privatizări în pripă, intervalul de
timp 1989 – 2007 este unul marcat
de stabilirea marilor corporaŃii inter-
naŃionale, care au reuşit, pe lângă fa -
cilităŃile oferite de către statul ro mân,
să profite şi de mâna de lucru mult
mai ieftină, fapt ce a redus substan -
Ńial costurile de producŃie ale bu -
nurilor şi/sau serviciilor, în condiŃiile
menŃinerii ratelor de profit la un nivel
ridicat. 

D. Relativa stabilitate socio-econo -
mică şi politică

Având, după momentul 1989, o
relativă stabilitate politică, la nivelul
executivului şi Parlamentului, Româ -
nia a devenit un stat interesant din
punct de vedere al investitorilor străi-
ni. Totuşi, în ciuda unor ani de creş -
tere reală a investiŃiilor străine di -
recte, criza economică mondială a
condus la reducerea drastică a ISD
în România, fapt ce este relevat şi de
datele statistice disponibile. 

Conform ultimelor date statistice
disponibile, în anul 2010, investiŃiile
directe nete în România au totalizat
2 236 milioane euro, în scădere cu
37,0% faŃă de anul 2009. InvestiŃiile
ne rezidenŃilor în România au însumat
2.220 milioane euro, din care 1.824
milioane euro au reprezentat partici-
paŃii la capital (consolidate cu pier -
derea netă) şi 396 milioane euro
credite intra-grup. Majorări semnifca-
tive de capital social în anul 2010 au
înregistrat instituŃiile de credit şi
companiile nefinanciare.

Măsurile adoptate de diverse gu -
verne în ceea ce priveşte încurajarea
investitorilor străini, precum şi statu-
tul preferenŃial pe care România l-a
avut cu Uniunea Europeană înainte
de aderarea din 2007, au constituit
stimulente în plus pentru investitori
şi, implicit, au condus în mod direct şi
indirect la dezvoltarea sectorului ser -
viciilor în România, dar şi a schim -
bului internaŃional cu acestea. 

(va urma)
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urmare din pagina 1
În suşi guvernatorul Coloniei Ca -

pului a venit pe malurile râului Vaal,
ordonând căutătorilor de diamante –
în fond interesaŃi într-o oarecare
reglementare a situaŃiei lor de drept
– să nu plătească impozite decât
autorităŃii britanice. Preşedintele din
Orange a reacŃionat din nou: un co -
mando format din 1.000 de oameni,
cu patru tunuri, trebuia să susŃină
pretenŃiile statului său prin forŃa
armelor. Pe un ton sec, guvernatorul
Coloniei Capu lui a reamintit burilor
că, în ochii legii, „ei nu au încetat
niciodată să fie subiecŃi britanici”,
ceea ce făcea ca orice act de vio-
lenŃă să fie considerat ca o declaraŃie
de război la adresa Angliei. Nesim -
Ńindu-se încă în stare să lupte cu
englezii – era vorba, în fapt, de o
luptă pentru un teritoriu iniŃial străin
şi pentru unii şi pentru alŃii, în litigiu
aflându-se „drep tul primului venit” –
burii s-au „mulŃumit” cu câteva pro-
teste platonice, lăsând lucrurile, cum
se spune, „în coadă de peşte”... Vre -
me de câŃiva ani, a avut loc o lungă
corespondenŃă, asupra acestei che-
stiuni, între guvernul englez şi statul
Orange, încheiată finalmente cu invi-
tarea, în 1876, a lui Brandt la Lon -
dra, „pentru a conchide un araja -
ment”. Pro blema deja era clară: ca o
presupusă concesie, lui Brandt i-a
fost oferită o despăgubire de 90 mii
lire sterline, un fel de compensaŃie
pentru abandonul definitiv al tuturor
„drepturilor statului Orange asupra
terenurilor diamantifere”. Suma era,în
mod ridicol, infimă, pentru că mine-
le produceau în nu puŃine din zilele
anului o valoare egală cu despăgubi-
rea propusă de englezi. Neavând însă
ce face, Brandt a acceptat aranjamen -
tul şi l-a semnat la 13 iulie 1876...
Erau ani în care trezoreria imperiului
britanic începea să fie tot mai serios
alimentată – impozite, venituri, taxe
– de minele diamantifere din Africa
de Sud. Afacerile cu diamante înce-
puseră să ia proporŃii de amploare...

Sunt interesante şi alte detalii,
care pun mai bine în relief nu doar
cursul de extremă duritate pe care îl
luase viaŃa pe aceste pământuri cu
un sol atât de mănos, ci şi discre-
panŃa tot mai accentuată între ceea
ce obŃineau întreprinzătorii şi exploa-
tatorii terenurilor diamantifere, pe de
o parte, şi condiŃia subumană a
băştinaşilor negri, pe de altă parte –
condiŃie de adevăraŃi sclavi, a căror
existenŃă pământească se rezuma
doar la satisfacerea interesului stăpâ-
nului, fiind utilizaŃi la cele mai grele
munci, consideraŃi adevărate animale
de lucru şi povară. Fără munca aces-
tor oameni, însă, nu era în nici un
fel posibilă exploatarea de proporŃii a
zăcămintelor de pietre preŃioase din
Orange şi Transvaal...

... ApariŃia poliŃiştilor englezi în
Gricualand nu a însemnat nici pe de -
parte înlăturarea revolverului ca ar -
gument decisiv în discuŃii şi conflic-
te. Noua administraŃie (engleză) s-a
preo cupat, mai întâi, să regleze defi-
nitiv chestiunea proprietăŃii pământu-
rilor diamantifere în folosul ei, dar
găsindu-se în faŃa a 20 de mii de
oameni înarmaŃi şi hotărâŃi să nu
cedeze în ceea ce credeau că e un
bun câştigat, a fost nevoită să ac -
cepte situaŃia de fapt ca oficială şi
să-şi limiteze, întrucâtva, profiturile. Aşa-
dar, claims-urile au fost considerate
şi pe mai departe ca aparŃinând ce -
lor ce se in stalaseră primii pe tere-
nurile respective, precumpănind însă

şi dreptul de jumping: dreptul pe care
îl avea orice individ alb de a ocupa
un claim care nu fusese lucrat – din
indiferent ce motiv, inclusiv boală –
timp de 7 zile consecutive şi era ast-
fel nominalizat ca teren abandonat.
Noul „proprietar” era înregistrat la bi -
rourile administraŃiei, iar plata impo-
zitelor către autoritate nu suferea cu
nimic. Princi piilor economice, respec -
tiv celui cu privire la folosirea con -
tinuă, cu ran da ment superior, a mijloa -
celor de producŃie, principii la modă
în pe rioada industrialismului clasic,
consecutivă marii revoluŃii industriale
de la sfârşitul secolului XVIII şi pri-
mele decenii ale secolului XIX, ca şi
de mai târziu, din Anglia şi FranŃa,
din Germania, Statele Unite, ş.a., nu
li se făcea rabat nici în epopeea
căutătorilor de diamante. Se relevă,
astfel, într-o oarecare măsură, şi sta-
tutul „managerului”, diferit de cel al
pro prietarului. Este interesant în
acest sens că proprietarul „de drept”
al pă mântului pe care erau situate
unul sau altul din claim-uri (dacă
exista o asemenea situaŃie) primea o
redevenŃă simbolică pentru fiecare
claim de pe pământul lui, bani pe
care de multe ori nici nu îi încasa,
mai ales atunci când el însuşi ocupa
claims-uri şi se preocupa de exploa-
tarea diamantelor...

În fapt, până prin 1873, o bună
parte din căutătorii de diamante îşi
cantonaseră activitatea pe malurile
nisipoase ale râului Vaal, unde fuse-
seră descoperite primele pietre
preŃioase. CâŃiva căutători bănuiau,
to tuşi, că aceste diamante „de alu-
viune” au fost detaşate şi antrenate
de ape în afara zăcămintelor lor
naturale, care, odată descoperite,
puteau aduce beneficii cu mult mai
mari. Sub obsesia acestei idei au
fost fă cute unele cercetări-sondaje
care, în scurt timp, au relevat rezul-
tate dintre cele mai promiŃătoare.
Dar, iată, în fapt, despre ce este
vorba. Topo grafia terenurilor din
locurile bănuite că ascund diamante
era caracterizată cu deosebire de
depresiuni, relativ circulare, înconju-
rate de faleze puŃin ridicate şi cu
pante dulci. Apele de ploaie se strân-
geau adesea în aceste adâncituri,
uneori existau şi izvoare subterane,
apăreau şi peşti, de unde denumirea
lor de eleştee. Într-o astfel de adân-
citură cu apă, un prospector de tere-
nuri diamantifere, ce făcea încercări
la peste 40 km de malul Vaal-ului, a
avut norocul să afle un zăcământ
foarte preŃios de dia mante. Nu şi-a
Ńinut gura, iar pă mânturile fermei pe
care era eleşteul cu pricina au fost
invadate şi scotocite cu meticulozita-
te de zeci şi zeci de aventurieri.
Îngrozit de invazie, proprietarul fer-
mei a fugit călare, în miez de noap-
te, urmărit cu insistenŃă de căutători,
despre care el credea că vor să-l
omoare, dar care vroiau, de fapt, să-
i cumpere pământul. L-au ajuns şi
găsit într-un saivan, unde stătea
ascuns, el punându-şi silit semnătu-
ra pe un act ce stipula un preŃ de
vânzare de peste 20 de ori mai mare
decât valoare anterioară a pământu-
lui, dar de câteva mii de ori mai mic
decât valoarea diamantelor găsite în
următoarele 6 luni. Pentru diamante-
le de aici au avut loc câteva lupte
sângeroase, au fost vreo 20 de vic-
time, 1 – 2 din căutători s-au
îmbogăŃit, iar ceilalŃi au rămas la fel
de săraci ca înainte, spectacol halu-
cinant pe care fostul fermier l-a
urmărit de la distanŃă, de la
Capetown, unde se stabilise cu mica
lui avere şi unde a trăit – se spune
– până la adânci bătrâneŃe...

Translatarea bătăliei de pe malul
râurilor în interiorul provinciilor era
declanşată, după cum începea să se
manifeste şi o gândire mai avansată
asupra formării şi existenŃei zăcămin-
telor diamantifere. Aceste „eleştee”
sunt cele ce ascund veritabile co -
mori. Ele constituie doar partea su -
perioară a unor răbufniri vulcanice –
s-a spus; dedesubtul unui strat super-
ficial de pământ, pe fundul adâncitu-
rii – în general, nisip fin, roşu, ade-
sea impregnat de calcar – se află un
pământ galben, fiabil, ce conŃine deja
câteva pietre preŃioase şi multe roci
dure. Mai adânc – se arăta – se află
un noroi albăstrui, veritabilul
zăcământ iniŃial al diamantelor. Apele
au făcut să circule câteva diamante
de aici spre malurile râului, creându-
se impresia falsă că acele pietre
preŃioase şi-ar afla acolo originea.
Or, nu acolo, ci aici, spre fundul
eleşteelor, trebuie săpat – a fost
concluzia. Au apărut astfel sute de
asemenea puŃuri, născându-se şi
ceea ce avea să devină mai târziu un
important centru al industriei dia-
mantifere, oraşul Kimberley. 

Totul ar fi fost „all right”, dar
lipsea apa necesară pentru băut, cât
şi tehnologiei de extracŃie, spălare,
sortare a minereului diamantifer. S-au
săpat atunci noi puŃuri în terenuri
obişnuite şi straturi de apă freatică
au fost găsite la 8 – 10 metri adân-
cime. Se părea că nu mai sunt pro-
bleme tehnice şi tehnologice, dar
fuseseră săpate atâtea puŃuri după
diamante şi apă, atât de aproape
unele de altele, încât şi apa freatică
existentă se dovedea insuficientă,
comparativ cu nevoile. Ceea ce făcea
ca, în anumite perioade, apa şi ali-
mentele să fie mai scumpe chiar
decât minunatele pietre după care
oamenii scormoneau cu formidabil
interes în pământ.

Indiferent însă de greutăŃi şi pri -
vaŃiuni, „diamantele mergeau înain-
te”, spre perioada exploatării moder-
ne. Se poate spune că, asemenea
altor domenii, nevoia a născut acest
tip de exploatare. PuŃurile săpate în
eleştee sau după apă, multe erau
practic aşezate unul lângă altul, for-

mând parcă un sistem de reŃele,
dacă adâncimea de săpare nu ar fi
fost diferită de la unul la altul. În tot
mai mare măsură nu mai era loc
pentru depozitarea, la fiecare puŃ, a
pământului şi minereului scos la
suprafaŃă, nu se putea realiza trans-
portul acestor lesturi – ce incomo-
dau exploatarea – în afara perimetru-
lui minelor respective. Căutătorii de
diamante din acelaşi perimetru au
început să se asocieze, realizând îm -
preună un sistem de recipiente pen-
tru transportul lestului, pământurilor,
minereurilor, recipiente care circulau
suspendate, având drept capete de o
parte un puŃ, iar de altă parte locul
comun de sortare şi spălare a mine-
reurilor. Studiind o fotografie a unei
asemenea exploatări – de la Kim -
berley –, sunt realmente impresio-
nante sistemul complex de cabluri şi
vagoneŃi, legăturile efectuate şi inge-
niozitatea terminaliilor.

O asemenea organizare a făcut
necesară modificarea însuşi a siste-
mului de proprietate şi folosinŃă a
terenurilor diamantifere. A fost, mai
întâi, abolit dreptul de jumping. Pe
urmă, prin 1876, a fost abolită pre-
vederea folosirii a doar două claims-
uri de un individ, limita respectivă
urcând acum la 10 asemenea supra-
feŃe. Erau deja familii care posedau
peste 100 de claims-uri – 10 capul
familiei, 10 soŃia, câte zece fiecare
din copii, rudele apropiate, ş.a. Ceea
ce a făcut posibilă naşterea şi organi -
zarea unor mine din ce în ce mai
mari, având un singur proprietar. Micii
exploatatori de terenuri diamantifere
deveneau tot mai mult dependenŃi de
acesta, renunŃând finalmente la între-
prinderea pe cont propriu şi angajân-
du-se, în sistem salariat, la cei mai
puternici economic faŃă de ei.

Nu era o soartă prea rea, fiind
bine plătiŃi, ceea ce nu se poate
spune însă despre salahorii minelor
– nefericiŃii negri, localnici sau aduşi
de aiurea, slujindu-i pe albi într-un
regim de cruntă oprimare econo-
mică. „În tot timpul pentru care au
fost angajaŃi – notează Paul Combes
– ei duc o viaŃă de câine, sunt
închişi în locuri speciale şi, înainte

de sfârşitul lucrului, li se adminis-
trează purgative puternice, pentru ca
stăpânii albi să se asigure că nu au
înghiŃit diamante. Cei care sunt utili-
zaŃi la trierea diamantelor, complet
goi, au doar labele mâinilor înfăşura-
te cu pânză şi tampoane, care nu le
împiedică mişcarea, dar îi împiedică
să închidă palma, să apuce ceva.
Pentru un lucrător negru, la mesele
de triaj, mai existau de regulă 2
supraveghetori albi, care le urmăreau
cu stricteŃe fiecare mişcare”. Plata
negrilor, se spune, era simbolică.
Aceasta fă cea şi mai mari câştiguri-
le obŃinute de albii implicaŃi în ceea
ce deja în cepuse să se numească
industria diamantiferă.

... Între englezi şi buri, până la
sfârşitul secolului, culminând cu
războiul anglo-bur, şi încă mulŃi ani
după aceea, au avut loc nenumărate
înfruntări armate, nemaivorbind de
cele în plan politic. Miza era acest
teritoriu din sudul Africii, cu o pater-
nitate naŃională complexă, care, prin-
tre altele, se vădea deosebit de bo -
gat în diamante. Un teritoriu pe care-l
vroiau englezii, ca mare putere colo-
nială, şi care puseseră aici piciorul
nu mult după înaintaşii burilor – co -
loniştii olandezi. Era un teritoriu pe
care îl vroiau însă şi burii, „cu drep-
tul primului venit aici”, afirmau ei, în
1652 olandezii întemeind Colonia Ca -
pului. Nici unii, nici alŃii nu Ńineau sea-
ma de faptul că, înaintea tuturor, Afri -
ca de Sud fusese populată de tribu-
rile de boşimani, hotentoŃi şi mai apoi
de populaŃia bantu, de zuluşi etc –
este drept –, populaŃii cu o civilizaŃie
relativ primitivă. Confruntarea dintre
englezi şi buri – Afrikaanderi –, a
fost extrem de dură, în faŃa agresi-
vităŃii şi cruzimii trupelor engleze
factorii politici buri înaintând protes-
te şi plângeri oriunde puteau. „Marea
Britanie, prin dorinŃa sa de continue
anexări teritoriale, calcă în picioare
toate principiile drepturilor oamenilor.
Ea utilizea ză toate actele de violenŃă po -
sibile pentru exterminarea unui popor
liber. În numele justiŃiei, în numele
umanităŃii, noi ne adresăm către toate
po poarele a căror inimă bate pentru
noi. Le cerem să vină în aceste mo -

Secven]e din epopeea diamantelor (II)
Dan POPESCU

Negri în minele de diamante
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mente-limită în ajutorul nostru şi să
ne salveze patria. Avem încredere că
ape lul nostru va fi ascultat!” – se
arăta într-o scrisoare semnată în
septembrie 1900 de trei deputaŃi sud-
africani, după anexarea la Imperiul Bri -
tanic a statelor Orange şi Transvaal.
Politica de apartheid din Africa de
Sud de mai apoi demonstrează însă
că din lecŃiile istoriei s-a învăŃat nu
prea mult...

... Până în preajma celui de-al
doilea război mondial – şi chiar în
timpul acestuia – mii şi mii de emi-
granŃi şi aventurieri veniŃi de pretu-
tindeni, cu pistoale şi pumnale as -
cunse în cutele largi ale veşmintelor
lor, înarmaŃi la vedere doar cu un
simplu târnăcop, o sapă şi o găleată,
îşi disputau cu ardoare fiecare centi-
metru pătrat şi gram de pământ dia-
mantifer sud-african. Ei erau mâ naŃi
de speranŃa ardentă a îmbogăŃirii
rapide, care i-a animat dintotdeauna
pe aventurieri. Concesiunile de te ren
se păzeau zi şi noapte, în răgazurile
furate activităŃii cotidiene stând de
pază bărbaŃi în putere, dar apoi şi
copii, bătrâni şi adolescenŃi. Con tinua
să se moară, deseori, pe meterezele
producŃiei de diamante, se în cheiau
astfel socotelile de familie, între
vecini, între cei ce aveau concesiune
şi cei care aspirau la o asemenea
stare. Şansele de partea unor aseme-
nea exploatatori individuali, deşi exis-
tau, erau din ce în ce mai mici,
„grosul norocului” trăgând spre în -
treprinderile mari ce aveau zeci şi
chiar sute de angajaŃi, mii de hecta-
re de teren diamantifer în proprieta-
te, care concentrau diamantele găsi-
te şi le negociau mai departe. Pro -
fiturile lor înregistrau o creştere ex -
ponenŃială. Trebuie Ńinut seama şi de
faptul că pentru a obŃine 1 carat de
diamante fasonate trebuiau, pe par-
curs, extrase, concasate, triate,
spălate mai mult de 250 de tone de
rocă şi pământ diamantifer. „Big-role”
de pe aceste meleaguri este cunos-
cută astfel drept cea mai mare „groa-
pă”, drept cea mai mare escavaŃie
din lume făcută de mâna omului. Acest
uriaş crater, până astăzi un monu-
ment de senzaŃie pentru turişti, poate
înghiŃi deodată, afirmă ghizii, trei
zgârie-nori de talia lui Empire State

Building din New-York...
...Generozitatea zăcămintelor din

Africa de Sud, posibilitatea câştiguri-
lor fabuloase a dus la intensificarea
prospecŃiunilor în multe locuri unde
se credea că este posibilă existenŃa
diamantelor. Namibia, dar şi Sierra
Leone, Venezuela, dar şi Rusia, etc.,
au astăzi zone întinse unde se ex -
ploatează intens diamantele. Potrivit
unor statistici, producŃia anuală mon-
dială de diamante era cu mult peste
nivelul a 50 de milioane de carate (1
carat = circa 0,20 g). Circa 85% din
această producŃie se afla sub contro-
lul unui trust diamantifer gigantic şi
unic, de sorginte sud-africană: De Beers.
El însuşi, se spune, că producea peste
15 milioane carate şi are, sub o
formă sau alta, legături contractuale
cu – se afirmă – toate Ńările pro-
ducătoare. Cam o cincime din pietre-
le producŃiei mondiale sunt „bune de
bijuterii”, restul primind utilizări
industriale de primor dială însemnăta-
te în condiŃiile producŃiei moderne şi
ale afirmării „ra murilor de vârf”.

Dar să urmărim, la Kimberley,
pe terenurile De Beers, câteva sec-
venŃe din exploatarea, din urmă cu
câŃiva ani, a diamantelor. Buldozărele
şi escavatoarele au înlocuit, de mult,
târnăcopul şi lopata. Pământul albas-
tru diamantifer este spulberat cu ex -
plozibile şi raclat cu imensele maxi-
lare din metal. Spălat şi triat, este apoi
reîncărcat pe o bandă lată rulantă,
care, la un moment dat, trece pe
sub o instalaŃie de raze X. În con-
tact cu preŃioasele pietre, razele X
declanşează auto mat un jet de aer
comprimat ce expulzează pietrele
diamantifere din bandă. Acestea sunt
curăŃate, apoi, cu o mare conştiin-
ciozitate cu nişte periuŃe cu grade
diferite de fineŃe: de la mic spre
mare. Pentru a se ajunge la stratu-
rile diamantifere de pe malurile flu-
viului Orange a fost necesară depla-
sarea unor adevăraŃi munŃi de nisip
şi pământ; este vorba de dune înalte
de 30 m şi chiar mai mult, cu mate-
rie adusă de pretutindeni de vânturi-
le ce bântuie marele fluviu.

Seara se poate vedea recolta
zilei: pe o catifea albastră, sub un blin-
daj inexpugnabil din plexiglas armat
cu oŃel, sub jeturi puternice de

lumină, sute de diamante mai micuŃe
sau puŃin mai mari, de toate culorile
curcu beului. Extazurile şi visurile vizi-
tatorului în faŃa acestui magnific
spectacol sunt întrucâtva temperate
de privirile reci, lucide, ale gărzilor.
Sunt poliŃişti angajaŃi de companie,
care impresionează nu numai prin
alură, ci şi prin Colt-urile moderne
ce la atârnă de centuri. Ei suprave-
ghează atent, dinafara şi dinăuntrul
clădirii care adăposteşte selecŃia pie-
trelor şi tezaurul, tot ceea ce se
întâmplă pe fiecare din coridoarele
despărŃite unul de altul prin grilaje
metalice de oŃel. Păzesc câte 3 – 4,
existând în paralel şi un sistem de
securitate bazat pe camere de luat
vderi. Acestea sunt urmărite cu

maximă scrupulozitate de monitori
înarmaŃi şi gata să intervină la cea
mai mică urgenŃă, dând totodată
alarma unor detaşamente de aştepta-
re. Nu doar terminalul tehnologiei
exploatării diamantelor este atât de
păzit, ci compania asigură suprave-
gherea minuŃioasă a întregii
exploatări. În cazul în speŃă, exploa-
tarea se întinde pe o suprafaŃă lungă
de 100 km şi largă de 50 km,
mărginită de o parte de apă. Aici
există continuu şalupe de patrulare,
cu echipaje înarmate până în dinŃi,
iar partea de teren, împrejmuită cu
un gard înalt prevăzut cu sistem de
alarmă bazat pe celule fotoelectrice,
este permanent survolată de
helicoptere şi supravegheată de pa -
trule în marş, cu privirea cruntă şi
câini poliŃişti a căror doar simplă
vedere inspiră o imensă teamă. Film
de aventuri? „Să fim serioşi – se
confesa, cu mai mulŃi ani în urmă,
revistei L’Express unul din subdirec-
torii vestitei companii. Sunt miliarde
de dolari la mijloc şi nu putem juca.
Împrejurul exploatărilor foieşte o
veritabilă armată de hoŃi şi vânzători
clandestini, raliaŃi reŃelelor de trafi-
canŃi din lumea întreagă. łinând seama
că contrabanda a ajuns chiar să rui-
neze producŃia de diamante în unele
Ńări, trebuie să fim atenŃi!”

Industria modernă a exploatării
diamantelor – aşa este. Dar a
dispărut oare sistemul primar de
exploatare, au dispărut sapa şi
târnăcopul din arsenalul acestei pro-
ducŃii? Nu, există încă locuri unde
aproape totul se întâmplă ca în urmă
cu 100 de ani. De exemplu, în unele
locaŃii în Venezuela...

Valorificarea diamantelor: o veri-
tabilă aventură, transformată în anii
secolului trecut şi de acum, din ce
în ce mai mult, în industrie. Dar,
prin exploatarea propriu-zisă, drumul
lor spre cei bogaŃi şi puternici, spre
frumoasele lumii „cu preŃ”, spre scu-
lele şi instrumentele sofisticate ale
industriei moderne abia începe. Sto -
cajul, triajul, evaluarea, şlefuirea şi
vânzarea sunt momente fundamenta-
le ale activităŃii diamantifere, unde, la
fel ca şi în producŃie, se profilează
umbra aceleiaşi instituŃii cu nume de
temut – „Sindicatul”.

Iată. Londra anilor ‘80, într-o zi
obişnuită, cu ceaŃă şi ploaie. Călă -
torul care merge pe o mică arteră ce
pleacă din Hatton Garden spre Fleet
Street, va observa la un unghi al
străzii un imobil solid care impune,
în primul rând, prin austeritatea sa. Pe
imobil, o plăcuŃă discretă: „2, Charter -
house Street”. Această clădire este
ceea ce iniŃiaŃii numesc „Templul dia -
mantelor”, iar plăcuŃă de pe clădire
indică adresa sa. Aici ajung pentru a
fi pregătite, în vederea vânzării, patru
cincimi din pietrele diamantifere smul -
se pământului în întreaga lume. Aici
îşi are adresa „Central Selling Orga -
nisation”,organul central al vânzărilor
giganticului trust diamantifer De Beers,
privit cu o veneraŃie temătoare de
către aproape toŃi specialiştii în dia-
mante. În general, în lumea diaman-
telor, acest organ decide, decizia lui
este ascultată. El este „Sindicatul”.

Atotputernic, tiranic, redutabil,
„Sindicatul” deŃine în prezent contro-
lul al pieŃei diamantelor. El pune în
circulaŃie stocurile sau le reŃine, fixea -
ză preŃurile, alege clienŃii, hotărăşte
numărul, calitatea şi greutatea „pie-
trelor” pe care le repartizează unui
sau altui client şi nu admite nici un
fel de discuŃii cu nimeni. Pentru a
înŃelege însă mai bine rolul şi activi-
tatea „Sindicatului” ar fi poate nece-
sar redarea câtorva secvenŃe din is -
toria doctrinelor economice. Adam Smith,
mai întâi, apoi Jean-Baptiste Say, John
Stuart Mill, Alfred Marshall, Joseph
Schumpeter, John Maynard Keynes şi
mai târziu, dar nici pe departe în ulti -
mul rând, Milton Friedman au adus
fiecare con tribuŃii la definirea noŃiunii
de întreprinzător, antreprenor şi ma -
nager în activitatea economică. În
acest cadru, în obŃinerea profitului,
dictonul „the best man in the best
place” a jucat şi joacă un rol
esenŃial. În fapt, au fost subliniate
cel puŃin patru ipostaze ale funcŃiilor
amintite, şi anume: fabricantul co -
merciant; conducătorul de industrie;
directorul unei exploatări; între-
prinzătorul care întemeiază sau
lansează o firmă. Diriguitorii in -
dustriei diamantelor din Africa de Sud
au sesizat bine aceste valenŃe, le-au
însuşit şi au acŃionat în consecinŃă.    

(va urma)

Vedere din Caracas, Venezuela.

Vedere din Londra.



Anul acesta, dar mai ales de câ -
teva luni încoace, asupra noastră a
românilor s-au abătut, din stocurile
„supranormative” ale vieŃii, o mulŃi -
me de intemperii şi calamităŃi ale
naturii, sociale, economice şi politice,
care zdruncină din temelii existenŃa
şi identitatea fiinŃei noastre naŃionale. 

Fac parte din generaŃia care a tra-
versat cel de al Doilea Război Mon -
dial, perioada regimului totalitar co -
munist şi de mai bine de două de -
cenii, încerc ca om şi artist să su -
pravieŃuiesc în „binefacerile” tranziŃiei
exasperante spre economia de piaŃă.
Nici în cele mai aberante vise nu se
pot concepe momente mai controver-

sate şi mai absurde, precum cele pe
care le traversăm. 

Conducătorii noştri, dar nici noi,
talpa Ńării, se pare că nu am învăŃat
nimic din Marea LecŃie a istoriei
noastre. Dintr-o Ńară europeană bo -
gată, cu reurse materiale şi umane
de excepŃie, dintr-un popor harnic şi

talentat, să a ajungem după 22 de
ani, printre ultimii în Europa. Oare nu
suntem conştienŃi de ce se întâmplă
cu noi? Nu realizăm pericolul ce ne
aşteaptă? 

Tonul patetic al acestui solilocviu,
în care am căzut, pentru care îmi cer
scuze, reprezintă o reacŃie, personală,

fireşte, aproape involuntară, la starea
de spirit pe care noi artiştii, oamenii
de cultură, intelectualii, o traversăm,
când roadele muncii noastre nu sunt
băgate în seamă de cei care dirijează
această societate. Spun aceasta deoa-
rece arta şi cultura, nu se prea regă -
sesc în programele politicienilor. Bu -
getul pentru cultură reprezintă o parte
infimă din faimosul nostru P.I.B. 

Sibiul oraş, Capitală Culturală Euro -
peană (aşa cum se mândresc unii
să-l categorisească), a devenit un
centru al artelor în care se produc
cu preponderenŃă, în PiaŃa Mare, deci
în Centru, concerte, târguri, ca să nu
le numesc bâlciuri, expoziŃii, festiva -
luri, parade civile şi militare, totul la
vedere, totul pentru popor, o cultură
de masă în sens modern, nemarxist!...

În pofida tuturor vicisitudinilor
acestor vremuri, mai există câteva
locuri, decente, de bun, simŃ unde se
mai poate „consuma” artă şi cultură
de mare condiŃie. Muzeele „Brukenthal”
şi „Astra”, Filarmonica de stat şi Tea -
trul NaŃional „ Radu Stanca”, Teatrul
„Gong”, Biblioteca „Astra”, Galeriile
de Artă Contemporană ale Muzeului
NaŃional „Brukenthal”, Galeria ArtVo,
Galeria de Artă a U.A.P.

Această din urmă şi-a făcut în

ultima perioadă, în firescul metabo-
lismului său expoziŃional, un benefic
obicei de a organiza expoziŃii ale
unor tineri artişti sibieni şi nu numai.
Putem afirma fără echivoc că o în -
treagă pleiadă de tineri plasticieni,
extrem de talentaŃi şi harnici, au gă -
sit prin această generoasă instituŃie o
admirabilă platformă de lansare în no -
torietate naŃională şi chiar universală.

Este suficient să amintim aici nu -
mele unor artişti ca Andrei Szabo,
Tiberiu Sofian, Geanina Ionescu, Elena
Vijoli, Froman Marcela, Cristina Oprea,
Viorel Florin Oros, Laura Popescu,
Radu Ilea, Ovidiu Cărpuşor ale căror
expoziŃii au devenit, la timpul opor-
tun, adevărate evenimente culturale
iar lucrările expuse, dincolo de valoa -
rea artistică pe care acestea o con -
Ńineau, au fost semnalele evidente ale
unor tendinŃe stilistice inedite, care
pot prefigura direcŃii noi în arta plas-
tică românească contemporană.

Actuala expoziŃie de la Galeria de
Artă a U.A.P., întitulată „Carnaval”,
care a stârnit păreri şi opinii contro-
versate, este semnată de tânărul plas-
tician Ovidiu Cărpuşor cunoscut pu -
blicului sibian prin expoziŃia „Burgul
Transilvănean” deschisă la Muzeul
NaŃional „Brukenthal”.
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