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„Ce-a fost a fost, ce este e.
Şi va mai fi ce se cuvine,
Nu te-ntreba să ştii de ce

Căci nici nu poŃi şi nici nu-i bine”
Duiliu Zamfirescu

... Ne aflăm în FranŃa, în vara
fierbinte – temperaturi ridicate
la soare şi la umbră, la munte
şi la şes, la mare, pe litoral dar
nu numai atât – a anului 1939.
Războiul cu Germania bătea la

uşă. Însă foarte mulŃi erau dintre cei care credeau că
va putea fi evitat. Aşa cum cu un an înainte, întâlnirea
de la Munchen, cu precădere dintre Hitler, Chamberlaine
şi Daladier – „întâlnire a ultimei şanse”, cum se afirma
în presa vremii – se finalizase cu un „Tratat”. Un
„Tratat” care la vremea aceea a reprezentat un adânc
suspin de uşurare...
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„NerecunoştinŃa este
co pilul legitim al bine -
facerii”

Mihail Sadoveanu
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Centrul European de Documentare de pe lângă Universitatea „Lu -
cian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu AsociaŃia Europeană SIBIU
2020 pentru EducaŃie şi Cultură a.s.b.l. din Bruxelles au organizat,
în perioada 18-19 aprilie 2013, o Vizită de studiu şi documentare la
Bucureşti, la diverse instituŃii de profil din domeniul RelaŃii inter-
naŃionale şi Studii europene. AcŃiunea vine în întâmpinarea Zilei de
9 mai, Sărbătoarea Europei şi încearcă să ofere studenŃilor partici-
panŃi la program (aprox. 30 de persoane) o viziune aplicată asupra
teoriei construcŃiei comunitare, prin identificarea instituŃiilor şi a
politicilor definitorii pentru viaŃa social-politică europeană.
Manifestarea a reprezentat cea de-a VIII-a ediŃie a proiectului „Zi -

lele Cariere europene – cariere internationale”, început în anul 2008
şi care a trezit, în permanenŃă, interesul comunităŃii academice şi studenŃeşti, atât la nivel
local şi naŃional, cât şi în plan european. Bucureşti, Ministerul de Externe

9 mai - Sărbătoarea Europei

Lucrarea care l-a consacrat pe Thomas Malthus
drept reprezentant marcant al liberalismului clasic este
“Eseu asupra principiului populaŃiei”. FaŃă de gânditorii
vremii, el are o optică aparte în ceea ce priveşte anali -
za realităŃilor economico-sociale existente la acea dată.
Este vorba de faptul că a urmărit să surprindă impactul
pe care-l poate avea asupra societăŃii creşterea popula -
Ńiei. Teoria malthusiană asupra creşterii populaŃiei a avut
consecinŃe analitice ce au făcut-o să devină parte integran -
tă a economiei clasice, mult timp după ce “viziunea” sub
care a fondat-o Malthus a fost lăsată la o parte.

În lucrarea malthusiană, “Principii de economie politică”
(1820) Malthus încearcă o tranşare a disputei privind
legăturile ştiinŃei economice cu o serie de domenii înru-
dite, autorul susŃinând că“ Economia politică are mai mult
relaŃii cu morala şi politica decât cu ştiinŃele matemati -
ce”.El va susŃine ca economia politică a devenit ştiinŃă
atunci când a putut fi în măsură să explice avuŃia naŃiu -
nilor, sursele acesteia, modul de întrebuinŃare, de repro-
ducere şi sporire. 

Se împlinesc 150 de
ani de la naşterea lui
William Isaac Thomas
(13 August 1863 – 5
Decembrie 1947), so -
ciolog american, fost
preşedinte al American
Sociological Society
(acum ASA), profesor
la Universitatea din Chi-
cago. Opera sa, nu foarte
întinsă ca dimensiuni,

rămâne valoroasă prin conŃinut. Lucrarea ”łă -
ranul polonez în Europa şi America”, scrisă
împreună cu Florian Znaniecki, este o lucrare
monumentală, clasică care se studiază şi as -
tăzi în universităŃile americane. O altă lucrare
importantă este ”Copilul în America: probleme
de comportament şi programe” (New York: Knopf,
1928), scrisă împreună cu soŃia sa Dorothy
Swaine Thomas. În această lucrare apare pen-
tru prima dată, ceea ce mai târziu avea să se
numească teorema lui Thomas (Op. cit p 572):
"If men define situations as real, they are real
in their consequences" (dacă oamenii definesc
situaŃiile ca reale, ele sunt ”devin” reale în
consecinŃele lor). 

continuare ^n pag. 2
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Cât priveşte noŃiunea de ,,liberalism”,
facem precizarea că termenul este
utilizat aici în înŃelesul european (con -
tinental), deci al unei politici de dreap-
ta care promovează sectorul privat, pia -
Ńa liberă şi responsabilitatea individu-
ală, corespunzând ,,republicanismului”
american şi ,,conservatorismului” bri-
tanic, în timp ce conotaŃia termenului
,,liberalism” în Ńările de limbă engleză
este în prezent mai degrabă a unei
politici de stânga, cu accente progre-
siste, egalitariste şi umaniste, cores -
punzând social-democraŃiei europene.

A doua precizare importantă legată
de terminologie este necesară pentru
a clarifica şi utilizarea ,,neo-liberalis-
mului” tot într-o accepŃiune de dreap-
ta, non-keynesiană. Este ştiut faptul
ca până în anii '60 au existat proiecŃii
de identificare doctrinară a keynesia -
nismului cu liberalismul social şi cu
neo-liberalismul. Ulterior s-a revenit
iar neo-liberalismul este înŃeles toc-
mai ca o replică viguroasă la principi-
ile economiei politice, ale planificării,
redistribuŃiei şi intervenŃiei de orice
fel a statului în economie şi implicit
ca o revenire la principiile liberalis-
mului clasic promovat într-un discurs
modern şi actualizat de Noua Dreaptă. 

Aceste precizări terminologice sunt

întotdeauna necesare atunci când se
ia în discuŃie modelul liberal european
în comparaŃie cu cel anglo-american,
în dorinŃa de a risipi o posibilă con-
fuzie. În cazul particular al Marii Bri -
tanii, situaŃia este şi mai complicată,
având în vedere că atât lordul William
Henry Beveridge cât şi economistul J.
M. Keynes - fondatorii ideologiei stat-
ului bunăstării în Europa postbelică,
model pe care astăzi îl considerăm în
analize drept tipic ,,social-democrat” -
erau membri ai Partidului Liberal englez.

Referindu-se la acest paradox, ca
liberalismul să nu mai însemne libertăŃi
şi responsabilităŃi individuale, piaŃa şi
concurenŃa liberă, capitalism şi pros-
peritate prin iniŃiativa particulară chiar
,,la el acasă” (în Ńările de limbă en -
gleză), adică acolo unde s-a născut şi
unde are cea mai adâncă tradiŃie, Mil -
ton Friedman afirma ,, .... din cauza
degenerării termenului de liberalism,
ideile ce s-au format în trecut sub
această denumire sunt, în prezent,
etichetate drept conservatoare [ ... ],
astfel încât liberalismul a căpătat în
Statele Unite un înŃeles cu totul dife -
rit de cel pe care îl avea în secolul
XIX sau îl are astăzi pe o mare parte
a continentului european [ ... ]. Li -
beralul secolului XIX privea extinderea
libertăŃii ca pe cea mai eficientă cale
pentru promovarea bunăstării şi egali -
tăŃii; liberalul secolului XX priveşte bu -
năstarea şi egalitatea fie ca premise,

fie ca alternative ale libertăŃii. În nume-
le bunăstării şi al egalităŃii, liberalis-
mul secolului XX a ajuns să favorize -
ze o reînviere a acelor politici de in -
tervenŃie şi de paternalism ale statu-
lui, împotriva cărora lupta liberalismul
clasic" (Friedman, 1995).

Deci, pentru a încheia acest cadru
introductiv, convenim ca sensul ,,libe -
ralismului” (acelaşi cu al neo-liberalis -
mului) în cercetarea de faŃă este cel
anti-keynesian, schitat de Hayek şi
Friedman şi promovat în anii '80 de
guvernarea conservatoare Thatcher şi

de administraŃia republicană Reagan.
Acest model este bazat pe statul mini -
mal, selectivitate socială şi exigente
economice, pe stimularea performan -
Ńelor individuale şi acceptarea diferen -
Ńelor rezultate în urma liberei concu -
renŃe de pe piaŃă.

Politica liberal@

Thomas Malthus }i teoria sa demoeconomic@

masterand Georgios VASILEIADIS,
Facultatea de AdministraŃie şi Afaceri,
Universitatea din Bucureşti
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Potrivit concepŃiei malthusiene, avu-

Ńia cuprinde acele bunuri şi servicii
materiale si imateriale care pot servi
omului şi care au valoare de schimb
sau, cum spune însuşi autorul, acele
“obiecte materiale necesare, utile sau
plăcute omului care au solicitat un
efort al activităŃii umane pentru a fi
apropiat”[14,pag.257].

Crearea avuŃiei presupune efort
uman, dar nu orice muncă este crea -
toare de avuŃie, consideră Malthus.
AvuŃia este creată de către munca
productivă. Munca productivă poate fi
estimată prin cantitatea şi valoarea
obiectului produs. Serviciile personale
“sunt acel gen de muncă sau de ac -
tivitate care, în ciuda marii sale utili -
tăŃi şi marii sale importanŃe nu poate
intra în estimarea avuŃiei naŃionale”
[14,pag.293]. Malthus adoptă concep -
Ńia, potrivit căreia, avuŃia trebuie să

crească continuu şi în acelaşi mod să
se consume. Criticând legea lui Say,
Malthus sesizează că, prin acumula-
rea accentuată de capital pot apărea
şi se pot manifesta o serie de nepo -
triviri între creşterea cererii şi cea a
ofertei. Acumularea accentuată de ca -
pital stimulează oferta generală de măr-
furi şi servicii, concomitent cu limi ta -
rea cererii solvabile, fapt care pregă -
teşte terenul pentru crize şi şomaj
[5,pag.96].

El caută să explice să găsească
posibile soluŃii la problema sărăciei şi
a lipsei de locuri de muncă în con -
diŃiile creşterii avuŃiei şi a capitalului;
la problema supraaglomerării pieŃelor
cu mărfuri şi crizelor prin intermediul
teoriei demo-economice. 

În ceea ce priveşte valoarea şi
avuŃia, precum şi raporturile ce se
stabilesc între acestea, Malthus le
consideră a fi categorii economice in -
tim legate între ele şi totuşi diferite ca
origine, substanŃă, natură şi mărime.
Malthus recunoaşte meritul lui Ricar -
do de a fi arătat că valoarea, ca sub-

stanŃă socială, este creată de muncă,
în timp ce avuŃia este rezultatul con-
lucrării omului cu natura, ajutat de ca-
pital. După îndelungi căutări şi oscila -
Ńii, Malthus, va adera la teoria ricardia -
nă a considerării muncii drept izvor al
valorii mărfii. Pornind de la ipoteza,
potrivit căreia capitalul este considerat
muncă acumulată, Malthus face dis-
tincŃie între capitalul constant, numit
capital “care comandă”, şi capitalul
variabil, în accepŃiunea sa “capitalul
care este comandat”.

În abordarea teoriei repartiŃiei veni -
turilor factorilor de producŃie a rapor-
turilor dintre ele şi clasele sociale ce
şi le însuşesc, Malthus se află în opo -
ziŃie faŃa de teoria ricardiană de aceea
şi factură. Thomas Malthus respinge
ideea că renta ar fi acel impozit asu -
pra societăŃii pe care aceasta îl plă -
teşte, ca să întreŃină o clasă parazi-
tară. Din contră, logica malthusiană
socoteşte renta drept un venit justifi-
cat şi meritat, ca toate celelalte veni -
turi, ba chiar cu funcŃii mai importan -
te decât ele, în contextul realizarii re -

productiei.
Ideea malthusiană era, că prin men-

Ńinerea acelei clase parazitare se asi -
gura un consum permanent de bunuri
în societate, ceea ce determina relua -
rea procesului reproductiv. Se ridica
însă o mare problemă: de ce să se
reducă posibilităŃile de acumulare a
capitalului pentru întreŃinerea clasei
parazitare, când foarte bine s-ar fi pu-

tut spori veniturile celor săraci şi ridi-
carea standardului lor de viaŃă? La
această întrebare Malthus răspunde
că orice îmbunătăŃire a nivelului de
trai al populaŃiei sărace nu ar determi -
na decât stimularea înmulŃirii ei natu -
rale şi prin aceasta s-ar ajunge într-
un “cerc vicios” – la viitorul sumbru
preconizat omenirii de teoria malthu-
siană a creşterii populaŃiei. 

masterand Georgios VASILEIADIS,
Facultatea de AdministraŃie şi Afaceri,
Universitatea din Bucureşti

J. M. Keynes M. Friedman

Th. R. Malthus D. Ricardo



3NE%NCREDEREA {I DINAMICA SOCIET~[IIVINERI 10 MAI 2013

urmare din pagina 1
Deşi cartea a fost scrisă de cei doi

soŃi, astăzi se ştie exact că formula-
rea teoremei îi aparŃine lui William
Thomas (într-un articol de mari di -
mensiuni intitulat ”The Thomas Theo-
rem and The Matthew Effect”, publi-
cat în Social Forces nr 74 dec 1995,
Robert K Merton întreprinde o ana -
liză minuŃioasă asupra istoriei şi co -
notaŃiilor cu care a circulat teorema,
concluzionând - şi în urma corespon-
denŃei purtată cu Dorothy Swaine
Thomas - că aceasta îi aparŃine ex -
clusiv lui William Thomas). Thomas
a plecat în elaborarea teoremei de la
analiza situaŃiei în diferite contexte.
Analiza sa situaŃională este utilizată
cu precădere în sociologia migraŃiei,
unde el elaborează o tipologie a imi-
granŃilor în America (Colonistul, Idea -
listul Politic, Intelectualul s.a.). 

Numeroase evenimente întâmplate
în America dar şi în întreaga lume au
dovedit viabilitatea teoremei lui Tho -
mas. 10 ani mai târziu, după publi-
carea lucrării, în 1938 o piesă radio-
fonică avea să producă haos în New
York şi să amintească de forŃa teore -
mei lui Thomas.

Orson Welles (1915-1985) actor,
scriitor, regizor american, şi-a des-
făşurat activitatea în teatru, radio şi
film. A câştigat faima internaŃională
în 1938 când, în calitate de regizor şi
narator al piesei radiofonice „Războ -
iul lumilor”, a reuşit să creeze o ade-
vărată panică la nivelul ascultătorilor,
datorită realismului piesei respective.
Piesa în cauză a fost o adaptare după
romanul cu acelaşi nume al lui H.G.
Wells, publicat în 1898 şi considerat
ca fiind prima povestire care descrie
în detaliu un conflict între oameni şi
extratereştri. Autorul romanului, Her -
bert George Wells (1866-1946), scri-
itor englez, este cunoscut ca părinte -
le genului science-fiction. Printre cele
mai cunoscute opere literare ale sale
din această categorie se numără Răz -
boiul Lumilor, Maşina Timpului, Omul
Invizibil. 

Piesa de teatru a fost difuzată în -
tre orele 8.15 şi 9.30 p.m. şi avea ca
subiect al acŃiunii un război interpla -
netar declanşat în New Jersey şi New
York. Două treimi din prima oră a
piesei de radio a avut ca subiect pre -
zentarea de informaŃii sub forma unui
buletin de ştiri care transmitea cum
un fel de „meteorit”, un „cilindru me-
talic”, din care au coborât nişte fiinŃe
ciudate, a aterizat pe Terra şi a de -
clanşat un atac cu gaze. Acest fapt
a contribuit la construirea unei per-
cepŃii greşite a ascultătorilor care au
crezut că evenimentele sunt reale. Deşi
înainte de a începe piesa de teatru,
aceasta a fost anunŃată (prin me -
sajul: Columbia Broadcasting System
şi staŃiile partenere îl prezintă pe Or -
son Welles şi teatrul Mercury in „Răz-
boiul lumilor” de H. G. Wells), se
pare că ascultătorii au pierdut infor-
maŃia sau au considerat-o nerelevan-
tă pe fondul autenticităŃii acŃiunii puse
în scenă de Welles. Omisiunea poate
fi explicată şi de faptul că în acea
perioada emisiunile radio erau dese-
ori întrerupte pentru a se transmite
ştiri despre evenimentele militare care
aveau loc în Cehoslovacia. Acel şir de
„informaŃii” nu a fost asociat cu piesa
ci cu un buletin de ştiri, un soi de
breaking news, care transmitea infor-
maŃii de interes capital pentru popu-
laŃie. Stilul piesei era atât de viu încât
conŃinutul părea real şi nu ficŃiune.

Tonul naratorului, autenticitatea com-

portamentului acestuia i-a determinat
pe ascultători să ia cât se poate de
în serios informaŃiile şi să se com-
porte ca atare. O serie de persoane
au avut nevoie de îngrijiri medicale
datorită şocului suferit. 

O parte dintre locuitori au încer-
cat să verifice informaŃiile respective
si au sunat la poliŃie, ziar, radio de
unde li s-a explicat că este vorba
despre ficŃiune şi nu există motive
de îngrijorare. Ca reacŃie, toate aces-
te instituŃii au trimis prin canale spe -
cifice informări cum că este vorba
despre o piesă, o poveste imaginară,
nu e nimic real. Cu toate acestea, o
mare parte dintre locuitori au consi -
de rat că nu mai este timp pentru ve -
rificarea datelor şi mai bine Ńin cont
de sfaturile din aşa zisul „buletin de
ştiri”. Prin urmare, au părăsit locuin -
Ńele pentru a merge spre locuri unde
să se afle în siguranŃă. „Ştirile” s-au
împrăştiat rapid pe principiul zvonu-
lui. Două femei ai căror soŃi se aflau
la teatru au sunat la directorul aces-
tei instituŃii si i-au cerut să le spună
soŃilor lor să părăsească imediat clădi-
rea (The New York Times 31 oct 1938). 

Unii locuitori chiar spuneau că au
văzut invazia, motiv pentru care şi-au
umplut maşinile cu benzină, şi-au luat
familiile şi au mers la PoliŃie pentru
a li se spune încotro să se îndrepte
pentru a fi în siguranŃă. În campusul
din Brevard 5 studenŃi au leşinat iar
colegii lor au trăit o jumătate de oră
de panică, timp în care se luptau pe
telefoane pentru a-şi chema părinŃii
să vină să îi ia.

RedacŃia ziarului New York Times
a primit 875 de telefoane într-un
timp foarte scurt. 42 de locuitori din
localitatea Harlem au mers la staŃiile
de Politie şi au spus că au împa-
chetat şi sunt pregătiŃi să părăsească
localitatea, numai să li se spună unde
trebuie să meargă. Unul dintre ei a
insistat că l-a auzit pe preşedinte la
radio sfătuindu-i să părăsească oraşul.

În Westchester autorităŃile au cre -
zut că sunt victimele unor glume. Au
fost sunate insistent de locuitori care
au întrebat “unde au fost omorâŃi cei
40 de poliŃişti” (parte din piesă). În
anumite spitale şi penitenciare s-a
decis închiderea radiourilor pentru că
persoanele din aceste instituŃii au acor -
dat crezare informaŃiilor şi exista riscul
declanşării unei stări de panică.

În anumite zone au fost mobili -
zate echipe de voluntari care să ajute
la gestionarea situaŃiei, în special în -
grijirea răniŃilor. Chiar şi în momen-
tul în care locuitorilor li se spunea
că situaŃia nu era reală aceştia erau
destul de confuzi, neştiind pe cine să

creadă...
În Jersey un număr mare de oa -

meni şi-au părăsit locuinŃele şi au stat
în stradă uitându-se cu teamă spre
cer. Între timp a apărut o patrulă de
poliŃie care a încercat să îi linişteas -
că, explicându-le despre ce este vorba.

În Newark traficul a fost blocat de
aproximativ 20 de familii care au
ieşit în stradă şi au chemat poliŃia
pentru că „erau ameninŃaŃi de un atac
cu gaze”. O ambulanŃă, trei maşini
de poliŃie şi o maşină de intervenŃie
cu opt specialişti, care au adus măşti
de gaze şi inhalatoare, au ajuns şi i-
au găsit pe oameni cu batiste umede
pe faŃă mutându-şi lucrurile din casă
în autovehicule pentru a părăsi oraşul.
În centrul aceleiaşi localităŃi cincispre -
zece persoane au avut nevoie de in -
tervenŃie medicală datorită şocului su-
ferit. Alte trei persoane, care aveau
copiii sub tratament în instituŃii specia -
lizate, au sunat că vor merge să îi ia
pentru a părăsi oraşul, dar au fost
liniştite de autorităŃi (The New York
Times 31 oct 1938).

Un membru al comunităŃii bap-
tiste a intrat într-o biserică în timpul
oficierii slujbei şi a strigat că un
meteorit a căzut şi a provocat mari
distrugeri, motiv pentru care sunt în
pericol. În acel moment au început ă
se roage pentru a fi salvaŃi din acea
„catastrofă”.

Un individ neidentificat a încercat
să intre în clădirea unui teatru pen-
tru a-i avertiza pe spectatori că un

meteorit a căzut lângă New Bruns -
wick şi împrăştie gaze toxice peste
tot. A fost oprit de managerul teatru-
lui care a chemat poliŃia şi i s-a ex -
plicat că totul era ficŃiune. Toată ope -
raŃiunea de gestionare a situaŃiei a
fost îngreunată de faptul că liniile te -
lefonice au fost blocate astfel încât
nici autorităŃile nu mai puteau comu-
nica între ele pentru a cere explicaŃii
despre situaŃia din diferite oraşe.

Ulterior The Columbia Broadcasting
System a explicat că piesa era o
adaptare după romanul lui Wells, dar
regizorul Orson Welles a înlocuit lo -
caŃiile engleze de desfăşurare a acŃiu -
nii cu locaŃii americane pentru ca de -
taliile să fie cât mai interesante pen-
tru publicul american. De asemenea,
au transmis că a fost precizat de
patru ori caracterul imaginar al emi-
siunii înaintea începerii acesteia, dar se
pare că nu a fost recepŃionată această
informaŃie. Regizorul şi-a exprimat pro-
fund regretul pentru cele întâmplate
şi a spus că probabil nu va mai alege
să difuzeze aşa ceva. Totodată a afir-
mat că s-a gândit că ascultătorii se pot
plictisi dacă aud ceva atât de ireal, mo-
tiv pentru care a încercat să facă trans -
misia cât mai activă şi cât mai reală. 

*
Astăzi, teorema lui Thomas are

multe aplicaŃii în România de după
decembrie 1990. O serie de bănci ro -
mâneşti, între care Banca Dacia Felix,
Bankcoop, Banca Religiilor s-au supus
acestei teoreme. Sigur că o serie de

inginerii financiare au făcut vulnera-
bile aceste bănci, dar impactul cel mai
important a fost zvonul că aceste
bănci sunt insolvabile şi atunci când
clienŃii s-au repezit să-şi scoată banii
s-a produs colapsul. Ei au definit o
situaŃie ca reală (banca nu are bani!)
care a devenit reală în consecinŃele
ei. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu
BCR în 2000 când un zvon asemănă-
tor a creat panică printre deponenŃi
şi lumea s-a repezit să scoată banii
pe care îi aveau depuşi la bancă. La
Sibiu a fost spart un geam de la
bancă şi oamenii au ieşit cu sacii cu
bani. S-a dovedit în final că banca e
solvabilă dar cei care au făcut aceas -
tă acŃiune au reuşit în ceea ce şi-au
propus: să arate că banca este vul-
nerabilă pentru a o cumpăra pe un
preŃ de nimic! Acest lucru nu a reu -
şit şi în final vânzarea BCR-ului a fost
o reuşită. Nu s-a aflat niciodată cine
a lansat acest zvon. 

Mesajele venite de la oameni cre -
dibili, cum ar fi guvernatorul Băncii
NaŃionale a României, Mugur Isă -
rescu, pot influenŃa comportamentul
indivizilor: atunci când le spui că leul
este puternic (să-şi Ńină economiile
în lei). Economistul Mugur Isărescu
este dublat de un fin psihosociolog
ceea ce face să adauge propria sa
forŃă (simbolică) funcŃionalităŃii mon-
edei naŃionale. 

Cercetările contemporane asupra
conştiinŃei arată că noi putem modi-
fica universul în care noi participăm
printr-o conştientizare a obiectivelor
pe care dorim să le realizăm. În acest
context teorema lui Thomas poate
avea aplicaŃii pozitive în viaŃa socio-
economică.

Astăzi un deziderat important al
oricărei societăŃi este construcŃia în -
crederii, de la nivel instituŃional până
la nivel individual (sociologii măsoară
sistematic nivelul încrederii). Gradul
de complexitate al societăŃilor a cres-
cut în timp ce nivelul încrederii a
scăzut. Francis Fukuyama arată că în
America există un declin semnificativ
al încrederii. Dacă la 1900 strângeai
mâna partenerului de afaceri şi spu -
neai ”deal” şi cu asta afacerea era
în cheiată, astăzi lucrurile s-au schim-
bat dramatic. LuaŃi orice contract cu
o firmă de asigurări sau cu o bancă
şi o să vedeŃi câte pagini are şi cât
timp vă trebuie pentru a citi şi a
înŃelege ce scrie acolo. Cei mai mulŃi
renunŃă să facă acest lucru! Neîn -
crederea este reciprocă! Scăderea în -
crederii sau lipsa de încredere reduc
dinamica societăŃii. 

conf. univ. dr. Dorel MORÂNDĂU,
ULBS

Aplica]ii ale Teoremei lui Thomas în economie

Scriitorul englez Herbert George Wells,
părintele genului “science-fiction”Sociologul american William Isaac Thomas

Orson Wells, actor, scriitor şi regizor american Francis Fukuyama



urmare din pagina 1
Chamberlaine, primul ministru al

MajestăŃii Sale Britanice, la reîntoar -
cerea în Anglia, pe aeroport, flutura
nişte hârtii declarând mulŃimii care-l
ovaŃiona că: „V-am adus pacea”. Da -
ladier, cu faŃa sa rotundă de „bon
papa”, efigie franŃuzească şi ea, şi
îmbrăcat cu un costum fără eleganŃă,
ceea ce nu prea era în structura de
genă afişată a oamenilor din Ńara co -
coşului galic, iubit însă mult în FranŃa,
întors acasă, fusese întâmpi nat şi el
cam cu acelaşi entuziasm, afirmând
cuvinte asemănătoare. În fapt, în fru-
mosul oraş bavarez, Daladier aban-
donase lui Hitler Regiunea Sudetă, sa-
crificând, deopotrivă, alături de şi sub
privirile impasibile ale lui Chamber -
laine, aliatul cehoslovac. Din păcate,
în sinea sa – ceea ce nu se putea
spune despre britanicul Chamberlaine,
ci despre opozantul său Winston Chur-
cill – nu era de fel convins că se
rezolvase ceva de fond, că Munchen-ul
reglase totul şi că Europa va avea în
continuare ani buni de pace. Presim -
Ńea, ştia că Hitler vroia mult mai mult
şi că la rând va veni, cu siguranŃă,
Polonia...

Asigurările date din gură şi pe
hârtie de Fuhrerul german Adolf Hitler
– şi care aprecia că acestea, pe el,
Hitler, şi nici pe Germania nu-l obligă
practic la nimic – erau departe de a
reprezenta argumente pentru cei care
analizau politica Reichului, faptele sa -
le, cuvântările conducătorilor şi lucra -
rea program „Mein Kampf” a lui Hitler
publicată cu circa un deceniu şi ju -
mătate înainte. Zâmbetele de faŃadă,
avansate sub veşnica deviză „ceea ce
este politic este oricum scuzabil”, chiar
dacă contraziceau realitatea, nu o pu -
teau ascunde, nu puteau masca o
astfel de realitate, nu puteau ascun -
de masca, faptele şi circumstanŃele
ei. Aceşti vestici europeni au fost nu -
miŃi în timp „Conciliatorii”, în sensul
că au făcut concesii lui Hitler, dar a
fost vorba de mult mai mult decât
atât. Încă de câŃiva ani lucrurile lua -

seră o turnură foarte periculoasă. Tre-
buie Ńinut seama că Germania şi Italia,
după câteva petractări nesemnifica-
tive, semnaseră deja „Pactul de oŃel”.
Iar Hitler deja îşi formulase, mai mult
sau mai puŃin discret, mai mult sau
mai puŃin oficial, următorul obiectiv:
Polonia. Deja Benito Mussolini – Il Duce
– invadase Albania, iar din Spania lui
Franco, învingător la Madrid, un sfert
de milion de republicani spanioli se
refugiaseră în FranŃa. Deja von Ribben-
trop, ministrul de externe german,
prepara, sub directa indicaŃie a lui
Hitler, celebrul pact germano-sovietic.
Şi mai erau destule. Iar dacă câŃiva
şefi vestici – unii, relativ izolaŃi – erau
la curent cu astfel de interpretări, ce
se putea spune despre opinia publică
respectivă?

O atentă examinare în acest sens
o întreprinde Max Gallo, academician,
istoric şi scriitor francez, în opinia
mea de o valoare excepŃională, de o
limpitudine în gândire şi scris de ace -
laşi nivel. Ce superbă carte „Napo -
leon”-ul său. A publicat mai de mult
un studiu privind vara lui 1939
(L’Ex pres, iulie-august 1978), un stu -
diu pe care l-am recitit recent. Utilizân -
du-l, folosind şi propria documentare,
am scris rândurile ce urmează...

O paranteză asupra căreia voi re -
veni spre finalul articolului meu. Iată,
de ce mi s-au părut foarte actuale
scrierea lui Max Gallo şi propriile mele
idei aferente acelui timp? Deoarece,
aşa cum s-a întâmplat deseori în evo -
luŃia lumii, a Europei, a economiilor,
avem de-a-face cu „o vară 1939” re -
petitivă. Consistent repetitivă. Repeti -
tivă, acum. Acum când – cu accente
mai mult decât dramatice, tragice chiar
în România – criza economico-finan-
ciară mondială a fost şi este abor-
dată, examinată, tratată, concluziona -
tă considerabil superficial de către
unii conducători investiŃi cu reprezen-
tativitate şi putere de către votanŃi.
InvestiŃi nu oricum, ci tocmai pentru
a acŃiona eficient atunci când trebuie
şi unde trebuie. Ceea ce, din păcate,
nici nu s-a întâmplat şi nici nu se
întâmplă. Iar votanŃii, opinia publică,

au o inerŃie din care cu greu pot
ieşi. Mai mult, se aud, deseori, opinii
deloc neglijabile care se referă şi la
un posibil război. Ceea ce este iară
grav, şi mai grav. O ducem, însă, în
unele zone, aproape perpetuu – şi
opiniez că nu întâmplător – într-o
sărbătoare, mai mică sau mai mare.
Sunt interese mari ce impun abaterea
atenŃiei... Dar să revenim la vara
anului 1939 şi mai apoi din nou la
actualitate.

... În seara de 4 iulie fusese o zi
foarte călduroasă, oficialităŃi înalte fran-
ceze, invitaŃi de ambasadorul Poloniei,
dansau în grădina Ambasadei, printre
lampioa ne şi focuri Bengal. Era şi
expresia solidarităŃii faŃă de această
Ńară cu care FranŃa – şi Marea Britanie
– aveau un ferm tratat de alianŃă, dar
şi o anume nonşalanŃă care în cir-
cumstanŃele respective, potrivnice –
pentru cine vroia să vadă – şi pen-
tru Polonia, dar şi pentru FranŃa nu-
şi afla locul. Mai bine s-ar fi făcut o
examinare minuŃioasă, reală a potenŃia-
lu lui de luptă al Poloniei într-o posi-

bilă confruntare cu cel german. Să mai
amintim că între FranŃa şi Germania
era o duşmănie veche, alimentată, pe
la începuturile ei „oficiale”, de cam-
pania nemiloasă desfăşurată pe la mij-
locul anilor 1680 de regele francez
Ludovic al XIV-lea în mai multe state
germane: de la Coblenz la Freiburg.
Francezii au incendiat şi distrus lo -
cuinŃe şi edificii, aproape au „ras”
mai multe sate şi oraşe, nenumărate
violuri, tâlhării, au terorizat populaŃia.
Contele de Mélac a devenit o figură
simbolică a acestei crudităŃi franceze.
A fost, pe urmă, Napoleon cu marile
sale inamiciŃii, chiar dacă nu iniŃiale,
faŃă de Prusia, înfrângerea nemiloasă
a FranŃei în 1870, apoi deznodămân-
tul Primului Război Mondial. Menta -
lităŃi limitate, lucruri complicate... Era
clar că Germania vroia revanşă.

... Cîteva zile mai târziu, în 14 iu -
lie, „Căderea Bastiliei – Ziua NaŃio -
nală a FranŃei”, pe Champs Elysées,
350 mii de oameni, francezi, Legiu -
nea, „tirailleurs”-ii, totul survolat de
350 de avioane, făceau, în viziunea

oficială franceză, o demonstraŃie de
forŃă pentru prima oară filmată de
camere de televiziune, în Paris exis -
tând mai mulŃi abonaŃi. Francezii erau
siguri că posedă cea mai bună ar -
mată şi cei mai buni aliaŃi: „Suntem
106 milioane de oameni la frontiere,
din ScoŃia până în Canada”. „Avem
Maginot-ul, germanii nu ne pot în -
vinge”. Avertismentele tânărului gene -
ral De Gaulle, relevând slăbiciuni ale
forŃelor armate franceze, îndeosebi în
ce privea tancurile, motorizatele, avioa-
nele, erau undeva în urmă. Într-o at -
mosferă relativ fanfaronardă, cine să
le bage în seamă...

O încredere serenică în forŃele Fran-
Ńei şi în „liniştea” pe care acestea pu-
teau s-o asigure se vădea la tot pa -
sul. Unii, de altfel, deloc puŃini, consi -
derau anumite temeri faŃă de Ger -
mania ca exagerate. Opinia publică,
în mare parte, era câştigată astfel.
Marele şansonetist Charles Trenet
cânta la radio, la spectacole, la res -
taurant, în cafenele, în grădini de vară
„Y’a d’la joie” („Este veselie”), iar
„Colegienii” lui Ray Ventura aproape
că înnebuneau un public receptiv la
asemenea mesaje cu cântecul „Tout
va très bien, Madame la Marquise”
(„To tul merge foarte bine, doamnă mar -
chiză”). Războiul, în această vară fier-
binte a anului 1939, cei mai mulŃi
credeau că era departe, că va putea
fi evitat.

Detalii? DorinŃele şi unele fapte
mai mult sau mai puŃin semnificative
erau privite, interpretate, considerate
drept realităŃi de nezdruncinat în ca -
lea războiului. Rezerviştii – iată – fu -
seseră demobilizaŃi în FranŃa încă din
vara trecută, fără să se revină cu
nimic acum, deşi o serie de eveni-
mente se succedau „într-o manieră
sinistră”. Motocicliştii lui Hitler, sol-
daŃi moderni în „piele şi oŃel”, intra -
seră deja, în 15 martie 1939, în
Praga. „La crimile şi disperarea cehi -
lor care îi priveau rulând dispreŃuitori
în capitala lor erau tocmai preŃul
păcii mo mentane, acea pace care
bucura încă atunci Parisul şi Londra”
– scria Max Gallo. În alte părŃi, mai
la sud, alte lacrimi. Mii de refugiaŃi
spanioli treceau trişti, cum spuneam,
frontierele Pirineilor, trupele lui Fran -
co ocupând, încă din 28 martie, Ma -
dridul. Tot aca demicianul istoric Max
Gallo arată că „văzând aceste lungi
cortegii de fe mei şi bărbaŃi, de bă -
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Un uragan criminal se abătea asupra Europei şi a lumii

Trupe germane la Praga



trâni şi de soldaŃi dezarmaŃi, ne amin-
team de Bar celona şi Guernica spul-
berate, atât de distrugător, de sânge -
ros, de atacurile aeriene. Se puteau
repeta, iar oamenilor le era frică”...

Mai departe. În 7 aprilie, într-o vi -
nere sfântă, trupele italiene ocupau
Albania. O nouă agresiune, un nou
succes. Cum oare pacea nu putea da
înapoi? Şi încă. Când Ciano, ginerele
şi ministrul Afacerilor Străine al lui
Mussolini, va semna cu Ribbentrop,
ministrul Afacerilor Străine al lui Hit -
ler, celebrul „Pact de oŃel” afirmând:
„Nu am mai întâlnit un pact ase -
mănător, este o veritabilă dinamită”,
reafirmând solidaritatea Italiei şi a
Germaniei în caz de „complicaŃii de
război”, conta în ochii multor străini
doar ceea ce fostul negustor de vi nuri,
minis trul lui Hitler, Ribbentrop spunea:
„Ger mania este convinsă de necesita -
tea unei pe rioade de pace care nu va
trebui să fie inferioară a patru sau
cinci ani”... În pofida tuturor acestor
evenimente deosebit de grăitoare, a
denunŃării de către Hitler a acordului
naval anglo-german şi apoi a acordu-
lui germano-polonez, în pofida unui
război – şi el semnificativ – care se
împlânta în inima Chinei, unde tru-
pele japoneze asediau cartierele fran -
ceze şi brita nice ale Shanghai-ului, în
pofida unor ameninŃări din politica ger-
mană, tot mai dese şi severe împotri-
va Poloniei, iată că pacea – dacă
pace mai putea fi numită – nu părea
zdruncinată...

... Aminteam de recepŃia din 4 iu -
lie de la Ambasada Poloniei din Pa -
ris. Au fost invitaŃi şi au venit aici
mari personalităŃi ale artelor şi po -
liticii: doamna Artur Rubinstein şi ce -
lebrul scriitor André Maurois, printre
altele, autor al unei prestigioase „Is -
torii a Angliei”, demnitari şi miniştri
francezi Paul Reynard, Georges Bon -
net, generalul Gamelin, generalissimul
armatei franceze, ş.a. Cu toŃii vroiau
să marcheze, în faŃa lumii, solidari-
tatea democraŃiilor europene cu Var -
şovia. Era totuşi puŃin, prea puŃin.
Era clar că Adolf Hitler îşi îndreptase
net privirile spre panii polonezi. Când
a tăiat în bucăŃi Cehoslovacia, dă du -
se asigurări polonezilor şi Europei că
este ultima lui solicitare. Or, acum,
când Praga se afla deja în mâinile
sale, nu-i mai păsa de asigurări şi de
alte „petice de hârtie” de acest tip.
Contenciosul germano-polonez purta
clar un nume: Dantzig. Acest vechi
oraş pe malul Balticii, cucerit în 1308
de către cavalerii teutoni, acest oraş
bogat, cu case splendide, „patriciene”,
cu străzi largi, frumos şi solid pa -

vate, ale căror nume evocau, deseori,
eroi ai istoriei germane, acest oraş,
deci, devenise, după Tratatul de la
Versailles, în 1919, „oraş liber”, sepa -
rat de Reich printr-un teritoriu po -
lonez, „Coridorul”. Or, luarea puterii
de către nazişti, prin alegeri libere,
exacerbase naŃionalismul german. In -
fluenŃa, brutalităŃile naziste se accen-
tuau în „oraşul liber”. Omul de forŃă
era Gauleiterul local Forster. Au de -
venit numeroase incidentele între gră-
niceri, vameşi, funcŃionarii din Dantzig,
polonezi, cu cei germani. Deja propa -
ganda ministrului Goebbels, cu tupeul
său fantastic bazat esenŃial pe minciu -
nă, afirma: „Ferme germane incendiate
în Coridor”; „Polonia, nebunul furios
împotriva păcii şi dreptului în Europa”;
„Varşovia ameninŃă să bombardeze
Dantzig-ul”. Elefantul şi broscuŃa. Nu
mai trebuia altceva şi, totuşi, „Tout
va très bien, madame la Marquise”...
Seamănă sigur, într-un alt registru,
cu ceea ce a fost la noi în 2008,
2009, 2010 şi mai apoi. Când în
lume criza economico – financiară
venea ca o avalanşă cumplită în
vreme ce decidenŃii noştri anunŃau că
„nu avem criză”, că „economia du -
duie” („duduia de cât de supraîncâl -
zită era, în prag de explozie), că „nu
avem nevoie de împrumuturi de la

FMI”, pe urmă că „le vom lua fără să
le consumăm, doar ca o centură de
siguranŃă” şi câte şi mai câte enor-
mităŃi de acest tip, „verificate” astfel
operativ. Sigur că „şi seamănă şi ră -
sare”. Mai rămânea şi rămâne să fie
precum în Roma feudalismului, la
miezul nopŃii, când ora şul era amplu
agresat de ciumă, mi zerie, promiscui-
tate, foamete... Iar crainici umblau pe
străzi şi anunŃau: „E miezul nopŃii. Lo-
cuitori ai Romei dormiŃi în pace. Pa -
pa veghează asu pra voastră”. La noi
ar fi „trebuit“ să se strige – mai bine
spus să se fi strigat – în condiŃii de
„agresiune” rela tiv apropiate şi când
economia se prăbuşea vizibil, „Lo -
cuitori ai Româ niei, dormiŃi în pace.
GuvernanŃii şi decidenŃii ve ghează
asupra voastră”. Chiar dacă nu cu
atenŃie, am adăuga noi, dar foarte
atenŃi cu propriile interese şi averi. 

(va urma).

P.S.1. În cartea sa de „Memorii”,
volumul II, colecŃia „Mărturii”, Edit.
Eminescu, 1977, Bucureşti, academi-
cianul Iorgu Iordan aflat prin anii
1920 în Germania şi referindu-se la
o dezbatere de idei, de atunci, de
acolo, avansează, printre altele, câte-
va consideraŃii de un mare interes şi
originalitate: este musai ca politicienii

să aibă cunoştinŃe ample de politolo-
gie. Iată: „Ceea ce m-a izbit la toŃi
intelectualii cunoscuŃi de mine la Bonn
(mai târziu şi la Berlin) era lipsa lor
de interes, mai exact spus de înŃele -
gere, pentru problemele politice. Expli -
caŃia acestui lucru mi-au dat-o, aproa -
pe direct, unii dintre dânşii. Politica,
spuneau ei, este o ştiinŃă, la fel cu
Filologia, Chimia, Geografia, etc. (Formal
aveau oarecum dreptate: universităŃile
germane aveau catedre de ŞtiinŃe po -
litice!). Prin urmare, continuau ei ar -
gumentarea, politică nu pot face, ba
chiar nu au dreptul să facă oameni
care n-au studiat această disciplină.
CetăŃenii, indiferent de ocupaŃie şi de
pregătire, trebuie să aibă încredere în
oamenii politici, aşa cum au încre -
dere în oamenii de ştiinŃă (medici,
profesori, etc.)”. Având în vedere
exer ciŃiul de putere, deseori anapoda
şi analfabetic în fapt, a nu puŃini oa -
meni politici de la noi – şi nu doar
de la noi –, lipsa strategiilor politice
ca atare, înclin să dau dreptate mare-
lui filolog român...

P.S.2. În 1962, în Editura Seuil,
profesorul francez René Dumont pu -
blica volumul „L’Afrique noire est mal
partie”. Am fost unul dintre cei puŃini
care l-au studiat pe René Dumont.
Este o carte de mare succes atunci

ca şi acum. Şi atunci ca şi acum,
mai multe din tinerele state africane
care îşi cuceriseră independenŃa nu
se remarcau prin progrese de fond.
Dimpotrivă, persistau – şi continuă să
persiste – probleme structurale de se -
curitate alimentară. René Dumont rele -
va astfel Ńărănimea care, prin exodul
spre „mizeria oraşelor” şi în speranŃa
nerealistă a unei vieŃi mai bune nu-şi
mai producea nici măcar hrana pen-
tru ea, cea rămasă la sate, în lipsa re -
formelor, aflându-se în inerŃie şi pros-
traŃie. Tot Dumont arăta că este vorba,
deopotrivă, de culpabilitatea, falimen-
tul social, ale unor importante elite lo -
cale, de dezinteresul lor pentru pro -
bleme agricole şi economia reală, de
consumarea, fără finalizări aşteptate
a unor resurse fi nanciare importante,
de ajutoare pervertite în direcŃia unor
interese egois te, etc. Am scris şi scriu
în lucrările mele despre asemenea
lucruri, pu nând accentul pe faptul că
nici acum ele nu prea s-au schimbat.
Am fost şi sunt dintre cei puŃini
cercetând astfel. Primesc însă o con-
firmare a eforturilor mele prin reedi -
tarea recentă a volumului lui René
Dumont în aceeaşi prestigioasă edi-
tură franceză. Într-adevăr, şi astăzi se
confirmă că „L’Afrique noire est mal
partie”.
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SoldaŃi germani înlăturând şi aruncând la pământ barierele de frontieră cu Polonia

Africa, calamităŃi
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Astfel, au fost susŃinute prezentări

şi s-au iniŃiat dezbateri interesante pri -
vind subiecte de actualitate de pe
agenda social-politică europeană, în
medii dintre cele mai benefice pentru
un dialog deschis şi constructiv. In -
stitutul European din România şi Cen -
trul Europe Direct Bucureşti, Repre -
zentanŃa Comisiei Europene în Româ -
nia, Biroul de Informare al Parlamen -
tului European în România, Ministe -
rul Afacerilor Externe şi Universitatea
Româno-Americană au sprijinit demer-
sul nostru şi au asigurat succesul
manifestării.

Putem aminti, în context, prezen-
tările interactive ale doamnelor Flo -
rentina Costache, Diana Filip şi Lau -
renŃia MereuŃă, din cadrul Institutului
European din România, structură pe
lângă care fiinŃează, de anul trecut,
Centrul de Informare Europe Direct
Bucureşti. În continuarea programu-
lui, domnul Bogdan Bârlă, reprezen-
tând Biroul de Informare al Parla -
mentului European, respectiv doamna
Ioana Marchiş şi domnul Mihai Ro -
şioru, din partea ReprezentanŃei Co -
misiei Europene, au trecut în revistă
misiunea, obiectivele şi activităŃile pe
care cele doua oficii ale instituŃiilor
europene şi le propun şi le derulează
în România. Aceştia au pus accentul
şi pe două teme intens dezbătute în
ultima vreme, atât în plan instituŃio -
nal-politic, cât şi la nivelul societăŃii
civile, respectiv SpaŃiul Schengen şi
IniŃiativa cetăŃenească. 

Proiectul i-a avut ca invitaŃi de
onoare, în prima zi, pe domnul
Leonard Orban, Comisar european din
partea României pentru Multilingvism
în perioada 2007-2010 şi fost Mi -
nistru al Afacerilor Europene, partici-
pant la masa rotundă găzduită de că -
tre Universitatea Româno-Americană
şi pe domnul Cristian David, Minis -
trul delegat pentru Românii de pre-
tutindeni, această ultimă repriză de

discuŃii interactive purtându-se într-
un cadru solemn, chiar în incinta Mi -
nisterului Afacerilor Externe. Nume -
roasele întrebări adresate distinşilor
invitaŃi au demonstrat un viu interes
faŃă de agenda politică a unui înalt
demnitar român şi problematica eu -
ropeană actuală. 

În cele ce urmează, reproducem o
serie de gânduri şi impresii ale tineri -
lor studenŃi din cadrul Departamen -
tului de RelaŃii internaŃionale, ştiinŃe
politice şi studii europene – ULBS
care, timp de două zile, s-au putut
familiariza cu acele teme importante
legate de viitorul Uniunii Europene,
prefaŃând, prin contribuŃia lor, Săr -
bătoarea Europei, 9 mai 2013:

„CetăŃenia europeană aduce cu ea
un set de drepturi şi valori care, pu -
se în valoare într-un mod corect şi
responsabil, pot ajuta la dezvoltarea
personală a tinerilor. Deviza Uniunii
Europene, „Unitate în diversitate”, poate
fi ilustrată şi prin faptul că tinerii
studiază acum şi călătoresc liber pe
teritoriul altor state. Am rămas plă-
cut impresionată de această vizită de
studiu şi este o experienŃă pe care
aş repeta-o cu mare plăcere.”

Cîndea Doris, RISE anul II

„Este foarte adevărat şi trist, toto-
dată, că foarte mulŃi cetăŃeni nu-şi
cunosc drepturile care le revin odată
cu dobândirea cetăŃeniei europene.
Unul dintre cele mai mari beneficii
este faptul că putem merge liber în
orice Ńară membră a UE. În ceea ce
priveşte dezvoltarea României, sunt
încă optimistă şi sper ca tinerii să nu
mai plece în străinătate pentru locuri
de muncă. Îmi doresc să putem găsi
aici tot ce avem nevoie.”

Roxana Enache, RISE II

„Ca viitor absolvent, având cetăŃe-
nie română, nu îmi permit să fiu atât de
optimistă în ceea ce priveşte viitoa -
rea mea carieră. Înclin să cred şi să
sper că cetăŃenia europeană reprezin-
tă un avantaj pentru mine şi pentru

alŃi tineri români.” 
Dragomir Alexandra, ŞtiinŃe politice III

„Sincer, nu ştiu la ce să mă opresc,
părerea mea este că Uniunea Euro -
peană nu oferă nimic, fără a cere
ceva în schimb. Cum m-am schim-
bat eu de când sunt cetăŃean euro-
pean? Sunt, poate, mai bine infor-
mată cu privire la ceea ce se întâm-
plă în alte state, dar nu mă simt co -
pleşită de oportunităŃi. Un aspect po -
zitiv este acela că acum există liberă
circulaŃie şi posibilitatea unor mobili -
tăŃi studenŃeşti. Dar nu pot spune că
sunt mai specială sau că am mai multe
speranŃe în găsirea unui loc de muncă,
doar pentru că sunt cetăŃean european.”

łolea Aida, SP III

„În calitate de cetăŃeni europeni
avem foarte multe drepturi, printre care
dreptul la informare. Vizita de studiu la
institu Ńiile europene din Bucureşti m-a
ajutat să înŃeleg mai bine funcŃionarea
UE. Sunt mândră că sunt cetăŃean
eropean şi că am onoarea să trăiesc
visul altor oameni care au avut încre -

dere în reuşita acestui proiect.”
Aroneasa Ruxandra Margareta, RISE II

„CetăŃenia europeană facilitează schim -
bul de experienŃă dintre studenŃi şi ajută
la perfecŃionarea sistemelor de învă -
Ńământ. Pentru mine, vizita de studiu
la Bucureşti a însemnat o apropiere
de instituŃiile europene, pentru că doar
studiind teoria din manuale nu poŃi în -
Ńelege cum funcŃionează aceste orga -
nisme. Această vizită este un plus
pentru cunoştinŃele mele şi un bonus
pentru CV.”

Robu Ana-Maria, RISE II 
(Republica Moldova)

„În cadrul vizitei de studiu de la
Bucureşti, am dezbătut pe tema cetă -
Ńeniei europene şi am putut constata
cum, în general, tinerii susŃin proiec-
tul european, însă există şi păreri euro -
sceptice. Pentru mine, faptul că sunt
cetăŃean european este un motiv de
mândrie şi, chiar dacă Uniunii Euro -
pene i se atribuie numeroase defecte,
ea reprezintă o adevărată putere mon-
dială, care susŃine şi promovează ega-
litatea între cetăŃeni şi între state şi
drepturile omului.”

łepeş Ovidiu, RISE II

„Diversele vizite la instituŃiile euro -
pene constituie punctul de plecare
către o carieră europeană. Aş putea
spune că tinerii profită cel mai mult
de statutul de cetăŃeni europeni. Ti -
nerii sunt bogăŃia fiecărei Ńări, prin
urmare şi bogăŃia europeană.”

Cepăreanu Emilia Maria, RISE II

„Uniunea Europeană se face tot mai
simŃită în viaŃa cotidiană a cetăŃenilor
ei. În opinia mea, orice cetăŃean al
Uniunii ar trebui să viziteze aceste
centre cel puŃin o dată, pentru a-şi
forma o idee cât mai clară despre
structura şi funcŃionarea instituŃiilor
europene.”

Fişcă Corina, RISE II

„CetăŃenia europeană este un con-
cept destul de fragil. Spun acest lu -
cru deoarece fiecare cetăŃean înŃelege
în mod diferit implicaŃiile acesteia. Am

avut ocazia să discutăm cu persoane
implicate în diferite proiecte ale Uniu -
nii Europene, care ne-au încurajat şi
ne-au ajutat să înŃelegem mai bine ce
este, de fapt, cetăŃenia europeană”. 

Borzea Andreea, RISE II

„Este important ca tinerii să fie in-
formaŃi, prin aceasta consolidându-se
cetă Ńenia europeană şi stimulându-se
interesul pentru implicarea acestora
în viaŃa cetă  Ńenească. Am văzut că in-
formarea se face mai uşor datorită re-
Ńelelor de socializare şi a forumurilor
specializate.”

Anonim

„Consider ca noi, tinerii, în calitate
de ceŃăŃeni europeni, suntem primii
beneficiari ai oportunităŃilor oferite de
programele UE. Politicile UE pentru ti -
neret facilitează accesul la cunoaştere
şi, prin urmare, la dezvoltare profe-
sională şi personală”.

Vasiu Andreea, RISE II

„Vizita de studiu la Bucureşti a
fost un prilej de a face cunoştinŃă cu
mediul instituŃional european din Ro -
mânia. Odată cu această vizită, am
reuşit să înŃelegem mai bine funcŃio -
narea acestor instituŃii şi să obser -
văm, la faŃa locului, obiectul discuŃi-
ilor noastre din cadrul cursurilor.”

LeluŃiu Bianca, RISE II

„Totul începe cu o bună informa -
re, apoi cu o bună structurare şi
fixare a obiectivelor. În ceea ce pri -
veşte cetăŃeanul, informarea joacă un
rol important atât la nivel local, cât
şi în plan european.”

Polifronie Monalisa, RISE II

„A fi cetăŃean european înseamnă
să-Ńi schimbi optica faŃă de o proble -
mă, a fi cetăŃean european presupu -
ne conştientizarea faptului că o pro -
blemă a unui stat membru poate afec-
ta un altul, a fi cetăŃean european im-
plică asumarea unui şir de responsa -
bilităŃi, nu doar faŃă de patria ta, dar
şi faŃă de Europa.”

GheorghiŃă Maria, RISE II
continuare în pagina 7

dr. Dan-Alexandru POPESCU,
ULBS
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„Uniunea Europeană a devenit crea-

toarea păcii şi prosperităŃii bătrânului
continent şi, fie că suntem parte a
acestui întreg, fie că nu, precum în
cazul statelor dornice să adere (vezi
Republica Moldova), sentimentul unui
destin comun ne uneşte. AflaŃi pen-
tru câteva zile în vizită la reprezentan -
Ńele instituŃiilor europene în România,
identitatea europeană devine mai pu -
ternică. „Unitate în diversitate” este me-
sajul tuturor celor care cred în funcŃio -
narea şi viitorul Uniunii Europene”. 

Bodiu Olesea, RISE II 
(Republica Moldova)

„Rolul acestei cetăŃenii europene
este, în primul rând, acela de a uni oa-

meni, aşa cum spunea şi Jean Monnet:
„noi nu coalizăm state, ci unim oa -
meni”! Consider că vizita de studiu
pe care am efectuat-o la Bucureşti a
fost de bun augur, pentru că mi-a
permis să aprofundez cunoştinŃele
dobândite la Facultate.”

Daniela Klingeis, RISE II

„Oferindu-ne nouă, tinerilor, nume-
roase oportunităŃi, Uniunea Europea -
nă contribuie la formarea noii genera -
Ńii, prin diversele programe pe care
le promovează. Plăcut impresionat de
frumoasa primire de care am avut
parte, cu ocazia vizitelor la reprezen-
tanŃele instituŃiilor europene din Bu -
cureşti, consider că întreaga deplasa -
re a fost un succes, acumulând cu -
noştinŃe noi şi descoperind îndea -
proape mecanismele de funcŃionare
ale Uniunii Europene.”

Crăciun Andrei, RISE II

„Tinerii de astăzi ar trebui să se
informeze mai bine despre ceea ce
înseamnă cetăŃenia europeană şi care
le sunt drepturile, pentru a putea cere

ca acestea să le fie respectate.”
Aspricioiu Alexandru, RISE II

„În urma vizitei de studiu la re -
prezentanŃele instituŃiilor europene din
România, mi s-au oferit răspunsuri la
multe întrebari şi, chiar dacă există
încă probleme cu care ne confruntăm,
mi-a crescut gradul de încredere în
Uniunea Europeană şi consider că Ro -
mânia nu s-ar putea dezvolta, pe anu -
mite planuri, dacă nu am fi în cadrul
acestei structuri.”

Stoica Alexandra, RISE II

Sperăm şi credem că scurta de -
plasare în capitală a fost un exerciŃiu
de bun augur şi extrem de folositor
în a le contura studenŃilor viitoare
perspective de carieră în sfera Re -
laŃiilor internaŃionale şi a Afacerilor
europene. Continuăm să promovăm
valorile, ideea şi spiritul care stau la
baza construcŃiei europene, având ca
punct de plecare conceptul de „ce -
tăŃenie activă”, leitmotivul prezentului
an tematic european.

Despre noi

L’Association européenne SIBIU2020
pour l’éducation et la culture (Aso -
ciaŃia Europeană SIBIU2020 pentru
EducaŃie şi Cultură) îşi propune să
dezbată pe marginea diferitelor su -
biecte legate de actualitatea euro -
peană şi internaŃională şi să răs -
pundă, în mod special, la acele între-
bări referitoare la formele de mani-
festare ale cetăŃeniei europene, din
perspectivă socio-culturală. Organi -
zaŃia este de tipul non profit (asso-
ciation sans but lucratif - asbl) şi are
sediul la Bruxelles, în capitala Belgiei
şi a Europei, precum şi două sucursa -
le, la Sibiu, respectiv la Rennes (FranŃa).
AES-EAS 2020 este formată dintr-o
echipă de tineri voluntari din mai multe
state membre ale UE, cu spirit di na -
mic şi imaginativ, încurajând un par te-
neriat activ în scopul creşterii şi trans-
parentizării rolului cetăŃeanului în ca -
drul mecanismului comunitar de luare
a deciziilor. În plină criză siste mică
mondială, AsociaŃia SIBIU2020 promo -
vează formula: educaŃie, cultu ră, tine ret,

cercetare şi sport, o soluŃie pertinentă
de relansare a construcŃiei europene.
Centrul European de Documentare de
pe lângă Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu (CDE-ULBS), purtând labelul
Europe Direct, face parte din reŃeaua
naŃională a Centrelor europene de do -
cumentare (European Documentation
Centres), sub tutela ReprezentanŃei Co -
misiei Europene în România. AcŃiunea
de faŃă se înscrie în seria manifes -
tărilor anuale derulate sub egida Cen -
trului European de Documentare din
Sibiu şi vine în sprijinul unei mai bune
înŃelegeri a procesului decizional şi a
structurilor instituŃionale ale Uniunii
Europene, încurajând implicarea ac -
tivă a tinerilor şi cetăŃenilor în cadrul
mecanismului comunitar.

În perioada imediat următoare, cele
două organisme partenere au dema -
rat un nou proiect, constând într-o
Vizită de studiu şi documentare la
instituŃiile europene şi euro-atlantice
de la Bruxelles şi Luxembourg (perioa-
da 12-22 iulie 2013). Pentru mai multe
informaŃii, vă rugăm să consultaŃi
site-ul: www.aes-eas2020.eu.

Totul începe cu Marea Schismă din anul
1054. Anatemizarea reciprocă a făcut ca şi azi
ortodocşii se simt duhovniceşte superiori
occidentalilor şi invers, vestul se uită cu con-
descendenŃă la situaŃia materială din est.
Românii sunt cei mai săraci europeni.

O retrospectivă. CruciaŃii refac în forŃă uni-
tatea creştină după ocuparea Ierusalimului şi
Constantinopolului. Dar în loc de buna în -
Ńelegere de atunci, toŃi greco-ortodocşii au o
aversiune atavică faŃă de cruciaŃi, occidentali.

Unirea de la Consiliul de la FlorenŃa e la
fel, de scurtă durată. O discordie în vest faci -
litează căderea Constantinopolului şi astfel,
greco-ortodocşii, nolens volens, devin antioc-
cidentali sultanului musulman turc, care trage
o Cortină de Fier între creştini.

InchiziŃia luptă cu succes înpotriva avor-
turilor. S-a depăşit astfel pierderile din vremea
ciumei. Devenind mai numeroşi, creştini, occi-
dentali răspândesc apoi Evanghelia pe toate
continentele.

Ortodocşii văd şi azi numai jumătatea goa -
lă a paharului.

ÎnfrânŃi la Viena, turcii pierd Transilvania şi
ortodocşi români se uneasc cu Roma, 1700.
Înlăturarea statutului de toleraŃi al ortodocşilor
români în Imperiu occidental (azi UE/NATO)
nu convine maghiarilor şi greco-pravoslavni-
cilor, care-i vor pe români jos.

Conflictul dintre adepŃii şi adversarii Unirii
din Ardeal obligă Viena la trimiterea gen. Bu -
kow cu misiunea de a face pace şi cu acest
prilej se desfiinŃează mănăstirile contemplative,
fără şcoli, spitale etc., fără o activitate utilă în
Sfântul Imperiu Roman.

Războaiele napoleoniene îi apropie pe moldo-
valahi de Europa. Prin cultură, masonerie ei
se reorientează spre vest. Cuza şi Carol I con-
tinuă tendinŃa, dar refacerea unităŃii cu Roma
e boicotată de greco-pravoslavnici, în schimb
antioccidentalismul promovat, ca azi.

România Mare, opera atât a ideii uniŃilor
ardeleni, cât şi faptei moldo-valahilor, s-a afir-
mat uneori că era o construcŃie cu picioare
de lut, pentru că s-a subminat crearea unei
mari dioceze române la Dunerea de jos. Cine
a trădat, moldo-valahii sau vestul?

În perioada Războiului Rece dintre orto-
doxo-comunişti şi occidentali, în spatele Cor -
tinei de Fier antioccidentalismul devine politi-
ca de stat. În vest nu se facea diferenŃa între
ortodox şi comunist şi pentru că toate pre -
judecăŃiile religioase de mai sus deveniseră în
est canon laic, dictatorial.

În 1965 a avut loc ridicarea anatemelor la
Con stantinopol şi Roma.

Schisma însă rămâne. Cruciadele, Inchizi -
tia, Unirea, Bukow, prabusirea României Mari
şi trădarea vestului, ortodoxo-comunismul sunt
leitmotivele unuei aversiuni reciproce greu de
înŃeles, mai ales după Consiliul Vatican II,
vizita Fericitului papă Iona Paul II la Bucureşti
şi aderarea României la civilizaŃia occidentală.

Ortodoxul şi occidentalul văd paiul din ochi-
ul celuilalt, dar nu văd barna din ochiul său?

prof. dr. Viorel ROMAN,consilier academic
la Universitatea din Bremen - Germania

Chestiunea Germană (1400-) şi Chestiunea
Orientală (1774-1923) sunt vechi, de aceea e
firesc că lumea în criză se întrebă: Se germa -
nizează Europa sau se europenizează Germa -
nia? AparŃin greco-ortodocşii de Europa sau
de Eurasia?

În Europa/UE piaŃa neagră e de 50% din
activitatea economică/PIB, la greco-ortodocşi,
25% la catolici şi 10% la protestanti. Aceste
decalajele de corupŃie şi moneda unică €
agravează criza, în care fiecare trage scuza pe
turta lui.

Se redeschide Chestiunea Germană, se ur -
măreşte din nou distrugerea Europei Centrale,
€? Războaiele, de treizeci de ani, 1618-1648,
cele napoleoniene, 1799-1815, cele mondiale,
1914-1945, au reuşit mereu distrugerea Ger -
maniei.

Integrarea RFG în UE a înpiedicat reapariŃia
Reich-ului. Când, cu sprijinul Rusiei, Germania
s-a refăcut brusc, Anglia şi FranŃa au fost îm -
potrivă. Numai dizolvarea armatei germane în
NATO şi diluarea DM în € a potolit spiritele.

Slăbiciunea PIIGS au împins însă Germania,
cu un export de 1.000 de miliarde de €/an,
în faŃă. Se va degrada Germania, va disciplina
ea Europa? Fără Rusia, Anglia, SUA nu pot
prinde în cleşte, pe două fronturi, Germania,
ca 1914-1945.

Germania încotro? La Atena se arde dra -
pelul german şi portretul d-nei Merkel e înpo -
dobit cu svastica nazistă. Londra nu renunŃă
la industria ei financiară non-UE. Italia şi Spa -
nia sunt depăşite de competitivitatea şi fiscali -
tatea germană.

Românii stau cu un picior în Europa şi cu
celălalt în Eurasia. Şi cum Moscova întârzie re -
făcerea unităŃii creştine, se pare că moldovenii
sunt din ce în ce mai mult asiatici şi nici Bu -
cureşti-ul nu prea are nici un proiect naŃional
sau european credibil.

Integrarea românilor în UE/NATO n-a rupt

lanŃurile grele ale duhovniciei şi soborniciei
moscovite şi constantinopolitane care blochea -
ză emanciparea lor. Formularea e din perioada
interbelică, când ardelenii sperau ca moldo-
valahii se vor coace. Dar Stalin lichidează Uni -
rea şi îi integrează pe toŃi într-o satrapie euro -
asiatică, ale căror urmări sunt şi astăzi evi-
dente. MulŃi şi-o doresc din nou!

Moldo-valahii au fapta unirii, 1859, 1918,
dar ideea e a Şcolii Ardelene. De aceea încer-
carea Partidei ortodoxe, FRN, PMR, PCR, FSN,
PDSR, PSD, PNL, USL, de a-şi însuşi şi ideea
naŃională e contraproductivă, iar folosirea în
dialogul cu vestul a curenŃelor culturale, a ma-
soneriei, a dinastiei etc. este neconvingătoare,
nu pot înlocuii imperativul: Toate drumurile
duc la Roma!

Soarta românilor depinde de meandrele Ches-
tiunii Germane şi Orientale, cu Ńeluri diferite.
De aceea criza naŃională se poate depăşi
numai prin dialogului început la Bucureşti de
Fericitul papa Ioan Paul II şi refacerea unităŃii
cu Roma.

prof. dr. Viorel ROMAN,consilier academic
la Universitatea din Bremen - Germania
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Oraşul Mediaş, la începutul seco lu -
lui XX, număra 1355 de case şi avea
o populaŃie de aproximativ 8000 de
locuitori. CondiŃiile generale de dez -
voltare economică din Transilvania la
acea vreme erau asemănătoare pen-
tru aproape toate oraşele de talia Me -
diaşului. Datorită unor condiŃii spe-
ciale, oraşul de pe Târnave cunoaşte
transformări esenŃiale în toate struc-
turile vieŃii sale. Cea mai importantă
modificare s-a produs în domeniul
economic. Datorită descoperirii în sub-
solurile din imprejurimile sale a preŃio -
sului gaz metan, precum şi a nume -
roase materii prime, activitatea econo -
mică şi socială a fost evident impul-
sionată. La creşterea economică a
contribuit, în mare măsură, existenŃa
din belşug în localitate şi în satele
din împrejurimi a unei forŃe de muncă
capabile să realizeze produse indus-
triale şi de bunuri de consum de

înaltă calitate. 
După Marea Unire din 1918 s-au

extins pieŃele de desfacere a produ -
selor, iar prezenŃa unui capital com-
ercial şi bancar şi de credit a de ter -
minat creşterea numărului de fa brici
şi intreprinderi. 

Din 1918, după introducerea ga -

zu lui metan, au luat fiinŃă prima fabri-
că de sticlă cu gaz metan, Fabrica de
salam „Fritz Auner şi Comp.”, Uzi ne -
le de emailat „Westen”, Fabrica de sti-
clă „Vitrometan”, Fabrica de pielărie
şi încălŃăminte „Josef Karreu şi Comp.”,
Fabrica de şuruburi „Rosenauer şi
Comp.”, Fabrica de turnătorie în fier
„Emag.”, Uzinele textile I.R.T.I., Ar -
senalul Aeronautic (A.S.A.M.)

Până la evenimentele din decem-
brie 1989, industria medieşană, a cu -
noscut o amplă dezvoltare. Au apărut
inteprinderi noi, prin care s-a urmărit
creşterea ponderii industriei grele, cu
industria constructoare de maşini,
prin uriaşa întreprindere „Automeca -
nica”, care producea o largă gamă
de camioane autoutilitare, autospecia -
le, marea reŃea de intreprinderi ale ga -
zului metan, (8 la număr), Întreprin -
derea de cherestea şi mobilă (C.I.L),
Întreprinderea de carne şi mezeluri,
„Salconserv”, Întreprinderea de Re -
Ńele electrice şi altele.

Numărul muncitorilor şi salaria Ńi -
lor cuprinşi în fabricile şi întreprin -
derile din Mediaş, a depăşit cifra de
42.000 din totalul de 65000. de lo -
cuitori. Această configuraŃie demo -

grafică, cu pondere muncitorească, a
determinat o anume structură spiritua -
lă şi culturală a oraşului. 

Aceasta în conformitate cu precep -
tele lui Marx despre artă, care spunea
printre altele că, în comunism, dato -
rită me canizării, automatizării şi stan -
dardi zării industriei, bugetul de timp
liber al oamenilor muncii va fi foarte
mare şi în consecinŃă aceştia vor avea
timp să se ocupe de artă. În con-
cepŃia sa nu vor mai fi pictori, poeŃi,
actori, sculptori profesionişti, ci oa -
meni ai muncii care vor picta, vor
scrie poezii, vor juca teatru, vor sculpta...

Aceste cugetări idealiste, preluate
de către ideologii partidelor comunis -
te, inclusiv din România, au stat la baza
proliferării mişcării artistice de amatori.

În Mediaş, ca de altfel în toate
oraşele hiperindustializate, a proliferat
arta de amatori. A funcŃionat cu mult
succes, mai bine de 40 de ani Tea -
trul Popular, cu secŃii în limba româ-
nă şi germană, Cenaclurile „Octavian
Goga”, „Gaudeamus, „Lanuri” care cu-
prindeau sub auspiciile lor protegui-
toare pe cei mai valoroşi poeŃi şi
scriitori proveniŃi dintre rândurile oa -
menilor muncii din întreprinderile şi
instituŃiile oraşului. Cu deosebită noto-
rietate s-a impus Filiala din Mediaş a
AsociaŃiei Artiştilor Plastici Amatori.
Numele unor artişti plastici ca: Ioan
Băcilă, Ioan Şarlea, Grigorie Muntean,
Viorel Pustianu, Alexandru Vlasin şi
alŃii au devenit repere ale creaŃiei
plastice medieşene.
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