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„Ne place mai mult să vedem pe cei
cărora le facem bine,

decât pe cei care ne fac bine nouă”
La Rochefoucauld

În Egipt, noiembrie nu este, de regulă, o lună friguroasă.
Dimpotrivă. E soare, e cald. Aşa a fost şi în acele zile de 16
– 20 noiembrie 1869, zile în care s-a inaugurat una dintre
cele mai renumite construcţii ale Europei secolului al XIX-lea,
rămasă astfel şi pentru secolele următoare: Canalul de Suez.

„Nimeni nu este suficient de bogat
pentru a-şi putea cumpăra trecutul”

Oscar Wilde
Crearea României Mari a reprezentat a-

tin gerea unui ideal urmărit de sute de ani.
Mica Unire a principatelor, din 1859, apoi
Războiul de Independenţă, în 1877 şi, nu
în ultimul rînd, transfor marea Ro mâniei în
regat, în 1881 sub conducerea regelui Ca -
rol I al României sunt doar câ teva eveni -
mente care au contribuit de cisiv la forma -

re României „Dodoloaţe”. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Nu atacaţi niciodată un om
pentru ideile pe care nu le
are. I le veţi da”
Pierre Paul Royer-Collard
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22 noiembrie 1963. Asasinarea preşedintelui
american J. F. Kennedy la Dallas. Autorii

asasinatului sunt încă obiect de dezbatere.

MARIA EGIPTEANCA

MARIA EGIPTEANCA
este un model de po -
căinţă iar Biserica Ră -
săriteană o prăznuieş -
te ca model reprezen -
tativ al renunţării la via-
ţa desfrânată, ca model
al înlocuirii plăcerii pă-
mânteşti, carnale cu iu -
birea de Dumnezeu. Şi

pe seama destinului ei circulă numeroase ver-
siuni, unele mai impresionante ca altele.

Una dintre versiuni o prezintă pe Maria ca
fiind o tânără frumoasă care, la 12 ani, a pă -
răsit căminul părintesc şi a plecat la Alexan -
dria, oraş în Egipt în care mişunau femei ca
oferte de plăceri carnale. În acest loc de pier -
zanie, a trăit ea 17 ani. Într-o zi, s-a alăturat
unui grup de pelerini dornici să meargă în lo -
curile sfinte din Ierusalim. 

continuare ^n pag. 8

continuare ^n pag. 7

Ministerul român al Afacerilor Externe reaminteşte,
într-un comunicat de presă din 16 octombrie, faptul
că, acum 20 de ani, România a devenit membru cu
drepturi depline în Organizaţia Internaţională a Franco-
foniei (la acea vreme, Agenţia de Cooperare Culturală
şi Tehnică a Francofoniei), cu ocazia celui de-al V-lea
Summit al Francofoniei, organizat în Insula Mauritius,
între 16 şi 18 octombrie 1993. 

M.A.E. i-a dedicat acestui jubileu, de-a lungul între -
gului an, o serie de manifestări culturale şi de diploma -

ţie publică, organizate atât în ţară, cât şi în străinătate,
în cadrul misiunilor sale diplomatice, se afirmă în comu-
nicat. Cu acest prilej, Ministrul Afacerilor Externe, d-nul

Titus Corlăţean a subliniat încrederea pe care o are în „capacitatea Francofo -
niei de a-şi consolida poziţia în cadrul guvernanţei mondiale şi economice,
printr-o mai bună valorificare a propriilor instrumente, în particular prin interme -
diul diplomaţiei preventive, medierii, sprijinului acordat proceselor electorale,
rezolvării crizelor şi tranziţiei democratice.”

Memoria experienţei din trecut a
speciei umane, păstrată în tezaurul ar -
heologic, dezvăluie istoria lumii în care
trăim şi a cărei continuitate o dorim.
Învăţând din trecut, specialiştii analizea -
ză evenimentele mai mult sau mai puţin
recente cu scopul de a aduce soluţii
valide problemelor contemporane. O im-
portantă preocupare o reprezintă cau -
zele care au condus la căderea Impe -
riului Roman, imperiu considerat mult
timp drept un model al stabilităţii.

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4-5

Maria Egipteanca

Contribu]ii la o istorie a globaliz@riiPUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 2

master. Ioana-Andreea
CINEZAN, ULBS

Emil Cioran spunea că “a fost ne -
voie ca barbarii să distrugă Imperiul Ro-
man pentru ca Europa să se poată naşte.”

Acum 2000 de ani, lumea era con-
dusă de romani. De la haos la răz -
boaie civile, Imperiul Roman a devenit
şi mai puternic, îmbrăţisând şi unind
sub acelasi nume zeci de culturi di -
ferite. Din Anglia până-n Africa, din Si -
ria până-n Spania, unul din 4 oameni
de pe Pamant traiau sub legea Romană.

master. Gabriela-
Mihaela CĂTANĂ,
ULBS

Erotismul interesat
}i reu}ita social@ (III)
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144 de ani de
la inaugurarea

Canalului 
de Suez

prof. univ. dr. Elena

MACAVEI

continuare ^n pag. 5

Bucureşti - Ministerul
Afacerilor Externe

C@derea Romei }i dec@derea
actualei noastre civiliza]ii 

– un proces repetitiv?

C@derea Imperiului
Roman

asistent univ. dr.
Alin OPREANA,
ULBS

Friedrich August von Hayek s-a năs-
cut la Viena, în 1899. Studiază dreptul
la Universitatea din Viena, unde obţine
un prim doctorat în 1921, apoi al
doilea în ştiinţe politice în 1925. În
1927, fondează împreună cu Ludwig
von Mises Institutul de Cercetări Eco -
nomice, al cărui director va fi până în
1931 şi societatea Mont – Pelerin, care
reuneşte intelectuali dedicaţi studiului
şi apărării liberalismului.

Friedrich August von Hayek
}i monetarismul austriac (I)

continuare ^n pag. 6

Canalul de Suez

dr. Lia - Alexandra
BALTADOR, ULBS

Regina Maria a României –
„mai mult decât o femeie, mai

mult decât o regin@”

Zilele acestea se împlinesc 23 de
ani de la apariţia WWW-ului („World Wide
Web”), şi iată ce dinamica impresio-
nantă a avut acest sector. Data de naş-
tere a Internetului este încă disputată:
unii autori consideră anul 1969 şi mo men -
tul când ARPANET a conectat cal cula -
toarele de la Stanford Research Insti -

tute, University of Ca lifornia
Los Angeles, Univer sity of
California Santa Bar bara şi
University of Utah. 

dr. Dan-Alexandru
POPESCU, ULBS

20 de ani de la aderarea României la Organiza]ia
Interna]ional@ a Francofoniei (OIF)

dr. Răzvan Sorin

ŞERBU, ULBS

Afacerile electronice
}i “WWW”-ul 

la moment aniversar

continuare ^n pag. 3
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C@derea Romei }i dec@derea actualei noastre civiliza]ii 
– un proces repetitiv?

urmare din pagina 1
Timp de secole întregi, structurile

sale politice, sociale şi religioase au
fost apreciate însă, departe de a fi
desăvârşit, acest imperiu şi-a trăit la
un moment dat decadenţa, cauzele fiind
chiar politice, economice, ideologice. 

Declinul Imperiului Roman este un
subiect care atrage atenţia prin opu-
lenţa acestei civilizaţii care nu prezicea
o cădere atât de puternică. Imperiul
Roman era „prea mare ca să cadă”. În
acest context, ne putem întreba: Când
poate fi recunoscut sfârşitul? Când pot
fi observate momentele care conduc
la decăderea unei civilizaţii şi mai ales,
când ne putem da seama de sfârşitul
actualei noastre civilizaţii? Aceste între-
bări stau în spatele unor frământări
intelectuale ale lumii care în ultimul
timp a traversat evenimente îngrijoră-
toare. Poate fi răsunătorul faliment din
istorie, cel al băncii americane Lehman
Brothers, o cauză declanşatoare a sfâr -
şitului?! Poate fi globalizarea un factor

determinant?! Pot fi cauzele căderii Im-
periului Roman lecţii valide pentru vii -
torul civilizaţiei?! Răspunsul este incert.
Indiferent de acţiunile întreprinse pen -
tru eliminarea sau înţelegerea diverse-
lor cauze şi efecte, istoria şi-a urmat
cursul ei propriu. Este adevărat că
apariţia unor noi civilizaţii cu propri-
ile lor culturi sunt teme ce merită a
fi studiate, însă tocmai adaptarea unei
civilizaţii la un anumit mediu într-un
mod specific şi transformarea lui be -
nefică constituie provocări care pot
aduce schimbări fundamentale şi care
se reflectă în modul în care învăţăm
să trăim zi de zi. 

Este evident că lumea pare a se
sufoca, fiind prinsă într-un sistem atât
de interconectat încât o decizie luată
pe un continent afectează fără echivoc
şi într-un ritm accelerat restul conti-
nentelor. Este, într-adevăr, o lume a
„capitalismului financiarizat şi inter-
naţionalizat – cu pieţe pe măsură, cu
religia sacrosanctă a profitului, cu pri-
mordialitatea „speculaţiei”, cu exco-
municarea unor importante producţii
din Europa şi Statele Unite în ţări mai

puţin dezvoltate ce au avut şi au un
cost mai redus al forţei de muncă”.
Europa, spre exemplu, traversează o
perioadă delicată, atât din punct de ve-
dere economic, social precum şi din
punct de vedere al sistemului de valori
promovat. Emil Cioran spunea: „A fost
nevoie ca barbarii să distrugă Impe -
riul Roman pentru ca Europa să se
poată naşte”. Întrebarea care se pune,
pentru a urmări posibilul proces re -
petitiv al sfârşitului este: Ce alţi „bar-
bari” vor fi necesari pentru a distru -
ge de data aceasta Europa şi a lăsa
loc unei noi civilizaţii?!

Aşadar, este necesar un moment
de adunare a forţelor creatoare care
să conducă la soluţii şi care să sto -
peze această decădere, această sinu-
cidere economică, politică şi socială.
Trebuie să acţionam astăzi pentru a
trăi mâine. Modelul de urmat pare
simplu, însă implicaţiile acestuia sunt
de mare anvergură. Efectele negative
direct observabile reprezintă doar vâr-
ful aisbergului, adevăratele probleme re-
găsindu-se adânc înfiripate în conşti-
inţa noastră, în comportamentul nos-

tru. Ignoranţa faţă de schimbările zil-
nice, anuale, lunare suferite deschid
„cutia Pandorei” propriei civilizaţii. Toc-
mai de aceea, în acest haos al legilor
absurde, integritatea, educaţia, cerceta -
rea, inovarea ar trebui să fie valorile
promovate. Respectând vechiul, clasi -
cul, dar şi noul, progresul, trebuie să
valorificăm timpul limitat pe acest pă -
mânt şi să dezvoltam moştenirea pe
care o lăsăm urmaşilor. Desigur, aces-

te idei par idilice însă o atitudine prag -
matică ar fi schimbarea în bine la ni -
vel individual pentru a evita decăderea.
Ar trebui să ne întrebăm simplu: „Care
este contribuţia mea la această devenire?”

Bibliografie:
Dan Popescu, „Căderea Romei şi de -

căderea actualei noastre civilizaţii – un
proces repetitiv?” din Euroeconomia XXI,
nr 400, anul IX, 1 noiembrie 2013

master. Ioana-Andreea CINEZAN,
ULBS

Roma, Colosseumul

C@derea Imperiului Roman
urmare din pagina 1

Prăbuşirea Imperiului Roman se re -
feră de fapt la prăbuşirea Imperiului
Roman de Apus în 476. Declinul şi
căderea Imperiului Roman de Apus a
fost un proces istoric complex care a
fost determinat de mai mulţi factori.

În părţile de apus ale imperiului o
importanţă tot mai mare încep să o
aibă conducătorii armatei, aşa-zişii „ma-
gister militum”. Ca şi armatele pe care
le comandau, aceştia erau de obicei
neromani şi prin acest aspect se
poate deja întrezări procesul tranziţiei
puterii din mâna romanilor în cea a
germanicilor. Această evoluţie atinge
deja sub Valentinian al II-lea un oare-
care apogeu, când francul Arbogast,
alungat din patria sa ajunge să co -
mande legiunile Romei. Mai mult decât
atât, din plângerile autorilor romani ai
epocii se poate deduce că francii au
început să domine la Roma nu nu -
mai în armată. Apoi tânărul împărat
Honorius este clar dominat de semi-
vandalul Stilicho, care ajunge să ocu -
pe poziţii importante în ierarhia po -
litică romană încă în vremea tatălui
acestuia, Teodosius cel Mare. Stilicho
se bucura de o educaţie romană deo -
sebită, iar talentul său de conducător
şi alianţa matrimonială cu dinastia i-au
permis să reuşească încă să apere
eficient Roma. Aceasta a necesitat
fireşte un efort militar deosebit, ce
nu se putea materializa în această pe -
rioadă decât prin părăsirea de pro -
vincii marginale greu de apărat şi
concentrarea armatei în Italia. Această
politică i-a atras însă destui duşmani,
în special din rândul aristocraţiei po -
sesoare de latifundii în provinciile
părăsite, iar intenţia sa de atragere a
Imperiului Roman de Răsărit într-un
program defensiv comun a generat
un complot împotriva sa. Pe baza
zvonului lansat de duşmanii săi cum
că Stilicho ar urmări încoronarea pro -
priului fiu, Honorius ordonă execu -
tarea marelui strateg în anul 408, an
în care Claudian, geniul poetic al epo -
cii, îl cânta în versurile sale ca sal-
vator şi părinte al Romei. Cert este
că imediat după moartea lui Stilicho,
goţii reuşesc să pătrundă în Italia şi

să înainteze sub comanda regelui lor
Alaric până la Roma, sub privirile
neputincioase ale împăratului. În pe -
rioada lui Valentinian al III-lea, îm -
părat-copil şi nepot al lui Honorius,
se ridică un nou strateg de marcă,
de data aceasta originar din Moesia,
generalul Aetius, cunoscut mai ales
datorită răsunătoarei victorii repurtate
asupra hunilor în Câmpiile Catalaunice
de la Troyes în anul 451, prima în -
frângere a acestor înspăimântători răz-
boinici ai stepelor asiatice. Parcă în -
tr-o voită tactică de tăiere a crăcii de
sub picioare, în loc de răsplată, curia
imperială îl execută pe marele gene -
ral în luna decembrie a anului 454,

la doi ani după moartea lui Atila şi
în acelaşi an în care, la Nedao, hunii
sunt definitiv înfrânţi de coaliţia ger-
manică dominată de gepizi. Probabil
că de aceste evenimente se leagă şi
raţionamentul înlăturării unui strateg
de care se credea că nu va mai fi ne-
voie şi care prin marea sa populari-
tate părea periculos. Dar acest raţio -
nament nu a funcţionat, căci, la nu -
mai câteva luni după executarea lui
Aetius, cade ucis de mâna unui uzur-
pator şi împăratul Valentinian şi încă
în acelaşi an vandalii jefuiesc cum plit

Roma complet lipsită de apărare.
Ultimele două decenii de existenţă

ale Imperiului Roman de Apus sunt
tragic marcate de un declin evident.
Nu mai puţin de nouă împăraţi se pe -
rindă pe tronul Romei în foarte scurte
şi neînsemnate domnii, existând chiar
perioade în care tronul rămâne va -
cant. Există însă şi unele tentative de
redresare. Senatorii galo-romani în -
cearcă să-l încoroneze în anul 455 la
Arles, cu sprijin vizigot, pe Avitus
care la numai un an după instalarea
la Roma este însă detronat de con-
ducătorul sueb al armatei pe nume
Ricimer, ce va conduce efectiv până
la moartea sa, survenită în 472, des-

tinele imperiului. Acesta va reuşi chiar
să impună un succesor în persoana
nepotului său Gundobard, care va re -
nunţa însă curând la putere întorcân-
du-se în patria sa. În aceste tragice
condiţii, o ultimă încercare vine din
partea patricianului roman Orestes, care
îşi încoronează cu diadema imperială
fiul minor Romulus Augustus, dimi -
nu tivat dispreţuitor în epocă „Augus -
tulus”. Revolta germanicilor din arma -
tă sub conducerea lui Odoacru dejoa -
că însă planurile lui Orestes, micuţul
împărat fiind trimis, după numai un

an de aşa-zisă domnie, în exil la Nea-
pole. Preluarea puterii de către Odoa -
cru este legiferată de Senat iar insig -
nele imperiale sunt trimise la Constan-
tinopol însoţite de mesajul lui Odoa -
cru prin care se afirma că Apusul nu
mai are nevoie de împărat fiind
destul cu unul la Constantinopol. Dar
micul împărat, care numai cu numele
amintea de legendarul întemeietor al
cetăţii eterne, nu a fost totuşi ultimul
împărat roman. Abia în anul 480 se
stinge din viaţă, în Dalmaţia, impera -
torul Iulius Nepos, numit de Constan-
tinopol împărat în părţile apusene ale
imperiului. În Galia a mai supravieţuit
un teritoriu roman sub conducerea lui
Syagrius, numit chiar şi în documen -
tele mai târzii „Rex Romanorum”. Se
pare că acest Syagrius, fiul generalu-
lui roman Aegidius care s-a opus deja
lui Ricimer şi curţii sale de la Ra -
vena, a fost un adevărat imperator,
probabil mai adevărat decât Romulus
Augustus, deoarece abia Clovis, înte-
meietorul puternicului regat al franci -
lor va reuşi cu greu în anul 486 să
cucerească Soissons, reşedinţa lui
Sya g rius. Dar chiar şi în Italia se mai
cunoaşte un aşa-zis împărat. Odoa -
cru, în timpul războiului cu Teodoric
îşi încoronează fiul pe nume Thela cu
diadema imperială, în anul 490. După
cucerirea Ravenei de către ostrogoţii
lui Teodoric şi uciderea lui Odoacru,
Thela este exilat în Galia, de unde în -
treprinde o încercare nereuşită de în -
toarcere în Italia, fiind executat ca
uzurpator. Anul morţii sale nu este
cunoscut, aşa că sfârşitul Imperiului
Roman de Apus nici măcar nu se
poate data cu exactitate...

O problemă care a cauzat declinul
economic al Imperiului Roman a fost
degradarea agriculturii. Din pricina
multor migratori, Imperiul a început
să se clatine. Oraşele romane nu erau
facute pentru populaţii mari, iar insu-
ficienţa mâncării a putut fi una din
cauzele începerii declinului. Zone în -
tre gi au fost desertificate şi multe
animale au disparut. Sclavia şi taxele
prea mari au fost un alt motiv. Aces -
tea au fortat fermierii să renunţe la
agricultură şi să se mute în orase.
Lipsa mâncării, a apei, apariţia unor
boli, au fost picaturi ce au ajutat la
căderea Imperiului Roman.

Inflaţia şi taxele prea mari au dus
la închiderea minelor, slăbind şi mai
tare economia.

În urma unor analize a scheleţilor
umani descoperiţi, s-a descoperit în
oase substanţe otrăvitoare, inhalate pro-
babil prin unele condimente foarte po-
pulare în Imperiu.

Adrian Goldsworthy, un istoric en -
glez, susţine că Imperiul Roman s-a
sfârşit din pricina războaielor civile
frecvente şi intenţiilor legiunilor romane,
pentru controlul Imperiului. Armata fiind
slă bită, şi depinzând de o societate
tot mai slabită, nu avea cum să câş -
tige lupta cu numărul duşmanilor care
era din ce în ce mai mare.

Autoritatea centrală fiind slăbită din
pricina războaielor civile tot mai dese,
pro blemele sociale şi economice au
dus la o incapacitate politică de a men-
ţine controlul.

Dovezile din scheleţii descoperiţi
arată că oamenii au fost sub-nutriţi,
iar condiţiile tot mai degradante au dus
până la urmă la căderea acestei societăţi.

Condiţiile foarte precare în care tră-
iau oamenii au dat naştere la apariţia
unor boli şi epidemii. William McNeil,
în urma unor studii, spunea că între
anii 165 şi până în secolul III popula -
ţia Imperiului de Vest s-a injumătăţit.

Istoricul Vegetius spunea că de -
clinul Imperiului a survenit din pricina
mercenarilor germani infiltraţi la coman-
da legiunilor romane. “Germanizarea”
ca un rezultat al diluării culturii, loiali -
tatea către comandanţii Romani şi nu
către guvernul Roman, a dus proba-
bil la sfârşitul acestui Imperiu.

Vergetius susţinea că nu prăbu şirea
economiei şi industriei a dus la prăbuşi -
rea Romei, ci a declinului agriculturii şi
a pământului care nu mai era cultivat,
deseori din pricina invaziilor barbare.

Imperiul fiind măcinat de nume -
roase pericole, atacuri externe; răs-
coale din peninsula şi din provinciile
Galia, Egipt, Africa; nesiguranţa dru-
murilor fapt ce păgubea economia;
luptele pentru tron, în care adesea
erau implicate şi legiunile au dus în -
tr-un final la sfârşitul unui imperiu
cu o istorie sângeroasă, plină de cu -
ceriri şi războaie.

Sfârşitul Imperiului Roman de Apus
a marcat sfârşitul unei ere, şi înce -
perea uneia noi, Evul Mediu.

master. Gabriela-Mihaela CĂTANĂ,
ULBS

Roma Via Appia
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Afacerile electronice }i “WWW”-ul la moment aniversar

urmare din pagina 1
Alţi autori, printre care şi Tim Ber -

ners-Lee, consideră că data de naştere
a Internetului anul 1974, momentul des -
părţirii părtii academice de cercetările
militare, odată cu constituirea reţelei
Telenet de către firma Bolt, Beranek
& Newman. În sfârşit, alţii, printre care
şi Paul Kunz de la Stanford, sunt de
părere că Internetul apare doar în 1982,
când este folosit prima oară acest
nume şi când Bob Kahn, Vint Cerf şi
altii definesc şi implementează proto-
colul TCP/IP - considerat limbajul de
comunicare al Internetului. Pentru în -
treaga cronologie şi evolutie a In -
terne tului se pot consulta diverse
pagini dintre care o recomandăm pe
cea a Organizatiei „Internet Society”
www.internetsociety.org. 

În ultimii ani s-a discutat foarte
mult despre afacerile electronice („e-
business”), care s-au transformat în -
tr-un scurt interval de timp dintr-un
concept într-o realitate incontestabilă.
La prima încercare, conceptul de afa -
cere electronică pare simplu -"organi-
zaţie care conectează direct actorii me-
diului de afaceri (clienţii, salariaţii, fur-
nizorii şi distribuitorii) prin intermediul
intranetului, extranetului şi prin Web".
Dar acest concept simplu se compli -
că repede. Clienţii, salariaţii, furnizorii
şi distribuitorii sunt toţi conectaţi în
acest nou sistem de afaceri şi pot să
primească informaţia de care au nevoie,
prin aceasta „E-business”-ul transfor-
mă radical mediul de afaceri.

Firmele încep să publice diferite
informaţii, crează o pagină Web, sau
un sistem Intranet pentru salariaţi,
respectiv un sistem Extranet pentru
partenerii de afaceri. Valoarea reală a
e-business-ului apare în momentul în
care companiile acceptă ideea comu-
nicării în două sensuri, când ei inte-
grează propriile pagini Web, sistemele
Intranet şi Extranet în sistemul exis-
tent de afaceri, creând noi oportuni -
tăţi pentru clienţi, salariaţi, furnizori şi
distribuitori pentru a interacţiona cu
ei în orice moment şi oriunde. 

Informaţiile obţinute de firme, prin
interacţiunile directe cu salariaţii, clien-

ţii, distribuitorii şi furnizorii devin re -
surse pentru acestea. Firmele pot folosi
aceste cunoştinte şi experienţe pentru
a fundamenta calea spre care trebuie
condusă afacerea. Acesta este adevă -
rata forţă a afacerilor electronice.

Acest gen de afari crează oportuni -
tăţi semnificative pentru creşterea ve -
ni turilor şi creşterea satisfacţiei clien -
ţilor. Întreprinderile au descoperit fap-
tul că „e-business”-ul îi ajută să gă -
sească noi clienţi, să le ofere servicii
de calitate mai bună . 

E-business oferă o oportunitate pen-
tru a obţine un avantaj maxim, dar
această oportunitate trebuie să fie
planificată. 

Importanţa fundamentală a e-busi-
ness-ului - reducerea costurilor, creşte-
rea veniturilor, satisfacerea clienţilor
- se dovedeşte a fi doar vârful unui
aisberg. După ce şi-au dat seama de
beneficiile Web-ului se încearcă spo -
rirea acestor beneficii prin integrarea
aplicaţiilor şi tehnologiilor noi şi exis-
tente e-business. Aceste procedee ajută
la satisfacerea clienţilor şi îmbunătăţesc
eficienţa. Cheia către succes, este gă -
sirea unor mijloace, de a oferi clien -
ţilor ceea ce-şi doresc, fără cheltuie -
lile operaţiilor unei afaceri tradiţionale.

Conform unui studiu Forrester pri -
vind comerţul online, peste 70% din
companiile respondente au declarat
că în primele 5 priorităţi ale acestui
an se regăseşte promovarea pe reţe -
lele sociale. Facebook este de departe
cel mai eficient canal. Cu alte cuvinte,
prin intermediul discuţiilor de pe Face -
book, vin cei mai mulţi clieţi noi. Po -
trivit cercetării, din 69% din cumpără-
torii online, 56% sunt deja fanii unei
mărci în aceste reţele de socializare
prin care află despre promoţii, caută
produse sau achiziţionează direct din
pagina companiei.

Odată cu aproprierea faţă de o
marcă în mediul online sub forma
„împrietenirii cu" (Facebook) sau „ur -
măririi" (Twitter) acesteia, un utiliza-
tor este mai dispus să cumpere sau
să recomande produsele unui prieten.
Având în vedere dalele acestor studii,
companiile din mediul tradiţional ar
trebui să investească în construirea
unei imagini pe Facebook, care să îi
asigure un număr mai mare de clienţi.

Douazeci şi trei de procente din-
tre utilizatorii de Twitter urmăresc o
companie pentru a afla de promoţii,
oferte speciale sau reduceri. Dintre
aceştia 14% caută în acelaşi flux de
informaţii recenzii despre produse sau
păreri ale altor utilizatori.

Timpul petrecut de consumatori în
interiorul reţelelor sociale este tot mai
mare. Chiar şi aşa, marii retaileri sunt
ezitanţi în a investi bani pentru re -
clame. Totuşi, având o pagină oficială,
caută soluţii prin care să îşi crească
vizibilitatea şi numărul de like-uri.

Cu o astfel de creştere a cum -
părătorilor online care sunt prezenţi
în fiecare zi pe Facebook, este uşor
de intuit că Facebook ar trebui să fie
opţiunea numărul I când vine vorba
despre canale de prezentare a majo -
rităţii produselor şi serviciilor de către

marketeri. Chiar şi aşa, un studiu re -
cent al ForeSee Results, arată că doar
25% dintre primii 100 de comercianţi
online au o prezenţă stabilă pe Face -
book, iar alţii 25% au adunat sub
10.000 de fani pe această reţea.

Consumatorii nu numai că se an -
gajează într-o relaţie cu companiile pe
aceste reţele sociale, dar un efect adia -
cent este afinitatea către produsele şi
serviciile lor precum şi predispoziţia
de a cumpăra. Printre realităţile care
au fost scoase în evidenţă de cerce -
tările asupra utilizatorilor din online:

- 40% s-au împrietenit cu o marcă
pe Facebook sau Twitter; 77% au văzut
cel puţin o reclamă comercială pe
Youtube.

- 73% au postat un produs sau
o recenzie despre unul.

- 70% au participat în diferite con -

cursuri organizate exclusiv online.
Pentru a reţine consumatorii exis-

tenţi şi a adăuga unii noi, se conside -
ră că oamenii de marketing trebuie
să acorde o importaţă mai mare spre
a crea campanii care să determine
clienţii să cumpere şi să spună mai
departe despre produsele şi serviciile
folosite către prietenii lor.

În această nouă eră, e-business-ul
are capacitatea de a creşte competivi -
tatea firmei creând o nouă cale de
creştere a loialităţii clienţiilor, timpul
de cumpărare devenind mult mai scurt.

E-business-ul a devenit o cerinţă
pentru orice mărime de afacere şi
pentru fiecare secţiune a întreprin -
derii. Creşterea potenţială a vânzărilor,
satisfacerea îmbunatăţită a clienţilor
şi cheltuielile reduse de marketing sunt
conductorii de cheie a afacerii. 

dr. Răzvan Sorin ŞERBU, ULBS
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... Între Marea Mediterană şi Marea

Roşie există o limbă de pământ des -
tul de îngustă (istm) care „tăia” efec-
tiv navigaţia dintre cele două mări şi
dintre mai multe continente. „Să cons -
truim un canal pe această fâşie”, au
fost, încă de la începutul secolului al
XIX-lea şi chiar de mai devreme, gân-
durile unor oameni importanţi ai Eu -
ropei şi ai lumii, printre care s-au
aflat Napoleon Bonaparte, inginerii şi
sfetnicii săi. De la idee la fapt, însă,
drumul a fost şi este cel mai adesea
lung. Cel care s-a încumentat efec tiv
să patroneze o astfel de dificilă con-
strucţie nu a fost, totuşi, Napo leon
Bonaparte. Ci nepotul său de frate,
fiul lui Louis Bonaparte şi al Hor -
tensiei Beauharnais, împărat şi el
(1852 – 1870), Napoleon al III-lea. A
fost, în bună măsură, sub acest al
III-lea Napoleon, un imperiu autoritar,
denumit, însă, şi „un imperiu liberal”.
Un „imperiu liberal” întrucât guver na -
rea respectivă, hotărâtă să aibă spri-
jinul întreprinzătorilor, al muncitori -
lor, al ţăranilor, al fermierilor, a reali -
zat numeroase lucrări publice, încu-
rajând agricultura, dezvoltând sensibil
industria Franţei, comerţul, creând in -
stituţii de credit, instituţii de binefa -
cere, ş.a. În exterior, Napoleon al III-
lea vroia ca Franţa să aibă hegemo-
nia. Era nu doar „la modă”, ci avea ar -
gumente puternice astfel. Şi se gân-
dea, dar, că un canal săpat pe istmul
Suez, micşorând sensibil distanţele
dintre Europa şi alte continente, ar pu-
tea creşte puterea şi influenţa Franţei,
dezvolta schimburile, încuraja comer -
ţul, etc. Avea şi omul astfel, omul dis-
pus şi capabil să conducă transpune -
rea ideii în fapt, vicontele Ferdinand
de Lesseps, nu doar diplomat ci şi in-
giner, născut la Versailles în 1805. In-
teligent, muncitor, consecvent. Per so-
naj de viziune, de mare erudiţie, tehni-
că mai ales, dar şi economică, deopo-
trivă un foarte bun manager. Acesta
va constitui Compania Universală a

Canalului Maritim de Suez, în noiem-
brie 1858. Egiptul va acorda acestei
Companii concesiunea Canalului pen-
tru 99 de ani. Apoi, prima lovitură de
târnăcop a construcţiei va fi dată în
aprilie 1859. Proiectul urmărea unirea
pe calea apei a Port-Said-ului (port în
Egipt la Marea Mediterană) cu Suezul
(port în Egipt la Marea Roşie), Ca -
nalului fiindu-i stabilită o lungime de
161 km. Contactul din Europa cu Asia,
de exemplu, era scurtat cu câteva zeci
de procente, la fel cel cu coaste ale
Africii, etc. Lucrările au fost foarte
bine pregătite şi au avut mereu un
ritm intens. În circa zece ani ele au
fost finalizate, inaugurarea festivă a
Canalului de Suez fiind pregătiră cu
fast şi pompă europeană şi mondială
pentru 16–20 noiembrie 1869. Cum
statutul marilor imperii coloniale – al
Imperiului Britanic, dar şi al Franţei

– părea de nezdruncinat la acea dată,
viitorul se prefigura cât se poate de
roz... O umbră, totuşi, au fost cuvintele
rostite câţiva ani mai târziu – atunci
când a venit ca vice-rege pe tronul
Egiptului, în 1863 – de Ismail Paşa:
„Ni meni nu este mai <<canalist>> ca
mine, dar eu vreau ca acest Canal să
fie el al Egiptului, şi nu ca Egiptul să
fie al Canalului”. Erau cuvinte spuse
atunci când Egiptul era influenţat, chiar
controlat sever, uneori şi mai diplo-
matic, de trei mari puteri. Pe de o
parte, suveranitatea încruntată şi tru-
faşă a Sublimei Porţi. Pe de alta,
influenţa şi ascendenţa Imperiului Bri-
tanic. În sfârşit, veritabila „poprire” pe
care o exercita Franţa. Consideraţii şi
fapte ce vor complica sensibil situa -
ţia Canalului de Suez cu mai mulţi
ani mai târziu...

... Să revenim însă la frumoasele zile

ale inaugurării fastuoase a Canalului.
Evident că aveam de-a-face cu o
realizare formidabilă, tehnică, mana -
gerială, de muncă, pentru care toţi
constructorii – francezi mai ales, dar
şi forţă de muncă egipteană – meri-
tau cele mai înalte aprecieri. Mai
multe mii de persoane – jet-setul de
atunci al Franţei şi mai multe strălu-
citoare şi emblematice personalităţi
europene şi mondiale – vor serba şi
vor petrece într-un lux de neînchipuit
– printre altele, caviar, şampanie, de -
licate suri, pălării somtuoase, voaluri
fine, fracuri şi jobenuri, mănuşi albe,
papioane, jabouri, pantofi de lac, par-
fumuri scumpe, ş.a. Îl omagiau pe
Ferdinand de Lesseps şi acea uria şă
„operă pacifică care simboliza uni-
unea Orientului şi a Occidentului” şi
care, pentru deceniile şi secolele ce
vor urma, va reprezenta o etapă ma -

joră în opera mondializării. Mai mult
decât adevărat. Din nou o umbră,
însă, cu mari reverberaţii ulterioare:
sărăcia dureroasă, cruntă a oameni -
lor din Egipt. Cum scria un invitat
ita lian, anume Roberto Morra di La -
vriano, citat de revista „Histoire”: „Să -
racul Kediv (titlu dat atunci vice-re -
gelui Egiptului) şi, prin consecinţă,
mult mai săracii felahi”...

Oricum, în 16 noiembrie ajunge la
Port-Said iahtul imperial francez „L'Aigle”
(Vulturul) cu împărăteasa la bordul
său, întâmpinat cu salve de tun de
către toate navele din radă. Toţi ma -
rinarii europeni strigau voioşi „Ura”,
erau, deasemenea, aclamaţiile din inimă
ale populaţiei strânsă pe ambele ma -
luri. Oamenii intuiau, simţeau că era
vorba de un mare eveniment... Vasul
imperial era urmat de alte şi alte na -
ve ale unor capete încoronate, regi şi
prinţi moştenitori, fiecare dintre aceş-
tia pe nava sa, după un protocol foarte
bine stabilit... Pe plajă, apoi (cum se
arată în lucrarea „Voyage de Sa Ma -
jesté l'im peratrice en Corse et en Orient”,
1870), fuseseră ridicate trei mari es -
trade. Prima avea ca ecuson o co -
roană şi două ancore încrucişate, semn
al unirii tuturor marinarilor din lume.
Iar celelalte două erau decorate una
cu Crucea Ierusalimului, cea laltă cu în-
semne ale Profetului. „Actorii” şi religiile
îşi dădeau mâna... Nume roasele dele -
gaţii ajungeau la Port-Said: Europa,
Asia, Africa şi chiar America aveau
aici reprezentanţi şi se vorbeau aproa-
pe toate limbile pă mântului. Te-Deum-
uri, ceremonii reli gioase, dejunuri, cine,
supeuri, discursuri, spectacole mar-
cau faptul că – şi era din nou foarte
adevărat – istoria lumii a atins una
dintre cele mai glorioase etape ale
sale. În toate acestea, Canalul de
Suez era privit ca acel fapt esenţial
care va înscrie lumea într-un lanţ
providenţial al muncii şi prosperităţii
şi care se cheamă comerţul. Comer -
ţul nu era abordat doar ca o forţă,
ci şi, ca o glorie, şi chiar mai mult
decât atât, ca o binefacere. Ca o bi -
nefacere ce nu se mulţumeşte doar
cu crearea de bogăţie, de bogă ţie
economică, ci care contribuie funda -
mental la crea rea acestei mari mi -
nunăţii, obiectivul pasionat spre care
tind oamenii şi care este civilizaţia”...

Dan POPESCU

Contribu]ii la o istorie a globaliz@rii

144 de ani de la inaugurarea Canalului de Suez

Canalul de Suez

Canalul de Suez văzut din Ismailia (1860)

Traversarea Canalul de Suez de către primele ambarcaţiuni (El-Qantarah - 1869)

Napoleon al III-leaFerdinand de Lesseps
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Contribu]ii la o istorie a globaliz@rii

144 de ani de la inaugurarea Canalului de Suez

20 de ani de la aderarea României la Organiza]ia
Interna]ional@ a Francofoniei (OIF)

urmare din pagina 1
A mai subliniat, având în vedere

şi prioritatea pe care o acordă Ro -
mâ nia dimensiunii regionale a Franco -
foniei, şi faptul că „Guvernul român
a decis să pună la dispoziţia Antenei
OIF pentru Europa Centrală şi de Est
la Bucureşti, un nou sediu, oferindu-
i-se astfel condiţii optime pentru o
agendă regională consolidată”.

Folosind această ocazie, Ambasa -
dorul Franţei în România, E.S. d-nul
Philippe Gustin, a felicitat România şi
pe toţi românii. „Astăzi, România face
mai mult decât să menţină frumoasa
tradiţie lingvistică, care a început în
secolul al XVII-lea, ea participă activ
la numeroasele iniţiative ale Franco -
foniei instituţionale”, menţionează me -
sajul d-nului Gustin. „Este adevărat
că nu am aşteptat această dată pen-
tru a celebra aniversarea Francofoniei
în România. Întregul an a fost marcat
de numeroase evenimente, mai ales
în luna martie, Luna Francofoniei:
autorităţile române au inaugurat Piaţa
Francofoniei la Bucureşti, Africa a
fost invitată de onoare în cadrul Zile -
lor Filmului Francofon, manifestare or -
ganizată sub egida Institutului Francez
[http://www.institutfrancais-roumanie.com/
bucarest.pergame.net/cms/articleview/
id_module/2/id_profil/155/id/3365],
dar şi la Festivalul „Les Frankolorés”
[http://www.lesfrankolores.com/] şi la

turnarea spectacolului de teatru Ca -
baretul Imposibilului”. Institutul Francez
din România şi diferitele sale direcţii
regionale, Alianţele franceze, diverse-
le Asociaţii au organizat nenumărate
manifestări în relaţie cu domeniile de
acţiune ale Francofoniei şi cu valorile
pe care aceasta le promovează, a mai
continuat distinsul diplomat francez.
[Piaţa Francofoniei - prima de acest
gen din Europa - a fost inaugurată pe
15 aprilie anul acesta, în centrul Bu -
cureştiului, în prezenţa unor înalţi re -
prezentanţi ai Ministerului Afacerilor
Externe şi Primăriei Capitalei, a d-nu -
lui Pierre de Cocatrix, director de ca -
binet al Secretarului general al Franco-
foniei, precum şi a membrilor Gru -
pului de Ambasadori, Delegaţii şi Insti-
tuţii Francofone (GADIF) din România,
http://www.francophonie.org/Roumani
e-inauguration-de-la-Place.html]. 

„Marele scriitor român francofon
Emil Cioran spunea că franceza este
o limbă ideală pentru a traduce, în mod
delicat, sentimente echivoce/Le fran -
çais: idiome idéal pour traduire déli-
catement des sentiments équivoques
(Aveux et anathèmes). Dar aş dori să
o utilizez, astăzi, pentru a traduce sen -
timentul de mândrie şi bucurie care
mă încearcă, acela de a fi prietenul
României francofone”, a conchis E.S.,
Ambasadorul Franţei în România, d-
nul Philippe Gustin. 

Traducere şi adaptare din lb. fran -
ceză, Bucarest Hebdo, du 21 au 27
octobre 2013, No 501, p. 1.

dr. Dan-Alexandru POPESCU, ULBS
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... Au loc vizite între marile per-

sonalităţi prezente. În 18 noiembrie,
acompaniată de de Lesseps şi de
copiii săi, împărăteasa Franţei va face
o vizită Vice-regelui Egiptului. În aceeaşi
zi, seara, patru mii de persoane au
fost invitate la un bal şi o cină de
gală în palatul Kedivului la Ismailia,

un spectacol, cum scriau jurnaliştii
timpului, demn de cele „O mie şi
una de nopţi”... În 19 noiembrie se
pleacă, întregul grup, de la Port-Said
la Suez, unde au loc alte şi alte ma -
nifestări fastuoase... Iar în 20 noiem-
brie, la orele 11,30, Vasul imperial
„L'Aigle” va pătrunde în apele Mării
Roşii. Venise din Mediterana, iar apoi
prin Canal...

... Austro-Ungaria şi Marea Brita -
nie vor reacţiona tot fastuos. O notă

de apreciat, cu deschidere spre viitor.
În 13 decembrie 1869, Împăratul Franz-
Josef va de clara că „Această operă,
care onorea ză geniul şi perseverenţa
fondatorului său, promite comerţului
şi industriei noastre un teren nou”.
Iar Anglia, care criticase iniţial destul
de dur proiectul francez, va scrie în
„Times”: „Nu vrem să admitem ca
acest Canal să fie judecat doar după
folosirea sa. Este prin el însuşi o
construcţie fabu loasă şi care va de -

veni şi mai mare”. Deopotrivă, într-o
scrisoare către Fer dinand de Lesseps,
din 27 noiembrie 1869, lordul Claren -
don, ministrul englez de Afaceri străine,
va arăta: „Este o adevărată plăcere
pentru mine să fiu cel care vă trans -
mite felicitările Gu vernului Majestăţii
Sale pentru această stabilire a unei
noi căi de comunicaţie între Orient şi
Occident şi pentru multele avantaje
economice şi financiare pe care le
putem aştepta cu încredere, ca rezul-
tat al eforturilor voastre”. Londra avea
deplină dreptate. Canalul de Suez,
evitând înconjurul continentului afri -
can, va reduce cu circa 40 de pro-
cente călătoria, timpul ei, din Capitala
britanică la Bombay, în India, etc...
18 luni de la această grandioasă, de
la această apoteotică inaugurare, Na -
poleon al III-lea, Franţa, în speţă, pier-
deau nedemn războ iul cu Prusia. „Al
doilea imperiu” se prăbuşise. „Suezul”,
de fapt, fusese ultima sa sărbătoare.
Iar „Britania” va profita de situaţie. În
1875, Anglia va deveni principalul ac -
ţionar al Companiei Canalului de Suez,
revenindu-i, deci, cea mai mare parte
a profiturilor...

Gloria lui Ferdinand de Lesseps îl
va face pe acest mare constructor să-
şi asume, ceva mai târziu, la „cerere”
construcţia unui alt mare canal de
navigaţie, Canalul Panama. De această
dată, însă, nu va duce la bun sfârşit
construcţia. Ruşinea şi furturile, corup-
ţia care au însoţit consecvent realizarea
Canalului Panama, până când compa-
nia respectivă înfiinţată tot de de
Lesseps va da faliment şi va fi apoi
preluată de americani care vor termina
săparea Canalului (vezi studiul, Dan
Popescu, „Canalul Panama – celebri-
tatea nutrită din grandoare, dramă şi

realism”, în „Istoria gândirii econo -
mice, de la Simonde de Sis mondi la
post-keynnesism”, Edit. Con tinent Si -
biu-Bucureşti, 1997), nu vor şterge,
însă, decât o mică parte din reuşita ge-
nerală a unui mare specia list. A unui
profesionist care, dirijând construcţia
Canalului de Suez, a reu şit opera
vieţii sale... 

Ce va fi mai apoi cu Canalul de
Suez? Prin el, printre altele, dar pe
un loc foarte important, se va trans-
porta cea mai mare parte a petrolu-
lui din Orientul Mijlociu. Fapt esenţial,
eram deja în „era ţiţeiului”... În 1956
(deci, la doar 87 de ani de la inau-
gurare), preşedintele de atunci al Egip-
tului, co lonelul Gamal Abdel Nasser,
va naţionaliza Canalul, provocând un
dur conflict cu Israe lul, Franţa şi Re -
gatul Unit. Acţiunea militară a aces-
tor puteri împotriva Egiptului va fi,
finalmente, oprită de intervenţia SUA
şi a ONU. Lucrurile au intrat, însă,
doar într-o relativă ordine... Conflictul
din 1967 a întrerupt, apoi, o naviga -
ţie ce se va relua după aceea în alte
condiţii, în alte circumstanţe. A fost
şi este, încă, vorba de acele „umbre”
de care am amintit. Se verifica, prac-
tic, şi astfel, profeţia pe care Ernest
Renan, o făcea în 1895, la Academia
Franceză, omagiindu-l pe de Lesseps
şi privitor la Canalul de Suez: „În caz
de conflict, Canalul va fi punctul pen -
tru care toată lumea va lupta repede
şi cu hotărâre”. Desigur că au urmat
şi vor urma şi alte etape. Oricum, glo-
ba lizarea era deja în desfăşurare.
Oamenii o intuiau - altfel decât cea
de astăzi - şi o gândesc şi acum ca
un proces menit să atenueze frac -
turile sociale şi nu să le adân -
cească...

Dan POPESCU

Bucureşti - Piaţa Francofoniei

Port-Said

Împărăteasa Eugénie, 
soţia lui Napoleon al III-lea



CERCETARE VINERI 15 NOIEMBRIE 20136

Friedrich August von Hayek }i 
monetarismul austriac (I)

urmare din pagina 1
În Viena, von Hayek se încojoară de

tinere minţi sclipitoare ca F. Machlup
şi O. Morgenstern, care vor fi la ori -
gi nea aprofundării teoriei economice.
După o serie de conferinţe la London
School of Economics, el este numit
aici profesor de economie până în
1950, perioadă după care devine pro -
fesor de ştiinţe sociale şi juridice la
Universitatea din Chicago, din 1950
până în 1961. În 1962, obţine o ca -
tedră de economie politică la Univer -
sitatea din Fribourg, Germania, unde
devine profesor emerit în 1977. Între
1968 şi 1978, predă la Universitatea
din Salzburg, Austria, apoi se reîn-
toarce la Fribourg pentru a-şi petrece
ultimii ani din viaţă până în 1992. În
1974 este recompensat de Academia
Regală a Suediei. Împreună cu Gunnar
Myrdal, el primeşte premiul pentru
ştiinţe economice în memoria lui Alfred
Nobel „pentru lucrările lor deschiză-
toare de drumuri în domeniul teoriei
fluctuaţiilor economice şi monetare,
şi pentru analiza lor penetrantă a in -
terdependenţei fenomenelor economi -
ce, sociale şi instituţionale” (Damien
Gaumont, 2001)

Friedrich von Hayek este, de ase -
me nea, persoana despre care s-a afir-
mat că ar fi fost inspiratorul politicii
monetare promovate de Margareth That-
cher, fiind în acelaşi timp cel pe care
se bazează economiştii din „noua eco -
nomie clasică”, şcoală a anticipărilor
raţionale care s-a dezvoltat în S.U.A.,
începand din 1970. (G.A. Frois)

Cercetările personale ale lui von
Hayek încep cu o lucrare legată de
aspecte monetare, pe care o publică
în 1931. În cadrul acesteia, el exami -
nează cu minuţiozitate crearea mone -
tară, şi în special implicaţiile ei. Se face
cunoscut pentru lucrările sale asupra
ciclurilor şi fluctuaţiilor (1929), pen-
tru reflecţiile sale asupra producţiei
şi capitalului (1939). Departe de a fi
doar un specialist al creaţiei mone -
tare, el este considerat astăzi unul din
precursorii teoriei creşterii economice.
Pe de altă parte, odată cu „efectul
Ricardo”, el analizează şi îmbogăţeşte
contribuţia marelui autor, propunând
următoarea idee: „într-o economie dată,
o creştere a salariilor reale trebuie să
provoace o prelungire a perioadei
medii de producţie”.

Reprezentant de seama a Şcolii
Austriece în secolul XX, Hayek alături
de Ludwig von Mises se concentrea -
ză în principal pe analiza unor proble -
me de larg interes şi de aprigă dis-
pută în idei contemporane: monedă,
inflaţie, şomaj... Aceşti doi economişti
pot fi catalogaţi drept monetarişti, dar
de o factură aparte. Monetarismul aus-
triac se deosebeşte mult de alte idei
monetariste în ceea ce priveşte ana -
liza monedei, având totuşi aceleaşi idei
de bază. Mai întâi, trebuie subliniat
faptul că pentru monetariştii austrieci
fenomenul inflaţionist este de natură
pur monetară, Hayek explicând „...că
totdeauna, în politica monetară, şi nu
în altă parte, trebuie găsită cauza
(imediată) a inflaţiei”. De asemenea,
Hayek şi susţinătorii săi sunt de acord
cu Friedman în privinţa faptului că în
caz de a se duce o politică de re -
duceere a şomajului sub nivelul său
de echilibru prin mijloace monetare,
aceasta va alimenta valvoarea infla -
ţionistă. Ceea ce îi reproşează lui
Friedman, ca şi lui Keynes de altfel,
este în primul rând faptul că analizele

întreprinse sunt globale, ignorând efec-
tele expansiunii monetare la nivel mi -
croeconomic. Aceste efecte sunt im -
portante, deoarece afluxul de monedă
în economie nu are loc în mod uni-
form pe întreg teriotoriul şi în toate
sectoarele de activitate şi nici în ace-
laşi timp. Astfel, cererea nu este sti -
mulată în mod uniform.

Un anumit număr de întreprinderi
sunt primele beneficiare ale unui nou
aflux de resurse şi ele sunt avanta-
jate, deoarece pot creşte investiţiile
şi gradul de ocupare a mâinii de
lucru. Corespunzător cresc veniturile,
producându-se influenţe asupra altor
sectoare în care va creşte cererea de
produse care va antrena o urcare a
preţurilor relative (care au scăzut în
timpul declinului producţiei). În para-
lel, se înregistrează o reducere a pre -
ţurilor în sectoarele care au fost pri -
mele atinse de expansiunea monetară
şi care au intrat în declin. În dorinţa
de a evita acest proces, autorităţile
monetare apelează la o nouă şi mai
puternică doză de expansiune mone-
tară pentru a încuaja investiţiile şi a
reduce şomajul. Preţul plătit va fi deci
o accelerare permanentă a inflaţiei.
Analiza monetară a Şcolii Austriece
evidenţiază impactul expansiunii mo -
netare asupra preţurilor şi a structurii
producţiei.

În general, Friedman şi alţi mone -
tarişti se arata favorabili ratelor de
schimb flexibile, în care văd o con -
diţie a posibilităţii controlului interior
asupra inflaţiei. Din contră, Hayek este
un fervent apărator al sistemului de
schimburi fixe, motivând faptul că
guvernele ar fi constrânse a nu mai
lăsa masa monetară să crească exa -
gerat pentru a servi interesul lor po -
li tic pe termen scurt. O altă idee, sus-
ţinută de Hayek şi economiştii aus-
trieci, constă în renunţarea la contro -
lul statului asupra băncilor centrale,
cerându-se denaţionalizarea monedei.

Hayek este mai radical decât alţi
monetarişti. Spre deosebire de Fried -
man, adeptul unei decelerări progresi -
ve a creşterii monetare, Hayek susţine
categoric că decelerarea trebuie să
fie rapidă, şi nu progresivă sau lentă.
Fenomenul este următorul: o decelera -
re rapidă face să scadă brusc cere -
rea, investiţiile şi să crească şomajul
la cote foarte mari. Ea poate avea
şansa de a controla inflaţia, iar Hayek
afirma că un guvern democratic poate
supravieţui la o rata a şomajului de
20% timp de 6 luni. Dar, în general,
guvernele nu riscă şi atunci ele prac-
tică o decelerare lentă, progresivă ale
cărei efecte se produc treptat, în
timp şi aceasta le permite să afişeze
rate de şomaj de 10% timp de mai
mulţi ani, evitându-se astfel un şoc
ce ar putea periclita poziţiile lor poli -
tice. Hayek însă este adversarul de -
cla rat al acestei politici, arătând că
singura şansă de reuşită constă în
aceea ca guvernele să-şi asume răs -
punderea şi riscurile pe care le im -
plică practicarea unei decelerări mone -
tare rapide. (Brailean, 1998).

Teoria economică a lui Hayek se
bazează, în acelaşi timp, pe concepţi-
ile lui Wicksell şi pe cele ale lui Bohm-
Bawerk. El recunoaşte că investiţia este
o deviere a producţiei, a cărei durată
depinde de preferinţa comunităţii. Astfel,
ea este cea care determină rata de
economisire ce susţine investiţia. Pre -
zenţa monedei este de aşa natură în -
cât poate să rupă echilibrul dintre con-
sumatori şi producători. Într-adevăr, o
infuzie de monedă bulversează struc-

tura perturilor, în special cea a ratei
dobânzii care scade sub rata normală,
ceea ce relanseaza investiţia sub ni -
velul său de echilibru, determinat de
economisire. În numeroase articole,
el ia în considerare modificările surve -
nite în economiile contemporane, în
special dezvoltarea tensiunilor inflaţio-
niste. Sindicatele reprezintă o
amenin ţare serioasă pentru stabili-
tatea preţurilor, deoarece în opinia lui
Hayek, ele provoacă o alocare sub-
optimală a factorilor de producţie in -
staurând legi, reglementări şi salarii
minimale. Această poziţie îl duce la
criticarea teoriei lui Keynes, conform
căreia muncitorii şi sindicatele sunt
victime ale iluziei monetare, în timp
ce toţi agenţii economici anticipează
din ce în ce mai mult consecinţele
inflaţiei şi raţionează în termeni reali.

Friedrich von Hayek consacră o
mare a parte a operei sale comparării
marilor sisteme economice (1944). El
se opune regimurilor totalitare şi arată
că în ele nu poate exista convergenţa
între marile sisteme economice, de -
oarece fiecare se dezvoltă de manieră
autonomă, după propria sa logică. În
ceea ce îl priveşte, manifestă clar o
preferinţă pentru sistemul de tip lib-
eral pe care ar trebui să se fondeze
atât instituţiile, cât şi dreptul pe baza
economiei de piaţă. Opunându-se vio -
lent modelului socialist, el exprimă,
de asemenea, o puternică repulsie faţă
de intervenţionismul statului în politi -
ca economică. Orice combinaţie de in -
tervenţionism etatist şi economie de
piaţă nu va conduce decât la eşec. Cea
mai cunoscută carte a sa este Dru -
mul către servitute. De numele său este
legat termenul de catalaxie, o rede -
finire a conceptului de ordine spon-
tană a pieţei. Drumul către servitute
a apărut în 1944 şi a reprezentat în -
ceputul unei lungi perioade în care
interesul lui Hayek pentru analiza eco -
nomică s-a combinat cu studiu asu -
pra istoriei, asupra vieţii sociale. 

Hayek este de părere că gândi-
torii francezi care au pus bazele so -
cialismului modern nu nutreau nici o
îndoială că ideile lor ar putea fi puse
în practică de către un guvern dicta-

torial forte. Socialismul însemna pen-
tru ei o reacţie împotriva liberalismu-
lui Revoluţiei franceze, constituind o
reorganizare deliberată a societăţii,
după criterii ierarhice, şi prin impune-
rea unei „puteri spirituale” coercitive.
Fondatorii socialismului considerau li -
bertatea de gândire drept rădăcina rău-
lui din societatea secolului al XX-lea. 

Socialismul a început să se alieze
cu forţele libertăţii numai sub înrâu -
rirea puternicelor curente democrati -
ce care au precedat Revoluţia de la
1848. I-a trebuit însă noului „socialism
democratic” multă vreme pentru a
atenua bănuielile trezite de anteceden-
tele lui. Tocqueville este cel care a vă-
zut cel mai clar faptul că democraţia,
ca instituţie esenţialmente individual-
istă, se află în conflict iremediabil cu
socialismul: „Democraţia extinde sfera
libertăţii individuale – a spus el în
1848 –, socialismul o restrânge. În de -
mocraţie fiecare om ajunge la întrea-
ga sa valoare posibilă; socialismul
face din fiecare om un simplu factor
al acţiunii sale, un instrument, un nu -
măr. Democraţia şi socialismul nu au
în comun decât un simplu nume: ega-
litatea. Dar remarcaţi diferenţa: în vre -
me ce democraţia tinde spre egalitate
în libertate, socialismul tinde spre ega-
litate în mizerie şi servitute.“ (discurs
susţinut în 1848 la o adunare con-
stituantă pe problema dreptului la
muncă).

De asemenea, în viziunea lui Hayek,
pentru a aduce cea mai plauzibilă
motivaţie politică, dorul de libertate,
socialismul a început să folosească
tot mai des promisiunea unei „noi li -
bertăţi”. Instaurarea socialismului urma
să devină saltul din imperiul necesi -
tăţii în imperiul libertăţii. Avea să
aducă „libertatea economică” fără de
care libertatea politică, deja câştigată,
„nu ar avea valoare”. Noua libertate
făgăduită urma să constituie elibera -
rea de sub imperiul necesităţii, scoa -
terea de sub constrângerea împre-
jurărilor care în mod inevitabil ne li -
mitează tuturor aria opţiunii. Aceasta
echivala, în realitate, cu dispariţia dis-
crepanţelor frapante între ariile de
opţiune ale diferiţilor indivizi. Astfel,

revendicarea unei libertăţi nu era decât
reluarea sub alt nume a cererii de
distribuire egală a avuţiilor.

Ademenirea unui număr tot mai
mare de liberali pe calea socialismu-
lui se datorează tocmai acestei pro -
misiuni: a unei mari libertăţi. Majori -
tatea intelectualităţii a considerat so -
cialismul ca un moştenitor al tradiţiei
liberale, de aceea pentru aceşti inte -
lectuali ideea că socialismul duce la
polul opus libertăţii, este de neconce -
put. „Este uimitor cum acelaşi socia -
lism, care nu numai că a fost apre-
ciat de timpuriu drept cea mai mare
ameninţare pentru libertate, dar care
a început chiar în mod făţiş ca o reac-
ţie împotriva liberalismului Revoluţiei
franceze, a dobândit o acceptare una-
nimă sub steagul libertăţii”, spune
Hayek în Drumul către servitute refe -
rindu-se la marea utopie în care com -
pară Drumul Libertăţii cu Marea Cale
spre Servitute. 

Conjuctura actuală a determinat o
schimbare politică majoră în Marea
Britanie, unde după o perioadă lungă
de timp, Conservatorii (împreună cu
Liberalii) au preluat puterea. Aceaşi
situaţie a avut loc şi acum 21 de ani,
când Margareth Thatcher a câştigat
alegerile într-o perioadă foarte dificilă
şi datorită unor programe economice
dure, având o sursă importantă de
inspiraţie în Friedrich von Hayek, a
reuşit să imprime Marii Britanii o
traiectorie care să o transforme într-
una dintre cele mai mari puteri eco-
nomice la începutul secolului XXI. În
urma cercetărilor realizate Hayek, s-au
obţinut rezultate importante în rezol -
varea unor probleme de politică eco-
nomică, probleme cu care în acest
moment statele lumii se confruntă
din nou. În condiţiile în care reţeta
keynesistă este limitată la un termen
scurt şi nu se poate aplica cu ace-
laşi succes ca în 1929-1933, lucru
determinat de creşterea puternică a
datoriei suverane la nivel mondial,
aplicarea unor măsurii de politica mo -
netară, în condiţiile funcţionării libere
a pieţelor, pare a fi soluţia pentru
ieşirea din actuala situaţie. 

(va urma)

asistent univ. dr.Alin OPREANA, ULBS

Vedere din Viena

Fr. August von Hayek
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Lunga domnie de patruzeci şi opt

de ani a lui Carol I a redus decalajele
de dezvoltare a tânărului regat faţă
de puternicii săi vecini: „din punct de
vedere economic s-au făcut progrese
uriaşe... mai toate căile ferate din ve -
chiul regat datează de pe vremea re -
gelui Carol. S-au construit şosele, au
apărut uzine, a început exploatarea
petrolului; am fost a doua ţară din
lume, după SUA, în privinţa industriei
extractive a petrolului.” (Neagu Djuva-
ra, O scurtă istorie a românilor po -
vestită celor tineri

Mica ţară era în plin elan de mo -
dernizare, cu toate că încă existau
probleme majore care încă aşteptau
rezolvare. Cea mai dificilă era, pro -
babil, chestiunea agrară, având în ve -
dere că peste 90% din populaţie se
ocupa şi trăia din agricultura. Răs coa -
la din 1907 a fost o răbufnire a ma -
sei tărăneşti care nu mai putea su -
por ta asuprirea proprietarilor şi, mai
cu seamă, a arendaşilor.

La nivel european se creaseră deja
două mari blocuri, încă înainte de în -
ceperea marelui război: în centrul Eu -
ropei, Austro-Ungaria şi Germania, for -
mând „Puterile Centrale”,cea din ur -
mă manifestând tendinţe de hegemo -
nie în Europa de câţiva ani, la care
aderă şi Bulgaria, Turcia şi, în vest,
„Înţelegerea Cordială”, Antanta, forma -
tă de Franţa şi Marea Britanie, la care
va adera şi Rusia, iar, după doi ani
de neutralitate, şi România. Atentatul
asupra prinţului moştenitor al tronului
Austro-Ungariei, Franz Ferdinand de -
clan şează prima conflagraţie mondia -
lă, la 29 iulie 1914, prin atacul Impe -
riului „cu picioare de lut” asupra Ser-
biei. Primul război mondial a avut o
semnificaţie deosebită pentru poporul
român, pentru cei care împărtăşau ace-
laşi sentimente, dar mai ales, aceiaşi
limbă şi care doreau să fie împreună
din Banat până la Nistru. După cum
afirmă istoricul Neagu Djuvara ”ceea
ce-i uneşte pe toţi românii este fap-
tul de a vorbi aceiaşi limbă... suntem
poate singura ţară din Europa, în
afară de micile ţări, al cărei senti-
ment naţional este exclusiv întemeiat
pe faptul că vorbim aceeaşi limbă „de
la Nistru până la Tisa.” (Neagu Dju -
vara, Op.cit., 2010).

România, deşi condusă de Carol I,

un principe german şi, astfel, filoger-
man, nu a intrat în război alături de
Puterile Centrale, ci şi-a păstrat, timp
de doi ani, neutralitatea. Carol I a murit
în septembrie 1914, la tron succe -
dându-i regele Ferdinand, nepotul de
frate al răposatului rege. Regele Fer -
dinand I, având-o alături pe regina
Maria decide ca, în august 1916 Ro -
mânia să intre în război alături de
Antantă, şi astfel, împotriva propriei
sale ţări de naştere, fiindca interese-
le poporului ROMÂN impuneau această
alternativă. Această decizie, alături de
multe altele în care a primat interesul
României i-a adus regelui Ferdinand I
al României o serie de apelative pre-
cum „cel Leal”, „cel Mare”, „cel No -
bil”, „Regele ţăranilor” şi altele.

Alături de un asemenea rege pu -
tea sta doar o regină înzestrată, dea -
semenea, cu multe calităţi. Regina Ma-
ria, o prezenţă fermecătoare, era ne -
poa ta de fiu a reginei Victoria a An -
gliei şi nepoata de fiică a ţarului
Alexandru II. Logodită de la 16 ani
cu principele moştenitor Ferdinand,
ea i-a fost alături şi şi-a făcut simţită
prezenţa la curte. Iată cum o carac-
teriza un martor al adolescenţei sale,
citat de Nicolae Iorga: ,,credea în regi
şi în misiunile lor, dar şi în drepturile
lor. Nu era trufaşă, dar nici umilă, ci
regală din rădăcina părului până la
tălpile picioarelor, imperioasă, aprinsă,
activă, fetiţa plină de bucuria vieţii şi
de credinţa în rasa ei”. Missy, cum îi
spuneau apropiaţii a avut 6 copii: Ca -
rol (viitorul Carol al II-lea), Elisabeta,
Marioara, Nicolae, Ileana şi Mircea.

În domeniile ce ţin de sensibilitea
şi atenţia unei femei, regina Maria s-a
implicat în reamenajarea castelelor Bran
şi Peleş, a construit, la Balcik, (încor -
porat prin preluarea Cadrilaterului, în
1913, României) minunatul „Cuib liniş -
tit”, care pare să iasă în Marea Nea -
gră, cu grădini nesfârşite, împânzit
de plante şi flori exotice aduse din
toată lumea. În acest cadru, Grădina
lui Allah se învecinează cu Grădina
Ghetsimani, situată nu departe de Gră-
dina Curtea englezească, lângă Capela
Stella Maris. O vizită la palatul re -
ginei Maria de la Balcic copleşeşte şi
astăzi, dând naştere unor sentimente
de umilinţă în faţa frumuseţii create
de natură şi de om... Dragostea pen-
tru frumos a reginei Maria, care fost
membră a Academiei de Belle Arte
din Paris, reiese din pânzele sale, mo-
tivele predilecte fiind florile şi peisajele

naturale, din schiţele realizate, dar şi
din scrierile ei, dintre care amintim:
“Ţara mea”, “Visătorul de vise”, “O le-
gendă de la muntele Athos”, “Po -
vestea unei domniţe neascultatoare”,
“Gânduri şi icoane din vremea răz -
boiului”, “Dor nestins”, “Povestea unei
inimi”, “Regine încoronate”, “Păsări fan-
tastice pe albastrul cerului”, “Glasul
de pe munte”, “Măşti”, “Povestea vieţii
mele”. „Odată eram pentru acest po -
por o străină: acum sunt una dintre
ei, şi, pentru că vin de atât de de -
parte, am fost mai mult în stare să-i
văd cu însuşirle lor bune şi cu neajun -
surile lor. Ţara lor e o ţară rodnică,
o ţară de întinse şesuri, de grâu în -
vălurat, de codri adânci, de stâncoşi
munţi, de râuri care în primăvară vu -
i esc de ape spumegate şi care vara
nu sunt decât leneşe şuviţi de apă
pierdute între pieţe. O ţară unde ţă -
ranii muncesc supt un soare care
arde, o ţară neatinsă de murdăria fa -
bricelor, o ţară de extreme, unde
iernile sunt de ghiaţă şi verile ard ca
în cuptor(...) La început era o ţară
străină. Drumurile ei prea prăfoase,
prea fără de capăt şesurilor ei. A tre-
buit să mă învăţ a-i vedea frumuse -
ţile şi a-i simţi nevoile cu inima mea.”
(Ţara mea, 1916)

Sensibilitatea nu s-a oprit doar la
artă şi frumos, deşi aceasta dă naş -
tere unui nou stil în artă, stilul regina

Maria. Vitalitatea sa creativă a fost
pusă şi în slujba politicii ţării, fiind o
colaboratoare de nădejde a regelui Fer -
dinand. Ea a luat parte la marile cum -
păne şi provocări care au marcat des -
tinul devenirii noastre: neutralitatea Ro-
mâniei, alianţa cu Antanta, intrarea în
război, luptele de pe câmpurile Moldo -
vei, actul Marii uniri. A fost deaseme -
nea un veritabil ambasador al cauzei
României peste hotare. A întreprins
numeroase vizite la casele regale din
Europa, ajungând chiar în Statele Uni -
te ale Americii, în 1926, unde a avut
parte de o primire grandioasă. Casa
Regală din România o descrie: „Inte -
li gentă, de o extraordinară frumuseţe,
plină de curaj şi de determinare, Re -
gina Maria a fost cel mai eficace
ambasador al României, în timpul şi
după Primul Război Mondial. Rămâne
legendară vizita Sa în Statele Unite ale
Americii, în octombrie-decembrie 1926,
când a fost întâmpinată peste tot de
oficialităţi şi de mulţimi entuziaste.”

Mai mult chiar, în timpul pribegiei
ţării în Moldova, regina Maria a fost
prezentă pe câmpul de luptă, infirmie -
ră dedicată să aducă puţină alinare
răniţilor. „Dintr-o foarte îndepărtată ţară
am venit eu! Dar am ştiut cum să-i
iubesc şi să-i înţeleg pe ostaşi. Eram
mândră să călăresc în fruntea lor;
parcă aveam o convingere puternică
în inima mea că aş fi în stare să-i
conduc la datorie, că le-aş putea
insufla curaj, ambiţie..” În timpul Pri -
mului Război Mondial, a fost o pre -
zenţă activă pe front, încurajând răni -
ţii şi soldaţii, care au sfârşit prin a
o numi „Mamă Regină”. ,,Mama răni -
ţilor” impresiona prin energia inepui -
zabilă şi cutezanţa dovedită mai ales
în spitalele moldovene, înţesate de
bolnavi de tifos exantematic. Va face
referire la această perioadă în Me -
moriile sale: ,,multe zile am rămas în
mijlocul soldaţilor mei şi Dumnezeu
mi-a îngăduit să pot fi de vreun aju-
tor; zile de straşnică trudă, zile de
intuneric, când ce vedeam erau lu -
cruri pe care niciodată nu voi mai
putea să le uit”. 

Activitatea reginei Maria pe câm-
pul de lucru are implicaţii mai adân-
ci asupra modernizării societăţii. Con-
form Statutului Crucii Roşii, adoptat
în 1876, femeile nu ar fi putut face
parte din conducerea Societăţii. De
aceea, în 1906, se înfiinţează o a
doua formaţiune – Societatea de Cru -
ce Roşie a Doamnelor Române – care
va fuziona cu cea dintâi în 1915, sub

patronajul Reginei: “Crucea Roşie, nă -
dejdea tuturor în timp de pace, ca şi
în război, nu trebuie să piară. Cu toţii,
de la mic la mare, să o sprijinim cu
evlavie, cu însufleţire, cu nesfârşită
dragoste”.

O personalitate complexă, o apa -
riţie carismatică, regina Maria a ajuns
să întruchipeze ţara. „România are chi-
pul Reginei Maria” spuneau contem-
poranii săi, ca un compliment abso-
lut adus unei „străine”, care a reuşi
să intre în sufletul poporului adoptiv.
Cu siguranţă că nu a fost perfectă,
cunoscute fiind aventurile amoroase
şi ingerinţa în anumite probleme po -
litice. Cu toate acestea ea a fost iu -
bită de poporul român, şi pe care l-a
iubit, la rându-i. Testamentul pe care
l-a întocmit cu cinci ani înainte de a
pleca din lume, la 29 iunie 1933, stă
dovadă a acestui fapt: "Ţării mele şi
Poporului meu, Când veţi ceti aceste
slove, Poporul meu, eu voi fi trecut
pragul Tăcerii veşnice, care rămâne
pentru noi o mare taină. Şi totuşi, din
marea dragoste ce ţi-am purtat-o, aş
dori ca vocea mea să te mai ajungă
încă o dată, chiar de dincolo de liniş -
tea mormântului. Abia implinisem 17
ani când am venit la tine; eram tâ -
nără şi neştiutoare, însă foarte mân-
dră de ţara mea de baştină, şi am
îmbraţişat o noua naţionalitate, m-am
străduit să devin o bună Româncă.
La început n-a fost uşor. (...) Am de -
venit a voastră prin bucurie şi prin
durere. (...) Poate de mine vă veţi
aminti deoarece v-am iubit cu toată
puterea inimei mele şi dragostea mea
a fost puternică, plină de avânt: mai
târziu a devenit răbdătoare, foarte răb-
dătoare. (...)

Eu am ajuns la capătul drumului
meu. Dar înainte de a tăcea pentru
veşnicie vreau să-mi ridic, pentru
ultima dată, mâinile pentru o binecu-
vantare. Te binecuvantez, iubită Româ-
nie, ţara bucuriilor şi durerilor mele,
frumoasă ţară, care ai trăit în inima
mea şi ale cărei cărări le-am cunos-
cut toate. Frumoasă ţară pe care am
văzut-o întregită, a cărei soarta mi-a
fost îngăduit să o văd împlinită. Fii
tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi
plină de cinste, să stai veşnic falnică
printre naţiuni, să fii cinstită, iubită
şi pricepută. (...) Şi acum vă zic ră -
mas bun pe veci: de acum înainte nu
vă voi putea trimite nici un semn: dar
mai presus de toate aminteste-ţi, Po -
porul meu, că te-am iubit şi că te
binecuvantez cu ultima mea suflare".

dr. Lia - Alexandra BALTADOR,
ULBS

Regina Maria a României – „mai mult decât o
femeie, mai mult decât o regin@..”

Regina Maria în mijlocul răniţilor.

Castelul de la Balcic
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Apariţii editoriale

urmare din pagina 1
Dorea să se închi ne lemnului Sfin-

tei Cruci pe care a fost răs tig nit Mân -
tuitorul Isus. Pe drum, conform nă -
ra vului, a sedus mai mulţi bărbaţi, la
fel, în Ie rusalim. În ziua de 14 septem -
brie, Ziua Înălţării Sfintei Cruci, s-a
alăturat grupului ce s-a îndreptat spre
Biserica Sfântului Mormânt, unde era
expusă relicva Crucii. 

A vrut să intre, dar o forţă nevă -
zută a oprit-o. A plâns, s-a căit, s-a ru -
gat Maicii Domnului iar în dimineaţa
următoare a putut intra, s-a rugat cu
smerenie, în genunchi, în faţa Sfintei
Cruci. La ieşire, s-a hotărât să pără -
sească lumea plină de tentaţii, şi-a
luat ca merinde 3 pâini uscate, a tre-
cut Iordanul şi a plecat în pustiu,
unde a trăit, 47 de ani, în post şi ru -
găciune. Forţa de învingere a ispi -
telor datorată credinţei a făcut-o să

se înalţe de un cot deasupra pămân-
tului când se ruga şi să treacă pe
deasupra râului Iordan în care fusese
botezat Iisus. În pustiu a întâlnit-o mo-
nahul Zosima, duhovnicul ei, care a
ascultat-o, a spovedit-o, a împărtăşit-o,
după care a murit, în anul 431, în
vremea împăratului Teodosiu cel Tâ -
năr, la 76 de ani. Avva Zosima a în -
mormântat-o în pustiu, ajutat de un leu.

Într-o altă versiune, Maria zisă Egip-
teanca ar fi fost o călugăriţă fecioară
la Biserica Sfântului Mormânt. Aici ar
fi păcătuit cu un monah, s-a căit, s-a
rugat ca un coş cu merinde să-i ajun-
gă toată viaţa şi a plecat în pustiu. Aici
au întâlnit-o pustnicii, era goală, aco -
pe rită de părul crescut, într-o peşteră.

Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusa-
limului, relatează despre monahul Zo -
sima care trăia într-o mânăstire din
Palestina, că a plecat în pustiu să se
desăvârşească în credinţă şi în în -
durarea lipsurilor. Într-o zi, a zărit o

umbră de om, credea că este o fiinţă
diavolească. Era o femeie goală, des -
cărnată care, în starea de rugăciune,
părea că stă deasupra pământului.
Femeia, era Maria Egipteanca, i s-a
destăinuit, i-a dezvăluit fapte din via -
ţa ei lumească. I-a povestit monahu-
lui cum s-a hotărât să se alăture gru-
pului de pelerini ce mergea la Ieru -
salim, cum a vrut să intre în Biserica
Sfântului Mormânt şi nu a putut, cum
o voce i-a şoptit să-şi ia câteva me -
rinde şi să meargă să se pocăiască
în pustiu. După ce şi-a terminat me -
rindele, s-a hrănit cu ierburile deşer-
tului, s-a adăpostit în grote, s-a aco -
perit cu Cuvântul Domnului, în nădej -
dea mântuirii. I-a cerut monahului s-o
împărtăşească, el a zărit-o ca plutind
deasupra apelor. A găsit-o moartă, a
îngropat-o şi a plâns-o alături de leul
care-l ajutase s-o îngroape. De atunci,
Zosima a pomenit-o în rugăciunile lui.

PELAGHIA

PELAGHIA este o cunoscută ac -
triţă din Antiochia şi se numea Mar -
gareta. Trăia în lumea colorată şi imo-
rală a artiştilor ambulanţi – dansa -
tori, cântăreţi, mimi, jongleuri. Era o
femeie frumoasă, seducătoare, excen-
trică, se îmbrăca şi se purta provoca -

tor, atrăgea şi menţinea atenţia celor
ce o priveau şi o admirau. Odată, a
trecut, pe lângă trupa ei, un grup de
prelaţi. Toţi au întors faţa de la gru -
pul de mimi şi de jongleuri în care
se afla Pelaghia pe un asin, provoca -
tor îmbrăcată şi acoperită cu bijuterii.
Doar episcopul Nonnus a privit-o ad -
mirativ, spunând: „Nu v-a desfătat fru-
museţea ei? Pe mine unul m-a des-
fătat”. S-a rugat mult episcopul pen-
tru că nu a rezistat ispitei de a privi o
femeie desfrânată. I-a mărturisit dia co -
nului Iacob că a visat o porumbiţă ce
s-a apropiat de altar; era murdară, s-a
curăţat în cristelniţă şi s-a înălţat la cer. 

Tânăra artistă, măgulită, a mers în
Biserica în care a predicat episcopul,
a fost impresionată de predică, s-a căit
pentru că a fost o podoabă a diavo -
lului, ducând o viaţă desfrânată, i-a
ce rut s-o boteze, luându-şi numele Pe -
laghia, şi, cerându-i haine bărbăteşti,
a plecat în pustiu să se purifice, să se
mântuiască. Înainte de a pleca, i-a lă-
sat episcopului Nonnus toată averea,
toate bijuteriile pentru ca banii obţinuţi
să fie împărţiţi săracilor. Pelaghia a
trăit în pustiu cu identitate masculină,
ca pustnicul PELAGIUS. Când un sub-
al tern, diaconul Iacob, a plecat în
Palestina, episcopul Nonnus i-a cerut
să-l caute pe pustnicul Pelagius. Acesta

murise în austeritatea pustiului şi cei-
lalţi monahi, când i-au uns trupul, au
aflat că pustnicul Pelagius era fe -
meie. Se întâmpla în anul 457.

THAISIA

THAISIA este o tânără prostituată
frumoasă, bogată, vestită pentru per-
formanţa de a fi avut mulţi amanţi pe
care i-a ruinat. Preluase acest nărav
de la mama ei care a dus o viaţă des -
frânată, în păcat. Revoltat şi încreză-
tor în puterea lui de convingere, preo -
tul Pafnutie, îmbrăcat în haine lumeşti,
s-a dus la ea, cu bani ca orice client.
Şi-a dat seama că ea crede în Dum -
ne zeu, i-a ţinut o predică, avertizând-o
de judecata lui Dumnezeu. Convinsă şi
impresionată, Thaisia şi-a ars averile
şi l-a urmat pe Avva Pafnutie în pustiu,
a rămas într-o mânăstire de maici, a
acceptat să trăiască într-o chilie zidi -
tă, fără nicio deschizătură, rugându-se
pentru iertare şi pentru mântuire. Trei
ani mai târziu, Pafnutie a vizitat-o, ce -
rându-i să renunţe la modul dur de
viaţă, să părăsească chilia zidită. Ea a
refuzat, plângându-şi păcatele, iar după
15 zile a murit. Scriitorul francez, Ana-
tole France, impresionat de destinul
acesteia, a scris un microroman, „Thaisia”. 

(va urma)

prof. univ. dr. Elena MACAVEI
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Maria Egipteanca

ThaisiaPelaghia Pelaghia

24 noiembrie 1859. Apare lucrarea “Despre originea
speciilor” a lui Charles Darwin, lucrare ce afirmă

evoluţia biologică a omului şi relevă selecţia 
naturală ca un motor al acestei evoluţii...


