
„Timeo hominem unius libris”
(Mă tem de oamenii unei singure

cărţi)”
Thomas d'Aquino .

... În 1675, un fervent catolic, Jacques
Savary (1622-1690), negustor şi economist
– printre primii – francez, născut la Doné
(Anjou) şi autor al lucrării „Parfait nego-
ciant” (Perfectul negustor), apreciată ca o
veritabilă biblie a comerţului, scria în

devenită celebră carte a sa: „În felul în care Providenţa Divinităţii a
hotărât lucrurile pe pământ, este limpede că Divinitatea a dorit să
stabilească unirea şi caritatea, milostenia între toţi oamenii, deoarece
le-a impus, ca un factor de necesitate, să aibă mereu nevoie
unii de alţii...”. 
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„Pe atâţia oameni îi credem
fericiţi pentru că îi vedem doar
trecând”

Astolphe De Custine
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Mihai eminescu, românul cu geniu universal

MARCHIZA DE POM-
PADOUR (1721 - 1764) 

Favorita regelui Lu-
dovic al XV-lea (1715-
1774), JEANNE- ANTOI-
NETTE, alintată REINETTE,
viitoarea marchiză DE
POMPADOUR, provine
dintr-o familie nobilia-
ră, a avut o ascensiune
spectaculoasă şi a ră-
mas în istorie ca o

emblemă a metreselor oficiale regale, cu înalt
grad de celebritate. Tatăl i-a ales ca soţ pe
Charles-Guillaume Lenormant d’Etiolle, inte-
ligent, cult, om de afaceri, şi cei doi s-au
căsătorit în 1741, ea având 20 de ani. Din
căsătoria lor au rezultat doi copii, a
supravieţuit o fetiţă, Alexandrine. 

continuare ^n pag. 8

Dan POPeScu

Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine

PUNCTUL
PE EUROPA

Divinitatea, economia 
}i criza

-c$teva reflec]ii-

prof. univ. dr. Elena

Macavei

Conform Raportului în tendinţele investiţiilor responsabile
social în Statele Unite, publicat de Social Investment Forum
Foundation în 2010, în SUA, investiţiile responsabile social au
crescut în ultimii ani într-un ritm mai rapid decât investiţiile
convenţionale: în 2010 valoarea activelor de tip IRS ($3.070
miliarde) era cu 380% mai mare ca valoarea din 1995, în timp
ce activele convenţionale crescuseră doar cu 260% (ajungând
la $25.200 miliarde). Un aspect important este că pe perioa-
da crizei economice, IRS au cunoscut creştere sustenabilă, în
condiţiile în care investiţiile tradiţionale au înregistrat
descreşteri importante: de la începutul lui 2007 până în 2010,
în timp ce S&P 500 era în scădere şi valoarea activelor
convenţionale a scăzut cu 1%, valoarea activelor IRS a crescut

cu 13%. Această creştere a IRS este determinată de anumiţi factori:
• Cererea din partea clienţilor pentru IRS: managerii incorporează tot mai mult factori sociali în analiza şi procesul de luare
a deciziilor investiţionale precum şi în construirea portofoliilor, pentru a răspunde nevoii investitorilor instituţionali şi individuali
de a investi în produse şi servicii responsabile social;
• Legislaţia: instituţiile şi în special fondurile publice încorporează criteriile sociale din cauza prevederilor legislative;
• Protecţia mediului: au apărut o serie de produse şi servicii care răspund nevoii tot mai mari a investitorilor de a contro-
la impactul asupra mediului înconjurător (şi a reduce riscul asociat), precum şi de a profita de oportunităţile de dezvoltare
în zona „green” (energii alternative şi regenerabile, tehnologii curate, dezvoltare imobiliară responsabilă, etc);
• Standardele: în 2009 şi 2010 s-au dezvoltat o serie de standarde sociale care trebuie respectate de anumite companii;
• Marketingul: există o mulţime de campanii şi programe de conştientizare menite să promoveze „investiţiile cu impact”; etc.
În Japonia, conform unui Raport al Social Investment Forum Japan şi EDGE International (2011), evoluţia fondurilor IRS
publice a fost afectată de criza financiară din 2008, valoarea activelor IRS scăzând de la ¥1.243,9 miliarde în 2007 la numai
¥447,7 miliarde în 2009. Şi criza financiar-guvernamentală din Europa a influenţat fondurile IRS, valoarea activelor scăzând în
2010 până la ¥352,2 miliarde (cu 74% mai puţin ca în 2007). Pe de altă parte, valoarea activelor convenţionale a scăzut mai
puţin, cu doar 31% faţă de valoarea din 2007. În timp ce investiţiile convenţionale au intrat pe o pantă ascendentă, investiţiile
responsabile social sunt încă în scădere – vezi Figura 4.1. Datorită mediului investiţional dificil, multe fonduri au înregistrat
randamente puternic negative. Totuşi, evaluarea corectă a performanţelor fondurilor IRS japoneze este dificilă datorită numărului
lor (doar 32). Un alt instrument introdus pe piaţa niponă în 2008 sunt obligaţiunile „cu impact social”, care au ajuns în 2011
la o valoare de ¥586,9 miliarde. Evoluţia lor, în comparaţie cu fondurile IRS, a fost uimitoare.

Erotismul interesat }i
reu}ita social@ (VII)
- Curtezane franceze -

Investi]iile responsabile social 
}i implicarea social@ a companiei (II)

continuare ^n pag. 4-5

Roma,collosseum-ul

masterand. Diana
POPeScu, ULBS

continuare ^n pag. 3

Cauzele care au generat
c@derea Romei }i cauzele care
submineaz@ civiliza]ia noastr@...

Cercetare
Zilele trecute, Asocia]ia Francez@ de Cliometrie, una dintre cele mai presti-

gioase societ@]i pentru studiul Economiei }i al Istoriei Economice, l-a primit

^n r$ndul membrilor ei pe profesorul rom$n Dan Popescu, cu demersuri

^nsemnate ^n cercetarea economic@, redactorul }ef al revistei noastre 

Euroeconomia XXI

dr. Lucian Belaşcu,
ULBS
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UN AN BUN PENTRU TOATĂ LUMEA !

-Reverberaţii, 
ecouri,

semnificaţii-

În urmă cu 2000 de ani, lumea era condusă de romani.
De la haos la războaie civile, Imperiul roman a devenit şi
mai puternic, unind sub acelaşi nume zeci de culturi
diferite. Din Anglia până în Africa, din Siria până în Spania,
unul din 4 oameni de pe Pământ trăiau sub legea Romană.
Imperiul Roman din primul secol combina brutalitatea cu
luxul civilizaţiei, cucerind noi teritorii prin teroare, tiranie şi
lăcomie.
În acea perioadă, după multe războaie, a urmat şi o
perioadă de pace. Nu pentru mult timp, deoarece secolul
al III-lea a fost dominat de o anarhie militară, aceasta
ducând la un haos total. Legiunile îşi proclamau
comandanţii ca împăraţi şi au avut loc mai multe războaie
civile.
Împăratul Aurelian (270-275) în urma conflictelor civile şi
împărtirea în două a imperiului, a decis în anul 271 să
abandoneze provincia Dacia.
Secolul al III-lea a adus declinul Imperiului Roman. La
scurt timp, împăratul Constantin în încercări disperate de
a reunifica imperiul, a dat un edict
de toleranţă religioasă (anul 313)... continuare ^n pag. 3

Următorul număr, în 24 ianuarie ac
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2013
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Fenomenul de „ fragmentare” în
cadrul serviciilor de Asist. Univ. Drd.
Lucian Alexandru Danciu, ULBS in
Nr. 374/ 08 februarie 2013
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Câteva consideraţii cu privire la
politica de dezvoltare regională a
Uniunii Europene de Dr. Paul Lucian
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Două modalităţi de a interpreta
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Impactul e-guvernării în economie de
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martie 2013
Remember: 18 martie 1871
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martie 2013
Cultură şi Economie de Masterand
Ioana-Alina Ghencea in Nr. 378/ 22
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Alin Opreana in Nr. 380/ 12 aprilie
2013
Guvernanţa în Uniunea Europeană de
Masterand Georgios Vasileiadis in Nr.
380/ 12 aprilie 2013
Surse de energie regenerabile de Dr.
Paul Lucian in Nr. 380/ 12 aprilie
2013
Vremuri grele... (II) de Dan Popescu
in Nr. 381/ 19 aprilie 2013
Noi abordări în mediul electronic,
biserică şi economie de Dr. Răzvan
Sorin Şerbu şi Dr. Ioan Radu in Nr.
381/ 19 aprilie 2013
Thomas Robert Malthus şi dez-
voltarea lumii de Masterand Andreea
Nachiu in Nr. 381/ 19 aprilie 2013
Două viziuni asupra dezvoltării:
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Pierre de Masterand Oana Elena
Petcoiu in Nr. 381/ 19 aprilie 2013
Vara anului 1939. O istorie care se
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Thomas Malthus şi teoria sa
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Georgios Vasileiadis in Nr. 382/ 10
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europeană Impresii dintr-o Vizită de
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18-19 aprilie 2013 de Dr. Dan-
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mai 2013
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Necesitatea companiilor de
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fiscale de Drd. Ec. Ilie Banu in Nr.
389/ 5 iulie 2013
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Marile averi: între onestitate,
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2013
Abordarea lui Keynes în privinţa
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Beatificare de Ştefan J. Fay in Nr.
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Popescu in Nr. 392/ 6 septembrie
2013
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Investiţiile străine. Politica de
atragere a acestora în context
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Companiile multinaţionale – strategii
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2013
Cazul “Roşia Montană” (II) de Dan
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noiembrie 2013

Realizat de: Paul BaHNeaN,
Silviu BeRea,

Alexandra cROitORu
ULBS

Continuare în pagina 6
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urmare din pagina 1
Aceste obligaţiuni contribuie social

în diverse domenii precum:
schimbări climatice, sănătate publică,
sărăcie, etc. În viitor, se vizează dez-
voltarea de noi instrumente de
investire şi stabilirea de reguli noi
care să încurajeze participarea
investitorilor instituţionali.
În Europa, conform raportului "Green,
Social and Ethical Funds in Europe –
2011 Review", elaborat de compania
Vigeo în 2011, existau 886 de
fonduri retail IRS, o creştere
impresionantă comparativ cu 2009.
Valoarea activelor deţinute de acestea
a crescut în 2011 cu 12%, ajungând
la peste €84 miliarde. Franţa, Belgia,
Marea Britanie şi Elveţia deţin 76%
dintre fondurile retail IRS. La nivel
agregat, fondurile IRS reprezentau în
2011 aproximativ 1,42% din piaţa
fondurilor retail europeană – vezi
Figura 4.2. Evoluţia la nivel de ţară
a variat. Olanda, Germania sau Franţa
au cunoscut creşteri semnificative, în
timp ce Belgia, Austria sau Italia au
cunoscut scăderi ale valorii activelor
IRS în perioada 2010-2011. 
Conform SIO (2011), valoarea
activelor IRS din Canada în decem-
brie 2010 era de CAD 530.9 miliarde.
Investiţiile responsabile social sunt
considerate instrumente utile pentru
crearea de valoare, managementul
riscului şi atingerea obiectivelor
sociale şi de mediu – vezi Figura
4.3. O mulţime de actori instituţionali
şi individuali investesc responsabil
social: fondurile de pensii, industria
de management investiţional,
fondurile de investiţii retail, fondurile
mutuale, investitori privaţi, etc.
Începând cu 2008, investitorii au
început să caute alternative de
investire care să evite apariţia unei
alte crize financiare asemănătoare,

reorientându-se către investiţii
responsabile social. În esenţă, criza
financiară globală din 2008 este
privită ca o criză a factorilor sociali,
apărută din cauza lipsei de atenţie
asupra factorilor de mediu, sociali şi
guvernamentali fundamentali. Prin
urmare, IRS sunt şi vor fi o
alternativă tot mai interesantă la
modul tradiţional de gândire despre
finanţe şi investiţii.

În Australia, conform unui raport al
Responsible Investment Association
Australia şi CAER (2011), IRS de
bază au crescut cu 8% în 2011 faţă
de 2010, ajungând la AUD19.55 mil-
iarde, în timp ce IRS generale (priv-
ite în sens larg, cu standarde mai
puţin stricte) au crescut cu 99% în
2011 faţă de 2010, ajungând la
AUD148.9 miliarde. Trendurile pentru
anii următori sunt ascendente. 
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în urma căruia creştinismul a

devenit o religie favorizată, sperând
că sub un singur zeu va reuşi să
potolească şi să unească oamenii.
Acesta a înfiinţat şi o nouă capitală,
“Roma Secundă”, devenită cunoscută
sub numele de Constantinopol.
Ultimul împărat care va conduce
pentru o scurtă vreme întreg imperi-
ul a fost Theodosius I, 394 – 395. În
anul 380 a proclamat crestinismul
ortodox ca religie oficială, iar în 381
a fost ţinut la Constantinopol al
doilea sinod ecumenic. După anul
395, niciun împărat nu va mai con-
duce Imperiul Roman. Oficial, nu
erau două imperii, unul de Apus şi
unul de Răsărit, ci era un imperiu cu
doi împăraţi. În anul 410 vizigoţii
conduşi de Alaric au devastat Roma.
Imperiul de vest  a decăzut mai mult
în vremea lui Valentinian al III-lea
(423-455), continuând să piardă teri-
torii. Nu mai era cale de întoarcere,
indiferent ce s-ar fi făcut, iar
împăraţii romani ajunseseră nişte
marionete ale unor comandanţi ger-
manici. Romulus Augustulus a fost
înlăturat de la putere în anul 476 de
Odoacru, un comandant german din
armata romană, recunoscându-l în
schimb pe Zeno (474-491) ca
singurul împărat roman. Imperiul
roman din orient a trecut mai uşor
de pericolele barbare din secolul V.
Iustinian (527-565) a încercat chiar

să recucerească occidentul roman.
Romanii au recucerit Italia, dar
economia romană s-a prăbuşit din
pricina războaielor.
Putem afirma că prima cauză a
căderii Imperiului roman este
reprezentată de amenintarea
barbarilor, apoi întreţinerea curţii,
administraţia care a făcut să crească
cheltuielile Statului, apoi razboaiele
civile, anarhia, un guvern prea opre-
siv etc. Primele invazii barbare  au
avut ca şi consencinţă faptul că
Imperiul se putea apăra tot mai greu.
În plus, acest şoc uriaş a paralizat
comerţul, ceea ce a antrenat
depopularea satelor. Scăderea
comerţului a antrenat însă creşterea
impozitelor, pentru că statul avea
nevoie de foarte mulţi bani, ca şi
înainte, dacă nu chiar şi mai mulţi.
Dar, creşterea impozitelor a diminuat
veniturile persoanelor. În scopul de a
preveni orice formă de agitaţie, Statul
a distribuit sistematic hrană, bani şi
medicamente, făcând astfel să fie
suportat un nou efort din bugetul
imperial, care era deja greu. Numai
că Statul nu putea să facă faţă tutur-
or exigentelor care se ridicau în acele
momente cruciale.

Inflaţia monetară a zguduit
Imperiul roman. Moneda romană s-a
devalorizat constant, în pofida
încercărilor pe care le-a făcut
împăratul Constantin de a micşora
inflaţia. Pentru a evita deci o creştere
exacerbată a nivelului preţurilor,
Statul a recurs la impozite în natură,

în scopul să le poată oferi armatelor
sale. După Comodus, niciun alt
împarat nu a putut opri haosul mon-
etar, încât economia s-a aflat într-o
continuă cădere. Valoarea argintului
s-a diminuat din ce în ce mai mult.
Nici măcar edictele date de Diocleţian
şi Constantin nu au putut opri
deteriorarea economică a Imperiului.
Totuşi, economia nu este singura
cauză a căderii Romei.
Cândva, deşi era mare şi sclipitor,
oraşul devenise acum mai mult un
simbol. Declinul său a fost accelerat
când, în 324, împăratul Constantin a
decis să construiască o nouă capitală
imperială în Orient. În acelaşi timp,
tetrarhia pe care a instaurat-o
Diocleţian a fost falimentară. Dar o
altă cauză se datorează, fireşte,
războaielor civile. Statul a fost nevoit
să întretină o enormă birocraţie, în
loc de a se ocupa de ameninţarea tot
mai evidentă exercitată de barbari. În
acelaşi timp, guvernul roman a
devenit mai autocratic “ca niciodată”,
faţă de locuitorii săi. După moartea
lui Severus, în anul 352, Imperiul
roman a căzut într-o adevarată
anarhie.
Pe măsura ce timpul trecea, devenea
din ce în ce mai dificil de a le face
faţă barbarilor (în special celor de
origine germanică). În anul 376, câte-
va triburi germanice au amenintat
frontiera Dunării, urmate imediat de
altele. Vizigotii, suevii şi vandalii şi-au
edificat propriile regate în interiorul
Imperiului. Ceea ce nu au putut face

războaiele civile au reuşit barbarii.
Când barbarii au traversat Italia,
populaţia romană s-a arătat dezolată
şi femeile fugeau terorizate. Roma a
fost cucerită de vizigoţi în 410, apoi
de vandali în 455... Pentru mulţi,
căderea acestui uimitor imperiu a
reprezentat o enigmă. Declinul său nu
s-a datorat însă marilor invazii
barbare. Roma a fost măcinată, în
primul rând, din interiorul său. Deşi
Imperiul s-a prabusit, civilzaţia
romană a continuat. Barbarii au fost,
în parte, romanizaţi şi au acceptat
modul de viaţă roman. Să nu uităm
însă că doar partea occidentală a
Imperiului s-a prăbuşit, în timp ce
cealaltă a supravieţuit aproape o mie
de ani (până în 1453).
Când şi-au dat seama romanii că
imperiul lor a încetat să mai existe?
Poate în momentul în care ultimul
împarat a fost înlăturat de vandali,
sau poate când triburile barbare au
început să se plimbe libere prin
peninsulă. Poate fi şi momentul în
care romanii nu au mai vrut să
presteze serviciul militar şi nu au mai
vrut să îşi rişte viaţa pentru apărarea
cetăţii, preferând să  îi plătească pe
alţii să facă acel lucru. Sau poate că
a fost momentul în care Republica a
fost abolită şi cuvântul “împărat” a
căpătat valoare de lege. Oricare ar fi
momentul, concluzia este una
singură: unul din cele mai mari şi
strălucite imperii a dispărut, făcând
astfel loc unor secole de întuneric.
Nu putem să nu remarcăm semnele

declinului, sau apariţia unor legi noi,
copleşitoare prin numărul lor, ori
deciziile dedicate cenzurării spiritului
cetăţenesc şi susţinerii conducătorilor
plutocraţi ai actualei Europe şi
Americii de Nord. Disoluţia familiei,
dar şi sărăcia sunt fenomene
caracteristice unei civilizaţii în declin.
Toate statisticile arată că în ultimile
decenii Europa a decăzut puternic
economic, social, chiar şi din punctul
de vedere al sistemului său de valori.
În acelaşi timp însă, nu ne putem
compara cu Imperiul Roman. Căderea
lui a durat secole, a fost marcată de
scurte momente de revenire, de
lumină. “Mulţi cercetători apreciază
deznodământul unei asemenea situaţii
fie într-o prăbuşire – de tipul celei a
Romei – a actualei civilizaţii, fie în
realizarea unor mutaţii de tipul celor
din Europa Renaşterii, ale
Iluminismului, ale lui  << Liberté,
egalité, fraternité>>, şi mai apoi ale
Revoluţiilor industriale.(...) Avem
nevoie de educaţie, de învăţământ, de
cultură, de întreprinzători valoroşi şi
oneşti. Avem nevoie de conştiinţe
civice, de onestitate, de proiecte pe
măsură şi de voiţă publică-la nivel
naţinal, comunitar, global-, de a le
aplica.”  Emil Cioran spunea că “a
fost nevoie ca barbarii să distrugă
Imperiul roman pentru ca Europa să
se poată naşte.”

master. Diana POPeScu, ULBS

Evoluţia fondurilor publice IRS în Japonia în perioada 2000-2011, în mil. JPY

Sursa: Social Investment Forum Japan (2011). Review of Socially Responsible Investment in Japan

Evoluţia activelor deţinute de fonduri SRI în Europa în perioada 1999-2011, în milioane EUR
Sursa: Green, Social and Ethical Funds in Europe – 2011 Review, Vigeo

Evoluţia activelor deţinute de fonduri SRI în Canada, în perioada 2002-2010, în milioane CAD
Sursa: SIO, Canadian Socially Responsible Investment Review 2010. A comprehensive survey of socially

responsible investment in Canada, May 2011
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Era practic – am spune acum –

o prefaţă la „teza diviziunii muncii” a
lui Adam Smith. Dar şi o postprefaţă
la „teoria solidarităţii” a lui Leon
Bourgeois. De fapt, războiul – şi el
celebru – dintre Biblie şi Bursă se
terminase de ani buni. Cu victoria
ambelor părţi. „Făcutul banilor” din
activităţi – aproape deloc prin camătă
– era acceptat de Biblie. După cum
negustorii, comercianţii, bancherii
acceptaseră Biblia, se rugau în
biserici şi făceau danii însemnate
instituţiei bisericii. Aceasta avea
totuşi, nevoie şi de bani. Însăşi bis-
erica, biserica fusese, era, cel mai
adesea, un mare şi, tot adesea,
neînduplecat proprietar.
Un astfel de drum a continuat. Iată
secvenţe. Prin conceptul lor de
„ordine naturală” a lucrurilor, a
activităţilor, o ordine ce nu depindea
şi nu depinde de voinţa oamenilor,
nu a fost instaurată de ei, fiziocraţii,
cei care constituie o veritabilă şi
foarte însemnată şcoală de gândire
economică, apropie natura, divini-
tatea în acest sens, de uman, de
oamenii care lucrează. În opinia lor
se vădeşte ideea unui sistem
universal şi imuabil, voit de
Dumnezeu şi impus umanităţii.
Distanţa între un astfel de proiect de
ordine providenţială şi realitatea
socială arată – gândeau fiziocraţii –
că oamenii nu au înţeles şi nu
înţeleg bine o asemenea aşezare a
lucrurilor şi, ca atare, nu o aplică
bine. Economiştii, dar, în accepţie
fiziocrată, erau acei care trebuiau să
înveţe pe oameni aceste precepte. Nu
suntem, însă, deloc departe de
adevărurile pe care le recunoaştem
astăzi.

Mai departe, Adam Smith, de o
fidelitate deplină funcţionării societăţii
din perspectiva articulării necesităţilor
economice, umane. Din punctul său
de vedere, respectabil încă din capul
locului, oamenii, acţionând pentru
satisfacerea intereselor lor
individuale, desenează, prin efortul
(însumat) al fiecăruia şi fără să fie

conştienţi chiar, un proiect social
armonios şi articulat. A. Smith nu
este partizanul unei morale impuse,
ci al unei morale induse prin însăşi
lupta fiecărui individ pentru satisfac-
erea intereselor sale personale. Va
arăta în „Avuţia naţiunilor...”, că nu
de la bunăvoinţa măcelarului,
berarului sau brutarului aşteptăm
produsele de care avem nevoie, ci de
la conştientizarea faptului că însuşi
interesul lor personal îi incită să
facă, să obţină, să vândă produse de
calitate, care să satisfacă cerinţele
consumatorilor, neapărat să fie
cerute de aceştia, iar ei în schimb să
primească bani. Iată, dar, că actorii
jocului economic conceput de marele
economist englez, părintele liberalis-
mului economic, sunt doritori să-şi
satisfacă propriul lor interes. Astfel,
satisfac şi interesul de ansamblu,
social. Aşa „se învârte lumea”, de
unde „mâna invizibilă a interesului
personal care ghidează dezvoltarea”.
Rezultatul colectiv al acţiunii îl
depăşeşte pe fiecare. Însă, în
conştiinţa lor, neacţionând deloc în
favoarea interesului colectiv – care,
de fapt, ca atare, nici nu le reţinea
atenţia –, oamenii, producătorii,
negustorii  finalizează prin a-l servi.
De aici, satisfacerea interesului
individual al fiecăruia nu poate, în
timp, decât să favorizeze ansamblul
societăţii, socialul... Dar dacă nu-l
favorizează o bună perioadă,
generând nemulţumiri, sărăcii crunte,
explozii sociale? Dacă instituţii ale
pieţei – pentru că există,
funcţionează instituţii ale pieţei –
acţionează explicit sau implicit
împotriva socialului? Nu potrivit
legilor pieţei ca atare, ci potrivit unor
interese punctuale ce se ascund în
spatele pieţei? În acest sens, A.Smith
oferă răspunsuri mai timide,
întrezărindu-se, însă, imperativul
intervenţiilor instituţionale cu specific
social. Securitate naţională, poliţie,
justiţie, şcoală au nevoie de
finanţarea statului, afirmă Smith. O
afirmă de acord cu timpurile noastre,
în care cadru mai trebuie adăugate
sănătatea, cultura, socialul în general,
etc. Vin şi matematicienii, vine

cliometria – analize economice pe
intervale mari de timp utilizând un
instrumentar matematic adecvat –
care, potrivit unor rezultate, susţin
ideea după care economia trebuie să
se supună, „se supune, în context
egal, unor legi imuabile cărora
oamenii li se supun”. Într-un
asemenea cadru, intervenţia divină
este legitimată de înseşi ştiinţele
matematice.

Astfel de pasaje au introdus şi
introduc o dimensiune morală în
economie, în cadrul activităţilor
economice. Ea nu a înlocuit şi nu
înlocuieşte principiul profitului, dar,
desigur, îl completează, îl nuanţează,
vădind o aplecare nedisimulată către
profitul social. În acest cadru,
„dreapta” şi „stânga”, în fond, fac –
ar trebui să facă – front comun.

Rămân deosebiri esenţiale de
exemplu între A. Smith şi Marx, între
cei care au mers de-o parte sau de
alta. De multe ori, însă, diferenţele
sunt controversate. În general,
valoarea nu are cum să fie în muncă,
să-şi aibe izvorul în muncă, dacă nu
este recunoscută pe piaţă. Şi, tot în
general, ea nu are cum să fie
recunoscută pe piaţă dacă nu îşi are
izvorul într-o muncă de calitate.
Fireşte că în funcţie de situaţii
concrete, reţetele pot fi diferite.
Poate să fie vorba de stimularea
cererii sau de stimularea ofertei.
Toate au, însă, numitorul comun de
mai sus.

Dintr-un astfel de punct pot
începe contestaţii, discuţii, nuanţări.
Într-un număr recent din
„L'Expansion”, marele sociolog
francez Alain Touraine, autorul unei
recente cărţi „La Fin des societes”,
Editions du Seuil şi care deplânge
mai ales vidul pragmatic al actorilor
sociali, discută cu Pierre Larrouturou,
iniţiatorul colectivului de studii
socialiste „Roosevelt” şi autorul
împreună cu un politician celebru,
Michel Rocard, al volumului tot
recent „La gauche n'a plus droit a
l'erreur”, Editions Flamarion.
Întrebarea împrejurul căreia s-a
profilat dezbaterea ţine de faptul că
actuala criză – de ani buni – a
capitalismului nu neapărat ultraliber-
alist, cu tot cortegiul respectiv de
consecinţe, ar trebui să releve social-
democraţia ca spulberând în alegeri
şi în conştiinţa civică, în conştiinţa
oamenilor, partidele de dreapta. Or,
nu mereu s-a petrecut şi se petrece
astfel. De ce oare? Explicaţiile date
de către cei doi cercetători
menţionaţi au fost, sunt, desigur,
economice, dar de multe ori şi
politice. La cele din urmă, fără a le
neglija, fără a nu încerca să le
desluşim, să vedem ce se ascunde în
spatele lor, ne vom referi, totuşi, mai
puţin, le vom comenta mai puţin.
Vom pune, însă, accentul pe
substanţa economică a discuţiei. Să
vedem.

Iată căteva concluzii. În condiţiile

transformărilor din ultimii ani din
societate, ale informatizării şi
globalizării, în condiţiile actualei crize
economico-financiare mondiale, mai
toţi „actorii clasici” născuţi de
societatea industrială se sting încet –
încet, precum societatea industrială
însăşi, aşa cum era ea definită,
constituită în anii 1970 – 1980. Unul
din motive? De la debutul crizei de
acum, în 2008, nimic fundamental nu
a fost propus în Europa. Instituţiile
capitalismului industrial reglementate
odată de legi, precum şi o serie de
avansuri sociale au fost şi sunt
înlăturate. Ne aflăm în faţa unui vid
fără actori sociali corespunzători, fără
prea multe idei, fără acţiuni potrivite.
Adesea este propus un recul, este
propusă o „demodernizare”, care
înseamnă reculul consumului, al
producţiei, al progresului. În fapt,se
afirmă, lumea s-a schimbat şi „nu
mai ştim s-o citim”. Varianta mai
aproape de realitate este, totuşi, cea
potrivit căreia ne aflăm în faţa unei
crize majore a capitalismului
„dereglementat”, o criză ce poate fi
rezolvată printr-o doctrină „care
întârzie să se nască”, mai bine spus
care „întârzie să se consolideze”. În
fapt, dereglementările şi şomajul de
masă ce a rezultat astfel au
dezechilibrat complet împărţirea
valorii adăugate. După cifrele OCDE-
ului, cei 1% cei mai bogaţi nu mai
ştiu ce să facă cu bogăţia lor
imensă, în vreme ce 30% din
populaţie în general nu are din ce
trăi cât de cât demn. De unde între-
barea: „cum o societate de consum
poate trăi fără consum?” „În toate
ţările noastre dorim să reducem cos-
tul muncii în numele competitivităţii:
este o logică a unui dumping dintr-
o perspectivă economică, socială,
politică sinucigaşă”. Desigur, pot  fi
discutate o serie de lucruri, dar, prin
cele arătate, se vădesc câteva axe de
evoluţie de care trebuie ţinut seama.

Şi încă. În 1944, odată cu
acordurile de la Bretton Woods,
preşedintele american Franklin D.
Roosevelt a organizat Conferinţa de
la Philadelphia în cadrul căreia s-a

Dan POPeScu

Divinitatea, economia }i criza
Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine

Washington

F.D Roosevelt

Alain Touraine
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afirmat că în fiecare ţară, precum în
comerţul mondial, se impun respec-
tate reguli clare în materie de salariu
minimal, timp de muncă, în materie
de împărţire echilibrată a veniturilor
între salariaţi şi acţionari. Erau şi au
fost reglementări care nu au
împiedicat nici concurenţa, nici
inovarea, nici eficienţa. Ceea ce s-a
văzut. Au fost astfel treizeci de ani
de prosperitate fără crize majore. Nu
este suficient acum să le eliminăm,
să contestăm asemenea reglementări,
să avem o dezvoltare amplu
dereglementată. Ar trebui constituite
noi reglementări, ori reluate acestea,
cu aceleaşi efecte pozitive pentru
dezvoltare. Vorbim mereu de „ieşirea
din criză”. Doar vorbim, însă,
deoarece, F.M.I-ul, de exemplu,
afirmă că există adevărate bombe în
economia mondială. Că 900 de
miliarde de dolari creaţi de un an nu
au permis Statelor Unite să iasă din
criză. Că Germania a împărţit în două
previziunea sa de creştere. Că
Japonia admite că, în pofida unui
amplu plan de relansare economică,
consumul continuă să scadă. Când în
lume există mai multe miliarde de
oameni sub o „limită minimă”, chiar
indecentă, de sărăcie, etc.
„individualismul” şi „afacerismul” nu
sunt suficiente...

Avem de-a-face cu o criză
istorică, iar ieşirea din ea nu
presupune doar o simplă
reconstrucţie economică. Abordarea
reconstrucţiei de ansamblu trebuie
pornită din perspectiva globalizării
lumii. Apare necesară şi o politică
dirijată pe probleme cum sunt în
primul rând mediul, dar şi locuinţele,
energia, dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, o altă gestiune a
productivităţii, etc. De asemenea,
sunt importante iniţiativa
descentralizată şi încrederea. Iată,
dar, legătura, relaţia dintre ansamblu
şi detalii, dintr-o perspectivă globală.
Nu este vorba în nici un fel de prin-

cipii, de argumente care contrazic
divinitatea. Nu se vădesc argumente
serioase care ar împiedica aplicarea
lor. Cu atât mai necesară într-o
economie românească care, mai ales
în ultima vreme, se străduie din
răsputeri spre a progresa.

Noi apariţii editoriale

A aparut recent lucrarea “Studii de istorie

economică şi istoria gândirii economice”,
coordonator academician Iulian Văcărel,
volumul XV, editura Academiei Române.

În acest volum profesorul Dan Popescu

semnează 3 interesante studii(vezi sumar)

Adam Smith
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Regina Maria a României  - “mai
mult decât o femeie, mai mult

decât o regină” de Dr. Lia-
Alexandra Baltador in Nr. 402/ 15

noiembrie 2013
Afacerile electronice şi “WWW” –ul
la moment aniversar de Dr. Răzvan
Sorin Şerbu in Nr. 402/ 15 noiem-
brie 2013
20 de ani de la aderarea României la
Organizaţia Internaţională a
Francofoniei (OIF) de Dr. Dan-
Alexandru Popescu in Nr. 402/ 15
noiembrie 2013
Potentaţi / mizeri: fractură cu efecte
letale de Dan Popescu in Nr. 403/ 29
noiembrie 2013
Friedrich August von Hayek şi mon-
etarismul austriac (II) de Asistent
Univ. Dr. Alin Opreana in Nr. 403/ 29
noiembrie 2013
Secvenţe din istoria şi actualitatea
dictaturilor de Dan Popescu in Nr.
404/ 6 decembrie 2013
Lumea cu ochii pe piaţa de turism
din China de Virgil Nicula in Nr. 404/
6 decembrie 2013
Abordarea creşterii economice în
cadrul economiilor emergente de
Asistent Univ. Dr. Alin Opreana in
Nr. 404/ 6 decembrie 2013
Secvenţe din istoria şi actualitatea
dictaturilor de Dan Popescu in Nr.
405/ 13 decembrie 2013
De ce a căzut totuşi Roma? de
Master. Damaris Borza in Nr. 405/
13 decembrie 2013
Investiţiile responsabile social şi
implicarea socială a companiei (I) de
Dr. Lucian Belaşcu in Nr. 405/ 13
decembrie 2013

Puncte de vedere
Statul şi Biserica (I) de Prof. Dr.
Viorel Roman in Nr. 387/ 14 iunie
2013
Statul şi Biserica (II) de Prof. Dr.
Viorel Roman in Nr. 388/ 21 iunie
2013
Europa d-nei Markel de Prof. Dr.
Viorel Roman in Nr. 395/ 27
septembrie 2013
Uniunea Europeană sau Uniunea
Euroasiatică? (I) de Prof. Univ. Dr.
Hab. Sergiu Chircă in Nr. 396/ 4
octombrie 2013
Uniunea Europeană sau Uniunea
Euroasiatică? (II) de Prof. Univ. Dr.
Hab. Sergiu Chircă in Nr. 397/ 11
octombrie 2013
Uniunea Europeană sau Uniunea
Euroasiatică? (III) de Prof. Univ. Dr.
Hab. Sergiu Chircă in Nr. 398/ 18

octombrie 2013
Uniunea Europeană sau Uniunea
Euroasiatică? (IV) de Prof. Univ. Dr.
Hab. Sergiu Chircă in Nr. 399/ 25
octombrie 2013
Probleme ale formării omului
european de Master. Alexandru
Ştefan Turcu in Nr. 399/ 25
octombrie 2013
Omul european de Master. Maria-
Delia Tocitu in Nr. 399/ 25
octombrie 2013
Probleme ale formării omului
european de Master. Daniel Tăbârcă
in Nr. 400/ 1 noiembrie 2013
Probleme în formarea omului
european de Master. Ana Steluţa
Cîndroi in Nr. 400/ 1 noiembrie 2013
Republica Moldova la porţile UE de
Master. Maria-Delia Tocitu in Nr.
400/ 1 noiembrie 2013
Uniunea Europeană sau Uniunea
Euroasiatică? (V) de Prof. Univ. Dr.
Hab. Sergiu Chircă in Nr. 400/ 1
noiembrie 2013
America, ţara tuturor premiilor
Nobel?! de Master. Diana Cerceiu in
Nr. 401/ 1 noiembrie 2013
Acordarea Premiilor Nobel în
economie –argumente pro şi contra
de Master. Simona Băcăran in Nr.
401/ 1 noiembrie 2013
Căderea Romei şi decăderea actualei
noastre civilizaţii – un proces repeti-
tiv? de Master. Ioana Andreea
Cinezan in Nr. 402/ 15 noiembrie
2013
Căderea Imperiului Roman de
Master. Gabriela-Mihaela Cătană in
Nr. 402/ 15 noiembrie 2013
Căderea Romei şi decăderea actualei
noastre civilizaţii – un proces
repetitiv? de Master. Răzvan Bacy in
Nr. 403/ 29 noiembrie 2013
Cauzele care au generat căderea
Romei şi care subminează civilizaţia
noastră de Master. Ionela Mădălina
Iagăru in Nr. 403/ 29 noiembrie
2013
Primul Război Mondial şi posibilele
efecte economice ale acestuia de
Master. Damaris Borza in Nr. 403/
29 noiembrie 2013
11 noiembrie 1918. Armistiţiul de
Master. Iosif Cristian Vlad in Nr.
404/ 6 decembrie 2013
Potentaţi / mizeri: fractură cu efecte
letale de Master. Ştefan Rotaru in Nr.
404/ 6 decembrie 2013

Arta
În memoriam, Petru-Ovidiu
Dumbrăveanu in Nr. 392/ 6

septembrie 2013

Cercetare
Abordări contrare şi consideraţii crit-
ice la adresa teoriei lui Keynes de
Asistent Univ. Dr. Alin Opreana in
Nr. 383/ 17 mai 2013

Concepte de politica si guvernare
Incursiuni în universul lui Platon şi
Aristotel de Studentă Raluca Andreea
Boboc in Nr. 404/ 6 decembrie 2013
Incursiuni în universul lui Platon şi
Aristotel de Studentă Raluca Andreea
Boboc in Nr. 405/ 13 decembrie
2013

Corespondenţe din Germania
Antioccidentalism de Prof. Dr. Viorel
Roman in Nr. 382/ 10 mai 2013
Germanizarea Europei de Prof. Dr.
Viorel Roman in Nr. 382/ 10 mai
2013

Dosar ”Euroeconomia secolului XXI”
Mişcarea populaţiei: model şi anti-
model de Dan Popescu in Nr. 391/
2 septembrie 2013
Structuri medievale: privilegiaţi şi
”mizerabili”? – timpuri controversate

- de Dan Popescu in Nr. 391/ 2
septembrie 2013
Mişcarea i fluxurile migratorii de
populaţie în spaţiul central şi est-
european. Efecte, perspective pentru
dezvoltare. Spre o lume globală
(1800 – 2020) de Dan Popescu in
Nr. 391/ 2 septembrie 2013
Căutarea profitului şi socialul: cate-
gorii compatibile de Dan Popescu in
Nr. 391/ 2 septembrie 2013

Economia ”curată”
Avem nevoie de audit intern, control
intern sau coaching? de Lector Univ.
Dr. Daniela Petraşcu in Nr. 390/ 12
iulie 2013

Educaţie şi învăţământul pentru for-
marea omului european
”Enseigner a I`europѐenne” de Prof.
Dr. H.C. Valeriu Ioan-Franc in Nr.
398/ 18 octombrie 2013
Lovituri cu efecte grave de Dan
Popescu in Nr. 398/ 18 octombrie
2013

Eroul de la Binţinţi
Aurel Vlaicu. Aviatorul – erou de la
Binţinţi 100 de ani de la ultimul şi
tragicul zbor (I) de Prof. Univ. Dr.
Elena Macavei in Nr. 396/ 4
octombrie 2013
Aurel Vlaicu. Aviatorul – erou de la
Binţinţi 100 de ani de la ultimul şi
tragicul zbor (II) de Prof. Univ. Dr.
Elena Macavei in Nr. 397/ 11
octombrie 2013

Istoria actualităţii şi actualitatea
istoriei
Alungarea hughenoţilor... (I) de Dan
Popescu in Nr. 393/ 13 septembrie
2013
Franţa intereselor economice din
vremea şi de după revocarea
Edictului de la Nantes. Toleranţă şi
intoleranţă alungarea hughenoţilor...
(II) de Dan Popescu in Nr. 395/ 27
septembrie 2013

Istorie economică
Economistul, omul dr. Avram Rosen
şi mediul său profesional de Dan
Popescu in Nr. 394/ 20 septembrie
2013
Familia Cioranu, Răşinarul şi Banca
Naţională de Nicolae Dădârlat in Nr.
403/ 29 noiembrie 2013

Lecturi incitante
Dan Popescu Criza indecentă de

Conf. Univ. Dr. Dorel Morindau in
Nr. 375/ 01 martie 2013

Opinii
Educaţie în era digitală – opinii - de
Dr. Răzvan Sorin Şerbu in Nr. 392/
6 septembrie 2013
Educaţie în era digitală (II) – opinii -
de Dr. Răzvan Sorin Şerbu in Nr.
393/ 13 septembrie 2013
Pieţele financiare în contextul
globalizării de Master. Patricia Deac
in Nr. 405/ 13 decembrie 2013
Pieţele financiare în contextul
globalizării (I) de Master. Maria-Delia
Tocitu in Nr. 405/ 13 decembrie
2013

Printre “scilla” şi “caribda”....

“Roşia Montană”: de la dezbateri
spre soluţii de Dan Popescu in Nr.
393/ 13 septembrie 2013
“Roşia Montană”: de la dezbateri
spre soluţii (II) de Dan Popescu in
Nr. 394/ 20 septembrie 2013

Remember
„Liberalul”, 6 ianuarie 1990 – istoria
reapariţiei după  43 de ani -   de
Dan Popescu in Nr. 372/ 25 ianuar-
ie 2013

Social
Erotismul interesat şi reuşita socială
de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei in
Nr. 400/ 1 noiembrie 2013
Erotismul interesat şi reuşita socială
(II) de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei
in Nr. 401/ 1 noiembrie 2013
Erotismul interesat şi reuşita socială
(III) de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei
in Nr. 402/ 15 noiembrie 2013
Erotismul interesat şi reuşita socială
(IV) de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei
in Nr. 403/ 29 noiembrie 2013
Erotismul interesat şi reuşita socială
(V) de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei
in Nr. 404/ 6 decembrie 2013
Erotismul interesat şi reuşita socială
(V) de Prof. Univ. Dr. Elena Macavei
in Nr. 405/ 13 decembrie 2013

Turism
Strategia UE 2020 (Lisabona) – un
nou cadru politic pentru turismul
european sau Europa 2020 – strate-
gia UE pentru promovarea unei
creşteri inteligente, durabile şi
incluzive în domeniul turismului de
Dr. Virgil Nicula in Nr. 378/ 22 mar-
tie 2013
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compania. Suveranului însă îi plăceau
firea ei, dezinvoltura cu care îşi purta
hainele somptuoase şi bijuteriile, rafi-
namentul cu care amenaja
interioarele şi era primit în Micul
Trianon din parcul Versailles,
construcţie comandată de doamna de
Pompadour căreia i-a succedat ca
poziţie de curtezană. Simpatizanţii ei
apreciau naturaleţea, jovialitatea şi
intenţia de a răspunde solicitudinii
altora. 

În aprilie 1774, suveranul s-a
îmbolnăvit de variolă şi, sub
presiunea apropiaţilor, i-a cerut
contesei du Barry să părăsească
palatul. Şi-a chemat confesorul să se
spovedească spre a i se ierta
păcatele, după care a intrat în lumea
umbrelor. Succesorul, Ludovic al
XVI-lea (1774-1792) şi Maria
Antoaneta au exilat-o pe contesă la o
mânăstire unde au căutat-o creditorii
să-şi achită datoriile. Cu îngăduinţa
familiei regale, contesa a părăsit
mânăstirea şi a trăit departe de
Curtea regală, în compania diferiţilor
amanţi, în castelul Louveciennes, a
hoţilor, fapt ce a expus-o pe contesa
ce plecase în Anglia să-şi recupereze
bijuteriile. Nu a reuşit, în schimb,
autorităţile franceze au acuzat-o de
imoralitate, de vina de a fi adeptă a
regalităţii (izbucnise revoluţia în
1789). Contesa du Barry a fost
acuzată că a găzduit regalişti în
castelul ei, i s-au imputat relaţii cu
o ţară inamică, cu Anglia, iar în 1793
a fost adusă pe eşafod unde a
implorat graţierea, dar a fost
ghilotinată. 
Acelaşi destin de condamnare la

moarte prin ghilotinare l-au avut şi
Ludovic al XVI-lea şi Maria
Antoaneta.

ROSE THÉRÈSE CABARRUS
TALLIEN (1776 - 1836) 
Născută la Madrid, ROSE THÉRÈSE

CABARRUS a venit cu familia în
Franţa, la Bordeaux, în pragul vârstei
adolescentine. La 14 ani promitea să
devină o fată frumoasă; era brunetă,
avea faţa albă, ochi negri. Pe măsură
ce creştea, devenea tot mai
provocatoare. Foarte tânără fiind, s-a
căsătorit cu Jean-Jacques Devin din
domeniul Fontenay, ea devenind
marchiza de Fontenay. Frumoasa
doamnă a frecventat saloanele
timpului în care străluceau prin spirit
personalităţi culturale şi politice:
D’Alembert, Condillac, Condorcet,
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, lid-
eri iacobini: Jean-Paul Marat (1743-
1793), preşedinte al Clubului
Iacobinilor, asasinat de Charlotte
Corday, Paul Barrat (1755-1829),
membru al Convenţiei şi al
Directoratului, unul dintre
organizatorii contrarevoluţiei din 9
Thermidor, 27 iulie 1794. Thérèse şi-
a creat propriul salon, loc de
întâlnire a celebrităţilor timpului şi a
persoanelor mondene. 
În timpul revoluţiei, marcată de

căderea Bastiliei, Rose Thérèse,
marchiza de Fontenay a devenit
„cetăţeanca Fontenay”. Parizienii
trăiau sentimente amestecate de
exaltare, furie şi frică, ghilotina
(inventată de dr. Guillotin) a fost
inaugurată în 1792. Eroii erau purtaţi
pe braţe, unii dintre ei au fost
devoraţi de revoluţie şi au murit
ghilotinaţi. Teroarea s-a instalat.

Parisul a fost jefuit, garda elveţiană
ce apăra Tuileries a fost măcelărită.
Regele şi regina au fost arestaţi şi,
ulterior, ghilotinaţi, după procese fur-
tunoase. Femeile, „Prietenele
Constituţiei” au fost foarte active şi
s-au antrenat în actele de violenţă ale
revoluţiei. Vinovaţi şi gratuit
suspectaţi, multe persoane, bărbaţi şi
femei, au fost arestate şi ghilotinate. 
Din această mulţime a făcut parte şi
Rose Thérèse ce a avut însă norocul
să fie eliberată la intervenţiile lui
Jean Lambert Tallien, devenit
comisar revoluţionar ce s-a implicat
în masacrele din 1792. Eliberată,
Rose Thérèse a fost înflăcărată de
atmosfera revoluţionară, a ţinut dis-
cursuri, unul fiind (sic !) pe tema
educaţiei, rostit în Adunarea
Naţională. Auditoriul a remarcat nu
atât structura discursului, cât ţinuta
ei excentrică de amazoană. 
După tăvălugul terorii, Parisul se

răsfăţa în petreceri şi dezmăţ.
Thérèse ce, între timp se căsătorise
cu comisarul Jean Lambert Tallien şi
devenise doamna Tallien, dădea tonul
modei în saloanele pariziene şi în
propriul salon prin vestimentaţie şi
bijuterii. Vedetele salonului erau cei
ce au luptat contra lui Robespierre.
Saloanele erau populate de femei –
celebrităţi ale timpului – una dintre
acestea era contesa Beauharnais,
viitoarea împărăteasă a Franţei,
Joséphine, care era şi naşa ei de
botez. În saloane doamna Tallien îşi
recruta amanţii, unul dintre cei mai
constanţi fiind bancherul Ouvrard, cel
ce îi subvenţiona petrecerile şi fan-
teziile. În salonul lui Paul Barras a
cunoscut multe persoane, printre
care şi pe tânărul locotenent corsi-
can Napoleon Bonaparte. Excentrică
şi frivolă, doamna Tallien mergea la
teatru costumată în zeiţa Diana, zeiţa
vânătorii. Era supranumită „frumoasa
ateniană”, şi în timpul revoluţiei,
„Notre Dame Thermidor”. 
Thérèse a avut faima de a fi avut

numeroşi amanţi de ai căror bani şi
influenţe profita, faima de a da
naştere copiilor în afara căsătoriei.
Jean Lambert Tallien, scandalizat de
viaţa soţiei lui, a divorţat, în 1802, şi
Thérèse s-a mutat în casa dăruită
cândva de Paul Barras, unul dintre
celebrii ei amanţi. Ea a redevenit
Cabarrus. Deşi se bucura de
popularitate, era afectată de faptul că
nu avea acces la Tuileries, cel care
se opunea, pentru că o dispreţuia,
era Napoleon. Argumentul era: „faima
de a fi avut trei soţi şi copii de la
toată lumea”. Joséphine nu a reuşit
să-l înduplece pe imperialul ei soţ să
o agreeze pe doamna Tallien, ea însă
o primea pe ascuns (era naşa ei). În
salonul doamnei de Staël, scriitoare
de talent şi adversară a lui Napoleon,
Thérèse l-a cunoscut pe Joseph
Riquet de Caraman cu care s-a
căsătorit în anul 1805, a devenit
prinţesă de Chimay, a născut al
şaptelea şi al optulea copil. 

După Restauraţia Bourbonilor,
Thérèse, încă întreţinuta bancherului
Ouvrard, a sperat că va avea acces
la Tuileries dar, n-a fost să fie aşa.
A plecat cu soţul ei în Olanda unde
acesta a devenit şambelan al regelui.
Nici în acest mediu regal ea nu a
avut acces la Curtea regală, trăind o
altă dezamăgire. Bolnavă, la 60 de
ani, s-a stins, la castelul Chimay, cu
eticheta de „vestală a modei şi a
patului” şi cu aceea de „democrată
care s-a culcat cu mulţi, cu cine a
fost nevoie”.

Erotismul...                         Sumar 2013

SUmaR eUROecOnOmia XXi -2013

prof. univ. dr. Elena Macavei
Strategia UE 2020 (Lisabona) – un nou cadru politic pentru turismul european sau Europa 2020 – strategia UE
pentru promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive în domeniul turismului (II) de Dr. Virgil Nicula in
Nr. 379/ 5 aprilie 2013
Maroc: Turism de dragul soarelui sau turism cultural? de Dr. Dan-Alexandru Popescu in Nr. 381/ 19 aprilie 2013
Turismul – factor cheie în actualele/viitoarele regiuni de dezvoltare ale României (I) de Virgil Nicula in Nr. 388/
21 iunie 2013
Turismul în vremuri de criză de Virgil Nicula in Nr. 393/ 13 septembrie 2013
Turismul în vremuri de criză de Virgil Nicula in Nr. 399/ 25 octombrie 2013

Solilocvii de duminică
Arta păcălelii (II) Tratat de sinis-tracologie de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu  in Nr. 372/ 25 ianuarie 2013
Miracolul Eminescian de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 373/ 01 februarie 2013
Miracolul Eminescian (II) de Petru-Ovidu Dumbrăveanu in Nr. 374/ 08 februarie 2013
Expoziţie jubiliară de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 375/ 01 martie 2013
Civitas Mediensis de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 376/ 08 martie 2013
Civitas Mediensis (II) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 377/ 15 martie 2013
Civitas Mediensis (III) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 378/ 22 martie 2013
Civitas Mediensis (IV) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 379/ 5 aprilie 2013
Civitas Mediensis (V) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 380/ 12 aprilie 2013
Civitas Mediensis (VI) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 381/ 19 aprilie 2013
Civitas Mediensis (VII) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 382/ 10 mai 2013
Civitas Mediensis (VIII) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 383/ 17 mai 2013
Civitas Mediensis (IX) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 384/ 24 mai 2013
Civitas Mediensis (X) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 385/ 31 mai 2013
Civitas Mediensis (XI) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 386/ 07 iunie 2013
Salonul de vară al artiştilor plastici din cadrul Filialei Sibiul a Uniunii Artiştilor Plastici din România de Petru-
Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 387/ 14 iunie 2013
Salonul de vară al U.A.P. Sibiu (II) Câteva criterii de evaluare. Accesibilitatea  de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in
Nr. 388/ 21 iunie 2013
Colecţii şi colecţionari  de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 389/ 5 iulie 2013
Colecţii şi colecţionari (II) de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 390/ 12 iulie 2013
Arta tiparului de Petru-Ovidiu Dumbrăveanu in Nr. 391/ 2 septembrie 2013

J.M. KEYNES
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Cum afirmarea era posibilă prin

frecventarea saloanelor pariziene,
doamna d’Etiolle a ajuns în aceste
medii cu strălucite prezenţe politice
şi artistice. Aşa i-a cunoscut pe:
Fontenelle, Montesquieu, Marivaux,
Diderot, D’Alembert, Helvétius,
Buffon, Voltaire care o slăvea în
versuri şi mulţi alţii. Cu talent şi
sensibilitate actoricească, Reinette i-a
încântat pe cei ce frecventau
saloanele cu aptitudinea de actriţă şi
cu aceea de regizoare când monta
piese de teatru. S-a hotărât să
părăsească scena şi să se ocupe de
lucruri „mai serioase”, printre care
să-l cucerească pe rege. Făcea în aşa
fel încât să-i iasă în cale, ori
îmbrăcată în roz şi în caleaşcă
albastră, ori îmbrăcată în albastru şi
în caleaşcă roz. Favorita regelui
Ludovic al XV-lea era, atunci,
doamna de Châteauroux.
Nu se ştie în ce împrejurări, prob-

abil la un bal, Reinette s-a întâlnit
faţă în faţă cu suveranul Franţei,
impresiile au fost devastatoare pentru
cei doi şi în special pentru
îndrăgostita doamnă d’Etiolle. Când
soţul, plecat pentru afaceri, s-a
întors, după un timp, Reinette
plecase. A divorţat de soţ, a venit la
Curtea regelui Franţei unde a uimit
asistenţa cu rafinamentul respectării
etichetei pe care şi-o însuşise parţial
la castelul ei. La scurt timp, Reinette
a primit titlul de marchiză şi dome-
niul Pompadour. A devenit celebra
marchiză de Pompadour. 
Aproape 20 de ani marchiza de

Pompadour s-a aflat în atenţia şi în
graţiile regelui Ludovic al XV-lea. Era
deopotrivă admirată şi invidiată
pentru inteligenţă, simţ artistic, pen-
tru gusturile estetice rafinate, pentru
toaletele somptuoase, pentru talentul
de a amenaja interioare, de a alege
mobilierul şi obiectele de decor,
pentru fastuoasele serbări organizate
în cinstea suveranului, pentru me -
cenatul ei artistic, pentru iniţiativele
economice, pentru influenţa pe care

o exercita asupra suveranului. 
Era acuzată că risipeşte visteria

regală cu mobilele, obiectele pre -
ţioase din interioarele regale,
toaletele şi bijuteriile ei. Marchiza de
Pompadour a avut şi preocupări
pragmatice: a tranzacţionat imobiluri,
a intervenit pentru perfecţionarea
tehnicilor de prelucrare şi decorare a
porţelanului de la Vincennes pentru a
concura cu porţelanul de Meissen, a
transferat fabrica la Sèvres, a creat
„rozul de Sèvres” al porţelanului à la
Pompadour şi alte elemente decora-
tive speciale, rafinate. Dorind s-o
întreacă pe doamna de Maintenon
care înfiinţase centrul de educaţie
pentru fete de la Saint-Cyr, a înfiinţat
şi ea Ecole Royale Militaire pentru
educarea tinerilor militari.
Încrederea pe care o avea suveranul
Franţei în ea s-a manifestat în special
prin acordarea unor atribuţii de
consilier şi de ministru. Ea acorda
audienţe, primea ambasadori şi
reprezentanţi nobiliari, îşi exprima
părerea cu privire la numirea ori
demiterea miniştrilor şi altor demni-
tari, lua parte la întocmirea unor acte
diplomatice, îl sfătuia pe rege şi în
probleme militare, de aceea
insuccesele lui erau puse şi pe
seama ei. În privinţa relaţiilor de
intimitate, marchiza nu excela, cu
toate că folosea afrodisiace, frigidi-
tatea de care vorbesc unii nu s-a
atenuat iar bolile ginecologice o
împiedicau să fie foarte activă din
acest punct de vedere. Compensa
însă cu alte atracţii şi servicii oferite
suveranului pentru a se menţine în
sfera preferinţelor regelui Ludovic al
XV-lea. Mai mult, discret îi furniza
tinere fete educate în celebrul Parc
cu cerbi, după gurile rele, un bordel
regal, unde se derulau întâlniri
rafinate dar şi orgii. Tot discret
supraveghea amantele de ocazie ale
regelui, „petites maîtresses”, ea fiind
„maîtresse en titre”.
Marchiza de Pompadour a fost

extrem de afectată de atentatul efec-
tuat de un fanatic asupra regelui ce
a suferit o plagă prin înjunghiere şi
care l-a speriat pe suveran aşa de

mult, încât a vrut să fie spovedit, a
cerut iertare familiei pentru viaţa
uşuratică, i-a predat însemnele regale
Delfinului şi a căzut, pentru scurt
timp, într-o stare de depresie. Del -
finul a profitat şi i-a cerut marchizei
să părăsească Versailles-ul. Experi -
mentata metresă a rezistat presiunilor
Delfinului şi altor detractori, regele
şi-a revenit şi i-a demis pe cei care
au pus la cale persecutarea favoritei sale. 

Marchiza de Pompadour, ce
figurează ca una dintre cele mai cele-
bre metrese regale, despre care
Sainte Beuve scria că este „ultima
dintre metresele unui rege demnă de
acest nume din istoria Franţei şi cea
mai strălucitoare”, era bolnavă de
tuberculoză, a murit la Versailles, în
15 aprilie 1764, probabil de cancer
pulmonar. Profund afectat şi îndur-
erat, torturat de regrete, regele a
urmărit de la fereastră cortegiul care
o conducea pe marchiza de
Pompadour pe ultimul drum, pe o
ploaie torenţială. Au fost şi răutăcioşi
cinici care i-au caracterizat existenţa
astfel în zicala: „A fost 20 de ani
virgină, opt ani târfă şi 10 ani
codoaşă”. 

DOAMNA DU BARRY (1743 - 1793)
O bucătăreasă frumoasă şi cu nuri

din casa unor bancheri a născut o
fetiţă dintr-o relaţie cu un călugăr,
fetiţa s-a numit, după mamă,
JEANNE BÉCU ce va deveni, în
condiţii dubioase, doamna contesă
DU BARRY. Fetiţa a crescut câţiva
ani în preajma mamei care-şi
completa veniturile din relaţii multiple
cu bărbaţii. O cunoştinţă a mamei a
încredinţat-o pe copila Jeanne unei
mânăstiri unde şi-a cizelat
exprimarea, a învăţat literatură, şi-a
însuşit deprinderi de comportare. La
18 ani tânăra a avut diferite ocupaţii:
servitoare, vânzătoare într-un
magazin de modă, ajutoare de
coafeză. Îşi dorea să ajungă într-o
poziţie socială care să-i permită o
viaţă lipsită de griji, cu haine
frumoase şi bijuterii. Un timp a stat
în bordel, era cunoscută cu numele
„madame Ange”. 

Frumuseţea, silueta zveltă şi firea
veselă, simpatică, comunicativă au
propulsat-o pe Jeanne Bécu în relaţii
erotice cu diferiţi bărbaţi. Spre
„norocul” ei, l-a întâlnit pe contele
Jean-Baptiste du Barry, avocat de
meserie, autoritar şi om de relaţii
care, după ce i-a devenit amant, în
1764, la 21 de ani, s-a străduit s-o
pregătească să devină amanta
experimentată a unor oameni avuţi,
el având rol de proxenet. Intenţiile
contelui erau îndreptate spre
favorizarea intrării tinerei Jeanne în
anturajul regelui Ludovic al XV-lea
(1715-1774), dar originea modestă o
împiedica să ajungă la Curtea suver-
anului.
Contele du Barry, amantul ei, era

căsătorit oficial şi i-a plasat-o pe
Jeanne fratelui său, Guillaume, sărac
material şi cu duhul, dar a dobândit
titlul de contesă du Barry, ceea ce i-

a facilitat accesul la Curtea regelui
Ludovic al XV-lea şi, în 1769, a
devenit, pentru şase ani, amanta
oficială a regelui. Norocoasa contesă
participa la audienţe, la spectacole, la
dineuri, intermedia numiri ori
destituiri de demnitari, îl însoţea pe
suveran la vânătoare, se amesteca în
schimbarea şi numirea miniştrilor şi
altor demnitari. Unii o agreau, o
răsfăţau, alţii o detestau pentru
originea modestă şi pentru viaţa
libertină, pentru luxul ostentativ,
pentru influenţa mare pe care o avea
asupra suveranului. 
Frecvente comentarii denigratoare

veneau, de exemplu, din partea lui
Voltaire. Surorile regelui se soli-
darizau în a o denigra pe doamna du
Barry în faţa Mariei Antoaneta,
viitoarea soţie a regelui Ludovic al
XVI-lea şi regină care, un timp, i-a
respins...
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