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 “Mai bine să nu ştim
nimic, decât să ştim multe

lucruri pe jumătate.”

Friedrich NIETZSCHE

DESPRE SURSELE
CUNOAªTERII ÎN

ACCEPÞIUNEA LUI POPPER

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa: https://infosibiu.eu/economie/
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"Blockchain"-ul
conduce lumea

digitalã în a doua
jumãtate a tablei de ºah

Dan POPESCU

Punctul pe Europa

"Principiul...
de a nu avea

principii" - o axiomã?

continuare în pag. 2,7
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Problematica referitoare la sursele
cunoaşterii a făcut obiectul filosofiei încă
din antichitate, regăsită la Socrate,
Aristotel, Platon, Xenofan, Pitagora,
Permenide etc., dar primele studii
riguroase referitoare la aceasta le regăsim
odată cu naşterea ştiinţei moderne la
Bacon, Berkeley, Locke, Hume, Mill,
Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant. În fapt,

În cele ce urmeazã vom face câteva precizãri cu privire
la sursele cunoaºterii în accepþiunea lui Karl Popper.

problematica surselor cunoaşterii poate fi
exprimată prin intermediul a două abordări
consacrate în perioada iluministă şi care
persistă în cea mai mare parte şi astăzi.
Este vorba despre disputa dintre şcoala
de filosofie britanică şi cea continentală, o
dispută dintre empirismul clasic ş i
raţionalismul clasic.

Reţelele de guvernare "Blockchain" devin esenţiale pentru administrarea resurselor
globale. Dar ele au nevoie de o atenţie specială pentru a-şi îndeplini misiunea! Dacă tot
există această oportunitate formidabilă de a integra soluţia Blockchain în viaţa noastră, ar
trebui să oferim o atenţie pe măsură pericolelor semnificative ce vin împreună cu aceasta,
de la probabilitatea de a genera accidente financiare catastrofale pe noua autostradă
creată de cryptomonede pană chiar la accidentele şi blocajele rutiere în noua infrastructură
a autostrăzilor tangibile, inteligente, străbătute de super- maşini ce se conduc singure.

- din trecut spre viitorul economic -
Cartierul Latin, Paris

"Nimeni nu e atât de alb ca sã nu fie niþel ºi negru"   Marin Preda

continuare în pag. 4,5,6,8
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Pandemia

Socializarea în derivã.
Reveniri improbabile

 “Nu specia cea mai puternicã supravieþuieºte, nici
cea mai inteligentã, ci aceea care se adapteazã cel
mai bine la schimbãri.”                     Charles DarwinPaula COTARCEA

continuare în pag. 8
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 Poate lucrurile ar
 arãta altfel dacã
 arhitectul acestor
 structuri digitale
ar fi obligat sã-ºi

 asume ºi el
riscurile împreunã

 cu participanþii
ºi atunci ar fi mult

 mai atent la
 consecinþe ºi la

 posibilele dezastre
ce pot sã aparã

odatã cu aceastã
 construcþie.

Un exemplu magistral

în acest sens este readus din
istorie, de renumitul Nassim
Taleb, când abordează asimetria
între recompense şi pedeapsă
sau mai bine spus transferul
fragil ităţ i i  între indivizi.
Politicianul american Ralph
Nader are o regulă simplă:
oamenii care votează pentru
război trebuie să aibă cel puţin
un descendent (copil sau nepot)
expus în luptă. Pentru romani,
lucrurile erau la fel de evidente,
astfel inginerii care proiectau
poduri aveau obligaţ ia să
petreacă timp sub podul pe care
l-au construit când era probat.
Englezii au mers mai departe
pornind de la aceasta şi a decis
ca întreaga familie a inginerilor
implicaţi să petreacă timp sub
pod în timpul utilizării după ce a
fost construit. Pentru Taleb,
fiecare creator de opinii trebuie
să aibă "pielea în joc" în cazul
unui prejudiciu cauzat de
încrederea în afirmaţ i i le,
previziunile, informaţiile sau
opiniile sale. Mai mult, oricine

oferă pieţei o prognoza sau o
analiză economică trebuie să
aibă ceva de pierdut din asta,
având în vedere că alţii se
bazează pe aceste prognoze şi
previziuni.

Tot ce se întâmplă acum în
piaţa criptomonedelor este
cauzat de aceste prognoze şi
previziuni ale unuia sau altuia ce
nu fac altceva decât să inducă
asumarea unor riscuri fără
precedent. Aceste afirmaţii şi
previziuni sunt catalogate de
Nassim Taleb ca extrem de
toxice, mult mai toxice pentru
noi decât orice altă formă de
poluare umană. De exemplu
creatorul şi dezvotatorul Bitcoin,
Satoshi Nakamoto, nu este nici
măcar cunoscut, este numele
folosit de persoana sau per-
soanele pseudonime presupuse
care au dezvoltat bitcoin, au
scris cartea albă bitcoin şi au
creat şi condus implementarea
de referinţă originală a bitcoin.
Alte criptomonede care s-au
născut şi au şi dispărut între
timp nu au adus urmări pe
măsură creatori lor lor, iar
exemplele de inginerii financiare
sunt fără sfârşit.

Don Tapscott surprinde
maiestruos această nevoie de
principii şi legi pentru noua
infrastructură digitală, pentru a
putea accelera transformarea
umană şi a o sincroniza cu
accelerarea inovaţiei tehnologice
fără mari perturbări şi riscuri.

Un fenomen prezent

foarte vehiculat în ultimele zile
este despre "token-urile nefun-
gibile" (NFT-uri sau cum li se mai
spune jetoane nefungibile).
Acesta este cel mai recent
fenomen de Blockchain care
este imposibil de ignorat pentru
aceste vremuri. În ciuda faptului
că el există în piaţă din 2015

când primele NFT-uri bazate pe
Ethereum au fost lansate ca
parte a proiectului Etheria,
versiunea 1.1, în 29 octombrie
2015. Au fost prezentate la una
dintre cele mai mari conferinte
a hackarilor(DEVCON1), prima
conferinţă publică completă a
Fundaţiei Ethereum, de către
Etheria creatorul Cyrus
Adkisson pe 13 noiembrie la
Londra. Etheria este o hartă de
peste 1.000 de plăci hexagonale
cumpărabile şi comercializabile
pe care se pot construi structuri
mici cu piese asemănătoare
Lego. Pentru a facilita tran-
zacţionarea, contractul permite
proprietarilor de astfel de piese
să "seteze proprietatea" figurii
obţinute într-un cont nou îm-
preună cu o serie de
caracteristici.

În timp ce proiectul Etheria a
fost remarcat mai mult de către
comunitatea de dezvoltatori la

lansarea sa, majoritatea plăcilor
au rămas necumpărate mai mult
de 5 ani, până în 2021, când un
interes puternic pentru NFT-uri
a început o căutare la nivel
comunitar pentru acestea. La 13
martie 2021, celelalte 359 de
"plăci" ale contractului oficial
Etheria 1.2 au fost achiziţionate
din Blockchain. A doua zi,
căutarea a condus cumpărătorii
la o versiune anterioară 1.1
nepublicată şi abandonată, iar
toate cele 409 de plăci rămase
acolo au fost, de asemenea,
achiziţionate de cumpărători,
speculând că reprezintă "primul"
contract NFT. Aceast semnal se
pare că a fost dat în piaţă atunci
când artistul digital Beeple şi-a
vândut opera de artă pentru 69
de milioane de dolari la o casă
de licitaţ i i extrem de pres-
tigioasă din Londra şi poate când
Jack Dorsey a vândut primul său
tweet cu 2,5 milioane de dolari.

Fenomenul de "fungibil"

este cunoscut de economişti
atunci când o monedă de o
valoare se divide în subdivizori
de valori mai mici (un leu de
exemplu poate fi schimbat cu
două monezi de 50 de bani).
Spre deosebire de acestea,
articolele nefungibile sunt unice
şi nu pot fi schimbate în acest
fel. Blockchain a oferit această
oportunitate care nu a fost
ignorată se pare de către piaţă.
În acest sens "tokenul" nefungibil
creat în tehnologia Blockchain
poate conţine date ce nu pot fi
schimbate, despre proprietar dar
şi multe alte date importante, ce
au început să fie create şi
comercializate în noua "ordine
digitală". Dar despre acest
fenomen o să mai revenim şi în
numerele viitoare, deci să ne
întoarcem acum la tehnologia ce

continuare  în pag. 7
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Or, tocmai această polemică
dintre cele două curente face
obiectul preocupărilor lui Popper,
care, având la bază dezvoltările
celor două curente, prin analiză
critică se poziţionează altfel faţă de
predecesorii săi. Să vedem despre
ce este vorba.

În primul rând trebuie să
reamintim faptul că la empirişti,
reprezentaţi în principal de Bacon
şi Hume, sursa cunoaşterii este
observaţia, pe când la raţionalişti,
reprezentaţ i în principal de
Descartes, Spinoza, Kant, sursa
cunoaşterii o reprezintă intuiţia
intelectuală. Este de precizat faptul
că cele două curente converg spre
ceea ce astăzi numim epistemo-
logie optimistă, care nu implică
necesitatea unei autorităţ i.
"Naşterea ştiinţei moderne şi a
tehnologiei moderne a fost ins-
pirată de această epistemologie
optimistă, avându-i ca exponenţi
pe Bacon şi Descartes. Ei au
susţinut că în materie de adevăr
niciun om nu trebuie să apeleze la
autoritate, deoarece fiecare poartă
înlăuntrul său sursele cunoaşterii:
fie în facultatea percepţ iei
senzoriale, de care se poate servi
pentru observarea atentă a naturii,
fie în facultatea intuiţ iei inte-
lectuale, de care se poate servi
pentru a deosebi adevărul de
falsitate, refuzând să accepte vreo
idee ce nu este percepută clar şi
distinct de către intelect (Popper,
2001, pg. 16)".

 Ceea ce este de remarcat,
făcând o comparaţie între cele
două şcoli de gândire, este faptul
că empirismul s-a dovedit a fi mult
mai atractiv în ştiinţă, lucru pe care
îl constatăm chiar şi astăzi prin
faptul că această teorie a
empirismului este considerată
teoria cea mai apropiată de modul
în care se realizează cunoaşterea
ştiinţifică. Cu toate acestea, stră-
pungeri remarcabile a modului
cunoaşterii în teoria cunoaşterii
ştiinţifice le-a avut şi raţionalismul
promovat iniţial de Descartes în
discursul său asupra metodei.
Epistemologia carte-ziană este
dată de patru reguli îndeplinite
succesiv şi anume: a) renunţarea
la metoda autorităţii; b) regula
analizei; c) regula sintezei; d)
aplicarea. "Patru reguli simple:
Prima este de a renunţa la metoda
autorităţii, practicată de întreaga
scolastică medievală admisă în
secolul al XVII-lea, şi de a o înlocui
cu metoda examinării libere,
rupând-o, astfel, definitiv cu tradiţia
ş i despărţ indu-se de contem-
poranii săi care vedeau un idol în
Aristotel. A doua este împărţirea
fiecăreia dintre problemele
examinate în atâtea părţi câte vor

Vasile BRĂTIAN
urmare din pagina 1

fi găsite necesare. A treia,
călăuzirea în ordine a gândurilor,
plecând de la lucrurile cele mai
simple şi mai uşor de cunoscut, la
cele mai complicate. A patra este
aplicarea, experimentarea tuturor
adevărurilor descoperite (Des-
cartes, 1999, pg. VII)".

Acestea fiind spuse, opinia lui
Popper este că această episte-
mologie optimistă este una falsă,
dar recunoaşte că a fost inspi-
ratoare a revoluţiei intelectuale şi
morale fără egal în istorie. "Ea i-a
încurajat pe oameni să gândească
cu propriul lor cap. Le-a insuflat
speranţa că prin cunoaştere se pot
elibera şi pot elibera şi pe alţii de
robie şi suferinţă. Ea a făcut posibilă
ştiinţa modernă (Popper, 2001,
pg.19)". Ceea ce nemulţumeşte pe
Popper este faptul că episte-
mologia optimistă, generată de
Bacon şi Descartes, înlocuieşte o
autoritate, cea a lui Aristotel şi a
Bibliei cu o altă autoritate, empiriştii
făcând apel la autoritatea sim-
ţurilor, iar raţionaliştii făcând apel
la autoritatea intelectului. Or, având
în vedere condiţ ia noastră de
oameni, Popper atrage atenţia că
noi toţi putem greşi, individual sau
colectiv, şi nu suntem înzestraţi prin
simţuri sau intelect de a descoperi
adevărul în forma sa pură. La
întrebarea, care sunt cele mai bune
surse ale cunoaşterii noaste,
acesta răspunde că întrebarea
este pusă greşit şi că astfel de
surse nu există şi oricare din surse
ne por conduce uneori la erori. Ca
urmare, întrebarea care trebuie
pusă este cum putem spera să
detectăm şi să eliminăm erorile,
considerând că apelul la sursele
cunoaşterii noastre este una
genetică, vrem să descoperim
originea cunoaşterii noastre
considerând că aceasta se poate
legitima. Aşadar, cum putem
elimina eroarea? Prin criticism,
criticând teoriile şi conjecturile
altora, iar prin exersarea acestei
deprinderi putem ajunge a critica
chiar propriile teorii şi conjecturi,
dând naştere la ceea ce astăzi
numim empirism critic sau
raţionalism critic.

Plecând de la
 aceastã ideea a
criticismului în
ºtiinþã, Popper

 formuleazã
rezultatele

 epistemologice ale
 acestei idei sub

 forma a zece teze
 (Popper, 2001):

1. Sursele ultime ale cunoaşterii nu există şi orice sugestie trebuie să fie supusă examinării critice (examinăm
faptele, ci nu sursele informaţiilor noastre).

2. Întrebarea epistemică nu este cea cu privire la surse, ci întrebarea care trebuie pusă este dacă o aserţiune
făcută este adevărată (a pune în concordanţă aserţiunea cu faptele).

3. Procesul acceptat în ştiinţă este de a pune teoria în concordanţă cu faptele, însă, tot aşa, putem să
examinăm dacă sursele noastre istorice sunt consistente şi reciproc compatibile.

4. Din perspectivă cantitativă şi calitativă, cea mai importantă sursă a cunoaşterii noastre este tradiţia.
5. Majoritatea surselor cunoaşterii noastre sunt tradiţionale (fără tradiţie, cunoaşterea este imposibilă) şi ca

urmare, trebuie supuse examinării critice.
6. Cunoaşterea nu poate să plece de la zero şi nici de la observaţie, procesul acesteia constă în modificarea

cunoaşterii anterioare.
7. Dispunem de criterii care ne permit să cunoaştem eroarea şi adevărul.
8. Nici observaţia şi nici raţiunea nu sunt autorităţi în cunoaştere, iar intuiţia şi imaginaţia nu sunt mijloace.

Funcţia acestora este de a ne ajuta să examinăm critic conjecturile.
9. Conceptele prezintă interes doar pentru formularea teoriilor, iar problemele verbale trebuie evitate cu

orice preţ.
10. O soluţie a unei probleme ridică noi probleme nerezolvate, cu cât învăţăm mai multe despre lume, cu atât

învăţăm mai multe despre ignoranţa noastră, starea de ignoranţă savantă fiind de ajutor în impasurile noastre.

În concluzie, în accepţiunea lui Popper nu există surse ultime ale cunoaşterii,
noi nefiind înzestraţi prin simţuri sau intelect de a descoperi adevărul în
forma pură şi ca urmare, cunoaşterea noastră trebuie să se fundamenteze pe
critică, examinarea critică a conjecturilor.

Bibliografie:
- Popper, K., (2001), Conjecturi şi infirmări - creşterea cunoaşterii ştiinţifice, Ed. Trei, Bucureşti.
- Descartes, R., (1999), Discurs asupra metodei, Ed.  Mondero, Bucureşti.
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1. André Maurois, pseudonim
literar, remarcabil scriitor şi istoric
francez, pe numele său adevărat
Émile Salomon Wilhelm Herzog,
se naşte în 14 iulie, 1885, la
Elbeuf, în Franţa. Va muri în
octombrie 1967, la vârsta de 82
de ani, la Neuilly sur Seine. În
urmă cu 29 de ani, în 1938, fusese
primit la Academia Franceză.
Familia sa, vechi textilişti evrei
bogaţi din Alsacia, va părăsi
Germania (aceasta alipise
Alsacia după războiul franco-
prusac din 1870-1871), refu-
giindu-se în Franţa "diminuată", la
Elbeuf, unde se naşte pruncul
Herzog. Va urma liceul renumit
"Pierre Corneille" din Rouen, pe
urmă universitatea, o licenţă în
litere muncită. Bunicul său,
industriaş de seamă, a fost
decorat cu "Legiunea de Onoare"
pentru contribuţii la dezvoltarea
industriei franceze. Tot după
mamă era rudă cu familia unui
viitor mare economist francez,
Jacques Rueff, financiar de
seamă, în mai multe rânduri
ministru, consilier al preşedintelui
de Gaulle, coautor al "Planului
Pinay-Rueff" - plan ce a securizat
convertibilitatea francului -, cu
misiuni în cadrul Pieţei Comune
ş i Uniunii Europene, ş i el
academician.

André Maurois - din 1947
pseudonimul André Maurois
devine numele său legal -a scris
mult, romane, nuvele, eseuri,
critică literară, critică socială şi
politică, istorie ş.a. De exemplu,
"Tăcerile colonelului Bramble"
("Les Silences du colonel
Bramble") - 1918 (lucrare ce
conţine şi traducerea lui André
Maurois a celebrului poem "If", al
lui Rudyard Kipling); "Bernard
Quesnay" - 1922; "Climats" - 1928
( carte după care regizorul Stellio
Lorenzi a făcut celebrul său film
"Climate", cu Marina Vlady şi
Jean Pierre Marielle, Emanuelle
Riva ş.a., ce a rulat şi în România,
prin anii 1960, cu mare succes,
se aduceau atunci la noi filme
foarte bune, spre deosebire de
acum); "Histoire d'Angleterre" -
1937; "Histoire des État Unis" -
1943; "Histoire de France" - 1947.
S-a făcut cunoscut şi apreciat şi
datorită unor biografii splendide
pe care le-a scris: cele ale lui
Shelley, Disraeli, Byron, Lyau-
teille, Voltaire, Eduard al VII-lea,
Châteaubriand, Marcel Proust,
George Sand, Victor Hugo etc.

În Primul şi Al Doilea Război
Mondial a răspuns chemărilor ţării
sale, pe front, cu misiuni speciale,
iar după înfrângerea Franţei de
către Germania lui Hitler în 1940,
la scurt timp a plecat în Canada
unde a scris celebra sa lucrare,
cu însemnări şi experienţele sale
de front, "Tragedie în Franţa". În
ambele războaie s-a ocupat şi în
sfera relaţiilor militare dintre
Franţa şi Marea Britanie, fiind
"bântuit" nu doar de inamicul
german, ci, iată, şi de aliatul

André Maurois

Parlamentul Britanic

britanic. La maturitate, un chip
inteligent, o faţă destinsă, osoasă,
puternică, frunte înaltă, o
mustăcioară pedantă...

În fapt, omul ăsta nu a trăit şi
nu a stat degeaba. Munca,
activitatea sa, cultura sa,
patriotismul său, univer-salitatea
sa, constituie un exemplu
admirabil pentru cei tineri. Şi nu
doar pentru ei. De oriunde ar fi.
Apucă, dar, Herzog - Maurois, "La
belle époque", cu liniştile şi
planturozităţile ei. Dar şi cu un
tumult în adâncuri care, pentru cei
care simţeau, care aveau
capacitatea să simtă, anunţa
cutremure veritabile. Au venit
repede. Cele două mari cumplite
conflagraţii mondiale, în care
Maurois a fost luptător. Şi cu acel
intermezzo oarecum inconştient
de "Les années folles", un fel de
"prag elastic" pentru săritura de
la primul carnagiu la al doilea şi
mai devastator. A făcut faţă
scriitorul francez la
automatizarea complexă, la
începuturile cibernetizării. A
trecut de la o etapă la alta. De la
prăvălii şi băcănii la mari spaţii
comerciale. De la avionul de linie,
spre "Concorde". De la trenul
banal, la cel de viteză şi de mare

viteză. În tot acest timp aprig,
deseori rău, aproape mereu
zbuciumat, trecând de la o lume
la alta, mereu alta, Maurois a
continuat să gândească şi să
scrie, participând activ ş i
publicând până în anul morţii
sale.

2.  M-am referit la întreg acest
parcurs al lui André Maurois nu
pentru că faimosul scriitor şi
istoric francez este tema
principală a articolului de faţă. Ci
pentru ceea ce scria Maurois
referitor la politica Angliei:
"Principiul politicii engleze este
acela de a nu avea principii". Dar
nu doar al politicii engleze este
un asemenea principiu, adaug
eu, ci al politicii în general, era şi
opinia lui Maurois. Al politicii
celor mari faţă de cei mici. Al
politicilor în economie, chiar cu
distincţiile, atunci când ele există,
între "dreapta" şi "stânga". Al
politicilor sociale cam de acelaşi
fel. O întreagă evoluţie, dezvoltare
a lumii reflectă aceste cuvinte :
"principiul de a nu avea principii".
Cuvinte care, chiar dacă nu erau
direct ale scriitorului francez ci,
poate, ale lui Disraeli sau ale
altora, însă consemnate de

cărturar, pun în lumină o întreagă
filozofie de activitate şi viaţă. De
multe ori prezentă, cum
spuneam, în evoluţiile de un fel
sau altul. Iar André Maurois - şi
nu doar el - a avut cum s-o
sesizeze, cum s-o examineze.
ştia şi înţelegea multe. Să ne
referim la astfel de evoluţii, cu
precădere în domeniul
economico-social.

Am citit nu puţine dintre cărţile
lui André Maurois: romane, cele
istorice, biografii, eseuri. Încă de
prin anii 1960, ce nu era în
româneşte, le aflam, când le
aflam, prin anticariate, destul de
bine garnisite. L-am citat în
volumele mele, încă de la prima
carte - "Civilizaţie şi industrie",
Albatros, 1981 - şi, mai înainte,
în studii. "Climats" m-a incitat şi
mai mult să reflectez asupra
felului frust, profund, de a gândi
al acestui mare cărturar. Mi-am
bazat cursurile mele la ASE
Bucureşti şi, pe urmă, la Sibiu,
dar şi în afara ţării, la care se
adaugă comunicări naţionale şi
internaţionale, pe mai multe din
ideile sale. Şi mi-a ieşit. Deci nu
mă refer acum prima oară în
acest sens. Sunt demult în
"parfum", cum se spune. Raportul

dintre protecţionism liberalism, în
secolul XIX şi prima jumătate a
secolului trecut, dar şi pe urmă,
este o secvenţă.

3. ...Până la sfârşitul secolului
XVII şi chiar început de secol
XVIII, Franţa conducea cadrilul
puterilor economice şi nu numai,
ale lumii. Avusese un secol XVII
foarte bun, cu meşteşuguri şi
manufacturi puternic încurajate,
cu infrastructuri şi construcţii
impunătoare, stimulate de
marele monarh Ludovic al XIV-lea,
"Le Roi Soleil". Care, în pofida
absolutismului său - "L'etat c'est
moi" - sau poate tocmai din acest
motiv, dezvoltând ş i infra-
structurile dusese Franţa pe
acest loc meritoriu. Cu excepţia
ultimelor decenii ale secolului
menţionat în care se vădea, tot
mai pronunţat, sleirea economiei
şi a finanţelor Franţei de desele
războaie ale preaputernicului şi
ambiţiosului rege - cam anul şi
războiul -, consumându-se masiv
din zestrea economică acu-
mulată. În locul Franţei se
"înşuruba" Anglia, cu manufacturi
dezvoltate, o piaţă ce cerea
produse de industrie uşoară şi
grea (desigur, simple) tot mai
insistent. Cu mai multe
universităţi puternice şi în care se
făcea cercetare, aveau la-
boratoare dotate. Cu ţ inte
industriale semeţe, simţindu-se,
anunţându-se fiorii Primei
Revoluţii Industriale dinspre 1730-
1750, de la lemn la cărbune şi
metal. Politica economică a
Angliei, cu impozite pentru stat
deloc neglijabile, se vădea în
creştere strict protecţionistă. "Să
creăm noi. Să producem noi",
erau bornele unui proces
aşteptat, consolidându-se astfel
şi puterea unei Anglii coloniale
ce impusese să-şi ia materiile
prime din teritorii din Asia, Africa
şi America de Nord, viitoarele
State Unite şi Canada. După
cum arată documente ale
timpului această mare colonie
engleză, practic un întreg
continent, dar mai ales Statele
Unite, nu era lăsată să fabrice nici
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Mihail Manoilescu

o potcoavă. De unde revolta
îndeosebi a europenilor imigraţi
deveniţ i "americani", care
urmăreau un alt destin. De aici,
în bună măsură, Războiul de
Independenţă şi configurarea
ulterioară a unei personalităţi
economice prospere de mare
valoare.

 Va rămâne Anglia - între timp
Marea Britanie - pe o astfel de
poziţie înaltă economică sub
conducerea împărătesei Victoria,
în prealabil şi  concomitent apoi
sub conducerea unor prim-
miniştri precum William Pitt sau
Benjamin Disraeli, de remarcabilă
aplicaţie, până la începutul
secolului XX. Când va fi devansată
la unele referinţe - producţia de
oţel, de exemplu - de Germania,
o Germanie care după "Zollverein"
(Uniunea Vamală) şi eforturi
inteligente devenise un lup tânăr
de mare forţă şi obiective ample
de dominare a lumii. şi, de
asemenea, de Statele Unite,
venind şi acestea puternic din
urmă în confruntarea virtuală, dar
deloc uşoară, pentru primul loc
industrial al lumii. În confruntarea,
de fapt, pentru putere economică,
dominatoare, profitabilă marilor
patroni. Ei, însă, şi nu alţii, sunt
cei care au dus lumea înainte.
Prin investiţii, producţie, afaceri
strălucite, prin promovarea
progresului tehnic etc. Vezi astfel
parcursurile eminente ale "marilor
căpitani" de industrie din Statele
Unite, din Marea Britanie, din
Germania, din Franţa şi nu doar.
ţări în care se declanşase
puternic, cam după 1800 şi mai
apoi, Revoluţia Industrială,
aducătoare de exploatare intensă
a forţei de muncă ("Capitalul" lui
Marx sau chiar "Germinal" al lui
E. Zola), dar şi de importante
beneficii sociale materializate
într-o creştere simţitoare a
productivităţii muncii sociale.

4. Pentru asemenea ţări -
economii - şi în perioada amintită
de timp, cuvântul cheie - sau
"ordinul pe trupă" ţinând seama
că avem de-a-face cu o
multitudine de mari companii, în
mai multe ţări, toate cu scopul
amplificării profiturilor lor - a fost
şi era "protecţionismul". Deci,
politici de protejare de către stat
- de către statele, instituţiile
respective - a respectivelor

Benjamin Disraeli

P.S. Aurelian

industrii naţionale. De asigurare
de materii prime ieftine sau
degeaba - mai ales din colonii,
dar nu numai - şi de stimulare a
exporturilor de produse
prelucrate, uneori chiar
subvenţionate, în scopul de a
cuceri prin preţul în afară - ceva
mai scăzut faţă de alţii - pieţe cât
mai vaste. Adică putere. Nimic
de obiectat, sunt componente
ale unui joc economic firesc. Un
joc pe care societăţile erau
influenţate, pe toate căile posibile
şi imposibile, să şi-l însuşească.
De la un moment dat dictonul,
principiul în speţă, se schimbă
însă: protecţionism pentru cei
puternici care nu mai au nici
nevoia să-l tot amintească, şi
piaţă liberă, liber schimbism
pentru "nevoiaşi". Ce nevoie au
aceştia de industrie, de pildă, ei
pot cumpăra orice, funcţie de
necesităţile lor, de la marile puteri
economice ale lumii. Pot plăti cu
bunuri patrimoniale, cu bogăţiile
lor materiale. Un fel de
colonialism deghizat: mărgelele
şi oglinjoarele lui Magellan şi
Columb evoluaseră. Cum
aminteam în titlul articolului,
"principiul de a nu avea principii",
cei mici nu au nevoie de
protecţ ionism, se invocă
numeroase argumente potrivit
cărora trebuie să-şi deschidă larg
pieţele. De tot, chiar. Altminteri
"se pun de-a curmezişul progre-
sului". Cu alte cuvinte, "libera-
lismul ţărilor mai slab dezvoltate"
este tot un protecţ ionism,
deoarece deschiderea pieţelor de
către economiile decalate se
identifică cu un protecţionism "pe
invers" pentru cei mari. Ei îşi
protejează astfel ţ intele
economice. Iată-l, dar, pe André
Maurois, cu multă experienţă şi
gândire, reflecţii, desenând ca
atare situaţ ia Marii Britanii
imperialiste, şi nu doar a ei, pe
care a intuit-o perfect. Chiar dacă
era literat şi nu economist.
Cultura economică face parte din
marea arie a culturii în general.

Spre cinstea lor, economiştii
români din perioada respectivă se
înscriu  printre cercetătorii nu
puţini ce au sesizat şi examinat
în detaliu asemenea probleme.
Mă refer la pleiada de specialişti
naţionali, liberali, care au militat
hotărât, cu numeroase argu-
mente docte, teoretice ş i
practice, pentru dezvoltarea
industriei naţionale şi diminuarea

atunci a dependenţei astfel faţă
de exterior: nu doar statisticianul
Dionisie Pop Marţian, strălucitul
istoric cu preocupări economice
Al. D. Xenopol, marele economist
transilvan George Bariţiu (George
Bariţ) şi, pe un plan deosebit, tot
transilvanul, după părinţi, imensul
P.S. Aurelian. Pe urmă, marii
liberali Vintilă şi Ionel Brătianu,
cu "prin noi înşine" etc.

Aurelian, de exemplu, se
referea, la faptul că, în vremea lui
dar şi pe urmă, previzionând
astfel, ţările puternice nu mai au
nevoie de războaie şi armate
pentru a stăpâni. Ci îşi pot trimite,
în locul lor, economia, productele
economice, de un fel sau altul,
cu aceleaşi efecte. Tocmai de
aceea, pentru o ţară neatârnată
şi pentru a o întări, consolida,
este nevoie de dezvoltarea
industriei naţionale, protejată
puternic de stat pentru a prinde
rădăcini. şi apoi, desigur, treptat,
pot fi deschise pieţele pentru
străini. Iar România, mai afirma
Aurelian, devenit la un moment
dat prim-ministru şi apoi Pre-
şedintele Academiei Române,
"are toate cele trebuincioase
pentru dezvoltarea şi progresul
unei industrii naţionale" în pas cu
cerinţele timpului: o bază
serioasă de materii prime; o forţă
de muncă cu aptitudini şi tradiţii
de activităţ i care se poate
reforma, converti, fără prea mari
eforturi, pe coordonatele
industriale; un program apt -
guvernul - să pună în aplicare
asemenea obiective. Existau şi
dificultăţi sublimate, de exemplu
"puţ inătatea capitalurilor
disponibile", dar ea putea fi
diminuată prin politici înţelepte de
acumulări etc.

Nu putem omite, dimpotrivă,
teoriile privind necesitatea şi
posibilitatea dezvoltării industriale
pentru statele decalate, ale
marelui şi celebrului economist
român, cu o puternică tentă
universală, profesorul Mihail
Manoilescu. La care, precum şi
la ceilalţi, m-am referit deseori.
După o demonstraţie economică
elocventă, Manoilescu desprinde
concluzia că, pentru o ţară slab
dezvoltată, constituirea ş i
progresul industriei naţionale nu
este un "sacrificiu necesar"
întrucât ar fi consumate produse
autohtone mai scumpe şi mai
slabe calitativ decât cele din
import. Ci este efectiv un avantaj

deoarece productivitatea muncii
din industrie este mereu mai
ridicată decât productivitatea
medie a muncii în economie,
activitatea industrială având ca
efect nemijlocit creşterea
productivităţii muncii sociale. Şi
apoi, mai arăta profesorul, imporţi,
imporţi, dar până la urmă cu ce
vei plăti asemenea importuri,
neavând resursele necesare
astfel, produsele primare la
export având un preţ mult mai mic
decât cele prelucrate pe care le
imporţi. Un deficit în creştere
făcându-te totalmente dependent
de alţii, ce te vor pune mereu în
planul secund, ei aflându-se pe
primul. Iată-l dar pe Manoilescu
cu calcule numeroase şi cu
privirea îndreptată spre viitor, un
viitor imediat dar şi îndepărtat.
Mihail Manoilescu, consecvent.
Britanicii şi alţii mari, cu "principiul
de a nu avea principii", mult mai
puţin...

5. Ce s-a modificat astăzi
dintr-un asemenea peisaj? În
formă, foarte mult. În esenţă, ceva
mai puţin. Un vechi dicton francez,
menit să ne facă să înţelegem

filozofia evoluţiei vieţii, desigur şi
a vieţii economice care nu se
poate rupe de general, afirmă:
"Întâmplarea ş i capriciul
guvernează lumea" (La
Rochefoucault). Nici vorbă, poate
în dragoste, în unele detalii,
altminteri în viaţa socială, în
economie totul este bine calculat
chiar dacă nu se declară. Totul
este bine regizat. "Bine" explicat,
astfel încât deseori cei mulţi să
priceapă cât mai puţin. Aici se
înscrie "principiul de a nu avea
principii", rămas ca un staroste
imperturbabil, ca un sfinx
inflexibil, contemplând, dominând
şi controlând destine şi mulţimi,
mari mulţimi de oameni.

De cine controlate? De către
cei mari, poate într-o formă nouă
- mai "pică" şi la ceilalţi ceva -,
cu veşminte moderne şi post-
moderne sclipitoare şi atră-
gătoare. Este drept, economia s-
a modificat. După unii - nu fac
parte dintre ei - naţionalul intră în
confruntare dură cu integrarea şi
globalizarea. Ceva, ceva adevăr
există, este acceptată delegarea
de competenţe, dar nici integrarea

continuare în pag. 6
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şi nici globalizarea nu trebuie să
excludă naţionalul. Cel puţin
pentru o bună perioadă. În
condiţiile unor avantaje pentru toţi,
de el trebuie ţinut neapărat
seama. Sunt încă mari diferenţe
de dezvoltare iar eforturile proprii,
naţionale, se impun încurajate.
Înainte vreme, la începutul anilor
1950 şi chiar mai apoi, cel mai
repede circulau mărfurile. De
câţiva ani buni, cel mai repede
circulă capitalurile şi forţa de
muncă. Şi piaţa capitalurilor şi
cea a forţei de muncă, deşi în
forme incipiente atunci, erau deja
globalizate încă de prin anii 1900
şi chiar mai devreme. Acum cele
două pieţe îşi trăiesc culmile.
Este o realitate căreia se impune
să-i răspundem cu măsuri
potrivite în care naţionalul are
încă rolul său.

Integrarea - mai ales cea de
tipul Uniunii Europene, a mai
atenuat din dezavantajele majore
ale ţărilor mici faţă de cele mari.
Sunt reguli comune adoptate de
toţi, însuşite de toţi şi la care
trebuie să se supună toţi. Deci
sunt principii de la care te poţi
mai greu abate. În ce priveşte
globalizarea, nivelul mondial, mai
vedem, mai este, se pare, de
aşteptat. Să nu ne precipităm
însă. Desigur că marile companii
determină şi acum - şi vor
determina încă - liniile de forţă ale
acţiunilor economice. De data
aceasta  într-un spaţiu economic
relativ lipsit de reglementări "anti",
pe un teren adesea primitor. De
cele mai multe ori sunt nemiloase
economic. Trebuie să ştii să
previi. Dar sunt şi avantaje ce pot
fi puse în valoare de
întreprinzători naţionali inteligenţi,
de calitate, cunoscători ai
realităţilor lumii. De manageri
care, acum, se pot extinde şi ei
astfel. Te integrezi cu cei mai
buni.  În întreg acest câmp
trebuie să şti, să vrei, să poţi,
Ceea ce nu este deloc uşor, este
imens de greu, interese potrivnice
pot fi imense. Trebuie, dar, să ai
"şcoală" sub toate aspectele.
"Şcoală" înseamnă, în bună
măsură, pe baza experienţei
mondiale, capacitatea de a
judeca tu însuţi.

Detaliile sunt semnificative.
Reflectarea evoluţiilor cantitative,
bazate, cu precădere, pe
structurile economice şi sociale,
caracteristica - potrivit a nu puţini
autori - anilor 1930-1970, dar şi
pe urmă, şi-a cam pierdut din
forţă. Exploatându-se apoi noi
orizonturi economice, sociale,
culturale şi senzoriale, recu-
noscute printr-un statut mai puţin
fragil în raport cu realităţile. Dacă
sunase clopotul de adio faţă de
"marxism" şi "clasa muncitoare"
- amalgamată, în bună măsură,
cu drept sau cu nedrept şi peste
tot - într-o clasă medie, primând
mai ales istoria capitalismului, a
băncilor, a patronilor, a
întreprinderilor şi societăţilor -
necesară, desigur , iată că acum,
în Statele Unite, în Franţa, în

Buenos Aires

Wall Street

Germania, în Marea Britanie, în
Italia, Belgia etc., "Marx" şi "clasa
muncitoare" sunt oarecum
resuscitaţi. Tot criterii, dar care
le contrazic pe cele dinainte
neînlăturate decât parţial de pe
soclu. În fapt, termenul scurt al
pieţelor, promovate mai deunăzi
cu existenţă matusalemică de
"celebrul" futurolog american
Herman Kahn ş.a., s-a vădit un
termen scurt incapabil să
anticipeze prăbuşirea munţilor de
credit pe baza cărora societăţi şi
"întreprinzători" au prosperat.

Prin reacţie directă ne-am
reîndreptat şi ne îndreptăm, mai
mult, acum dintr-o perspectivă
istorică, asupra decidenţilor de un
fel sau altul, intereselor lor, asupra
influenţelor politicului, asupra
muncitorilor şi salariaţilor - nu
neapărat statistici, ce pot fi
contrafăcute, ci viaţă. Asupra
marelui public, opiniile ş i
realităţile astfel. S-a repus în
drepturi rolul impozitelor în
reducerea inegalităţ i lor în
decursul secolului XX şi în ce
privea inversarea acestei
tendinţe, cu încetul, după anii
1980: impozite mici la venituri
imense, impozite relativ mai mari
la venituri absolut mai mici. Pe
urmă, mascarea câştigurilor şi
impozite  fără legătură cu cifra
de afaceri etc. Iar analizele au
fost globale. Utilizarea cifrelor de
impozit a reflectat şi reflectă
interesul nu doar al cercetătorilor,
ci şi al agenţilor economici în ce
privea şi priveşte istoria statului
mare sau mic, instituţie care nu
dispare, nu trebuie să devină
pasivă. Istoria ş i evoluţ ia
instituţiilor sale financiare, a
relaţiilor cu populaţia. Deci, punct
recâştigat de o istorie economică
de data aceasta, însă, în mai
mare măsură exprimând cali-
tatea, faptica, diversitatea de
interese şi nu doar ale marilor

societăţi. De altfel, examinarea în
general a apariţiei şi evoluţiilor
claselor medii a fost şi este
legată de impozite şi de per-
ceperea socială ce le acom-
paniază. Istoria "claselor medii",
structură fundamentală a
societăţii, este oricum indi-
sociabilă celei a veniturilor,
impozitelor ş i percepţ i i lor
amintite. Nu doar "cadre", cum
spuneam, ci prelungită asupra
celorlalţi.

6. În astfel de condiţii, fie că
vrem, fie că nu vrem să vedem,
tipicul, cu înţelepciune ordonat
atâta vreme: economie,
societate, politică, s-a făcut
aproape ţăndări. Nu prea mai
avem criteriile vechi, dar nu le
avem prea clare nici pe cele noi:
impozite, cu precădere inega-
lităţi, integrate în relaţiile sociale
şi sfera largă - şi deloc arareori
mai departe de adevăr - a de-

mocraţiei. Ne-o spun numeroşi
cercetători în actualitate, printre
care Nicolas Delalande, Thomas
Piketty - despre care am mai
scris - dar şi alţii, proveniţi din
state mai mici şi defazate de
interese ale marilor companii. Şi
tocmai din acest motiv ultimii,
aparent, relativ ignoranţi şi
ignoraţi. Să ne aducem aminte
de un fapt: privilegiile de un fel
sau altul în faţa impozitelor au
cultivat, în Franţa - dar şi în alte
ţări - contradicţiile sociale grave,
contradicţiile politice şi inte-
lectuale, din vremea monarhiei
absolute, precipitând Revoluţia de
la 1789. Precipitând, deopotrivă,
Revoluţia "democratică" din Rusia
din februarie 1917, transformată,
în lipsa unor criterii aplicabile şi
cât de cât larg mulţumitoare, în
Revoluţ ia din Rusia, din
octombrie/noiembrie 1917. Dar,
"Frontul Popular" în Franţa şi
guvernul socialist Leon Blum,

iniţiatorul "concediilor plătite"?
Dar neajunsurile în domeniul unei
echităţi sociale în nu puţine state
europene de tradiţie - de care,
orişice s-ar spune - au profitat
sovieticii care "le-au eliberat" nu
doar de nazişti, ci ş i de
"capitalişti"? Pedalând şi pe
nemulţumirile sociale deloc de
neglijat, trecute prea mult cu
vederea de forţe politice
tradiţionale, valoroase etc.?

Cam de la lupta armată
împotriva "gabellei" (la gabelle) -
impozitul pe sare, scrie Nicolas
Delalande, impozit pe care
brigandul contrabandist Louis
Mandrin îl "ocolea" prin con-
trabandă, prin secolul XVIII,
mergând cu sarea afară şi in-
serând astfel o parte a economiei
franceze în sfera "primitivă" a
globalizării - am scris şi eu astfel
- la modernii şi marii evazionişti
fiscali de acum, "legali"

continuare în pag. 8
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stă la baza revoluţiilor prezente
şi mai cu seamă ce vor urma.

Tot Tapscoott
afirmã cã pentru

a nu fi acuzaþi
cã suntem

 determiniºti ai
 tehnologiei

sau utopiºtii,
sã ne propunem
cã este timpul
pentru un nou
 contract social

 pentru era digitalã.

Guvernele, sectorul privat,
societatea civilă şi indivizii
trebuie să colaboreze pentru a
crea un nou concept şi înţelegeri
comune. El propune un Manifest
pentru noua "Eră Digitală", pe
care ne propune să o numim
"Declaraţie de Interdependenţă",
pentru că această nouă situaţie
crează o interdependenţă cres-
cută. De exemplu o prăbuşire a
bitcoin-ului în orice moment va
produce efecte nefaste pentru
toţi participanţii în economie nu
doar pentru posesorii de bitcoin.
Cetăţenii din era digitală au
drepturi dar trebuie să nu uite
nici de obligaţii. Dacă aceşti
cetăţeni trebuie să aibă acces
la infrastructuri digitale,
alfabetizare, alfabetizare media,
învăţare continuă, şi reînnoită
libertate de exprimare online fără
teama de supraveghere, atunci
trebuie să existe structuri ce să
se preocupe de distribuirea
oportunităţii şi prosperităţii la
punctul de origine, mai degrabă
decât simplă redistribuirea
bogăţiei după ce a fost creată
de clasa tradiţională.

Economia ºi
 societatea digitalã
 trebui guvernate

 conform unor
 principii.

Tehnologia Blockchain poate
reduce costurile şi dimensiunea
guvernelor, dar vom avea în
continuare nevoie de noi legi în
multe domenii. Există soluţii
tehnologice şi modele de afaceri
pentru noile provocări ale
proprietăţ i i  intelectuale ş i
drepturilor de proprietate. Vom
avea nevoie de o transformare

instituţională de la guverne,
autorităţi locale până la băncile
centrale ce vor avea ca sarcină
colaborarea cu mai mulţi actori
din economie dar şi societate
pentru a reglementa această
nouă revoluţ ie adusă de
Blockchain şi în piaţa financiară.
Tehnologia Blockchain poate
permite crearea acestor noi
infrastructuri care necesită însă
şi noi parteneriate şi înţelegeri
între părţile interesate.

În epocile anterioare, so-
cietăţile au acţionat şi imple-
mentat noi şi noi înţelegeri, legi
şi instituţii. Aceste transfor-
mările civilizaţiei au durat timp,

de obicei secole, şi erau deseori
însoţite de disensiuni sau chiar
revoluţii.

Astãzi însã
situaþia este diferitã,

 legea lui Moore
este mai actualã

ca niciodatã
iar dinamica

este mult
acceleratã,

 schimbarea
 rãmânând

singura constantã.

Preiau aici
expresia
proverbială, că
această rată de
schimbarea ce
se accelerează
exponenţial, şi
deja suntem în "a
doua jumătate a
tablei de şah"
unde mutările
sunt pe cât de
spectaculoase
pe atât de
riscante şi greu
dacă nu
imposibil de
recuperat.
Aşadar "timpul
nu mai prea are
răbdare", şi
acest lucru ar
trebui să
alarmeze şi să
crească
dinamismul cu
care autoriţăţile,
instituţiile
importante,
guvernamentale
şi nu numai, să
reinterpreteze
situaţiile şi să se
reconecteze între
ele şi împreună
la realităţile
acestei lumi.
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prin legi favorabile sau ilegali,
impozitul n-a încetat să scindeze
istoria haotică, de multe ori, a
statelor, a mondializării şi a luptei
împotriva inegalităţilor de tot felul.
Nu ai cum să nu-i dai dreptate
lui Nicolas Delalande. Şi lui
şi mie. Cu atât mai mult cu cât
într-o economie de piaţă
dereglementată mai mult sau mai
puţin, cifrele relevă că rata de
randament a capitalului este mai
ridicată - deseori, mult mai
ridicată - decât rata de creştere
a veniturilor populaţiei, destul de
rău, precum şi decât, chiar, rata
de creştere a producţiei. Când
decidenţii, mânaţi de interese de
un fel sau altul, fac afirmaţii
obscure, "bâlbâite", după cum
arată presa, din care, în afară de
pledoarii prodomo, se înţelege
foarte puţin, este limpede că nu
se ţ ine seama de raportul
menţionat care poate duce la
mari neajunsuri economice.
Corecturile şi integrarea unor
principii în mai mare măsură
sociale şi realiste se impun de
la sine. Nu doar pe tabla teoriei,
ci în viaţa de zi cu zi. Uneori se
face, alteori nu. Aici nu este vorba
neapărat de politic, de "liberalism"
sau "social democraţie". Nu. Ci
de un "post industrialism" centrat
pe companii şi "aristocraţia" lor,
şi nu atât pe oameni. Deloc
"egalitarism", dar un mai bine
pentru toată lume "Sauve qui
peut"? Nu prea merge...

...Chestiunea vaccinului
"Astra-Zeneca", chestiunea
vaccinului anti "Covid-19" în
general, sunt mari realizări ale
omului. Nu fac parte din tipul de
probleme ale articolului. Poate cu

multă timiditate. Poticnelile, însă,
în acest sens - că au fost şi sunt:
"este bun vaccinul, nu e bun",
"are, nu are reacţii adverse grave",
"are, nu are consecinţe nefaste
în timp" etc. - se înscriu, în
aceleaşi învelişuri de ignoranţă şi
precipitare - mai sunt şi alte
elemente - care s-au vădit şi se
vădesc în profesia atât de grea a
lui Esculap. Pe un plan mai
amplu, în exprimarea ca atare a
societăţilor. Şi când asta? Acum,
după cel puţin 50 de secole
pretenţios bine examinate  de
cercetători. Şi după un început
de secol XXI cu venirea sa
sărbătorită cu atâta fast şi

şampanie, cu atâta veselie şi
exuberanţă în lume: "Statuia
Libertăţii" şi "Tour Eiffel" luminate
"a giorno", petreceri "grele" pe
străzi şi în case, bucurii, ge-
nerozitate, optimism debordant.
Pe baza a ceea ce am obţinut,
nu ne-am fi aşteptat la necazuri,
lovituri, venin astfel. Ce să
credem? Un indiciu: vedem
numeroase proteste generate de
închiderea restaurantelor şi a
"parangheliilor", proteste
îndreptăţite, cele amintite sunt,
deseori, utile, plăcute,
socializante, deconectante. Sigur
că trebuie soluţii. Dar sunt deloc
proteste sau foarte puţine privind

închiderea (chiar dacă limitată) a
bibliotecilor. Doar cu manele şi
chefuri de un fel sau altul atât de
supralicitate de televiziuni
populare nu o să ajungem prea
departe în confruntarea atât de
dificilă cu "ce nu ştim". Cu ce nu
ştim oricum mai multe în raport
cu "ceea ce ştim"... Nu este vorba
doar de România.

...În primii 20 de ani din secolul
trecut, după un timp înşelător ("la
belle époque"), un cumplit război
mondial. Pe urmă, la fel de
devastatoare, blestemata "gripă
spaniolă", care, de fapt, nu era
"spaniolă". Ce a urmat a fost şi
mai rău. Acum, în deceniile de

început ale acestui secol
aşteptat cu atâta speranţă,
terorismul, câteva "ciupituri" de
"războaie locale" dar cu multe
distrugeri şi cu mulţi morţi, cu
multă mizerie. Şi, iată, dramatic,
pandemia actuală, în şir logic cu
cele din trecut, o mare competiţie
cu "ceea ce credeam că ştim".
Rămân de bază şcoala, biblio-
tecile, învăţarea, migala,
sacrificiul, reflecţia şi nu incultura,
semi-doctismul atât de atrăgă-
toare ş i parcă impuse prin
personaje jenante. Ce va urma,
ne pedepseşte cineva? Dacă ne
vom regăsi, să sperăm că bine.

Metamorfoze, însă, în raport cu
timpul dinainte. Metode de a intui
nu prea avem. Zări se mai iţesc...

Roma

A socializa presupune trans-
formarea individului într-o fiinţă
socială. Prin intermediul socia-
lizării se realizează atât
transmiterea cât şi asimilarea de
atitudini, concepţii, valori sau
modele comportamentale în
interiorul unui grup social. Prin
aceasta, practic, se formează,
adaptează şi integrează social,
un individ.

Potrivit studiilor, izolarea socială
poate reprezenta un factor de risc
pentru depresie, nevroză, chiar
deces. Este recunoscut şi faptul
că relaţiile sociale îmbunătăţesc
sănătatea psihică.

Aristotel era de părere că omul
fără stat sau lege şi-ar folosi
inteligenţa şi toate procesele
cognitive doar pentru a-şi satis-
face nevoile primare. Dacă nu se
întovărăşeşte în societate din
cauza insuficienţei sale, atunci
omul nu este membru al statului,
ci este ori „fiară”, ori „zeu”. Statul
îi conferă omului esenţa şi
calitatea de fiinţă superioară, de
„zeu”, iar în absenţa statului, omul
devine „fiară”.

În această perioadă grea pe
care o traversăm datorită pan-
demiei care s-a abătut asupra
noastră, nu statul constituie o Fo
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problemă, ci oamenii, ca indivizi
sociali. Foarte mulţi dintre noi, aici
vorbind despre cei care nu s-au
adaptat niciodată comunităţii
sociale, consideră că ştiu absolut
totul despre orice şi încearcă tot
felul de tertipuri pentru a ocoli
legile. Dacă e rău sau dacă e
bine, asta ne-o pot spune cifrele
îngrijorătoare ale cazurilor noi de
Coronavirus.
Şi iată că, aici intervine din nou

statul. Cum? Impunând restricţii
şi penalizând pe cei care, din
inconştienţă sau nu, încearcă să
încalce legile. Datorită acţiunilor
unor astfel de persoane nu au de
suferit doar aceştia, ci şi noi,
ceilalţi, cei care înţelegem că doar
cu respectarea unor măsuri de
protecţie putem depăşi cu bine
această perioadă dificilă.
Şi totuşi… Izolarea devine o

problemă destul de spinoasă
pentru sănătatea noastră men-
tală. Socializarea nu înseamnă
doar familie, ea se extinde şi la
grupuri mai mari, prieteni, colegi,
etc. Poate nu ar fi rău dacă
persoane abilitate ar ridica
această problemă şi s-ar gândi
la nişte soluţii. Deja există ţări
care iau în calcul noi metode de
implementare a unor programe
care să diminueze impactul pe

care lipsa socializării îl are asupra
noastră. Dacă pentru unii dintre
noi, cei care suntem mai puţin
sociali, impactul este minor,
pentru cei extrem de sociali
impactul este unul devastator.
Efectele izolării sunt atât de
grave încât aceştia au impresia
că, practic, le-a fost furat dreptul
la viaţă. Şi aici ar trebui să
intervină Statul în găsirea unor
soluţii cu bătaie pe termen lung

fiindcă speranţa de a reveni la
normal are puţine şanse de a fi
realizabilă. Astfel, cu cât omul
(fiinţă socială) va înţelege că
lucrurile nu vor mai fi prea curând
sau poate niciodată, la fel, cu atât
efectele pandemiei pentru
mentalul nostru o să se reducă.
Pentru aceasta, omenirea va
trebui să accepte idea că, pentru
moment, aceasta e normalitatea
lumii în care trăim.


