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Conferinţa cu participare internaţională 
„DIPLOMAŢIA CULTURALĂ – CULTURA DIALOGULUI” 

Bucureşti, 20-21 aprilie 2012, Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125 

Discursul domnului acad. DINU C. GIURESCU 
 

  

Doamnelor şi domnilor academicieni, 

Stimaţi participanţi la acest colocviu, 

Vă mulţumesc pentru invitaţia care mi-a fost adresată!  

Mă pregătisem să fac o mică introducere, dar, pentru că dl acad. Eugen Simion mi-a 
dat undă verde, pot să vă prezint de la început cele câteva consideraţii despre starea actuală a 
României, care se leagă direct de tema simpozionului nostru, şi anume de tema generală 
Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale.  

Dacă România va continua pe acest drum, în următorii 12-15 ani nu vom mai avea de 
identificat identăţi culturale proprii. Aceasta este concluzia mea ca istoric. Ca atare, din 
perspectiva unui istoric, daţi-mi voie să punctez câteva realităţi ale României de astăzi, care 
servesc drept fundal la dezvoltarea culturală! Anticipez să vă spun că nu totul e negativ. În 
sectorul cultural, din fericire, al Academiei, al literaturii, al artei... acolo avem lucruri bune, 
dar, v-am spus, dacă vom continua tot aşa, peste 15-20 ani nu vom mai avea de apărat vreo 
identitate culturală proprie.  

Expunerea mea se va axa pe câteva coordonate: primul este politicul, al doilea este 
economicul, al treilea este atitudinea faţă de cetăţeni, ce consideră politicienii noştri, unii 
dintre ei, faţă de cetăţeni, al patrulea este partea pozitivă şi, la urmă, ce ne aşteaptă. Un 
răspuns la o întrebare globală.  

În ceea ce priveşte politicul, vă spun drept că, după revoluţie, am crezut că intrăm în 
normalitatea europeană. Şi au fost două, chiar trei alegeri, avem o constituţie votată, 
amendată, au fost două alegeri normale – a venit întâi stânga, pe urmă a venit dreapta, apoi 
din nou o aşa-zisă din nou stânga şi, pe urmă, o aşa-zisă dreaptă. Până în 2008 am putut 
crede. Vă anunţ de pe acum că voi rezerva un timp mai important, măcar 20-25 de minute, 
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pentru întrebări şi discuţii şi, sigur, că aş fi foarte mulţumit să-mi spuneţi: ”Nu sunt de acord 
cu perspectiva dumneavoastră”.  

Aşadar, am avut o pornire, să zicem normală, în coordonatele noastre româneşti până 
în 2008. Deci, dintr-o dată suntem foarte clari: nu mai avem industrie – de la chibrituri şi 
până la locomotive Diesel, care se fabricau tot în România, nu mai producem aşa ceva; apoi,  
nu mai avem meşteşuguri.  

Ceea ce m-a izbit pe mine când am fost în Statele Unite este că, alături de ţara, vorba 
aceea, a capitalismului monopolist, cum se spunea înainte, şi atotdominant, există 
meşteşuguri. În cartierul unde locuiam erau, pe o rază de 300 m, cel puţin trei ateliere de 
pantofărie, care reparau pantofi. Eu vă invit să alergaţi prin Bucureşti să găsiţi un atelier care 
mai pune pingele! Mai există unul, mi se pare că era aici, pe Calea Victoriei, sau poate că a 
dispărut între timp. Noroc că mai sunt câteva croitorii, unde îţi mai dai hainele la ajustat, şi 
frizeriile, fireşte. Restul, gata, s-a terminat!  Asta e realitatea românească.  

Nu mai avem comerţ. Păi cum asta? Păi da. M-am întrebat cum de marile firme 
comerciale, Mega Image, Carrefour, Billa şi alte firme sunt aşa de numeroase în centrul 
oraşului! E normal să fie în centrul oraşului şi în alte părţi pentru că oamenii nu mai au de 
unde cumpăra. Negoţul acesta mijlociu şi mic a dispărut aproape în întregime. Mai este aşa, 
în cartiere, câte o mică firmă particulară, care sigur că vinde pentru oamenii din împrejurimi, 
dar grosul mărfurilor, care nu mai sunt româneşti, se desfac prin firmele străine. Aceasta ar fi 
o parte a spectacolului economic.  

A doua parte este îndatorarea României. Suntem astăzi la dispoziţia Fondului Monetar 
Internaţional - World Monetary Fund. Delegatul Fondului vine aici, supervizează bugetele 
noastre. Primul-ministru de dinainte îşi făcea chiar un punct de merit din a declara la 
televiziune că ”ne-am consultat cu delegatul Fondului Monetar Internaţional”, ca şi cum noi 
nu am avea economişti care să fie în stare să domine. Asta este, sunt 20 de miliarde de euro, 
cel mai mare împrumut din istoria României. Nu ştiu cum va fi plătit, din moment ce nu mai 
avem industrie şi comerţ, dar asta este altă treabă, aşa încât tabloul economic al României îl 
completăm cu această îndatorare fioroasă, după mine, de proporţii.  

Ni s-a explicat că ne îndatorăm pentru că, la început, trebuie să plătim salarii... Asta e 
o chestie mondială ca explicaţie, dar, în sfârşit, iertaţi-mă că sunt puţin ironic şi ies din 
tiparele unei expuneri strict ştiinţifice, dar nu mă pot împiedica, e singura modalitate prin 
care pot să-mi spun năduful, cum se spune în limba română.  

Mai este un lucru, mult mai grav, şi anume vânzarea la mezat a resurselor minerale 
ale ţării, iar în ultimul timp au avut loc trei mişcări ale Guvernului. Prima este pledoaria 
repetată a acestuia şi a înaltelor autorităţi executive pentru vânzarea Roşiei Montane, a 
rezervelor de aur de la Roşia Montană. Îmi pare rău că doi colegi de-ai mei susţin acest 
proiect, deşi Academia s-a pronunţat de două ori în termeni categorici împotriva acestui 
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proiect. După aceea este CupruMin. S-a vândut - vă rog să calculaţi, nu e nevoie să fim 
matematicieni - o rezervă de cupru, material strategic mondial, cu 200 de milioane, o rezervă 
care valorează în medie 13 miliarde de euro! Şi Guvernul a semnat o înţelegere ca să vândă 
cu 200 de milioane de euro această valoare. N.B.: cuprul intră în toate aranjamentele, adică în 
toate procesele de fabricaţie strategice, nefiind un material care se reînnoieşte. L-ai consumat, 
s-a terminat! Se face, de asemenea, propagandă mare pentru gazele de şist, pentru CupruMin, 
v-am spus...  

Ca atare, lozinca este privatizare, pentru că se susţine implicit că specialiştii români 
nu ar fi în stare să gospodărească, să facă un management profitabil al acestor nu numai 
instituţii, ci industrii, chiar şi valori. Aunci s-a şi preconizat şi vă enumăr lista următoarelor 
privatizări în proporţii de la 5 până la 20%. În proporţii de 15% şi 10% sunt cele mai multe 
dintre privatizări, adică am pus compania străină – n-am nimic cu companiile străine, dar nu 
poate fi condusă o ţară întreagă numai de companiile străine. Să fie bine înţeles! E tocmai 
cum, în activitatea mea ştiinţifică, ar veni cineva de la Academie să-mi spună: ”Uite ce-ai să 
faci, uite cum ai să scrii, uite ce-ţi dau voie să faci...” Aşa ceva nu se poate. Şi atunci vor să 
privatizeze Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica, NuclearElectrica, 3 filiale ale 
companiei de electricitate, Tarom, Salrom, compania sării, aeroportul Bucureşti, tragem şi 
Otopeni în asta. Sigur că mai sunt şi altele, adică tot ce mai are statul român ca valori 
economice din care ar putea să tragă venituri se duce pe apa sâmbetei. Mai vor să atace şi alte 
sectoare, tot pe tărâmul economic: fondul de pensii, asigurările, poşta, CEC-ul. Închipuiţi-vă 
că n-avem 200 de milioane de euro ca să recapitalizăm CEC-ul, singura bancă românească ce 
mai dispune încă de un capital, pentru că tot restul capitalului este pe mânile băncilor străine!  

Trec la următorul punct, tot al economiei: sistemul financiar al României. Plimbaţi-vă 
prin Piaţa Victoriei! Toate băncile din Piaţa Victoriei, prelungirea Titulescu, într-o parte şi 
într-alta şi pe Calea Victoriei până la Sevastopol, unde este şi Citibank, toate sunt ale unor 
bănci străine. Noi nu mai avem un sistem bancar propriu. E Banca Naţională, sigur că n-o 
putem privatiza, că, probabil, ar privatiza-o şi pe aceea cu dragă inimă, şi mai avem CEC-ul. 
CEC e singurul bastion în care românii mai au nişte bani depuşi. Şi pe acela vrem să-l luăm, 
să-l controlăm, să scotem noi profitul care ne trebuie din aceasta. Ca atare, tabloul, îmi pare 
rău, acesta e tabloul economic în momentul de faţă. Poate că domnii economişti mă vor 
contrazice, şi aş fi bucuros să-mi spună că n-am dreptate, dar, pentru mine, ca istoric, care 
examinez faptele din perspectiva istoricului, a istoricului român, al românilor, aceasta este 
realitatea economică în care se mişcă România în momentul de faţă.  

Fără să vreau, îmi pun de atâtea ori întrebarea, aproape zilnic: Ce faci cu libertatea 
când salariul tău minim este pe penultima treaptă din Europa, când pensiile tale ar face să 
explodeze Grecia dacă li s-ar da pensionarilor greci? Care e sensul libertăţii pe care am 
câştigat-o dacă n-am cu ce trăi omeneşte? Aceasta nu e retorică, este o întrebare pe care mi-o 
pun mie însumi de multe ori şi n-am răspunsul la ea. 
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Trec la punctul trei al expunerii: atitudinea faţă de populaţie. Cum merg lucrurile, 
cum merge democraţia românească în momentul de faţă de câţiva ani încoace? Lucrul cel mai 
supărător pentru un om care gândeşte, care vrea să gândească, este dispreţul, cinismul chiar: 
”Nu mă interesează, voi puteţi să credeţi ce vreţi, eu iau măsurile”.  

Şi acum văd în faţa mea cum, în 2009, la televizor, în aprilie, pe deoparte am asistat la 
un fenomen îngrijorător pentru mine - vedeam cum leul se depreciază şi nu pricepeam de ce, 
că nu se întâmplase nimic -, şi, pe de altă parte, vine o înaltă autoritate politică şi ne spune: 
”Uite asta este soluţia: minus 25% la salarii şi minus 15% la pensii.” Asta e soluţia, dar până 
atunci nimeni nu discutase nimic nici despre criză, nici despre salarii, nici despre pensii. Ce 
fel de atitudine este asta faţă de cetăţenii României? Cum adică, vin şi îţi spun dumitale că îţi 
tai 25% şi 15%, iar acum, după 3 ani, să aud că s-ar putea ca soluţia, pe care a sugerat-o 
Fondul Monetar Internaţional - că nu s-a spus explicit - ar fi greşită. Dacă tai din veniturile 
populaţiei, economia stagnează şi merge în jos. Ceea ce e perfect adevărat. Acesta a fost 
primul semn pentru mine de nedumerire. Al doilea semn, apropo de atitudinea faţă de 
cetăţeni, nu numai că s-au tăiat salariile şi pensiile, dar s-au recalculat salariile pe o bază care 
a însemnat o nouă amputare a lefurilor. Extraordinar! Aceasta e şmecheria care te doare şi 
care e proprie, a noastră... şmecheria asta administrativă: hai să mai tăiem un pic şi din baza 
de salarizare a oamenilor, după ce le-am tăiat un sfert din salariu. În al treilea rând, am sporit 
TVA la 24%.  

Să vă dau un exemplu despre cum e tratat cetăţeanul: Curtea Constituţională (se mai 
întâmplă şi lucruri bune) a analizat şi a văzut că pensionarilor li s-au luat pe nedrept anumite 
sume de bani, şi atunci a hotărât: să le restituim – sume modice, să nu vă speriaţi că devin, 
dintr-o dată, oameni îndestulaţi! Ce-ar fi fost mai normal decât ca administraţia, maşinăria 
statului, să restituie automat aceste sume. Nu! Eu te pun pe dumneata, cetăţean, să completezi 
un formular, să-l semnezi, să-mi dai toate datele, să mi-l trimiţi la administraţia pensiilor de 
care depinzi şi, după aceea, îţi vei dobândi banii care sunt ai tăi şi pe care ţi i-am luat pe 
nedrept, automat, prin hotărârea statului.  

Atitudine faţă de cetăţean?! Adevărul este mai grav, după mine, apropo de atitudine. 
S-a votat o lege a educaţiei naţionale cu zipp-ul, după metoda zipp-ului adică: nu discutăm 
nimic şi votaţi! Prin acestă lege, 4 milioane de liceeni, fete şi băieţi, români, de etnie română, 
sunt discriminaţi faţă de cei din etniile minoritare – discriminaţi şi juridic şi material – este o 
dispoziţie şi eu dau un lucru concret, că meseria mă obligă să mă refer la lucruri precise, nu la 
retorică guvernamentală sau antiguvernamentală, că nu despre asta e vorba. Este o dispoziţie 
în această lege a educaţiei că minimum pentru o clasă de liceu sau de şcoală generală sunt 12 
elevi. Dacă, într-o comună sau într-un sat, pentru a forma o clasă se întrunesc mai puţini de 
12 elevi, copii de români, atunci elevii aceia se vor deplasa în comuna cea mai apropiată. Dar, 
vine legiuitorul, foarte îndemânatic, şi spune că, dacă într-un sat sau într-o comună sunt mai 
puţin de 12 elevi minoritari, pentru aceia se face clasă specială. Vă place? Mie nu-mi place. 
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Eu vreau ca şi într-un sat în care sunt 10 copii amărâţi de români să fie o clasă specială 
fondată pentru ei. Acesta este tipul de dispreţ faţă de populaţie şi faţă de majoritate sau de 
nepăsare, sau de cinism, nu ştiu cum să caracterizez această discriminare negativă, dar tot aia 
e pentru mine, ca istoric. Nu mai vorbesc despre discriminarea faţă de 4,5 milioane de 
pensionari.  

Mai este un ultim aspect al atitudinii faţă de cetăţeni, care nu este imputabilă doar 
stării prezente, şi anume că ţara românească nu mai are de dat, nu mai dă de lucru cetăţenilor 
ei. Două milioane şi jumătate de români au emigrat, temporar, să sperăm, poate definitiv, în 
Spania, în Italia, în Franţa, în Germania, în Marea Britanie, în Irlanda, unii chiar în Canada, 
în Statele Unite, în căutare de lucru. Această emigrare în proporţii de milioane, fie şi 
temporară, este un fenomen unic în istoria României, pentru că nu mai avem de lucru, nu le 
mai putem da de lucru, situaţia agravantă fiind şi aceea că nu avem un proiect naţional care să 
spună: ”Domnule, ne aflăm în treapta cea mai de jos a istoriei noastre. Bun. Hai să vedem, 
facem un proiect naţional, poate că ne putem redresa!”  Pentru că ne putem redresa, aici e 
culmea!  

Şi, în sfârşit, ca să nu credeţi că nu fac decât să cobesc, să fiu ca ursitoarele acelea 
care nu văd decât partea negativă, vreau să trec şi la o parte pozitivă. Întâi, avem libertatea de 
gândire şi de expresie, care este o realitate dacă vrei s-o foloseşti, iar dacă nu vrei s-o 
foloseşti, nu e o realitate. Dar, oricum, este o realitate şi oamenii, chiar în conversaţiile 
particulare, îşi dau drumul la gânduri, spun, vorbesc, nu mai există acea temere de dinainte de 
1989, este un lucru pozitiv.  

În al doilea rând, este domeniul acesta al culturii. Academia Română, Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă – dacă te uiţi la ce-au făcut în ultimii 10-12 ani te bucuri, 
fiindcă sunt lucruri care rămân, sunt lucruri majore care rămân înscrise în cultura română, nu 
e vorba de realizări minore sau de moment.  

Apoi sunt editurile... E adevărat că şi aici sunt tot felul de nuanţe, dar numărul mare al 
editurilor şi al cărţilor - cărţi, unele cu răspândire, altele locale, dar apar multe cărţi - e un 
progres, fără îndoială. Progres este când îi văd pe tineri că au apucat câte o bursă, o 
împrejurare, se duc în străinătate o lună, două. Unii dintre absolvenţii de la istorie fac chiar 
câte un stagiu în colegii britanice sau franceze. Am avut un doctorand foarte bun care s-a 
întors încântat de sprijinul pe care l-a obţinut în Franţa pentru doctoratul lui.  

Deci, pe plan individual, sunt aceste nu numai progrese, ci reuşite, care se datorează 
climatului general de libertate, dar legiferată cu măsură, fiindcă se aplică şi acum poliţie 
politică de către anumite foruri guvernamentale. Dacă-i critici te amendează, dacă eşti în 
televiziune sau la radio ţi se spune că nu e bine şi alte lucruri. Dar, una peste alta, în domeniul 
culturii, lucrurile stau totuşi bine şi nu pot decât să mulţumesc şi Academiei şi Fundaţiei 
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă şi altor foruri de cultură care ne îngăduie, ne oferă acest cadru 
să ne putem manifesta.  



 

 

         
         
 
     

 
  

 

          UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

SI PROTECTIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013  OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ  

  
       

6  

Acum, dat fiind că s-a împlinit aproape o jumătate de oră, eu m-am întrebat: ”Bun, 
unde mergem? Ce facem de acum înainte? Ce se întâmplă cu România de acum înainte? Şi 
mi-am zis că sunt două opţiuni: una este tabloul pe care vi l-am descris. Vom continua să 
privatizăm, adică să vindem unor firme străine instituţiile şi organizaţiile economice care mai 
funcţionează şi pot aduce venit. Vom continua să vindem pe daiboj, pe nimica, resursele 
minerale ale ţării, şi cu asta am terminat, pentru că, după ce am vândut şi resursele minerale 
ale ţării – nu ştiu dacă aerul poate să fie vândut, poate că da, mai ştii, există diverse forme de 
folosire –, vom continua să fim îndatoraţi până peste gât şi vom merge înainte, fiindcă lumea 
se naşte, se dezvoltă, vrea să trăiască... Asta este o cale. Cu alte cuvinte, vom fi un teritoriu 
administrat şi condus de instituţii internaţionale străine şi de monopoluri străine, de instituţii 
economice străine, în care mâna de lucru locală va fi dată de români. E şi calea a doua. Eu 
sunt un optimist. Naţiunea asta are un potenţial foarte mare. Cadrele noastre universitare, 
academice, intelectuale sunt bune, au soluţii. Nu sunt ascultate, dar asta e altă poveste. 
Nimeni nu-i ascultă, dar au soluţii reale. Cu alte cuvinte, există, avem potenţial uman 
remarcabil, fără să-l autolăudăm, care poate sluji la redresarea României. Deci, potenţialul 
uman şi intelectual există, Ne trebuie bani. Fără asta nu putem relansa economia românească 
şi industria. Am avea şi bani dacă nu am vinde resursele minerale ale ţării. Dacă, în loc să ia 
200 de milioane de euro pe o rezervă de cupru care valorează 13 miliarde de euro, statul 
român ar exploata şi ar vinde acest minereu, ar avea bani şi ar putea relansa economia. Dacă 
noi le-am şi vândut, am şi semnat contractul cu o firmă de buzunar din Canada - aici e partea 
grozavă a întregii afaceri, nici măcar nu e o firmă de renume internaţional - care ne-a răşluit 
acest depozit de cupru, atunci, sigur că nu mai avem nici bani. Deci, banii ar putea să existe 
dacă politica faţă de resursele încă existente ale ţării s-ar schimba. Inteligenţă avem. Naţia 
asta, tineretul, trebuie să aibă o perspectivă, trebuie să le oferi ceva.  

Vă mai reţin două minute şi pe urmă începem discuţiile. Eu aparţin unei familii – 
bunicul meu a pornit din satul Chiojdul Mic - din judeţul Prahova. Domnul acad. Eugen 
Simion ştie, că suntem vecini, ca obârşie, din aceeaşi zonă. Străbunicul meu avea trei băieţi – 
unul din ei era bunicul meu. Pe toţi trei i-a trimis la şcoala primară. Era mic proprietar de 
pământ, ceva pământ, oi, pădure, livadă, pruni, ţuică. Deci, nivelul era de sat, fruntaş într-un 
sat, un sat mic, nu o comună mare. Doi din băieţii aceştia s-au făcut militari. Unul a murit la 
Turtucaia în 1916, era maior, şi al treilea, bunicul meu direct, s-a făcut profesor - întâi 
învăţător, după aceea profesor de liceu la Liceul Unirea din Focşani şi la Cantemir din 
Bucureşti. Pe urmă a devenit conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, fără să facă politică 
şi fără să aibă conexiuni sociale foarte ridicate. Deci se putea, într-o ţară în care 45% erau 
analfabeţi, se putea, această ascensiune socială era posibilă. Între cele două războaie, la liceul 
Sf. Sava, unde am învăţat, într-o clasă de 40 de elevi 15 erau bursieri ai statului român şi toţi 
veneau de la ţară. Premiantul III din clasa mea era Stan Aurel, băiatul unui cârpaci, al unui 
cizmar de sat, acesta era nivelul. El avea mai mult merit că avea premiul III la noi decât Dinu 
Giurescu, care crescuse cu limba franceză şi cu biblioteca de acasă.  
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După 1948, sub regimul comunist, aşa cum era polizitat regimul, alături de cei ridicaţi 
de regimul comunist pe criterii politice, au fost oameni de ispravă, veniţi, tot aşa, de jos. 
Astăzi, această ascensiune e blocată, şi o spun cu tot simţul răspunderii. Aud de atâtea ori 
tineri care au participat la concursuri şi nu au reuşit, fiindcă a reuşit cine trebuia să iasă din 
concurs, nu cine era mai bun. Asta este situaţia.  

Eu sunt un optimist. Îmi exprim speranţa că a doua cale, adică aceea a redresării 
României, va prevala până la urmă, dar nu mă pot împidica să nu închei cu o definiţie pe care 
mi-a dat-o Dicţionarul Enciclopedic Român: Ce este aceea o colonie? Vă citez din DEX, 
ediţia din 1993: ”Colonia este un teritoriu ocupat şi administrat de o naţiune străină şi care 
este dependent de aceasta pe plan politic, economic, cultural etc.” Deci, România poate să fie 
un teritoriu administrat şi condus de trusturi şi de instituţii internaţionale străine şi va depinde 
în întregime de acestea. Să sperăm că sunt un fals profet şi vă mulţumesc! 


