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Miercuri, 14 septembrie 2022 

 

18.00: Radu Nechita 

Globalizarea libertății aduce prosperitate 

Globalizarea, î nț eleasa  ca exținderea la scara  globala  a posibilița ț ilor de ințeracț iune umana , a 

permis cres țeri de producțivițațe fa ra  precedenț î n isțoria umanița ț ii. Acesț proces a condus la 

o ridicare a nivelului de țrai al unei populaț ii mondiale țoț mai numeroase. 

 

19.10: Bogdan Voicu 

Suntem încă săraci? România după 32 de ani 

Î n 2018, venițul neț pe gospoda rie î n regiunea Bucures ți-Îlfov, ma suraț la parițațea puțerii de 

cumpa rare, a depa s iț cifra corespunza țoare din regiunea Île de France, adica  din Paris s i 

î mprejurimi. Bucures țiul depa s ise de alțfel de mulț țoț ce se afla  î n UE la sudul paralelei 45 s i 

țoața  Europa de Esț sau Scandinavia. Î n 2019, Bucures ți-Îlfov devenise a zecea regiune a Uniunii 

î n ce prives țe venițul gospoda riilor. Resțul celorlalțe regiuni roma nes ți populau țop 20 al celor 

mai sa race regiuni NUTS2 î n care esțe î mpa rț ița  UE. Î nseamna  acesț lucru ca  Roma nia ar fi 

sa raca ? Sau sunțem sa raci ațunci ca nd ne definim sa raci? 

Lumea vorbes țe de ca țeva decenii despre sa ra cie sau boga ț ie absoluța  (ma surața  ‚normațiv’, mai 

ales î n ț a rile din lumea a țreia, dar s i î n Roma nia), relațiva , subiecțiva  sau consensuala . Mai mulț 

deca ț ața ț, discuț ia publica  s i polițica  se cențreaza  azi pe redisțribuirea boga ț iei, pe calițațea 

vieț ii s i, mai ales, pe buna sțarea subiecțiva . Va  inviț sa  vorbim s i noi despre buna sțare, mai ales 

subiecțiva , despre dinamica sa î n țimp s i despre cum arața  Roma nia î n comparaț ie cu alț ii. 

 

 

 

 

 

 



Joi, 15 septembrie 2022 

 

18.00: Anda Zahiu 

Venitul garantat de bază: de la utopie la realitate 

Îdeea unui veniț universal garanțaț de baza  nu esțe deloc una noua . Cu țoațe acesțea, î n ulțimii 

ani propunerile de asțfel de polițici redisțribuțive au ațras țoț mai mulț i susț ina țori din țoațe 

pa rț ile specțrului ideologic. Conțexțul esțe propice dezbațerilor pe aceasța  țema : țemerile 

alimențațe de auțomațizarea din ca mpul muncii s i programele piloț de implemențare a 

venițului garanțaț din numeroase ț a ri informeaza  sprijinul popular pe care ideea de 

redisțribuț ie masiva , necondiț ionața  s i universala , l-a ca s țigaț î n ulțimii ani. Î n cadrul 

conferinț ei, vom explora urma țoarele î nțreba ri: Avem dațoria de a finanț a o asțfel de polițica ? 

Esțe venițul universal de baza  incompațibil cu un regim merițocrațic? Cum puțem finanț a o 

asțfel de polițica  fa ra  a nedrepța ț i pla țițorii de țaxe? 

 

19.10: Bogdan Glăvan 

Drumul către sărăcie 

Esțe cumva paradoxal ca  reț eța pe care vasța majorițațe a oamenilor o urmeaza  pențru a țra i o 

viaț a  personala  mai î mbels ugața  devine, î n ochii aceloras i oameni, o fanțezie ca nd vine vorba 

de cres țerea buna sța rii sociale. Ca nd analiza m s ansele de dezvolțare ale unei naț iuni, nici cea 

mai anosța  geografie, nici cele mai sa ra ca cioase resurse, nici cel mai nepricepuț popor nu 

ca nța resc ca ț insțițuț iile, pracțicile sociale s i mențalițațea colecțiva . 

 

Vineri, 16 septembrie 2022 

 

18.00: Emanuel Socaciu 

Sărăcie, bogăție și judecată morală 

„Simpla lipsa  a boga ț iei, simpla sa ra cie, sța rnes țe puț ina  compasiune”, scria Adam Smițh 

î n Teoria sentimentelor morale, acum mai bine de 250 de ani. Des i acesț cițaț a fosț adesea folosiț 

pențru a semnala o preținsa  lipsa  de sensibilițațe a liberalismului faț a  de problema sa ra ciei, el 

țrimițe la o idee rega sița  de fapț î n majorițațea țeoriilor morale: sițuaț ia mațeriala  a unei 

persoane nu esțe î n sine un crițeriu pențru a-i judeca moral acț iunile. Înțuiț iile morale obis nuițe 

ale mulțor oameni, insa , par sa  fie î n ra spa r cu o asțfel de neuțralițațe a evalua rii morale. „Sa rac 

s i cinsțiț”, „l-a î mpins sa ra cia”, „mai degraba  țrece o ca mila  prin urechea acului...” sunț doar 

ca țeva exemple din limbajul comun care par sa  uțilizeze sa ra cia sau boga ț ia ca țemeiuri 



implicițe ale judeca ț ii morale. Vom explora î mpreuna  aceasța  țensiune, î ncerca nd sa  idențifica m 

unele dințre sursele ei s i sa  o punem î n lega țura  cu disțincț ia î nțre reducerea sa ra ciei s i 

reducerea inegalița ț ilor ca preocupa ri cențrale ale ețicii sociale. 

 

19.10: Teodor Baconschi 

Care bogat se va mântui? Libertatea ca sărăcie voluntară în Noul Testament 

Ne ga ndim la Îisus Hrisțos – cel din isțorie – ca la un om ”sa rac”, na scuț î nțr-o ”iesle”. Sărăcia cu 

duhul – alțfel spus renunț area la ”slava des arța ” a narcisismului - e un moțiv de fericire 

evanghelica . Fondațorul noii religii țra ies țe prințre marginali, e un predicațor ițineranț, fa ra  

averi cunoscuțe, lipsiț de un ”domiciliu” sțabil. Pe de alța  parțe, î n pilda țalanț ilor, e la udaț cel 

harnic, ingenios s i loial, capabil sa  î nmulț easca  ce a primiț, deci sa  ”maximizeze profițul”. 

Bogațul nemilosțiv e sorțiț iadului, dar î mpa ra ț ia lui Dumnezeu e imaginața  ca un bancheț 

sompțuos. Toațe acesțe elemențe creioneaza  sțațuțul paradoxal al boga ț iei s i sa ra ciei î n ețica 

Noului Tesțamenț.  

Vom reaminți pasajele relevanțe din țexțul sacru, pențru a dovedi ca  nu avuț ia s i penuria sunț 

î n opoziț ie, ca ț aparenț a s i adeva rul, care nu ț in de ierarhiile sociale s i economice, pențru ca  

angajeaza  un vocabular spirițual, î n orizonțul vieț ii de dupa  moarțe. Chiar daca  avea sa  faca  mai 

ța rziu obiecțul unuia dințre ”voțurile” monahale, sărăcia voluntară a ra mas mereu o forma  

subțila  de imitatio Christi, va zuța  ca replica  a  kenozei divine, adica  a deciziei lui Dumnezeu de a 

se ”anula” prin umanizare. ”Îubirea de arginț i” duce la idolațrie (ca venerare nelegițima  a celor 

perisabile) as a cum avariț ia obțureaza  calea spre adeva rața boga ț ie: aceea de a obț ine 

plenițudinea prin da ruirea de sine. Daca  țoț ce avem e de la Dumnezeu, exisțenț a noasțra  e o 

perpețua  resțițuire.  

 

Conferințele Dilema veche - evenimențe colațerale 

 

Miercuri, 14 septembrie 2022, ora 12.00 

Colegiul Naț ional Emil Racoviț a  

Sever Voinescu: A fi sau a avea? 

 

Joi, 15 septembrie 2022, ora 17.00 

Libra ria Book Corner Librarium (Bd. Eroilor nr. 15) 

Lansare de carțe 

Teodor Baconschi, Scrieri (volumele 1, 2, 3), ed. Spandugino 



prezința : Adrian Papahagi 

 

Vineri, 16 septembrie 2022, ora 12.00 

Colegiul Naț ional Emil Racoviț a  

Teodor Baconschi: Averea bunei educații 

 

____ 

 

Conferinț ele Dilema veche sunț un proiecț iniț iaț de Grupul pențru Managemenț s i Mediere 

Culțurala  (GMMC) s i organizaț î mpreuna  cu revisța Dilema veche. 

Finanț ațori principali: Prima ria s i Consiliul local Cluj-Napoca 

Parțener sțrațegic: Fundaț ia Superbeț 

Parțener țradiț ional: Universițațea Babes -Bolyai 

 

 

 


