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Gheorghe Paun, membru al Uniunii Scriitorilor si membru titular al Academiei Romane, a acordat un interviu 
ziarului ,,Adevarul", in care vorbeste despre avantajele si dezavantajele globalizarii pentru romani.

Gheorghe Paun (67 de ani) este matematician, informatician si om de cultura roman, membru al Uniunii 
Scriitorilor si membru titular al Academiei Romane. Este inclus de Thompson Institute for Scientific 
Information (ISI) in categoria "highly cited researcher". Academicianul roman locuieste la Curtea de Arges si a 
participat recent la Colocviile Municipiului Pitesti, unde a vorbit despre fenomenul globalizarii, intr-un interviu 
pentru ,,Adevarul".
 
Adevarul: De ce spuneti ca noi, romanii, am fi  mai vulnerabili decat altii in fata fenomenului globalizariii
 
Academicianul Gheorghe Paun: ,,Am ajuns la masa democratiei nepregatiti. Dupa 45 de ani de societate 
inchisa, nu avem informatie, nu avem antrenament sa ne prezentam in fata agresorilor. Suntem vulnerabili, 
pentru ca suntem o tara bogata. Avem prea multe tentatii, iar in jur avem trei imperii care sunt resurecte, care de-
a lungul istoriei ne-au ocupat administrat etc. Dar principalul motiv e asta: suntem o tara bogata, iar noi nu 
suntem pregatiti sa facem fata acestui joc al globalizarii, al manipularii.
 
Si totusi romanii par a nu fi chiar dispusi sa se adapteze la cerintele globalizarii. Daca luam chiar un exemplu 
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dat de dumneavoastra, cel al regulilor ,,asomarii" porcului, vorbim despre reticenta.
 
Din fericire, romanul are si o mare rezistenta in fata acestei globalizari. Uitati-va cate oi se cresc in Romania. 
Am fost uimit. Am mers cu autobuzul pana in Moldova. Pe toate dealurile vezi oi. Dar in toate padurile, pana 
acum o jumatate de an, erau mormane de lana aruncata, pentru ca lana nu nu se prea foloseste in Romania. Nici 
macar nu arde si, cu toate acestea, oierii nu se leapada de oi. I-am intrebat pe oieri de ce fac asta. Stiti ce mi-au 
spusg ,,Draga domnule, eu nu pot altfel!". Raspuns mai puternic decat acesta nu vad. Exista o foarte mare inertie 
in poporul roman in sensul bun al cuvantului. Pentru ca, in lume, de foarte multa vreme, izmele care se schimba 
in fiecare an - cumpara, foloseste, arunca - sunt lucruri bolnavicioase. Daca originalitatea e considerata criteriu 
de valoare, ar trebui sa ne asteptam la orice bazaconie.
 
Nu e normal sa fim influentati de alte culturi
 
Lumea joaca in zona asta cu influente hollywoodiene, cu  influentele Scolii de la Frankfurt, cu multe altele. Nu 
discut. Poate ca e normal sa fie asa la varsta aceasta a umanitatii. Noi am ramas si influentati de geografie, de 
paduri, sol, de ramanerea cumva in urma - benefica din punctul meu de vedere. Ortodoxia, spre exemplu, e mult 
mai consrvatoare decat catolicismul... Si atunci, toti factorii astia ne tin mai reticenti la inovatie. In discursul de 
receptie la Academia Romana al lui Lucian Blaga - Elogiu satului romanesc - sunt niste pasaje formidabile, in 
care satul este comparat cu orasul. Orasul este foarte deschis la inovatie, foarte gelos pe orasul vecin , 
cosmopolit, cu tendinta de a se nivela... De aceea, orasele tind sa semene unul cu altul. Satele , nu! Fiecare sat 
vrea sa fie diferit de satul vecin , fara emfaza, fara aroganta, de la cusaturile pe ie, la toate celelalte, satul are 
acel ceva: ,,Decat al doilea la Roma, mai bine primul in propriul sat.... Satul roman are o inertie istorica ce s-ar 
putea sa aiba legatura si cu substratul  dacic.  Nu cad in dacomanie, desi abia astept sa ajung din dacofob ce 
sunt, dacoman, asta daca gasesc un dacolog care sa-mi spuna  lucruri realiste.  
 
Daca am sta departe de globalizare, nu am fi oare condamnati sa nu mai progresam<</div> 
 
Globalizarea are foarte multe paliere. Eu vorbesc de globalizarea culturala. Impotriva globalizarii 
culturale/spirituale sunt. Altfel, suntem globalizati deja, iar circulatia persoanelor, capitalului, oamenilor sunt 
lucruri bune. Despre Europa au vorbit de bine de la Napoleon, la Eminescu si multi altii. Eu sunt pentru o 
Europa unita, a unor state natiuni. Stiti ca in Nordul Europei, copilul este un bun al societatii- Mie sa-mi lase, 
domnule, nepotii! De asta spun ca sunt foarte departe de o astfel de mentalitate. Sa-si vada de treburile  
economice, de lucrurile pe care eu le vreau.
 
Deci, putem trage concluzia ca globalizarea economica este de dorit, cea culturala - nu prea<</div> 
 
Si globalizarea culturala are partile ei bune, e bine sa stiu si culturile altora, dar sa ma lase sa cant la fluierul 
meu, sa nu-mi impuna cimpoiul irlandez, pentru ca se fac incercari din astea., de la nivelul familiei , pana la 
nivelul Halloween-ului.  Sa mi-l dea , dar sa nu mi-l impuna. pentru ca eu, citesc ca acolo e un mod insidios prin 
care mi se arunca  in derizoriu ideea de moarte. Pentru mine, asta e o zona solemna (desi, aici ma contrazic, 
dacii mergeau voiosi la moarte. Sa nu aruncam asa in derizoriu. Balanta intre lucrurile acestea trebuie tinuta mai 
cu grija.
 
Romanii mai sunt patrioti<</div> 
 
Sper ca mai sunt patrioti, desi li se inoculeaza de multa vreme ca patriotismul e desuet s.a.m.d. De ce nu ne 
punem intrebarea daca germanii sunt patrioti, daca francezii sunt patrioti. Francezii au o lege pentru protectia 
limbii franceze, sintagma ,,interes national"  e mult mai populara la ei . Vorbiti-i unui francez rau despre Franta 
sa vedeti ce reactie va avea!



 
Vorbiti-i unui roman rau despre Romania. Ce reactie va avead
 
Depinde. Daca imi vorbiti mie, va fi o reactie nu agresiva, doamne fereste... dar va fi! Sunt foarte multi snobi, 
prosti - nu ca nu sunt informati  sau cultivati - ci in sensul ca raportul efect/efort e total in defavoarea lor, Prostie 
in sensul ca fac actiuni care sunt in defavoarea lor. A face ceva impotriva ta e semn de prostie. A denigra tara e 
semn de prostie, in sensul asta.  Nivelul tau de trai si al copiilor tai , in tara ta, depinde de atitudinea ta fata de 
tara aici e nevoie de aparatrea interesului national, de apararea suveranitatii. In apelul academicienilor  se 
vorbeste de identitate, suveranitate, unitate. Vreau sa pot sa decid la mine acasa ce fac cu lemnul, cu padurile, sa 
nu mi le mai barbiereasca nemernicii, pentru ca e o crima ce se intampla in zona asta. Sa pot decide eu, suveran, 
ce fac cu gazul din Marea Neagra.... Observati ce discutii sunt, ce valuri de influente, cati petrolisti au fost 
imprejurul Parlamentului, la momentul in care s-a discutat despre legislatia in domeniu! 
 
De ce credeti ca nu suntem pregatiti sa facem fata provocarilord 
 
Politicianul roman e de generatie tanara. Nu e boier  de neam, cum era odata. Noi facem tabula rasa din 
politicieni, din elite. Am facut-o dupa razboi, o facem si dupa Revolutie  (rusii au facut si dupa revolutia din 
1917, francezii si la Revolutia Franceza, deci nu este un hobby romanesc), iar asta ne face vulnrabili. Nu mai 
avem boieri de neam pentru ca i-am trimis la Aiud, la Canal, Dumnezeu stie unde ... Pe vremuri, politicienii mai 
intii erau boieri, apoi faceau politica. Acum se incearca invers. Pentru a produce un intelectual e nevoie de trei 
facultati: una a celui care devine intelectual, una a lui taica-su si una a bunicului lui! Deci, abia dupa trei 
generatii putem sa contam ca  avem boieri adevarati.
 
Ati condamnat in discursul dumneavoastra niste generalizari pe care le fac oamenii politici, reprezentanti ai 
administratiei locale sau centrale, de genul afirmatiilor ,,In strainatate pleaca doar curvele" sau ,,Acasa au ramas 
doar, prostii si lenesii".
 
Foarte multe fraze sunt toxice. S-a creat o psihoza a emigrantului, a omului care nu are alta sansa decat sa 
emigreze. E fals, fals, fals! Am date precise ca au inceput sa vina oameni inapoi acasa. Vin mai putini decat cei 
care pleaca, dar vin mult mai multi decat acum un an. Deja a devenit sistematica intoarcerea acasa. 


