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„Sunt increzator in viitorul Asociatiilor profesionale, 
daca isi inteleg misiunea (istorica) 

si actioneaza in consecinta” 
prezentare la e-Conferinta ARTS, octombrie 2020, Bucuresti - Romania 

arh. Horia Mihai NICOLESCU, 
vicepresedinte ASI, membru NFPA 

 

 

Tematica propusa a panelului nostru este: 

 

 

 

 

 

Toate temele propuse se refera la problemele actuale vazute ca o extensie liniara a 

prezentului in viitor. Dar daca nu va fi asa ? Daca evenimentele recente care au loc 

in lumea intreaga  anunta o ruptura majora a mersului societatii, o sincopa in 

momentul trecerii la o alta oranduire sociala, la mult clamata „NOUA ORDINE 

MONDIALA” ?  

De aceea, ca om care actioneaza in acest domeniu de peste 45 de ani si caruia mereu 

i-au placut provocarile, va propun o incercare ALTFEL de privire in viitor, facuta in 

baza evenimentelor recente din lume si ... ATENTIE !..... a recitirii unui clasic al teoriei 

trecerii de la o oranduire sociala la alta – Karl MARX:  

Momentul „revolutiei” – ca trecere la urmatoarea etapa istorica: 

• Momentele actuale de haos socio-cultural, au inceput timid cu „politically 
corectness”. S-a ajuns apoi pana la daramarea idolilor (statuilor), anarhia si 
vandalizarea valorilor, negarea in bloc a culturii actuale. Este o nemultumire 

4. Asociatiile profesionale si problemele actuale: 

• Rolul asociatiilor profesionale in aplicarea legii 

• Aportul profesional al asociatiilor profesionale 

• Pregatirea profesionala in conditiile pandemiei 

• Clustere de inovare 
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generala, in toata lumea; capitalismul nu a adus bunastarea generala promisa. 
Criza COVID a accentuat nemultumirile. 

• „NIMIC NU VA MAI FI CA INAINTE” – se spune cu toate ocaziile.  Vedem cum s-
a născut şi s-a impus în conştiinţa populară, cu o viteză extraordinară, credinţa 
absolută că urmează o inevitabila „nouă normalitate“ în care va trebui să trăim 
(noua ordine mondiala ?). Nu mai este o chestiune opţională, toţi suntem deja 
convinşi de acest mesaj lansat cu toată puterea pe toate canalele de comunicare, 
nicio discuţie nu-şi mai are locul tocmai pentru că apariţia „noii normalităţi“ este 
asimilată cu un fenomen natural căruia trebuie să ne supunem şi, mai ales, în 
care va trebui să ne integrăm într-un proces cât mai lin care să facă bine la 
sănătatea individuală prezervată cu măşti, gel dezinfectant şi respectarea 
distanţării sociale (vezi articolul lui Cristian Unteanu din ziarul Libertatea din 17 
oct. 2020). 

 

• Atunci se poate ca starea actuala sa fie prolegomenele trecerii la o noua 
societate dar CUM va fi ea ? Toti incercam sa o „desenam” plecand de la ceea ce 
stim (adica bazandu-ne pe trecut) ceea ce este (poate fi) o eroare fundamentala. 
Societatea umana avanseaza liniar doar intre punctele de inflexiune, intre 
schimbari, acolo unde exista  ruptura violenta intre „ce a fost” si ce „va fi”. Noi 
unde ne aflam acum ? 

 

• Sa incercam o analiza sociala, recitindu-l pe Marx – cum si cand se face trecerea 
la o alta societate (post capitalista/imperialista? Ce spune Marx ?) „Trecerea va 
avea loc in societatea capitalista (imperialista) cea mai dezvoltata si pregatita 
astfel sa faca trecerea la noua oranduire sociala”. La acea vreme, aceasta 
societate era cea americana dar revolutia a avut insa loc in 1917, in Rusia tarista 
– societatea cea mai inapoiata din Europa.  

 

• De ce momentul 1917 nu a fost cel prezis de Marx ? Lenin si alti discipoli mai 
mititei (de pe toate continentele), care au incercat sa construiasca noua 
societate „comunista” (plecand de la tarile cele mai sarace) au esuat toti, mai 
devreme sau mai tarziu. Sa nu uitam ca societatea comunista egalitarista este un 
miraj extrem de atractiv pentru cei multi, saraci si ne-educati ! 

• Aici trebuie mentionata - prin singularitatea ei - si „revolutia” din Chile, a 
marxistului Salvator Allende, care a ajuns la putere (pentru scurt timp) nu prin 
revolutie ci chiar prin alegeri parlamentare libere!  

• Esecul oficial al comunismului in varianta construita in URSS avea sa fie declarat 
in 1989 si atunci se parea ca problema s-a transat definitiv (Francis Fukuyama 
chiar anunta „sfarsitul istoriei” !). Linistea a durat insa putin timp si fantoma 
marxista a inceput sa bantuie din nou lumea.  
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• Pregatirea de acum este insa diferita: succesiv s-au dezvoltat existentialismul  de 
stanga, Scoala dela Frankfurt si neo marxismul (numit astazi " marxism 
intelectual "). Urmasii lor directi sint cei care dau foc lumii de astazi, sub privirile 
admirative si aprobatoare ale sustinatorilor si mentorilor lor intelectuali (gen: 
Naum Chomski), financiari (gen: Bill Gates si Soros), politici (gen: Xi , Kim, Putin, 
Obama , Nancy Pelosi) si religiosi  (gen: imamii de la Teheran). 

   

• Liderii de azi au determinarea de a o rupe cu trecutul dar nu au cultura necesara 
de a pune ceva viabil in loc, articuland societatea viitoare ! Ei reprezinta doar 
„revolutia” nu si capacitatea structurarii organice a noii societati pentru ca nu au 
cultura necesara pentru aceasta. 

 

• Si la noi, „liderii” noii orientari din scoli sau facultati (ex: tanarul SELY, blogger si 
vedeta TV) stiu foarte bine sa spuna „ce nu e bine in sistemul actual” dar nu sunt 
capabili sa gandeasca o formula noua, completa, coerenta si functionala in noii 
parametri - pentru ca nu au cultura umanista necesara (IT-ul nu este suficient !) 
si nici o experienta minima de viata. 

 

• In aceasta situatie generala, este evident ca oricare ar fi structura noii societati 
– ea va trebui sa se racordeze la cea veche si sa o inglobeze – pastrand valorile 
fundamentale castigate in cateva mii de ani. Altfel riscam sa o luam de la capat, 
de la arcul cu sageti si inventarea rotii ! 

 

• Daca este evident ca nu se poate asigura evolutia societatii decat prin pastrarea 
si includerea valorilor fundamentale ale epocilor acumulate pana acum, atunci 
se pun cateva intrebari fundamentale:  

o Ce trebuie facut insa pentru prezervarea valorilor culturale acumulate pana 
acum ?  

o Cum se va face aceasta ? 
o Cine va asigura pastrarea acestor valori ? 
      Acestea sunt intrebari la care va trebui sa gasim rapid raspunsurile corecte !  
 

• Aici intervine rolul fundamental al asociatiilor profesionale ! Ca si in pastrarea 
cunostintelor esentiale din trecut (Atlantida, Antichitatea si Evul Mediu) acestea 
au fost pastrate de catre ghilde, loji, scoli sau alte forme de organizare 
profesionala – in scopul de a le feri de destructurare in perioadele tulburi de 
schimbare ale organizarii sociale si de pierdere iremediabila a cunostintelor 
acumulate pana atunci. 

 

• In aceasta idee, eu as modifica titlul actual al panelului in „Asociatiile 
profesionale, problemele lor actuale si responsabilitati de viitor” iar cele 4 idei 
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din program le-as comenta diferit. Citite in cheia „supravietuirii in perioada 
tulbure care va urma” cele 4 idei se vor transforma in: 

 
o Rolul in aplicarea legii: Atentie! inregimentarea neconditionata in structurile 

puterii (care sunt percepute inevitabil intotdeauna ca opresive) poate sa fie 
„un calcai al lui Achile” in independenta si pastrarea performantelor ARTS in 
viitor ! S-ar putea ca ARTS sa fie atacata de Noua Societate tocmai ca o 
reprezentanta a structurilor de putere ale trecutului odios ! Trebuie procedat 
cu multa diplomatie si bagare de seama pana la asezarea societatii pe un nou 
fagas legal si stabil – atunci cand valorile imuabile ale civilizatiei pot fi scoase 
din nou la iveala; 

o Aportul profesional este tocmai ideea pentru care am pledat pana acum. Ea 
devine sarcina istorica a asociatiei / asociatiilor care devin(e) astfel 
pastratoarea, impreuna cu alte asociatii de profil, al intregului arsenal de 
valori profesionale de pana acum. Pe masura ce apele se vor mai linisti, acest 
tezaur poate iesi la iveala. Problema centrala aici este CUM se vor pastra 
aceste valori, pentru a le asigura integritatea si viabilitatea in timp ? Este o 
tema majora la care vor trebui sa se gandeasca deja actualii lideri ai ARTS ! 

o Pregatirea profesionala in conditiile pandemiei se subsumeaza, in opinia 

mea, punctului anterior, fiind o mica repetitie – actuala si la scara mai mica -  

pentru ceea ce va urma: pastrarea valorilor in timpul marii furtuni ! 

o Clusterele de inovare poate fi una dintre raspunsurile la intrebarea majora: 

CUM se vor pastra aceste valori, pentru a le asigura integritatea si 

vialbilitatea in timp ? Fragmentarea volumului mare de informatii in parti 

mici poate fi o solutie si permite poate un control mai eficient asupra 

continutului si pastrarea mai usoara a integralitatii acestuia. Cu conditia ca, 

la momentul potrivit, sa mai existe „cheia refacerii” (oamenii capabili si 

algoritmul necesar pentru a putea asambla un tot functional din fragmentele 

existente !).  

Iata de ce am ales ca titlul prezentarii mele sa fie: „Sunt increzator in viitorul 

Asociatiilor profesionale, daca isi inteleg misiunea (istorica) si actioneaza in 

consecinta” si Va invit sa reflectati - cat de putin – la posibilitatea ca viitorul creionat 

de mine sa devina  realitate si cum trebuie sa ne pregatim sa ii facem fata.   

Sa avem mereu in minte ca NOI, membrii asociatiilor profesionale, suntem 

depozitarii unei farame importante din cunostintele lumii actuale si o parte din 

viitorul cultural al omenirii se bazeaza pe ea ! 


