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Abstract 

The author discuss about two main psychological human features: humaneness and dignity. 

The important characteristic feature for romanian people are hospitality, human understanding, 

goodwill, common sense. 

They never aggresed any other countries, they like to live in a peaceful manner and humanism 

environment. 

A real dignity means to have a good education - professional instruction and ethics and moral 

behaviour. 

The alternative of the humaneness is the darkening concept of the nihilism in all domains - 

metaphisical, logic - gnoseological and moral - political. 
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Omenia, termen ce semnifică o trăsatură psihică umană, - poate chiar cea mai importantă, - 
însumează o serie de însuşiri precum: bunătate, sinceritate, înŃelegere şi respect. Bunul simŃ, buna  
voinŃă, precum şi acŃiunea de bine constituiesc premizele fundamentale ale păstrării echilibrului 
relaŃional uman. Dintru începuturi, nu există alt izvor de a ne reprezenta şi a comunica decât acest bun 
şi bine. 

S-ar părea că termenul de omenie, dar mai ales sintagma “om de omenie”, ar putea avea o 
anume specificitate aparte pentru naŃia română, exceptând limba latină (1) din care provine: a. 
(honestas, -atis = omenie; b. honesius,- a,- um = de omenie). Şi aceasta,  deoarece la alte popoare 
europene şi deci în alte limbi nu are un echivalent semantic semnificativ. Spre exemplu: în limba 
engleză (2) avem mai mulŃi termeni: a. kindness, amiability = bunătate; b. sympathy, kindness, 
kindheartedness = milă;  c. honour = cinste – fiecare având o sferă semnatică limitată. În limba 
franceză (3) găsim: a. urbanite = urbanitate, politeŃe, bună cuviinŃă, şi b. comme il faut = de omenie, 
cu rol doar de adjectiv. Mai cuprinzător, dacă nu chiar integral, este în limba germană (4): 
menschlichkeit = omenie, umanitate, bunătate omenească. 

Un aspect ce ni s - a părut interesant în cadrul relaŃiilor interumane, este existenŃa unor nuanŃări 
şi trepte diferite de adresabilitate, în limbajul românesc, începând de la tu şi terminând cu 
dumneavoastră (5). Astfel, simplul şi comunul pronume personal (persoana a doua singular) tu, are  
interjecŃia familială mă, măi, care  urcă apoi spre o uşoară politeŃe mata (regional şi familial)  declinat 
cu matale. Ulterior, mai, primeşte încă o treaptă, şi anume dumneata, declinat cu dumeatale,  
dumnealui (masculin)  şi dumneaei (femenin), dumnealor  (plural).  

Cea mai înaltă adresabilitate este dumneavoastră (domnia voastră) şi domniilor voastre, în 
care pluralul substituie singularul,- chiar dacă se adresează unei singure persoane, accentuând astfel 
nota de respect şi politeŃe. 
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În limbile străine europene, adresabilitatea este simplă şi sobră, care cuprinde întreaga 
paradigmă a pronumelui tu - mata - dumneata şi dumneavoastră. Astfel, în vechea limbă latină avem 
tu- tui şi vos-vostrum, în l. franceză tu şi vous, în l. engleză doar you, iar în l. germană du şi ihr. 

Noi suntem atât de obşnuiŃi cu modurile noastre de adresare, încât o analiză a lor ar părea să nu 
- şi găsească sensul. Şi totuşi, această paletă largă de adresabilitate, nu poate avea altă semnificaŃie, 
decât aceea că denotă respect, politeŃe şi omenie faŃă de semenul autohton, conlocuitor, vizitator  sau 
străin, - venit fortuit sau agresiv. Fiecare, însă, a fost, îngăduit şi tolerat, acceptat şi primit omeneşte. 
Împrietenirea şi chiar fraternizarea au constituit chezăşii ulterioare. 

Aceasta este ospitalitatea proverbială înnăscută şi statornicită a poporului român dealungul 
întregii sale istorii. Ea este îmbinată cu lipsa de agresivitate, fără tendinŃe de cucerire, de expansiune 
militară, politică sau economică, în dauna altor neamuri. 

Aceste două trăsături psihice caracteristice pot constitui exemple, dacă nu model, de conduită 
umană, începând, - în mod evident, - de la formarea poporului român, continuată de-a-lungul întregii 
noastre istorii zbuciumate, şi nelipsită fiind, mai mult ca oricând actuală şi - n zilele noastre. 

Este probabil că numai omenia acestor oameni i-a îndemnat pe străbunii noştri să denumească 
astfel unele formaŃiuni megalitice de pe munŃii teritoriului daco-roman: “Omu”- cel mai înalt vârf din 
masivul Bucegi, figura umană “Omu” din vârful cu acelaşi nume; apoi, tot vârful “Omu” din munŃii 
Suhard. 

Omenia şi omul de omenie, în semnatica limbii române, se completează cu credinŃa geto - 
dacilor în Divinitate şi nemurirea sufletului încă înainte de apariŃia creştinismului. Firea omenoasă şi 
unitară a poporului român şi personalităŃilor lui reprezentative, afirmă că aceste calităŃi nu pot fi 
detaşate de “pământul nostru, unul din cele mai frumoase şi mai bogate nu numai din Europa, dar din 
întreaga lume” (6). La aceasta, se asociază şi limba noastră unitară, atât cea literară cât şi diferitele 
dialecte  care totuşi se pot înŃelege între ele, spre deosebire de alte limbi, de exemplu franceza. 

Demnitatea, acest acord de prestigiu al omeniei se câştigă în timp şi primeşte girul, în primul 
rând, al societăŃii civice. La baza ei se află o activitate etic-morală şi socială, în care individualitatea 
trebuie să fie “model” sau “valoare”. 

Demnitate – demnitar, funcŃie şi rang înalt în Stat, este un titlu prin care se atribuie automat 
respectul oficial cuvenit. Păstrarea repectului şi demnităŃii, însă, se cuvine şi chiar se impune a avea la 
bază pregătire şi perfectare educaŃională, la care nu se poate exclude în nici un caz componenta  
morală. Această definire aşadar, - acceptată oriunde şi oricând,- nu o poate menŃine un personaj 
agramat sau incult cu intervenŃii penibile în public (7) - chiar dacă există o biată hârtie de facultate în 
buzunar) - selectat “la întâmplare”.   

Asupra valorilor proprii naŃionale, vrednice de apreciere, există o tendinŃă de subestimare, mai 
ales din partea pseudovalorilor sau debutanŃilor ai primelor trepte. La un interviu acordat D-lui Daniel 
Funeriu, personalitate ştiinŃifică marcantă internaŃională, expert în educaŃie pe lângă Comisia 
Europeană (8), opiniază că sistemul educaŃional din România se află într-o situaŃie gravă, defectul cel 
mai mare fiind salarizarea profesorilor… şi nu numai al lor, completăm noi. 

Alternativa retrospectivă creiată în ultimele două decenii este încadrabilă, după Şt. Bolea (9) 
într-un discurs nihilist, care fiind activ are şi vitalitate, în sensul negării oricăror norme şi obligaŃii 
sociale, aneantizând totul în calea sa. Negativismul însă nu poate fiinŃa fără contradicŃie (10), ele se 
completează şi se întregesc reciproc. ConsecinŃa nihilismului lor activ şi complet le-a urmat 
deteriorarea perceptelor clasice (metafizic, logico-gnoseologic şi moral-politic), iar acumularea 
excesivă de valori la un pol, a avut drept consecinŃe sărăcirea majorităŃii. 

Efectele corozive ale nihilismului se fac văzute şi percepute, simŃite şi resimŃite; în acest mod, 
nihilismul nu mai poate deveni pasiv.  Se creiază astfel calea de necesitate de a continua să fie activ şi 
să treacă de la devalorizare şi acumulare la re-valorizarea şi echilibrarea valorilor. În acest mod este 
necesar, ca după ce ne definim şi redefinim  bine cine suntem (11, 12),  să se adopte un nou set de legi 
într-o  paletă largă de domenii, în deosebi în educaŃie, începând de la forma cea mai elementară (primii 
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ani de acasă şi de grădiniŃă … etc. şi terminând cu institutele de învăŃământ superioare), iar reforma 
clasei politice va da curs debutului profesionalizării partidelor.  

 
Concluzii 

Redeşteptarea şi revigorarea tradiŃionalei omenii, reaminteşte vechea locuŃiune “te hominem 
esse memento” (aduŃi aminte că eşti om) necesită a - şi regăsi locul cuvenit. Înzestrarea noastră cu 
dragoste, credinŃă şi speranŃă se cuvine să – şi arate durabilitatea, vigoarea şi demnitatea ei. 
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