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Rezumat. În secolul al XIX-lea, globalizarea accelerată înfăţişa 

exigenţe pe care majoritatea românilor nu avea cum să le înţeleagă. 
Întârzierea în dezvoltarea economică, unitatea politico-statală în formare, 
precaritatea instrucţiei şi educaţiei, un context istorico-geografic perceput 
ostil au marcat decalajul dintre „Vest” şi „Est”.  Ideile economice înnoitoare 
pătrundeau greu, de multe ori deformate… Inteligenţa neobosită a unor tineri 
şcoliţi în afara teritoriilor locuite de români, precum Dionisie Pop Marţian 
(1829-1865), le-au proiectat în lupta pentru „emanciparea economică a 
naţiunii” promovând ideile, principiile şi instituţiile pe care se clădise 
prosperitatea Occidentului. Taxat când „reacţionar”, când „progresist”, 
Marţian a susţinut o concepţie economică heteroclită, un amestec între 
principiile liberale şi principiile protecţioniste. Cea mai semnificativă 
„protecţie” susţinută de Marţian era cea împotriva ignoranţei. Compilaţia sa 
după diverşi autori adepţi ai „economiei sociale” arată şi dimensiunile 
înapoierii economice – absenţa termenilor economici din vocabularul curent. 
Marţian nu dezertează, ci inventează termeni economici inteligibili: comerciu, 
manufaptură, product, const, preţul târgului, banc-rupt etc. Misiunea lui 
Marţian era clară: „propagarea ştiinţelor economice prin grai şi scris”. 
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Introducere 
 
Dionisie Pop Marţian, unul dintre primii economişti români, s-a format la 

Universitatea din Viena, unde fusese trimis cu o bursă de Arhiepiscopia greco-
catolică din Blaj. Istoriografia nu are destulă claritate în lămurirea naturii şi 
duratei studiilor făcute (Marţian, 1961, p. 6). În mod cert, Dionisie Pop Marţian 
a respirat prin aerul ideilor economice îmbibate de protecţionismul listian, idei 
dominante în prima jumătate a secolului al XIX-lea, deşi, astăzi, nu s-ar putea 
spune că în multe locuri din lume ideile protecţioniste nu sunt la fel de 
puternice. Analiştii scrierilor lui Marţian, cu rezerva necesară, presupun că 
militantismul scrierilor sale economice degajă influenţa lucrărilor lui Friedrich 
List. Încă din timpul studiilor s-a profilat ca un cercetător pasionat, care se pare, 
sub îndrumarea profesorului de economie Lorenz von Stein, avea să devină nu 
numai discipolul său, ci şi adversarul său de idei. În orice caz, după studiile de 
la Viena (1854-1857), din motive personale, Dionisie Pop Marţian s-a stabilit în 
Bucureşti, unde de altfel se aflau membrii familiei sale refugiaţi din Ardeal. 
Devotat crezului său ştiinţific, ca şi alţi tineri preocupaţi de propagarea ideilor 
economice la români (Rogojanu et al., 2010, pp. 143-147, Rogojanu et al., 
2009, pp. 191-201, Rogojanu et al., 2008, pp. 371-376): „Dionisie Pop Marţian 
era un economist de frunte, de fapt redactorul primului curs de nivel universitar 
de economie politică, publicând şi Analele economice, sursă de informaţie 
nepreţuită pentru întreaga acea epocă” (Stahl, 2002). 

Din perspectivă doctrinară, într-adevăr, „Marţian a însemnat un moment 
deosebit în istoria gândirii economice româneşti. Creator de şcoală şi curent în 
ţara noastră, Marţian şi-a făcut publice convingerile şi a luptat pentru realizarea 
lor într-o perioadă dominată ideologic şi practic de liberalism. Punctul său de 
vedere protecţionist venea să înfrunte şi să combată ideile liberale care datorită 
unor împrejurări fuseseră ridicate la rangul de politică de stat” (Marţian, 1961,  
p. 60).  

Viaţa şi opera lui Dionisie Pop Marţian a atras atenţia unor economişti 
români importanţi care fie s-au preocupat de diseminarea concepţiei sale 
economice, precum Victor Slăvescu, fie i-au aprofundat biografia intelectuală – 
Anghel Rugină, care în anul 1942 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul „Viaţa 
şi opera economică a lui Dionisie Pop Marţian” la Academia de Înalte Studii 
Comerciale şi Industriale din Bucureşti, cu profesorul Victor Slăvescu (vezi 
Anghel Rugină http://ro.wikipedia.org/wiki/Anghel_Rugin%C4%83). De altfel, 
Victor Slăvescu aprecia că Dionisie Pop Marţian a fost „personalitatea cea mai 
puternică şi cea mai reprezentativă, cea mai originală şi cea mai caracteristică 
dintre toţi economiştii români ai veacului al XIX-lea” şi că acesta a fost „cu 
totul deosebit de toţi contemporanii săi, de care se va despărţi în toate 
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privinţele” (Slăvescu, 1943, p. 6, citat după Murgescu, 1987, pp. 278-279). În 
acelaşi timp, Victor Slăvescu are „marele merit de a fi readus în circuitul 
gândirii economice româneşti opera lui D.P. Marţian”, deşi „exagera prin cumul 
de superlative, ca şi prin subaprecierea faptului că era vorba de o perioadă 
restrânsă din nefericire la numai 6 ani, nedreptăţind în felul acesta alte mari 
figuri ale gândirii social economice din secolul renaşterii noastre naţionale” 
(Murgescu, 1987, p. 279). 

 
Idei economice 
 
Interesul economic pe care-l stârneau teritoriile care urmau să definească 

România pentru ţările dezvoltate ale vremii îi dă prilejul lui Marţian să îşi 
exprime crezul său ştiinţific. Tonul patetic ne dezvăluie însă o atitudine plină de 
temere şi rezervă faţă expansiunea capitalismului occidental, Marţian aliniindu-se 
mai degrabă adepţilor naţionalismului, caracteristic pentru perioada în care a 
trăit şi a scris. Astăzi, toate eforturile pe care le-au făcut minţile luminate ale 
vremii pentru unitatea politică şi economică a teritoriilor care se revendicau de 
la aceeaşi istorie şi care împărţeau o moştenire culturală comună sunt judecate 
după sensul dezvoltării şi nu după cel al patriotismului. Aşa se explică de ce 
toate acele atitudini, rezultate din sentimente alese şi nepreţuite, care chemau la 
păstrarea tradiţiilor sub lozinca – „Suntem şi rămânem un stat de ţărani” – 
aveau să ducă, din păcate, la adâncirea înapoierii economice şi nu să o 
depăşească. În mod clar, sentimentele alese nu trebuie ridiculizate, dar ele nu 
pot ţine locul acţiunii economice globalizante în care se încadrau ţările Europei 
Occidentale. În epocă, era firesc să te aliniezi unui curent cultural puternic, care 
să te ajute să desluşeşti drumul spre independenţă politică şi, în acelaşi timp, să 
cauţi cauzele propriei neputinţe economice în succesul altora. Invocând 
schimbările din geopolitica celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
Marţian dă un semnal de alarmă în direcţia consolidării independenţei politice 
printr-o susţinere economică puternică. În mod corect, Dionisie Pop Marţian 
dezvăluie logica fluxului de interese care interferau politicul cu economicul: 
„Iată o cheie la secretele intereselor ce să combat pentru noi şi asupra noastră. 
Nici poate fi altrăminte, căci astăzi, ne mai putându-se practica cucerirea ţărilor 
prin asaltul armelor, statele influenţătoare trămit industria şi comerciul, ca să 
pregătească calea pentru o ocaziune mai favoritoare. Deci, de vom scăpa de 
dependenţa politică, ni se găteşte alta – economică” (Marţianu, 1858, „Studii 
sistemice în Economia politică. Prima parte. Economia socială”, în Marţian, 
1961, p. 71). 

Starea Ţărilor Române la mijlocul secolului al XIX-lea reclama 
conectarea grabnică la tendinţele lumii moderne. Dacă din punct de vedere 
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juridico-politic situaţia părea clară şi permitea angrenarea societăţii româneşti în 
opera de modernizare, din punct de vedere economic, lucrurile se puteau 
rezuma într-un mod cât se poate de simplificat astfel: sursele unei dezvoltări 
industriale de tip capitalist erau blocate de marile latifundii; boierii, chiar dacă 
accidental foloseau exploatarea capitalistă, ţineau captivă munca şi capitalul; 
cei care doreau să plece de la sate şi să lucreze în industrie aveau nevoie de bani 
pe care distribuţia naturală nu îi asigura; locul gol lăsat de români în ocupaţiile 
industriale şi comerciale aducătoare de progres şi civilizaţie era la dispoziţia 
străinilor. Dominarea seculară a economiei naturale descuraja sau elimina orice 
încercare de deschidere care să facă din schimb principalul instrument de 
selectare a valorii eventualelor mărfuri indigene. Soluţiile unei posibile 
emancipări istorice erau lovite de confuzia identificării şi definirii entităţii 
politice, aptă să garanteze nu numai un nou început, ci şi un nou ideal.    

Dionisie Pop Marţian, în entuziasmul său, îşi propunea să le arate 
oamenilor calea propriei devenirii, să descopere şi să-şi adjudece drumul spre 
bunăstare pentru că, „viitorul e sub văl” (Marţianu, 1858, „Studii sistemice în 
Economia politică. Prima parte. Economia socială”, în Marţian, 1961, p. 73). În 
termenii eclectici ai şcolii istorice germane, Marţian le cerea contemporanilor 
săi apropierea de ştiinţa economică pentru a învăţa cheia emancipării: „a 
sacrifica din prezent pentru viitor”. Alternând pildele cu principiile economice, 
într-un ambalaj naţionalist, de altfel, destul de răspândit în multe ţări din 
Europa, Marţian îndemna la cunoaşterea ştiinţei economice pentru „a forma 
oameni practici, prin impulsul ce dau de a cugeta asupra legilor naturei, pe cari 
omul nu le poate domni, dar se poate folosi de ele, prin combinaţiune” 
(Marţianu, 1858, „Studii sistemice în Economia politică. Prima parte. Economia 
socială”, în Marţian, 1961, p. 76).        

Strădania lui Dionisie Pop Marţian de emancipare intelectuală a românilor 
prin răspândirea ideilor economice s-a evidenţiat în elaborarea unui curs de 
„Economie socială” (1858), în articole şi studii cu teme economice, în editarea 
„Analelor Economice” şi în înfiinţarea unor instituţii precum Oficiul de 
Statistică din Ţara Românească. 

Disputa legată de unificarea tarifelor vamale arăta că Marţian nu era un 
adept listian, dar nici un adversar al Unirii Principatelor. Faptul că anul 1859 
aducea România ca entitate politică pe scena lumii a constituit şi pentru Marţian 
un prilej bun de a-şi pune cunoştinţele dobândite în serviciul binelui naţional. În 
comentariul autorului din Revista economică anuală al mesajului domnitorului 
Al. I. Cuza adresat la 6 decembrie 1859 Camerei deputaţilor arată preocuparea 
şi susţinerea pentru o guvernare care să consolideze statul nou-format: „O 
busolă trebe să conducă ambele puteri ale guvernului în rezolvarea chestiunei 
conform adevăratelor interese naţiunale şi aceasta o va afla-o în opiniunea 
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naţiunei. Dar opinia la noi în astă privinţă mai de loc nu esistă. Aceasta trebe să 
o provoace însuşi guvernul prin instrucţia şi discuţiunea publică asupra acestor 
chestiuni” (Marţian, 1961, p. 181). 

În primii ani de după unire, în mod evident, atenţia claselor diriguitoare şi 
a minţilor luminate se îndrepta spre starea de fapt de la care se revendicau 
aşteptările emancipării economice şi sociale. În conglomeratul cauzelor 
înapoierii economice se găseau cu dificultate soluţii care să armonizeze pe cât 
posibil interesele categoriilor sociale heteroclite, un amestec între vechi şi nou, 
greu de schimbat, dar şi greu de suportat. Optimismul amar al lui  Dionisie Pop 
Marţian atacă dur lipsa de viziune şi de gândire a multor oameni politici ai 
vremii, care profitând de ignoranţa românilor amânau deciziile ferme: „Ce 
pacient este mai răbdătoriu decât naţiunea?” (Marţian, 1961, p. 190). 

Adept al capitalismului protecţionist, Marţian caută în datul social 
argumentele minime ale unei categorii sociale indigene similare „cavalerului de 
industrie” occidental, care să dea tonul dezvoltării. Din nefericire, aprecia 
Marţian, „clasa cea mai avută la noi este un conglomerat de oameni de toate 
originile, de toate naţiunilatăţile”, iar „avutul (capitalistul n.n.) ştia că, oricare 
fie străinul care va pune mâna pe frâiele guvernului şi a independenţei ţărei 
trebe să-l chiame, cel puţin de la început, şi pe el la participare în trebile ţărei, 
dacă nu mai mult, până barem se va iniţia în noua poziţieune. Dacă străinul ar fi 
atât de nepolitic  să nu voiască a face nici atâta împărtăşire cu pământenii, 
atunci avutul se retrage în viaţa privată, unde poate trăi liber de grijile politice şi 
de privaţiunea de la afacerile publice, se mângâie cu aceea că cel puţin, dacă el 
e depărtat de la putere, nici rivalii lui nu sunt favoriţi” (Marţian, 1961, p. 197). 
Cu destulă abilitate Marţian trece de arbitrajul între xenofobie şi naţionalism, 
arătându-se mai degrabă preocupat de un posibil echilibru social anulând 
polarizarea socială cu o clasă de mijloc consistentă numeric şi economic. 
Totodată, Dionisie Pop Marţian, sub influenţa ideilor adepţilor „economiei 
sociale”, acorda o misiune istorică deosebită: „Puterea de acţiune civilizătoare a 
unui popor este cu atât mai mare, cu cât are o clasă de mijloc mai numeroasă. 
La noi această clasă de abia încolţeşte. Elementele ce o compun sau sunt 
străine, sau dacă sunt indigene, n-au calităţile, n-au înteligenţia şi desteritatea în 
arte şi meserii, câmpul din care trebe să se susţină şi prin a cărui posesiune pot 
să dobândească o pondereranţă în destinele naţiunei” (Marţian, 1961, p. 217).   

În împlinirea ţelului său de „emancipare economică a naţiunii”, Dionisie 
Pop Marţian lansează în 1861 ţintele unui program bine definit: „Orice popor 
care se află în poziţiunea noastră, trebe să treacă prin trii procese sau perioduri 
de dezvoltare: procesul sau periodul formaţiunei, adecă a consolidărei sau a 
unificărei elementelor într-un corp şi într-o voinţă (naţiune); apoi prin periodul 
independinţei sau a emancipărei acestui corp sub epitropia altor corpuri şi 
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voinţe ostile intereselor sale (independinţă); şi în fine prin procesul 
cristalizaţiunei, spre a realiza misiunea sa culturală împregiurul său. Cea dintâi 
din aceste trii epoce are deosebit ale sale stadii, în cari se reaflă începutul celor 
trii perioade” (Marţian, 1961, p. 204). Toate acestea presupun o evoluţie 
economică de la starea primitivă, dominată de agricultură, la starea industrială 
şi apoi la cea comercială. În orice caz, în concepţia lui Dionisie Pop Marţian, 
stadiul industrial trebuia protejat în două moduri: pe de-o parte, de liberul 
schimb, iar, pe de altă parte, de concurenţa produselor industriale străine. 
Marţian întoarce astfel educaţia primită la şcoală austro-germană împotriva 
maeştrilor săi, îndeosebi împotriva lui Lorez von Stein.  

În entuziasmul liberal, prezent la mulţi autori contemporani cu Marţian, 
„demersul protecţionist al lui Marţian a părut însă atât de insolit încât a fost 
considerat de unii comentatori drept expresia unei gândiri de vizionar” 
(Murgescu, 1987, p. 289). În pofida reacţiilor momentului, protecţionismul 
„avea să devină orientarea oficială în politica industrială a României” 
(Murgescu, 1987, p. 289). Principalul argument pe care s-a sprijinit concepţia 
lui Marţian se revendica de la „cerinţa de apărare a intereselor naţiunii române 
împotriva pangermanismului” (Murgescu, 1987, p. 290). Analiştii gândirii 
economice par să fie de acord că sesizarea pericolului „invaziei economice 
austro-germane şi a organiza «reacţiunea faţă de aceste tendinţe» devine firul 
conducător al întregii activităţi a lui Marţian” (Murgescu, 1987, p. 290).    

De altfel, de la începutul cursului de „Economie socială” Dionisie Pop 
Marţian semnalează posibilul pericol care plana asupra României: „Toată 
Europa, şi mai cu seamă cea mai populată parte a ei, şi-a aţintit ochii asupra 
României; toate comunicările din viaţa socială a teritoriului ei sunt căutate. 
Călători de toate naţiunile au venit să ne studieze izvoarele averii noastre şi 
lăcomia la ele este cauza feluritelor îngrijiri de viitorul acestei ţări” (Marţian, 
1961, p. 71). Atunci când explică ofensiva capitalului occidental asupra 
economiei româneşti, Marţian identifică pe cel din Franţa, Belgia, „nu mai puţin 
Germania care ne priveşte de o grădină fructiferă ce-şi aşteaptă exploatatorul” şi 
continuă cu „ce să zic de Austria, care de mult a monopolizat comerţul nostru şi 
unde astăzi s-au format felurite societăţi, ca nu numai statul, ci şi puteri 
individuale să înfrunte concurenţa ce îi ameninţă din cealaltă parte a Europei” 
(Marţian, 1961, p. 71).     

Cu prilejul înfiinţării Analelor Statistice şi Economice, Dionisie Pop 
Marţian atrăgea atenţia asupra necesităţii unei istorii a economiei naţionale 
pentru decizia politică în cunoştinţă de cauză: „A cere să scriă istoria economiei 
politice şi a dezbate chestiunile economice cele mai principale ale unei ţări, fără 
de a atinge chestiunile politice, este a cere absurdul” (Marţian, 1961, p. 205). 
Vocaţia de promotor instituţional îl plasează pe Marţian alături de alte figuri 
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emblematice ale secolului al XIX-lea:  „În 1859, Dionisie Pop Marţian, tânăr 
ardelean cu şcoli făcute la Viena, este numit şef al «Oficiului central statistic 
din Ţara Românească»; în acelaşi an, Ion Ionescu de la Brad ocupă şi el postul 
de şef al «Direcţiei de statistică a Moldovei», aceşti doi procedând, fiecare în 
zona sa, la efectuarea în 1859-1860 a unui recensământ cu rezultatele publicate 
în «Analele statistice pentru cunoştinţa părţii muntene din România» (1860-
1864) şi în «Lucrările statistice ale Moldovei». În 1852 principatele fiind acum 
unite, cele două oficii statistice se contopesc, sub direcţia lui Pop Marţian într-un 
«Oficiu central de statistică administrativă». E remarcabil faptul că aceşti 
statisticieni începători, ca şi cei care i-au urmat de altfel, au fost oameni de 
ştiinţă de o deosebită valoare”(Stahl, 2002, http://ebooks.unibuc.ro/Sociologie/ 
henri/). În rolul său de ctitor al statisticii din Ţara Românească, Dionisie Pop 
Marţian s-a angajat într-o „chinuitoare muncă de pionierat, pe care a desfăşurat-o 
cu energie, criticând cu vehemenţă erorile aparatului neexperimentat cu care 
lucra şi apărându-şi cu egală vehemenţă opera împotriva celor care nu-i 
înţelegeau importanţa şi care nu erau nici puţini, nici fără prestigiu politic în 
epocă” (Murgescu, 1987, p. 286).  

În 1859, într-un memoriu adresat ministrului de interne, Dionisie Pop 
Marţian şi-a expus programul de organizare a statisticii oficiale din Ţara 
Românească, program care includea între altele: elaborarea unei statistici 
generale a ţării, precum şi pe principalele ramuri ale administraţiei de stat; 
instruirea celor care urmau să întocmească statisticile pe ramuri şi elaborarea 
formularelor tabelare; oglindirea statistică a progreselor realizate în agricultură, 
manufactură, comerţ, arte, ştiinţe etc.; întocmirea de tabele privind mişcarea 
preţurilor; o publicaţie periodică «pentru economia naţională şi statistica ei»; 
publicarea unui anuar statistic-administrativ; organizarea de registre de stare 
civilă; introducerea de evidenţe statistice la comune, oraşe, judecătorii, vămi 
etc., astfel încât, «toate funcţiile publice făcându-şi statistica lor concernentă, 
guvernul să aibă întot minutul o privire autentică asupra oricărei stări locale şi 
funcţiuni»; înfiinţarea de catedre de statistică elementară în gimnazii şi de 
statistică generală şi administrativă la cursurile de drept (Murgescu, 1987,  
p. 285). Deşi a întâmpinat numeroase obstacole în organizarea Oficiului Statistic, 
Dionisie Pop Marţian a continuat opera sa curajoasă recrutând şi instruind 
raportorii statistici din fiecare judeţ, pregătind şi realizând primul recensământ 
statistic în 1860 şi primul recensământ al stabilimentelor industriale din România 
în 1863 (Marcu, Ornea, „Studiu introductiv” în Marţian, 1961, p. 59). 

Convingerea fermă că noul stat avea nevoie de un fundament instituţional 
solid l-a susţinut în depăşirea obstacolelor de orice natură: „A administra o ţară, 
adecă a îngriji de îmbunătăţirea stării materiale şi morale a locuitorilor ei, fără 
de a şti peste ce dispune, unde şi ce măsură se simte trebuinţa de a interveni, şi 
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îngrijarea de până acum ce fructe a produs, este ca şi medicina pe un pacient 
nevăzut şi neîntrebat de suferinţele lui” (Murgescu, 1987, p. 286). Într-adevăr, 
dorinţa  de cunoaştere ştiinţifică a realităţilor economico-sociale „domină 
întreaga gândire şi activitate a creatorului statisticii moderne româneşti” 
(Murgescu, 1987, p. 287). În „Analele Statistice şi Economice” limbajul „n-a 
putut fi altul decât al convingerei ştienţifice, carea nu întreabă ce place sau 
displace cutărei partide”, dar care „spune şi arată în necontestabilă limbă a 
cifrelor: iată ce suntem, în ce stare ne aflăm!” (Marţian, 1961, p. 206). În 
consecinţă, în aranjamentul politic rezultat din exerciţiul incipient al 
democraţiei, „un guvern trebe să fie între partide ca omul treaz întră beţi” 
(Marţian, 1961, p. 213). 

Cauzele înapoierii economice trebuiau căutate în complexitatea societăţii 
româneşti pentru că „viaţa economică a naţiunei, ca şi a individului, este 
nedezlipită de starea politică a ţărei: de legislaţia ei, de administraţia, cultura şi 
relaţiile ei cu alte ţări şi popoară” (Marţian, 1961, p. 207). Faţă de multiplele 
faţete ale precarităţii dezvoltării economice, Dionisie Pop Marţian susţine şi 
promovează dezvoltarea capitalismului industrial printr-o politică economică 
generală protecţionistă. Spre deosebire de sistemul protecţionist listian, care 
nega proporţionalitatea sectoarelor economice, Marţian, „credincios idealurilor 
protecţioniste, va milita pentru o dezvoltare echilibrată, «normală», a economiei 
româneşti, în care industria, agricultura şi comerţul să ocupe fiecare locul ce i se 
cuvine în complexul general” (Marcu, N. şi Ornea, Z. , „Studiu introductiv” în 
Marţian, 1961, p. 34). 

Aşadar, pentru Marţian, ca şi pentru alţi autori industrialişti din epocă, 
dezvoltarea industriei private, dar mai ales a celei de stat era necesară şi 
posibilă: „guvernele în ţări unde încă industria privată nu a ajuns la gradul ca să 
înfiinţeze asemenea întreprinderi modele prin unitele puteri ale asociaţiunilor, 
statul, guvernul crede că e o datoriă de a susţine onoarea naţiunei,  instituind 
însuşi un stabiliment carele să corespundă” (Marţian, 1961, p. 301). După cum 
observau analiştii istoriei economiei naţionale, la Marţian, „întreprinderile 
statului aveau doar o funcţie educativă, pentru că temelia edificiului industrial 
căpăta materialitate numai prin larga iniţiativă privată” (Marcu, N. şi Ornea, Z., 
„Studiu introductiv” în Marţian, 1961, p. 36).   

În ansamblu, concepţia industrială a lui Dionisie Pop Marţian este 
cuprinzătoare; alături de meserii şi de industriile casnice, Marţian plasează 
industriile agricole prelucrătoare. Spre deosebire de alţi industrialişti, precum 
Ghica sau Şuţu, ale căror rezerve faţă de industria uşoară erau cunoscute, 
Marţian susţine încurajarea acestui tip de industrie, care să valorifice materiile 
prime disponibile în cantităţi suficiente. În temeiul acestor argumente, Marţian 
promovează înfiinţarea unor întreprinderi tipografice, care „să îmbrăţişeze acele 
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opuri naţionale a căror tipărire cere aparate tehnice mai perfecte, mai variate”, 
pentru că „starea tipografiilor într-o ţară este atestatul cel mai nefalibil despre 
gradul cultural al naţiunei” (Marţian, 1961, p. 301). 

Definitoriu pentru concepţia industrială a lui Dionisie Pop Marţian este 
însă argumentarea posibilităţii dezvoltării treptate şi progresive a unor ramuri 
prelucrătoare precum industriile metalurgice, pentru care existau suficiente 
resurse de materii prime. Marţian îndeamnă public pe deţinătorii de capital să se 
apropie de aceste industrii, în timp ce guvernului îi cere scutirea de taxe vamale 
a importului de fier şi de alte materii prime necesare. De altfel, Marţian preciza: 
„În nici un stat european nu este admis principiul: că vămile sunt înfiinţate cu 
scop curat fiscal, ci pentru a protega industria indigenă, deşi practica vămilor 
aduce foloase destul de mari. Acele staturi cari au impozite pe obiectele de 
consumaţiă, justifică veniturile vamale cu acea lege, iar cele ce nu au asemenea 
impozite, veniturile vamale le întrebuinţează la incuragiarea industriei 
natiunale” (Marţian, 1961, p. 435). Totodată, Marţian pledează pentru 
exploatarea sării şi a cărbunelui întrucât „exploatarea lor este cea mai uşoară şi 
rezultatul vizibil necalculabil şi dependent la voia exploatantului” (Marţian, 
1961, p. 296). Înfiinţarea şi dezvoltarea industriilor presupuneau o politică 
economică în cadrul căreia politica vamală trebuia să urmeze un şir de acţiuni 
absolut necesare:  

„a) să se taxeze la vamă mai mult articolii de lux şi acele articole ce şi noi 
producem;  

b) să se uşureze cu atât mai mult taxa obiectelor neapărat trebuincioase 
pentru ramurile industriei naţiunale;  

c) esportul produselor naţiunale să se taxeze după o scară mobilă; să se 
taxeze decât numai productele la cari alţii nu pot concura cu noi şi până la 
gradul ca să nu le prea scumpească pentru consumenţii străini” (Marţian, 1961, 
p. 435).   

În paranteză fie spus: o idee de mare actualitate şi care ar merita un 
moment de reflecţie priveşte nedumerirea şi revolta lui Marţian faţă de o 
situaţie apărută la exportul de sare: sarea românească era recunoscută la export 
ca un produs bun şi ieftin, cu toate acestea Serbia, partener tradiţional al 
României, importa sarea din Franţa, evident mai scumpă! Dezlegarea misterului 
o face tot Marţian: România nu avea drumuri de calitate! Desigur, lucrurile sunt 
discutabile, dar problema rămâne!   

În concluzie, măsurile de protejare a industriei trebuiau completate cu 
măsuri de protecţie vamală şi cu o politică educaţională a statului care să 
impună acele profesiuni necesare industriei: „Toată lumea civilizată a făcut 
partea cea mai largă cerinţelor timpului; popoarele rădică institute politehnice 
de toate gradele pentru a răspândi cunoştinţele reale, ca prin ele să poată 
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domina materia şi să o prefacă în avere şi putere, din care izvoreşte bunăstarea 
şi cultura” (Marţian, 1961, p. 219).  

Citându-l pe ministrul francez al Instrucţiunei Publice din acea vreme, „să 
facem oameni, iar nu bacalaurei” (Marţian, 1961, p. 303), Marţian pledează 
pentru un învăţământ aplicat şi adecvat exigenţelor dezvoltării moderne. În 
sensul celor de mai sus, era necesară calificarea forţei de muncă potrivit 
cerinţelor industriei, or în România acelor vremi era o lipsă acută de muncitori, 
tehnicieni şi ingineri. De aceea Marţian se îndreaptă către reaşezarea „instrucţiei 
naţionale”, astfel încât să crească ponderea învăţământului tehnico-profesional 
şi să scadă simţitor ponderea educaţiei umaniste: „pentru a transforma materia 
brută a acestei ţări şi a-i da un aspect industrios ne trebuiesc economi şi 
lucrători îndemânatici, trebuie să creăm economi mechanici şi lucrători 
instruiţi” (Marcu, N. şi Ornea, Z. , „Studiu introductiv” în Marţian, 1961, p. 39).  

Potrivit opiniei lui Dionisie Pop Marţian, şcoala trebuia să pregătească nu 
slujbaşi bugetivori, ci „economi mechanici şi lucrători instruiţi”: „Ne trebe 
înainte de toate şcoli profesionale, organizate şi răspândite prin judeţe după 
trebuinţa industriilor locale, iar în capitala României, înainte de universităţi 
pentru ştiinţe ne trebuieşte un politehnic, adică o universitate a industriilor” 
(Marţian, 1961, p. 303). Marţian se lansează într-o adevărată campanie de 
susţinere a „învăţământului oamenilor practici” şi de repudiere publică a 
„învăţământului stăpânilor gândirii umane” declarând sentenţios: „Va veni o zi 
când un discurs de o oră va părea prea lung, când un articol de jurnal, care 
trecând preste o sută de linii, nu va fi cetit, când orice frază care nefiind 
espresiunea unei gândiri va fi espusă ridicolului. Cel mai bun mijloc de a grăbi 
sosirea unei asemenea zile, este acela de a înmulţi şcolile profisiunale, unde se 
învaţă înainte de toate ceea ce este trebuincios vieţei practice, unde se predă 
geografia înaintea mitologiei, aritmetica înaintea poeziei, ştiinţele fizice 
înaintea versurilor latine şi limbile moderne înaintea temei greceşti. Am fi rău 
înţeleşi dacă s-ar crede că dispreţuim literile. Din contra, le suntem datori totul 
şi le iubim cu un amor fără margini. Dar, cum am zis-o şi altă dată: pânea 
înainte de toate” (Marţian, 1961, p. 305).   

Pe de altă parte, dezvoltarea puternică a învăţământului ar fi avut şi o 
importantă semnificaţie socioculturală, înlesnind consolidarea unei clase de 
mijloc instruite, care să asigure echilibrul social atât de necesar în orice 
societate. Nu ne rămâne decât să subscriem la concluzia lui Costin Murgescu: 
„Într-adevăr, pe măsură ce s-a consolidat tânărul stat român, raţiunile liber-
schimbismului, incontestabil precumpănitoare în epoca lui Cuza Vodă, au 
început să slăbească; pe primul plan al intereselor naţionale au început să treacă 
apărarea şi impulsionarea industriei care se forma şi pe care o ameninţa 
concurenţa externă, în primul rând a Austro-Ungariei. În felul acesta, pe măsură 
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ce se adunau anii pe necunoscutul mormânt al lui Dionisie Pop Marţian – figură 
pură şi destin irepetabil al istoriei noastre culturale – gândirea sa, singulară în 
timpul vieţii, devenea izvorul din care se împrospăta un întreg şi mereu mai larg 
curent de gândire economică” (Murgescu, 1987, p. 300). 

Concentrarea atenţiei autorului mai mult asupra industriei nu a însemnat 
nici negarea şi nici desconsiderarea agriculturii. Marţian recunoştea natura 
dificultăţilor generate de problemele agriculturii: „Chestiunea rurală este un 
proces vechiu, tărăgănat şi adesea încurcat de către advocaţii părţilor 
prigonitoare. Această tărăgănare este în paguba siguranţei publice. Încercarea 
de a o rezolva n-a reieşit şi nici nu putea reieşi, căci alta decât nedreptate se 
poate aştepta de la o judecată, în care pârâtul singur este judecătorul 
păgubaşului?” (Marţian, 1961, p. 210).  

În fond, în societatea românească, „chestiunea împroprietăririi ţăranilor este 
chestiunea fundamentală a întărirei naţiunale” (Marţian, 1961, p. 211). În acelaşi 
timp cu reforma proprietăţii, Marţian reclamă transformarea progresivă a 
agriculturii prin introducerea mecanizării lucrărilor agricole, adică, agricultura 
„trebe să-şi reînnoiască instrumentele sale lucrătoare, cari sunt cele mai înapoiate 
din Europa; să fie prevăzută cu căi de comunicaţiă, de maşini şi de altele; şi pentru 
ca să le aibă aceste, trebe să-şi câştige capitaluri, şi pentru ca să aibă capitaluri îi 
trebe credit, şi ca să aibă credit, trebe libertate, siguranţă şi o bunăstare mai 
generală răspândită. Are trebuinţă, mai cu seamă, de libertatea bancurilor şi a unui 
regim bun ipotecariu. Mijloacele cele mai bune, ba pot zice unice sunt: propagarea 
ştiinţelor economice prin grai şi scris” (Marţian, 1961, p. 242).   

Într-adevăr, în faţa unei asemenea realităţi, concepţia economică a lui 
Dionisie Pop Marţian este vocea conştiinţei şi vocaţiei. Protecţia împotriva 
ignoranţei – firul călăuzitor al scurtei sale vieţi – devenise profesiunea sa de 
credinţă: „Educaţia economică şi politică a popoarelor se efectua foarte încet,  
pentru că masa rămâne lung timp adâncită în neştiinţă. În timp ordinariu, 
neştiinţa masei nu este atât de vătămătoare, dar altfeliu este când sunt agitate 
chestiuni care o privesc mai de aproape, atunci când ignoranţa devine cea mai 
periculoasă pârghiă a revoluţionarilor, precum esperienţa popoarelor de atâtea 
ori ne-a demonstrat-o” (Marţian, 1961, p. 242).                 
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