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Managerul este o figură emblematică pentru 
epoca pe care o traversăm. Este vorba de conceptul 
generic de manager prin care putem înțelege de la 
directorul de organizație economică și până la 
liderul spiritual al unei comunități religioase. Chiar 
dacă, în zona managerială, este vorba de un peisaj 
extrem de variat, există, totuși, numitorul comun 
constituit din fundamentala preocupare prin care 
„conducătorul” conturează direcții de evoluție și 
paradigme de abordare utile pentru comunitatea pe 
care o conduce. După opinia mea, managerul are 
misiunea de bază de a colecta „semnale” din 
lumea, de o mare diversitate, în care trăim cu toții. 
El este un condensator al acestor semnale care, 
până la urmă, descriu lumea cu reperele ei de bază: 
binele și răul, progresul și declinul, frumosul și 
urâtul sau împlinirea și nemulțumirea. Așa cum 
afirmam și cu alte ocazii, mișcarea vieții este o 
vibrație între polaritățile evidențiate anterior și 
între alte polarități ale dualismelor prin care noi ne 
reprezentăm lumea care, și ele, sunt într-o continuă 
schimbare și transformare. Semnalele colectate de 
manager sunt, apoi, transpuse în obiective și, 
pentru atingerea obiectivelor, sunt imaginate 
acțiuni care să conveargă către obiective, deci 
acțiunile să fie eficace și să aducă un surplus de 
valoare peste nivelul costurilor antrenate, deci 
acțiunile să fie eficiente. Într-un fel, managerii 
stabilesc niște referențiale pentru comportamentul 

The manager is an emblematic figure in our 
era. It is the generic concept of manager, whose 
meaning spans from the director of an economic 
organization to the spiritual leader of a religious 
community. Even if, in the management area, the 
landscape is extremely various, there is still a 
common denominator consisting of the 
fundamental concern of the "leader" to find ways 
of tackling the direction of evolution and of the 
community he leads. In my opinion, the manager 
has the essential mission to collect "signals" of 
great diversity from the world in which we all live. 
He may be compared to a capacitor of these 
signals, which eventually describe the world with 
its basic parts: good and evil, progress and decline, 
the beautiful and the ugly or the fulfillment and the 
discontent. As stated on previous occasions, life is 
a vibration between the polarities outlined above 
and the polarities of other dualisms by which we 
represent the world, all in constant change and 
transformation. The signals collected by the 
manager are then translated into objectives and in 
order to achieve the objectives, actions are 
imagined, and in order to converge to targets, the 
actions should be effective and bring a surplus 
value above the costs involved, and thus to be 
effective. Somehow, managers determine some 
referential of human behaviour. They should have 
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uman. Ei trebuie să aibă o mare sensibilitate la 
mediul exterior, natural și social, și să izoleze din 
ele repere de conduită. De fapt, acest îndemn a fost 
promovat începând cu filozofia antică și până la 
Einstein. Dacă Aristotel și Platon ne îndemnau 
către natură pentru a găsi soluții, Einstein o spunea 
și mai direct, în sensul că toate soluțiile sunt lângă 
noi, trebuie doar să le sesizăm. Și, să nu uităm că 
natura este un infinit, iar societatea umană este un 
alt infinit. Universul natural și universul social 
construiesc binomul suprem prin care se definește 
viața. Pe acest fundament, diversitatea lumii în care 
trăim pare a fi o consecință evidentă generată de 
interacțiunea ce se creează între observator și 
obiectul observării.  

Pe de altă parte, dacă lumea în care trăim este 
o lume a diversității, atunci fiecare organizație 
poate fi considerată un „fractal” al acestei 
diversități, adică este o subdiviziune care preia 
caracteristicile întregului din care face parte. Din 
această perspectivă, cultura organizațională, este 
un concept care ar putea însemna, într-o 
terminologie matematică, un numitor comun al 
diversității din fiecare organizație, adică un fel de 
reflectare locală a realității în mentalul colectiv al 
comunității respective.  

Una dintre cele 7 legi fundamentale ale 
omenirii enunțate de filozofia hermetică și 
nominalizate ca și „legile Kybalionului”, este 
„principiul polarității”, adică o reprezentare a lumii 
prin dualisme (unități polare). Chiar și sintagma 
din titlu „teorie-practică” reflectă o astfel de 
viziune. De fapt, descrierea realității în forma duală 
este o procedură perenă care a început cu dialectica 
antică și se regăsește, astăzi, până și în formatul 
variabilelor binare ce domină logica structurală a 
calculatoarelor. Farmecul și complexitatea lumii în 
care trăim se manifestă prin mixturile elementelor 
polare ce definesc fiecare dualism. Mixturile care 
se nasc astfel, materializează un alt principiu din 
cele 7 fundamentale (ale Kybalionului) adică 
„principiul vibrației”. De exemplu, 
comportamentul uman se poate descrie prin cele 
două polarități: competiție și cooperare. 
Diversitatea umană „explodează” în cadrul acestui 
binom. În proximitatea „competiției”, diversitatea 
umană generează creativitate, inovație și, deci, 
progres. În partea dinspre „cooperare”, aceeași 

a greater sensitivity to the external, natural and 
social environment and isolate from them other 
coordinates of conduct. In fact, this advice was 
promoted starting with Antiquity to Einstein. If 
Aristotle and Plato urged us to nature to find 
solutions, Einstein said it more directly, suggesting 
that all the solutions are around us, we just need to 
grasp them. And we should not forget that nature is 
an infinite and human society is another infinite. 
The natural and social universe build the supreme 
binomial defining life. On this basis, the diversity 
of our world seems to be an obvious consequence 
generated by the interaction created between the 
observer and the object of observation. 

On the other hand, if the world we live in is a 
world of diversity, then each organization can be 
considered a "fractal" of this diversity, which is a 
subdivision that takes all the features of the part. 
From this perspective, organizational culture is a 
concept that could mean, using a mathematical 
terminology, a common denominator of the 
diversity of each organization, i.e. a kind of local 
reflection of reality in the collective mind of the 
community. 

One of the seven fundamental laws of 
humanity enunciated by the Hermetic philosophy 
and nominated as "Kybalion laws" is the "polarity 
principle", which is a representation of the world 
through dualisms (polar units).The title phrase 
itself, "theory-practice", reflects such a vision. In 
fact, describing reality as duality is a perennial 
procedure that began with ancient dialectics and is 
found today even in the binary variables format 
that dominates the structural logic of computers. 
The charm and complexity of our world is 
manifested by mixtures of polar elements that 
define each dualism. The mixtures such born 
materialize another fundamental principle of the 7 
(Kybalion) i.e. "the principle of vibration". For 
example, human behavior can be described by two 
polarities: competition and cooperation. Human 
diversity "explodes" in this binomial. Close to 
"competition" human diversity generates creativity, 
innovation and therefore progress. On the side of 
"cooperation", the same diversity creates 
complementarity and utility. That is, feelings of 
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diversitate generează complementaritate și utilitate. 
Adică, sentimentele de apartenență și subordonare 
la comunitate care îl făceau pe filozoful americii, 
R.W. Emerson, să constate că „fiecare om pe care-l 
întâlnesc îmi este superior în ceva”. Tot cooperarea 
generează forța sinergică a colectivității prin care 
se realizează obiectivele de amploare ce depășesc 
capacitatea individului. 

Chiar și conceptul de „fractal”, introdus de 
Mandelbrot, se raportează la „principiul 
corespondenței” din aceleași legi fundamentale ale 
omenirii (legile Kybalionului). Acest principiu 
formulează: „cum e sus, așa și jos; cum e jos, așa și 
sus”. Astfel, problematica generală a lumii noastre 
se regăsește, în esență, și în organizație, la fel cum 
organizațiile conferă anumite proprietăți întregului 
din care fac parte, schimbându-l după legea 
dialecticii prin care „cantitatea schimbă calitatea”.  

Până la urmă, întregul infinit material se 
compune din cele 118 elemente din Tabelul lui 
Mendeleev, finite ca tipologie, dar asamblate în 
conexiuni și proporții diferite. Astfel, întreaga 
evoluție a societății umane a fost generată de 
aceste combinații într-un mecanism prin care 
„mentalul” ne-a condus către „elemente materiale” 
primordiale care, apoi, au oferit modele și 
interpretări pentru „mental” și acest circuit s-a 
dezvoltat, perpetuu, în spirală. Pe fiecare palier din 
această traiectorie, oamenii care au cules primii 
semnalele din mediul lor de viață și apoi le-au 
asamblat în obiective și acțiuni, au avut un 
oarecare ascendent social, fiind, într-un fel, oameni 
poziționați la frontiera cu infinitul, adică făcând 
parte din acel grup care, la fel ca și Socrate, „știau 
că nu știu tot” și că, din acel infinit indescifrabil, 
pot veni mereu impulsuri ce trebuie adaptate 
situației prezente. Singurul confort în această 
situație, îl reprezintă capabilitatea de a asocia o 
manifestare prezentă cu una deja cunoscută. Este 
momentul în care se impune necesitatea 
cunoașterii.  

O interesantă teorie asupra personalității 
„industriașului” o formulează C. Rădulescu-Motru 
în lucrarea sa „Psihologia industriașului” scrisă 
încă în 1911 (C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, 
Editura Nemira, 1998, p. 279). Autorul este filozof 
și psiholog și a fost un om de cultură prestigios al 
României fiind, într-o perioadă, chiar președintele 

belonging and subordination to the community that 
made the American philosopher, R.W. Emerson, 
declare that "every man I meet is my superior in 
something." The same cooperation generates the 
synergistic power of the community through which 
the objectives of magnitude beyond the capacity of 
the individual are achieved. 

Even the concept of "fractal", introduced by 
Mandelbrot, relates to the "correspondence 
principle" of the same fundamental laws of 
humanity (Kybalion laws). This principle defines 
"as above, so below; as it is below, so it is above". 
Thus, the general problematics of our world is 
found essentially in the organizations, as the 
organizations share certain properties of the whole 
which includes them, changing it according to the 
law of dialectics in which "quantity changes 
quality". 

Eventually, the whole material infinite 
consists of 118 elements of Mendeleev's table, 
finite as typology, but assembled in connections 
and different proportions. Thus, the entire 
evolution of human society was generated by these 
combinations in a mechanism by which "the 
mental" led us to the primordial "material 
elements" who then offered models and 
interpretations of the "mental" and this circuit has 
developed, perpetually, as in a spiral. On each level 
of this trajectory, the people who picked the first 
signals from their environment and then assembled 
them into objectives and actions have had some 
upward social being, becoming somehow, people 
positioned at the border to infinity i.e. being part of 
the group that, like Socrates, "knew they did not 
know everything" and were aware that from that 
indecipherable infinite can always come impulses 
to be tailored to the current situation. The only 
comfort in this situation is the capability to 
associate a present manifestation with one already 
known. It is a time that requires the necessity of 
knowledge. 

An interesting theory on the personality of the 
"industrialist" was formulated in C. Rădulescu-
Motru's "The Psychology of the Industrialist" 
written in 1911 (C. Rădulescu-Motru, Political 
Writings, Nemira, 1998, p. 279). The author is a 



Revista de Management și Inginerie Economică, Vol. 15, Nr. 3, 2016 
 

- 430 - 

Academiei Române. Sub nominalizarea de 
„industriaș” putem ușor descifra caracteristicile 
„managerului” de azi, dar percepute acum 100 de 
ani. Este interesant și faptul că acest subiect capta 
atenția publicului chiar cu un secol înainte într-o 
țară cotată „eminamente agrară”. Iată cum 
poziționa autorul problematica industrială în 
ansamblul învățământului public românesc: 
„Îndemnul spre carierele industriale formează 
astăzi un punct însemnat din programul 
învățământului nostru public. În ultimii ani el a fost 
practicat de toți oamenii politici, fără deosebire de 
partid. Toți văd în îndrumarea tinerei generații spre 
carierele industriale un profit pentru țară; mai mult 
încă: o asigurare pentru viitorul acesteia. În 
consecință, s-a lucrat, pe cât s-a putut, pentru 
realizarea acestui îndemn. S-au creat școli practice 
de artă și meserii de diferite grade; s-au încurajat 
toate începuturile inițiativei particulare spre același 
scop. În liceu s-a dat posibilitatea unei pregătiri 
mai solide pentru școlile superioare de specializare. 
În sfârșit, Universitatea este pe cale de a se 
transforma, catedre de științe aplicate s-au înființat. 
Alte catedre noi sunt așteptate. Avântul este pornit. 
Să sperăm că el se va susține și va da roadele 
dorite. Peste câțiva ani, 10-20 cel mult, vom avea o 
seamă de tineri formați pentru carierele industriale. 
Sufletul nostru național se va îmbogăți atunci cu un 
caracter nou: acela pe care îl va aduce tipul 
industriașului român”. De când au fost scrise 
aceste cuvinte a trecut un secol și ele sunt valabile 
cu mici actualizări și astăzi de parcă le-am fi auzit 
ieri sau aseară la televizor. 

Am intrat din plin în epoca cunoașterii. Dar, 
cunoașterea se poate dobândi din știința altora sau 
din experiența proprie. O judecată de valoare în 
acest sens, o face cunoscutul filosof și scriitor 
german G.E. Lessing care afirma undeva: „Bogăția 
experienței străine câștigate din cărți se numește 
erudiție, experiența proprie este înțelepciune. Cel 
mai mic capitol al acesteia este mai prețios decât 
milioane din cealaltă”. Pare că filozoful german ne 
pune, cu mai mult de 250 de ani înainte, în dilema 
dintre teorie și practică. În epoca modernă, chiar și 
Einstein formula, oarecum paradoxal în raport cu 
propria sa condiție: „Informația nu este cunoaștere. 
Singura sursă a cunoașterii este experiența”. Astfel 
de cugetări abundă în filosofiile asiatice fiind 

philosopher and psychologist and was a prestigious 
scholar of Romania and, for a period, he was even 
the president of the Romanian Academy. Under the 
term of "industrialist" we can easily decipher the 
features of the "manager" today, but as 
apprehended 100 years ago. It is interesting that 
this topic captured the public attention even a 
century before in a country rated as 
"predominantly agricultural." Here's how the 
author defined the industrial problematics within 
the Romanian public education: "The urge to 
industrial careers today derives a significant point 
in our public education program. In recent years it 
has been practiced by all politicians, irrespective of 
their party. Everyone considers the guidance of the 
younger generation to industrial careers as a profit 
for the country; more still: an assurance for its 
future. Consequently, they supported, as much as 
possible, to achieve this urge. They created 
practical schools of arts and crafts of varying 
degrees; they encouraged the beginnings of the 
private initiative for the same purpose. 
Highschools created the possibility of a stronger 
preparation for specialized higher schools. Finally, 
the University is about to change, departments of 
applied sciences were established. Other new 
departments are expected. The momentum is on. 
Hopefully it is to last and give the desired fruits. In 
a few years, 10 to 20 at most, we are to have a 
number of young people trained in industrial 
careers. This is to enrich our national soul with a 
new character: that which would be brought by the 
Romanian industrialist type". Since these words 
were written a century has passed and they are still 
consistent with small updates today, as if we heard 
them yesterday or last night on TV. We have 
entered the era of full knowledge. But knowledge 
can be gained from others' science or from their 
own experience. A value judgment, in this regard, 
belongs to the famous German philosopher and 
writer G. E. Lessing, who used to say that: "The 
wealth of foreign experience gained from books is 
called erudition, while one's own experience is 
wisdom. The smallest chapter of the last is more 
precious than millions of the other". Apparently, 
the German philosopher defined, more than 250 
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prezente la Confucius și Budha. Să nu uităm că în 
Japonia s-a născut conceptul de „gerontocrație”, iar 
în China respectul față de părinți și față de bătrâni 
este prevăzut în lege. De fapt, aceasta este și o idee 
centrală a daoismului. Cu siguranță, și aici, este 
vorba de acumularea de experiență ca și sursă 
solidă a cunoașterii. Cred că experiența poate fi 
pusă și în corelație cu empatia. Aproape toți marii 
manageri ai lumii au pornit „de jos” beneficiind 
astfel de atuul de a fi empatici cu toate categoriile 
de oameni pe care-i conduc de la muncitor și până 
la director. Dar o astfel de cunoaștere este, 
bineînțeles, una mai greu de obținut și, dacă-mi 
este permis să fiu patetic, „se plătește” cu ani de 
viață. 

O strategie care se subordonează necesității de 
empatie, a fost operată și de întemeietorul filosofiei 
manageriale românești, Neagoe Basarab. În 
jurnalul doamnei Despina, soția lui Neagoe 
Basarab, scris după moartea domnitorului român, 
publicat în 2012 (Măria Sa, Neagoe Basarab … 
Însemnările monahiei Platonida, Doamna Despina 
a Țării Românești, Editura Bonifaciu) se relatează 
un episod care ține de pregătirea lui Theodosie, fiul 
domnitorului, în vederea preluării în viitor a 
domniei. Iată ce ne relatează doamna Despina 
despre acest „exercițiu de empatie” la care a fost 
supus Theodosie: „…Măria Sa a socotit de folos, 
când Theodosie se apropia de acum de paisprezece 
ani, să-l trimită a ședea în vremea verii într-o casă 
de țărani dintr-un sătuc de munte. Domnul dorea a-
l deprinde astfel cu cunoașterea vieții de dincolo de 
zidurile palatului și a-i lărgi inima cu înțelegerea și 
dragostea față de norodul țării”. Aceasta a fost 
intenția, iar procedura este redată în continuare: 
„…Măria Sa a cumpănit bine și locul, și oamenii și 
vremea, încât toate au fost bune și de folos”. Cel pe 
care a căzut alegerea domnitorului a fost „bădia 
Iliaș” despre care ne vorbește în continuare 
doamna Despina: „Și avea bădia Iliaș mulți copii, 
unii mai mari, alții mai mici decât Theodosie, iar 
Măria Sa îl rugase pe țăran ca împreună cu femeia 
lui, să-l aibă pe cocon ca pe feciorul lor și tot ce 
vor da de lucru fiilor lor, și tot ce vor mânca și cum 
vor dormi și cu ce haine se vor îmbrăca să le fie de 
obște pentru toți…”. Să remarcăm că această 
întâmplare se derula la 1500 (?!) 

 

years before, the dilemma between theory and 
practice. In the modern era, even Einstein 
formulated it somewhat paradoxically to his own 
condition: "Information is not knowledge. The 
only source of knowledge is experience." Such 
reflections abound in the Asian philosophies of 
Confucius and Buddha. We should not forget that 
the concept of "gerontocracy" was born in Japan, 
while in China, the respect for parents and elders is 
set out in law. In fact, this is a central idea of 
Daoism. Certainly, here, it is about gaining 
experience as solid source of knowledge. I think 
the experience can be made in conjunction with 
empathy. Almost all the world's great managers 
started from the "bottom" benefiting from the 
advantage of being empathetic with all categories 
of people that they led, from workers to directors. 
But such knowledge is, of course, more difficult to 
obtain and, if I may be permitted to be pathetic, "it 
is charged" with years of life. 

A strategy that subordinates to the need for 
empathy was operated also by the founder of the 
Romanian managerial philosophy, Neagoe 
Basarab. The diary of Lady Despina, Neagoe 
Basarab's wife, written after the death of the 
Romanian Prince, published in 2012 (His Majesty, 
Neagoe ... The Diary of nun Platonida, Lady 
Despina of the Romanian Country, Bonifaciu 
Publishing House) narrates an episode pertaining 
to the preparation of Theodosius, the prince's son, 
to retrieve the future reign. Lady Despina tells us 
the following about the "exercise of empathy" to 
which Theodosius had been undergone: "... His 
Majesty has considered useful, when Theodosius 
was approaching now fourteen, to send him to live 
into the summer time, in a peasants' house, in a 
small village in the mountains. His Highness 
wanted him to make him familiar with the 
knowledge of life beyond the walls of the palace 
and to widen his heart with the understanding and 
love for the people of the country". This was the 
intention, and the procedure is given below: "... His 
Majesty has well reasoned the place, time and 
people and all were good and profitable". He chose 
"badia/uncle Iliaş" of whom Mrs. Despina speaks 
as follows: "and Iliaş uncle had many children, 
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Problema deficitului de experiență în zona 
managerială este, oarecum alegoric exprimată în 
ghidul propus de The Economist Books pentru 
strategie (Editura Nemira, 1998, p. 25). Se afirma 
în această sursă: „Și astfel s-a ajuns ca directorul 
executiv al unei mari companii publice să fie 
sfătuit asupra strategiei de un proaspăt absolvent al 
unei școli economice în vârstă de 28 de ani, care a 
învățat despre strategie de la un profesor de 30 de 
ani, care, la rândul său, tocmai obținuse titlul de 
doctor sub îndrumarea unui profesor de 32 de ani. 
În curând nimeni nu va mai «cumpăra» sfaturi de 
la astfel de specialiști aflați la așa mare distanță de 
lumea afacerilor”. Fenomenul lipsei de experiență 
nu este propriu pentru pregătirea managerială ci 
apare, într-o formă sau alta, în toate domeniile cu 
diferența de substanță că dacă, în domeniul 
executiv, consecințele lipsei de experiență se 
reflectă asupra persoanei în zona managerială, lipsa 
experienței și, implicit, eșecul se reflectă asupra 
întregii comunități.  

Se petrece, aici, un fenomen interesant de 
manifestare a contrariilor aceluiași factor în 
circumstanțe de responsabilitate diferite. Cu alte 
cuvinte, un eșec generat de lipsa de experiență a 
individului ca executant poate influența pozitiv 
asupra acestuia ca o acumulare de experiență, dar, 
când este vorba de experiența managerială, atunci 
lacunele managerului se repercutează negativ 
asupra colectivului, chiar dacă asupra lui, ca 
individ, se pot percepe consecințe pozitive în 
registrul acumulării de experiență personală. În 
toate ipostazele, ar trebui să admitem afirmația lui 
Bill Gates tocmai pentru că vine din partea unui 
om cu experiență deja dovedită: „Este bine să 
sărbătorești succesul, dar este mai important să 
extragi lecții din eșec”. Suntem, din nou, în 
interiorul unei unități polare care se centrează în 
jurul binomului „individ-comunitate”. În discuția 
de față comunitatea reflectă competența 
managerială. 

Impactul managementului asupra comunității 
conduse, îl făcea pe R. Farmer să afirme, în 
cunoscuta sa formulare, că diferența dintre o țară 
bogată și una săracă are o explicație în calitatea 
managementului. Eu cred că am putea extinde 
această constatare și cu privire la starea de 
prosperitate a unei firme. Este momentul, aici, să 

some elder, some younger than Theodosius, and 
His Majesty had asked the peasant and his wife, to 
treat the prince as their son and all they will give 
him will be the same to what they give to their 
children, everything they eat and how they sleep 
and what clothes should be worn..." Let us note 
that this took place in 1500 (?!) 

The scarcity of experience in the managerial 
area is somewhat allegorically expressed in the 
guidelines proposed by The Economist Books for 
the strategy (Nemira, 1998, p. 25). They state that: 
"And so it is that the chief executive of a large 
public company was advised on the strategy by a 
recent alumnus of the economic school, aged 28, 
who learned about strategy from a teacher aged 30, 
which in turn had just obtained his PhD under the 
guidance of a teacher aged 32. Soon no one will 
"buy" advice from such specialists who are at such 
a great distance from the business world". The 
issue of lack of experience is not proper for 
management training but appears, in one form or 
another, in all areas with the difference that if in 
the executive, the consequences of lack of 
experience are reflected on the person in 
management, the lack of experience and, by 
default, failure reflect on the whole community. 

An interesting phenomenon is happening here, 
which is a manifestation of the opposites of the 
same factor in different circumstances of 
responsibility. In other words, the failure caused by 
the lack of experience of the individual as a 
performer can have a positive influence on him as 
an accumulation of experience, but when it comes 
to managerial experience, then the manager's 
lacunae may negatively affect the team, even if on 
him, as individual, this can have a positive impact, 
in the register of personal experience. In all the 
stages, we should admit Bill Gates' assertion 
particularly because it comes from a man with the 
proven experience: "It is nice to celebrate success, 
but it is more important to draw lessons from 
failure". We find ourselves again within a polar 
unit centred around the binomial "individual-
community". In the present discussion, community 
reflects managerial competence. 

The impact of management on the community 
made R. Farmer assert, in his famous formulation, 
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se mai marcheze un fenomen și anume faptul că 
ritmul schimbării în perioada actuală este foarte 
intens. Viteza și densitatea este și baza 
„conflictului” între mediul economic real și mediul 
academic, în care primul îl acuză pe al doilea de 
furnizarea unor cunoștințe depășite. În această 
dispută fiecare parte are dreptatea ei. Mediul 
academic promovează cunoștințe consacrate care 
au fost validate de către un cvorum social. Nici nu 
s-ar putea întâmpla altfel, pentru că nimeni nu 
poate consacra ipoteze sau scenarii fanteziste, doar 
pentru că așa crede, doar el, că este bine. Până ca 
un adevăr să fie validat ca atare, este necesar un 
accept colectiv chiar dacă nu consensual. Ori, acest 
proces este consumator de timp, timp în care 
realitatea se poate schimba din nou. Soluția ar 
putea rezulta din suprapunerea instruirii teoretice 
cu practica, adică cum ar spune Lessing, a 
„erudiției” cu „înțelepciunea”. Apropo, la cca. 200 
de ani după formularea lui Lessing, Clubul de la 
Roma făcea, într-un raport elaborat în anul 1993, 
următoarea afirmație: „Trăim în momentele de 
asalt ale primei revoluții globale, pe o planetă 
mică, pe care parcă suntem hotărâți să o distrugem, 
înconjurați de conflicte, într-un vacuum politic și 
ideologic, puși în fața unor probleme de 
dimensiuni globale pe care statele naționale nu sunt 
capabile să le rezolve, cu posibilități imense 
științifice și tehnologice pentru îmbunătățirea 
condiției umane, bogați în cunoaștere dar săraci în 
înțelepciune căutăm cheile supraviețuirii și 
autosusținerii” (Lumea nr. 7/2014). Să remarcăm, 
și aici, raportul dintre cunoaștere și înțelepciune 
evidențiat, de data aceasta, la nivel global. Până la 
urmă, suntem din nou, în fața unei probleme care 
contrapune teoriei experiența, cu sugestia 
superiorității experienței. 

În lucrarea lui C. Rădulescu-Motru, despre 
care am vorbit anterior, autorul făcea o paralelă 
între patru tipuri de profiluri ocupaționale(?): 
industriașul, omul de știință, artistul și sportivul. 
Menționez, din nou, faptul că, după opinia mea, 
Rădulescu-Motru numea industriaș ceea ce noi 
înțelegem astăzi, în linii mari, prin manager. El 
făcea o observație, de la început (în 1911), care-l 
va preocupa pe Hofstede în următoarea sută de ani, 
adică în ce mod se interferează cultura națională cu 
cultura ocupațională. Concluzia sa este cuprinsă în 

that the difference between a rich country and a 
poor one can be explained by the quality of 
management. I think we could extend this finding 
on the state of prosperity of a company. It is time 
here to further mark a phenomenon, namely that 
the pace of change in the current period is very 
intense. The speed and density are also the root of 
the "conflict" between the real economic 
environment and the academic one, the first 
accusing the second of providing outdated 
knowledge. Each side in this dispute has its 
righteousness. Academia promotes consecrated 
knowledge that has been validated by a social 
quorum. Nor could happen otherwise, because no 
one can consecrate fanciful assumptions or 
scenarios, just because he believes it is appropriate. 
By the time truth is validated as such, it requires a 
collective acceptance even if not consensual. Or, 
this process is time consuming, while reality can 
change again. The solution could lead to the 
overlapping of theory and practice, or as Lessing 
would say, of "scholarship" and "wisdom". By the 
way, approx. 200 years after the formulation of 
Lessing, the Club of Rome, in a report elaborated 
in 1993, made the following statement: "We live in 
times of assault of the first global revolution, on a 
small planet, that we seem to be determined to 
destroy, surrounded by conflicts, in a political and 
ideological vacuum, facing problems of global 
dimensions which nation states are unable to solve, 
with immense possibilities in science and 
technology to improve the human condition, rich in 
knowledge, but poor in wisdom, we seek the keys 
of survival and self-support" (Lumea no. 7/2014). 
We may note here that the relation between 
knowledge and wisdom is emphasized, this time, 
on a global level. Eventually, we face again a 
problem that contrasts theory and experience, 
suggesting the superiority of experience. 

In the work of C. Rădulescu-Motru, of which 
we talked previously, the author draws a parallel 
between four types of occupational profiles (?): the 
industrialist, the scientist, the artist and the athlete. 
I mention again that, in my opinion, Radulescu-
Motru defined industrialist as what we understand 
today, broadly, by manager. He remarked, from the 
beginning (in 1911) an idea on which Hofstede 
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următoarea formulare: „…asemănarea produsă prin 
genul comun de ocupație, bruiază, adeseori 
asemănarea produsă prin comunitatea de origine”. 
Parcă ne situăm într-o pledoarie pentru 
globalizare(!). 

Să vedem, în continuare, câteva din 
considerațiile lui C. Rădulescu-Motru: „Tipul 
industriașului este ușor de recunoscut în mijlocul 
unei societăți. Nervozitatea înfățișării lui izbește de 
la prima vedere. Industriașul se agită; cere 
informații; e de o extremă curiozitate; iubește tot 
ce este nou; urăște rutina […]. Nervozitatea 
industriașului este un efect al tensiunii interioare 
exagerate. Privirea sa este cercetătoare. Atenția sa 
se menține încordată”. Mai departe, autorul 
conturează o comparație a industriașului cu omul 
de știință și artistul: „Omul de știință are simțurile 
cultivate pentru a prinde și utiliza noutățile. Atenția 
și voința încordate. Artistul, de asemenea, este 
iubitor de inovații și dușmanul rutinei mai mult 
decât oricine […]. Înfățișarea omului de știință este 
mai liniștită. Activitatea sa este mai regulată, mai 
canalizată decât a industriașului. Gesturile care o 
exprimă au o coordonare proprie, ușor de 
recunoscut. Ușor de recunoscut sunt și gesturile 
sufletului de artist față de acelea ale industriașului. 
Omul de știință și artistul își trădează prin 
înfățișarea lor externă atitudinea specială din care 
privesc lumea înconjurătoare. Atitudinea lor 
teoretică și contemplativă restrânge 
comunicativitatea cu cei dimprejur sau, când 
comunicativitatea se stabilește, ea este parțială și 
condusă într-o anumită direcție. Industriașul din 
contră, trăiește în deplină actualitate. Curiozitatea 
lui se îndreaptă în toate direcțiile. Gândul și fapta 
sa merg deopotrivă înaintea gândului și faptei celor 
dimprejur. Industriașul nu cunoaște momente de 
distracție, atât de caracteristice în ținuta omului de 
știință și a artistului. Pentru el totul pare a avea un 
interes imediat. Vorbirea sa n-are logica pe care o 
întâlnim în vorbirea omului de știință, nici coloritul 
pe care-l are vorbirea artistului, dar, în schimb ea 
întrunește, la un loc ambele calități. Este de o 
logică mai puțin abstractă și de un colorit mai puțin 
subiectiv. Ea este întotdeauna extrem de 
interesantă. În rezumat, înfățișarea industriașului 
este aceea a omului care voiește să impună și să 
captiveze totodată. […] Într-o privință, mecanismul 

will ponder in the next hundred years, i.e. how 
national culture interferes with occupational 
culture. His conclusion is contained in the 
following phrase: "...the likeness produced by the 
common genre of occupation jams often the 
likeness produced by the community of origin". It 
sounds like a plea for globalization (!). 

We could read some more of the 
considerations of C. Rădulescu-Motru: “The 
industrialist type is easily recognizable in society. 
The nervousness of his appearance shocks at first 
sight. The industrialist bustles; he request 
information; he is extremely curios; he loves 
everything new and hates routine [...]. The 
industrialist's nervousness is an effect of excessive 
internal pressure. His gaze is searching. His 
attention remains tense". Further, the author 
compares the industrialist with the scientist and the 
artist: "The scientist has grown senses to catch and 
use everything that is new. His attention and will 
are strained. The artist is also fond of innovations 
and a routine enemy more than anyone [...]. The 
appearance of the scientist is quieter. His work is 
more regular and more focused than the 
industrialist's. His gestures express a specific 
coordination, easily recognized. Easy recognizable 
are also the gestures of the artist's soul compared to 
those of the industrialist. The scientist and the artist 
betray, by their appearance, their special attitude 
towards the world. Their theoretical and 
contemplative attitude restricts the communication 
with those around them or, when communication is 
established, it is partial and oriented in a certain 
direction. The industrialist, on the contrary, lives in 
full actuality. His curiosity is heading in all 
directions. His thought and deed precede both the 
others'. The industrialist knows no moments of fun, 
both familiar to the scientist and the artist. For him, 
everything seems to have an immediate interest. 
His speech logic differs from the scientist's, and 
lacks the colour of the artist's speech, instead it 
meets both qualities. It is of a less abstract logics 
and less subjective colouring. It is always very 
interesting. In summary, the industrialist's 
appearance is that of a man who wishes both to 
impose and captivate. [...] In one respect, the soul 
mechanism of the industrialist and of the scientist 
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funcțiilor sufletești ale industriașului și ale omului 
de știință se aseamănă până la identitate. Și anume: 
aceeași îndârjire în continuarea muncii începute o 
constatăm la industriaș ca și la omul de știință […]. 
Pentru omul de știință, cât și pentru industriaș nu 
există un capăt al activității. O cercetare științifică 
atrage pe alta; o invenție industrială deschide noi 
perspective. Sfârșitul nu se zărește niciodată. 
Veșnica goană, la omul de știință, ca și la 
industriaș, după mai bine, mai perfect…” 

Trebuie să recunosc că lecturând lucrarea lui 
C. Rădulescu-Motru, am fost extrem de favorabil 
surprins, ca om având o experiență semnificativă 
atât în mediul industrial cât și în cel teoretic. Mi s-a 
părut foarte realistă imaginea prezentată și, poate, 
de aceea, am operat atâtea citări care au funcționat 
ca și confirmări pentru propria mea imagine 
privind această tematică, imagine pe care, până 
acum, o suspectam de subiectivism. 

Să reținem specializarea de filozof și psiholog 
a lui C. Rădulescu-Motru care, parcă, îl recomandă 
pentru o prezentare atât de reușită a managerului 
(industriașului) român, în anul 1911, ce se 
validează și acum, în 2016. Dacă privim secolul 
care a trecut dinspre anul 1911 putem aprecia 
calitatea previziunii. Dacă privim în urmă dinspre 
anul 2016, putem aprecia consecvența și 
conservatorismul acestei „caste” care poate fi 
interpretat și ca o manifestare de „elitism”.  

Eu cred că managementul, mai mult ca alte 
domenii, presupune experiență practică, adică 
condiția managerială este câștigată după un 
exercițiu practic. Îndrăznesc chiar afirmația că nu 
poți fi un manager de profesie pentru că 
managementul nu este o profesie ci o „stare 
profesională superioară” care îmbină o anumită 
specialitate cu abilitatea de a cunoaște oamenii și 
a-i putea mobiliza în acțiuni ce vizează obiective 
și, în sfârșit, cu cunoștințe economice care 
urmăresc eficacitatea și eficiența acțiunilor 
întreprinse. Dintre aceste trei componente cea mai 
importantă este abilitatea de a lucra cu oamenii 
care, într-adevăr, se dobândește prin experiență. 
Așa cum am mai susținut și altă dată, managerul 
trebuie să fie un adept al formulei lui Terențiu: 
„Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi 
este străin”. Acesta este câmpul de acțiune și 
mentalitatea unui manager. De aici, pornesc 

is similar to identity. Namely: the same obstinacy 
in continuing the work started [...]. For both the 
scientist and the industrialist work has no end. A 
scientific research draws on another; industrial 
inventiveness opens new perspectives. The end is 
not to be seen. Both are involved in the eternal 
pursuit of what is better, of perfection ... " 

I must admit that by reading the work of C. 
Rădulescu-Motru, I was very favourably surprised, 
he heaving a significant experience both in 
industry and in theory. I consider very realistic the 
image presented in his work and maybe this 
explains why we used so many citations that 
functioned as confirmation of my own picture on 
this topic, which until now, I suspected to be 
biased. 

We must emphasize the philosopher and 
psychologist C. Rădulescu-Motru, both specialties 
recommending him for such a successful 
presentation of the Romanian manager 
(industrialist) in 1911, which is still valid in 2016. 
If we look at the past century through the eyes of 
1911 we can appreciate the quality of the forecast. 
If we look back from 2016, we can appreciate the 
consistency and conservatism of this "caste" which 
can be interpreted as a manifestation of "elitism". 

I believe that management, more than other 
areas, requires practical experience, Which means 
that the managerial status is gained due to practical 
exercise. I even dare claim that one can not be a 
manager by profession because management is not 
a profession but a "higher vocational state " that 
combines a certain specialty and the ability to 
know people, and to involve them in actions 
targeting objectives and finally, with economic 
knowledge pursuing the effectiveness and 
efficiency actions. Of the three components, the 
most important is the ability to work with people, 
which in truth, it is acquired by experience. As I 
have argued on other occasions, the manager must 
be an adept of Terence's formula: "I am human and 
nothing of that which is human is alien to me". 
This is the field of action and the mentality of a 
manager. Here reside the motivations, the 
compatibilities between people and the actions to 
be taken by the biblical principle that "everyone is 
good at something", but that "something" must be 
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motivațiile, compatibilitățile dintre oameni și 
acțiunile pe care trebuie să le întreprindă conform 
principiului biblic că „fiecare om este bun la ceva”, 
dar acel „ceva” trebuie căutat și descoperit de 
manager. Fiecare piesă din acest imens „puzzle” 
trebuie întoarsă cu fața spre acel context care oferă 
semnificație și utilitate pentru ceilalți și un maxim 
de valorificare pentru individ. Aici, cred că se 
găsește optimul managerial. Aceste abilități nu se 
pot însuși exclusiv din cărți, care-și au și ele 
contribuția lor, ci la contactul nemijlocit cu 
oamenii, cu faptele.  

O pledoarie în acest sens, o făcea și H. 
Mintzberg în cartea apărută și în traducere 
românească cu titlul „Manager nu MBA”. Fără a 
denigra contribuția masteratului, acesta are o 
eficacitate maximă atunci când se adresează unui 
public deja avizat care a acumulat o oarecare 
experiență și, în cadrul masteratului, fiecare individ 
încearcă să-și omologheze propria experiență pe 
interfața cu experiența altora. Dacă nu vom 
proceda în acest fel, vom ajunge la stupiditatea 
scenariului prezentat anterior în „Ghidul pentru 
strategie”. Până la urmă, totul trebuie să pornească 
de la realitate și să se întoarcă din nou acolo. O 
parte din această realitate, se numește economie și 
ea generează resursele pentru ceea ce înseamnă 
viață. Pe acest fundal, este bulversantă afirmația că 
învățământul superior nu trebuie să fie în 
„remorca” economiei, cum se exprima un factor de 
răspundere din ministerul educației 
(dilemaveche.ro, 01.07.2016). Dar, atunci, în 
„remorca” cui trebuie să fie?  

Într-adevăr, a circulat, în secolul trecut, teoria 
promovată de filozoful englez, laureat al premiului 
Nobel, Bertrand Russel, prin care se susținea că în 
sistemele de educație, oamenii sunt „manipulați” în 
concordanță cu anumite „interese” și nu pentru a-și 
dezvolta propria vocație. Dacă „interesele” sunt ale 
comunității atunci lucrurile nu sunt atât de grave, 
ba chiar sunt normale, din moment ce acea 
comunitate suportă costurile. Dacă vreun „rebel” 
consideră că libertatea sa de opțiune este 
amenințată, pe „banii lui” poate face ce crede el 
pentru că învățământul superior este suficient de 
diversificat. În România, conform raportului 
ARACIS pe anul 2015/2016, există 345 de 
specializări dintre care 56 și în limbi străine. Eu 

sought and found by the manager. Every piece in 
this huge "puzzle" should be turned to face the 
context that gives meaning and usefulness to others 
and a maximum valorisation of the individual. 
Here, I think, we may find the management 
optimum. These skills can not be adopted 
exclusively from books, which do have their 
contribution, but from the direct contact with 
people and facts. 

A plea in this regard, is H. Mintzberg's, in his 
book, published in Romanian translation entitled 
"Manager not MBA". Without denigrating the 
Master's contribution, it has a maximum efficacy 
when addressing an audience that has already 
endorsed some experience and, within the master, 
each individual tries to approve their own 
experience on the interface with the experience of 
others. If we do not proceed this way, we shall 
witness the stupid scenario shown above in the 
"Guide to Strategy". Eventually, everything must 
start from reality and go back there again. Part of 
this reality is called economy and it generates 
resources for life. Against this background, it is 
astounding the assertion that higher education 
should not be a "trailer" to economy, as expressed 
by respondent in the Ministry of Education 
(dilemaveche.ro, 07.01.2016). But then, in whose 
"trailer" should it be? 

Indeed, in the last century, there was the 
theory promoted by the English philosopher, a 
Nobel laureate, Bertrand Russell, claiming that, 
in education, people are "handled" according to 
certain "interests" and do not develop their own 
vocation. If the "interests" belong to the 
community, then things are not so bad, they are 
even normal, since the community bears the cost. 
If a "rebel" believes that his freedom of choice is 
threatened, on his own cost, he can do whatever 
he considers appropriate, because higher 
education is sufficiently diversified. In Romania, 
according to the report RQAAHE for 2015/2016, 
there are 345 specializations including 56 in 
foreign languages. I believe that higher education 
should be the "trailer" of the collective interest, 
in which "collective" can refer to the nation and 
ultimately to any entity that contributes to the 
collective good. 
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cred că învățământul superior trebuie să fie în 
„remorca” interesului colectiv în care atributul 
„colectiv” se poate referi la națiune și, în final, la 
orice entitate care contribuie la binele colectiv. 

Întorcându-ne la management, să observăm că 
el este un „agregat” format din mai multe elemente 
primare. Cea mai inspirată formulare mi s-a părut a 
fi cea care aparține poetului rus Evtușenko ce 
afirma că managementul este o „filozofie aplicată”. 
Deci, așa cum arătam anterior, managementul 
decriptează semnale din mediul exterior, privind 
descrierea referențialului nostru de viață supus 
puternic schimbării și le transformă în obiective și 
acțiuni compatibile cu evoluția. De aceea, 
managerul nu este un om oarecare ci el ajunge în 
această postură după o procedură care se 
încadrează în logica biblică: „Mulți chemați, puțini 
aleși”. Dar, dacă se operează o selecție, care sunt, 
totuși, criteriile? La fel ca întotdeauna, criteriile 
pornesc de la valorile care descriu epoca 
respectivă. Aceste valori trebuie cunoscute, iar cea 
mai bună cunoaștere este experiența, este trăirea 
personală a acestor valori, adică un exercițiu 
conform formulării lui B. Dayson, fost manager la 
Coca-Cola, care făcea un emblematic joc de 
cuvinte: „Valoarea nu are valoarea dacă valoarea ei 
nu este valorificată”. Să identificăm, și aici, un 
dualism care presupune, mai întâi, „descoperirea” 
și, apoi, „valorificarea” valorilor.  

Pentru un tânăr, experiența cerută cu insistență 
de mediul social-economic la ocuparea unei 
funcții, este o problemă dificilă tocmai datorită 
incompatibilității dintre vârstă și experiență. Din 
acest motiv, se exersează surogate precum stagiile 
de practică, internship-uri, desfășurarea unor 
activități teoretice în mediul aplicativ etc. 

În ceea ce privește pregătirea managerială, 
încă din anul 1994, la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca s-au organizat, în acest registru, 
întâlniri ale managerilor cu studenții de la 
specializarea „inginerie economică industrială”. Au 
trecut prin fața studenților, din acel moment și până 
astăzi, peste 300 de manageri care profesează în 
diferite domenii de activitate economică-socială. 
Am avut, astfel, ca invitați manageri din instituții 
publice sau private care-și desfășoară activitatea în 
industrie, comerț, bănci, cultură etc. Să remarcăm 
că această varietate a invitaților poate formula 

Returning to the issue of management, we 
may say that it is an "aggregate" consisting of 
several primary elements. The most inspired 
phrase seemed to me to belong to the Russian 
poet, Yevtushenko, affirming that management is 
an "applied philosophy". So, as shown above, 
management decrypts the signals from the 
external environment, regarding the description 
of our life, subject to strong changes and turns 
them into goals and actions compatible with the 
evolution society. Therefore, the manager is not 
an ordinary man but he gets in this position after 
a procedure that falls within the logic of the 
bible: "Many are called, few are chosen." 
However, if a selection is operating, which are 
the criteria? As always, the criteria are based on 
the values describing a specific epoch. These 
values must be known, and the best knowledge is 
experience, is experiencing the values, that is an 
exercise according to the words of B. Dayson, a 
former manager at Coca-Cola, who used to make 
an emblematic pun: "The value has no value if its 
value is not valued". We may notice, here, a 
dualism which involves, first, the "discovery" 
and then the "valorisation" of values. 

For a young person, the experience strongly 
required by the socio-economic environment to 
get a job, is a difficult problem because of the 
incompatibility between age and experience. For 
this reason, they practice surrogates such as 
internships, and conducting theoretical activities 
in the applicative environment etc. 

In terms of management training, since 
1994, the Technical University of Cluj-Napoca 
housed meetings of managers and students from 
the specialty "Industrial economic engineering". 
The students have had the opportunity to meet, 
ever since, over 300 managers working in various 
fields of economic and social activity. We 
invited, therefore, managers from public and 
private institutions working in industry, 
commerce, banking, culture etc. One may note 
that this variety of guests may outline differences 
and nuances or, conversely, common 
denominators of managerial paradigm due to the 
conjugation the management concept in varying 
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chiar diferențe și nuanțări sau, invers, numitori 
comuni de paradigmă managerială tocmai datorită 
conjugării conceptului de management în diferite 
medii de activitate. Încă din anul 1999, am descris 
acest experiment în cartea mea cu titlul „Premise și 
repere ale culturii manageriale românești” și 
apreciez, în continuare, că este o formă de 
„contaminare” cu experiență managerială, 
dobândită de studenți prin contactul direct cu 
managerii. Găsesc prilejul de a repeta acum ceea ce 
am scris în introducerea unei alte cărți a mele 
tocmai pentru a demonstra impactul acestui gen de 
activitate asupra dezvoltării profesionale a 
oamenilor: „Les Giblin, spunea în cartea sa cu titlul 
«Arta dezvoltării relațiilor interumane» publicată și 
în România (Editura Curtea Veche, București, 
2006) la p. 8: «Institutul de Tehnologie din 
Carnegie a analizat dosarele a 10000 de oameni și 
a ajuns la concluzia că 15% din reușită se 
datorează pregătirii tehnice, creierului și talentului 
în meserie, iar 85% se datorează factorilor de 
personalitate și capacitate de a-i aborda pe cei care 
au reușit deja»”. Consider că managerii reprezintă 
modele de reușită și, mai mult, sunt descriptorii cei 
mai sensibili ai epocii pe care o traversăm, pentru 
că ei elaborează și instrumentează standardele de 
conduită umană și, în general, determină 
referențialul de activitate și, în corelație cu acesta, 
referențialul de viață al oamenilor. 

În finalul acestui editorial, merită să mai 
parcurgem un episod din pledoaria pentru 
industriaș a lui C. Rădulescu-Motru, pe care l-am 
citat atât de mult în materialul de față. La sfârșitul 
lucrării sale cu titlul „Psihologia industriașului” el 
face afirmația la fel de valabilă acum ca și cu 100 
de ani în urmă: „Sufletul industriașului este ultimul 
produs al culturii moderne. În el se regăsește 
întreaga fire a acestei culturi: energia intensivă; 
tendința spre dominare; nervozitatea care susține o 
muncă fără preget…” 

Deși funcția managerială este bine plătită și, 
uneori, sugerează chiar culminația bunăstării, 
datorită stării de febrilitate în care se desfășoară 
generează prestatorilor ei senzația atât de inspirat 
redată de poetul indian R. Tagore în ultimul vers al 
poeziei sale cu titlul „Balada vieții”: „Am trăit și 
n-am știut”. 

workloads. Since 1999, I described this 
experiment, in my book entitled "Background 
and landmarks of the Romanian managerial 
culture" and I still consider it is a form of 
"contamination" with the managerial experience 
gained by the students due to the direct contact 
with managers. This is a wonderful occasion to 
reiterate what I wrote in the introduction to 
another book of mine, just to demonstrate the 
impact of this kind of activity on the professional 
development of people, "Les Giblin, said in his 
book entitled «The Art of Dealing with People» 
also published in Romania (Curtea Veche 
Publishing House, Bucharest, 2006) at p. 8 that: 
"The Institute of Technology, in Carnegie, 
analysed the records of 10,000 people and 
concluded that 15% of success is due to technical 
training, to the brain and talent, and 85% is due 
to personality factors and to the capacity to 
approach those who have already succeeded." I 
believe that managers are models of success and, 
moreover, they are the most sensitive descriptors 
of our times, because they develop and 
administrate the standards of human conduct and 
generally they determine the activity referential 
and, in conjunction therewith, the people's life 
referential. 

At the end of this editorial, it is worthwhile 
to go through an episode of C. Rădulescu-Motru's 
plea for the industrialist, which I have quoted so 
much in the present study. At the end of his work 
entitled "The Psychology of the Industrialist", he 
made a statement as true now as 100 years ago: 
"The industrialist's soul is the latest product of 
modern culture. Within it one may find the full 
nature of this culture: the intensive energy; the 
tendency towards domination; the nervousness 
that supports work ceaselessly ... "Although the 
managerial function is well paid and sometimes 
even suggests the culmination of welfare, due to 
the state of feverishness it generates the providers 
the feeling so artfully expressed by the Indian 
poet, R. Tagore, in the last verse of his poem 
entitled "The Ballad of Life": "I lived and I knew 
not." 
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