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Accesul inegal la educaþie cultivã
neºanse, spulberã visuri

În scrisoarea oamenilor de ºtiinþã
adresatã Guvernului României se cere,
pe bunã dreptate, sã se respecte Pactul
Naþional de Educaþie ºi Cercetare, prin
care Executivul îºi asuma rãspunderea
sã aloce ºase la sutã din PIB educaþiei
ºi unu la sutã cercetãrii, pentru multe
motive, dar ºi cu atât mai mult cu cât
cresc nãvalnic decalajele de acces la
educaþie.
Dincolo de cifrele reci, care
configureazã dimensiunile descurajante ale decalajelor, se aflã destinul
nemilos al unor tineri condamnaþi sã
rãmânã la un nivel scãzut de
cunoºtinþe, frustraþi de ºansa de a avea
acces la educaþie, la studii superioare

numai pentru cã nimeni nu-ºi asumã
rãspunderea de a gãsi soluþii pentru a
contracara asemenea nedrepte
inegalitãþi.
În contrast cu un asemenea tablou
sumbru, se aflã Universitatea Spiru
Haret care, prin preocuparea constantã
a preºedintelui, rectorului sãu, prof.
univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
asigurã an de an accesul larg,
nediscriminatoriu la actul instructiveducativ, stabilind taxe de ºcolarizare
moderate, nemodificate în ultimii ani,
achitabile în trei rate. În generosul
buchet de facilitãþi, acordate tuturor
candidaþilor la admitere, se aflã cele
care vizeazã special fiii de þãrani, de

Detronarea lui Alexandru Ioan Cuza
aºa cum a vãzut-o I. L. Caragiale

0,40 lei

cadre didactice ºi de pensionari, aflaþi
în întreþinerea pãrinþilor, care sunt
scutiþi de plata taxei de înscriere pentru
admitere. Este o facilitate care se
acordã candidaþilor fii de þãrani, în baza
adeverinþei eliberate de primãria
comunei unde domiciliazã pãrinþii lor,
care sã ateste cã unica sursã de venit a
acestora este agricultura; candidaþilor
fii de cadre didactice, în temeiul unei
adeverinþe eliberate de ºcoala unde
funcþioneazã pãrintele/ pãrinþii;
candidaþilor fii de pensionari, în baza
cuponului de pensie din ultima lunã.

Adela DEAC
(Continuare în pag. 4)

Valeriu RÂPEANU
Un cetãþean turmentat: Mã cunoaºte
conu Zaharia de la 11 februarie

Dacã aºa cum am vãzut în articolul
precedent, publicat în numãrul 463 al
Opiniei naþionale, Eminescu nu ºi-a
ascuns niciodatã mânia atunci când
vorbea de lovitura de palat de la 11
februarie 1866, care a dus la detronarea
lui Alexandru Ioan Cuza. Dacã niciodatã
nu ºi-a zãgãzuit epitetele infamante la
adresa celor ce au sãvârºit-o, I. L.
Caragiale a înscris acest act într-un
context comic la nivelul cel mai înalt al
talentului sãu. Am putea spune cã aceastã
viziune sarcasticã se structureazã pe
replica Cetãþeanului Turmentat din O
scrisoare pierdutã: Mã cunoaºte conu
Zaharia de la 11 februarie.
E un leit-motiv al omului aflat într-o
perpetuã stare de ebrietate. Participarea
la 11 februarie este cartea de vizitã pe
care o afiºeazã cu mândrie ori de câte
ori este chemat sã-ºi decline identitatea.
11 februarie face parte din suita
evenimentelor coborâte de pe
piedestalul lor solemn în zonele
trãirilor bahice.
Caragiale aºeazã pecetea comicã
asupra acestui moment nu numai pe
automatismul cetãþeanului turmentat,
ci ºi pe declaraþia pateticã a Miþei

Baston din D-ale Carnavalului. În toiul
unei sordide intrigi de dragoste din
lumea mahalalei, Miþa Baston îºi
ameninþã ibovnicul Nae Girimea
frizer ºi sub hirurg: Da (ridicânduse) vreau scandal, da... pentru cã m-ai
uitat pe mine, le-ai uitat pe toate: ai
uitat cã sunt fiicã din popor ºi sunt
violentã, ai uitat cã sunt republicanã,
cã-n vinele mele curge sângele
martirilor de la 11 februarie;
(formidabilã) ai uitat cã sunt
ploeºteancã  da, ploeºteancã! 
Nãicã, ºi am sã-þi torn o revuluþie, da
o revuluþie... sã mã pomeneºti!...
Aici, ca ºi în Conu Leonida faþã cu
reacþiunea, I. L. Caragiale analizeazã
cu bunã ºtiinþã douã evenimente:
lovitura de palat de la 11 februarie 1866
ºi republica de la Ploieºti din 8 august
1870 asupra cãreia a aºezat tot o pecete
comicã definitivã, astfel încât,
posteritatea nu percepe scurta
insurecþie republicanã din Ploieºti
decât prin perspectiva lui Caragiale.
Atotºtiutorul Leonida istoriseºte soþiei
sale, Efimiþa, extaziatã în faþa
cuvintelor soþului sãu, cum, trezindu-se
într-o dimineaþã, pune mâna întâi
ºi-ntâi pe Aurora Democraticã, ca
sã vadã cum mai merge þara. O
deschiz... ºi ce citesc? Uite, þin minte
ca acuma: 11/23 Fãurar... a cãzut
tirania! Vivat Republica! Împreunã cu
soþia (care era republicanã) merg ºi

ei pe la revuluþie unde când am vãzut,
am zis ºi eu: sã te fereascã Dumnezeu
de furia poporului!... Ce sã vezi,
domnule? Steaguri, muzici, chiote,
tãmbãlãu, lucru mare, ºi lume, lume...
de-þi venea ameþealã nu altceva. Aici
intervine o replicã , atunci când
actuala lui soþie îi spune: Bine cã n-am
fost în Bucureºti pe vremea aia! cum
sunt eu nevricoasã. Doamne fereºte!
pãþeam alte alea... Leonida îi rãspunde:
Ba nu zi asta; puteai trage un ce profit
(s.n.) Starea de euforie a þinut trei
sãptãmâni de zile , care formeazã
substanþa schiþei Jertfe patriotice.
(Continuare în pag. 4)

Sã vorbim ºi sã scriem corect
româneºte ºi în 2009 !
sã îºi completeze cunoºtinþele de limba
românã, sã îºi îmbogãþeascã
vocabularul ºi, implicit, cultura
generalã. Cu toþii constatãm cã, în
ultimul timp, vocabularul românesc
cunoaºte o îmbogãþire rapidã. De
asemenea, constatãm la mulþi dintre
semenii noºtri folosirea unui limbaj
caracterizat prin utilizarea excesivã a
neologismelor, deci, prin preþiozitate.
Au devenit foarte obiºnuiþi în
exprimare termeni precum cool
(pentru grozav, extraordinar), job
(pentru loc de muncã, serviciu),
look (pentru aspect, înfãþiºare),
star (pentru vedetã), thriller
(pentru film senzaþional sau film de
groazã) ºi exemplele pot continua.
Însã unele neologisme sunt pronunþate
greºit, altele sunt scrise greºit, iar altele
sunt incorect întrebuinþate ca sens, ca
înþeles. Greºelile privind pronunþarea
neologismelor caracterizeazã mai ales
exprimarea oamenilor simpli,
neinstruiþi.

Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Decanul Facultãþii de Limba
ºi Literatura Românã
La început de an, Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ureazã tuturor
cititorilor sãptãmânalului Opinia
naþionalã sãnãtate, liniºte, împliniri ºi
le adreseazã îndemnul de a veghea la
cultivarea limbii române. Studenþilor
ºi masteranzilor prestigioasei
Universitãþi Spiru Haret le dorim un
an nou frumos, plin de succese, putere
de muncã ºi multã ambiþie. Societatea
româneascã are nevoie de oameni
capabili, competenþi, iar Universitatea
Spiru Haret îºi ajutã cu adevãrat
studenþii ºi masteranzii sã se realizeze
într-o lume în care vrem sã guverneze
valorile adevãrate.
Prin intermediul sãptãmânalului
Opinia naþionalã, avem prilejul, ºi în
anul 2009, sã semnalãm, sã corectãm
ºi sã prevenim o serie de greºeli de
exprimare, ajutându-i pe cititorii noºtri

(Continuare în pag. 3)
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Începând cu sesiunea de iarnã 2009, la Centrul I.D. Focºani, dispunem de condiþii foarte bune de examinare, cu
sprijinul conducerii Universitãþii Spiru Haret. Susþinerea examenelor se desfãºoarã în douã sãli mari, cu câte 60 ºi,
respectiv, 50 de calculatoare.
Prof. Simion ENE
Director Centrul Teritorial I.D Focºani

MODELE

Explicit sau implicit, toþi avem modele.
În felul acesta suntem egali. Diferenþa
intervine atunci când alegem modelul,
când alegem sã fim oameni buni sau
oameni rãi, oameni  actori sau oameni 
spectatori, oameni  original sau oameni
 copie. Aºa se întâmplã în plan individual,
aºa se întâmplã ºi în plan colectiv.
Vã aduceþi aminte de modelul
suedez, modelul argentinian, modelul
coreean etc., modele pe care au încercat
sã ni le impunã mai marii zilelor
postdecembriste. Modelele sunt bune, dar
numai dacã sunt adaptate. Pentru cã nu
suntem produse de laborator, încã  pânã
când?!  nu putem fi clonaþi, pentru ca
modelul sã se potriveascã exact. Aºa cã,
de la originalul originar am preluat doar
ce s-a putut ataºa originalitãþii noastre.
Cum spun, modele sunt peste tot ºi toþi
avem nevoie de modele. Chiar ºi modelele.
Este o relaþie în miºcare, gen cauzã-efect,
în care mereu efectul devine cauzã.ªi ce-i
cu asta?! îºi vor fi zicând unii dintre
dumneavoastrã.Pãi cu asta este cã noi, ca
stat, cãutãm în depãrtare, prea-n depãrtare...
fericirea. Eu cred cã nu în Asia, nu în America
de Sud, nu în Scandinavia sunt modelele
noastre. Ele sunt mai aproape. Nu din cauzã
cã în regiunile enumerate nu s-ar obþine
performanþe economico-sociale. Ci pentru cã
aceste modele sunt inadecvate. Dar unde,
aici, aproape, sunt modelele? Foarte aproape,
în spaþiu ºi timp, în Macedonia. Puþin mai
departe, în spaþiu ºi timp, în Germania.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
Guvernul Germaniei a cerut populaþiei sã
sprijine reconstrucþia þãrii. Cum?! Prin muncã
8-10 ore pe zi, 7 zile din 7 (nu 8 ore pe zi, 4
zile ºi jumãtate pe sãptãmânã), ºi prin
solicitarea de a cumpãra cu prioritate produse
ºi servicii nemþeºti. ªi germanii s-au
conformat. Acest model a pus bazele
Germaniei de azi, la care ne uitãm cu jind.
Accept cã-mi veþi spune cã românii nu sunt

nemþi. dar nici macedonenii nu sunt nemþi. ªi
ce a fãcut Guvernul Macedoniei acum câþiva
ani, dupã rãzboiul din Iugoslavia. A solicitat
populaþiei sã munceascã ºi sã cumpere cu
precãdere produse ºi servicii macedonene. De
ce sã munceascã nu mai trebuie explicat. De
ce sã cumpere produse ºi servicii autohtone?
Pentru ca sã stimuleze producþia internã
aducãtoare de profit, sã stimuleze calitatea
produselor interne  pentru cã oricât de patriot
ai fi nu-þi arunci banii pe produse ºi servicii
de proastã calitate , stimulare care sã conducã
ºi la competitivitatea produselor naþionale pe
piaþa mare, universalã.
La noi se închid fabrici, se sugrumã
serviciile (deºi se declarã pe dos!) ºi se
stimuleazã importul. Problemã de ... model.
Modelul românesc omoarã iniþiativa,
favorizeazã nemulþumirea, duce la sãrãcie ºi
blazare. Modelul german, preluat de
macedoneni, nu a însemnat ruperea legãturilor
cu ceilalþi, o închistare în propria ogradã, dar
a demonstrat patriotism de bunã calitate,
capacitate de mobilizare, management optim,
profitabil, mentalitate de învingãtor, chiar dacã
Germania ieºise dintr-un rãzboi nimicitor. Noi
nu am ieºit dintr-un rãzboi propriu-zis (ne-a
ferit Dumnezeu!), dar ne complacem într-o
anemicã democraþie, o atmosferã aproape de
anarhie  prin efecte  într-o bãtãlie a
mentalitãþilor, într-o intransigenþã mult prea
rigidã ºi cam fãrã fond la dreapta sau la stânga,
cãutãm soluþii miraculoase de transplant în loc
sã ne întãrim sistemul imunitar, sã punem la
treabã forþa uriaºã, latentã, pe care o avem.
Dar ar trebui sã credem în noi, sã ne inducem
mentalitatea de învingãtor harnic, sã
promovãm un tonic model românesc, sã nu
ne oferim cobai pentru experimentarea unor
modele de multe ori toxice pentru organismul
nostru vlãguit. De ce vlãguit?! Mai priviþi o
datã notele de platã pe care le aveþi de achitat,
datele statistice care vorbesc despre investiþii,
construcþii, PIB, deficit bugetar ...

Mioara VERGU

Puncte de vedere

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

Criza financiarã globalã are
repercusiuni asupra ocupãrii forþei
de muncã de la noi din þarã. Datele
statistice pentru economia naþionalã
ºi pentru Bucureºti aratã o creºtere
dramaticã a numãrului persoanelor
care îºi vor pierde locul de muncã
în perioada 2009-2010.
Care va fi
evoluþia ºomajului ºi ce tendinþe
se configureazã?
Conform
datelor furnizate
de cãtre Institutul
Naþional de Statisticã se estimeazã
aproape o dublare
a ratei ºomajului
în Bucureºti, dar
ºi în þarã, în perioada 2009-2010,
faþã de anul 2008.
Marii perdanþi
ai actualei crize
economice vor fi
industria auto,
sectorul construcþiilor, dar ºi
sectorul de retail, serviciile
turistice, financiare etc. Industria
textilã, a pielãriei ºi încãlþãmintei
va trebui sã renunþe la mii de
angajaþi. Vor fi concedieri în masã

în industria siderurgicã, chimicã, atât
cât a mai rãmas ºi industria
constructoare de maºini. Sidex, Alro
Slatina, Azomureº vor fi grav afectate
de crizã, putând sã disponibilizeze mii
de persoane, pânã la începutul
trimestrului al doilea al anului 2009.
Uzina de autoturisme Dacia va

funcþiona în perioada 2009-2010 la
capacitate minimã ºi va avea nevoie
de ajutorul statului pentru a nu îºi
închide porþile.
În concluzie, se va ajunge la peste
700.000 de ºomeri în perioada de
vârf a crizei, respectiv, al treilea
trimestru al anului 2009.
Alternativa
pentru ocuparea forþei
de muncã disponibilizate o poate oferi
atât sectorul de întreprinderi mici ºi
mijlocii, cât ºi accesarea fondurilor
europene.
Criza se va mai
domoli începând cu
trimestrul al doilea
al anului 2010, când
rata ºomajului, în
Bucureºti ºi în þarã,
va înregistra o
tendinþã de scãdere.

Pentru a realiza o retrospectivã asupra evoluþiei ºi tendinþelor
înregistrate de piaþa muncii în România, ne-am adresat
profesorului universitar doctor Gheorghe PISTOL, decanul
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci, care, pentru început, a formulat
câteva consideraþii preliminare asupra acestei complexe
problematici.

Prof.univ.dr. Gheorghe PISTOL
O componentã de primã
însemnãtate a avuþiei naþionale o
constituie resursele de muncã,
resurse de care România a dispus
dintotdeauna. Cauze obiective, dar
mai ales subiective, au influenþat
însã de-a lungul timpului eficienþa
folosirii resurselor umane, în
general, a resurselor de muncã, în
particular. Referindu-ne la anii
tranziþiei, aceste resurse au fost
marcate în mod semnificativ de
acþiunea sinergicã a unor factori
majori, o acþiune contradictorie, de
naturã economicã, demograficã ºi
politicã. Aceste influenþe au condus
la modificãri de substanþã, de
amploare, în evoluþia ºi structura
unor asemenea resurse.
Într-un atare context, piaþa
muncii, componentã de importanþã
majorã a pieþei noastre globale, s-a
confruntat (ºi încã se confruntã) cu
o serie de probleme complexe,
referitoare mai ales la reducerea
populaþiei, în general, a celei active
ºi ocupate, în principal, la migraþia
externã, definitivã ºi temporarã, la
creºterea ºomajului etc.
(Continuare în pag. 3)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi rãspund:
Facultatea de Management Financiar-Contabil

 prof. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Student: Este importantã teoria
generalã a costurilor?
Profesor: În practica ºi în teoria

economicã se acceptã tot mai mult
ideea cã cel care stãpâneºte ºi controleazã costurile are posibilitãþile cele
mai mari de a învinge în competiþia
mondialã pentru supremaþie. În esenþã,
progresul de orice naturã trebuie sã
determine realizarea bunurilor economice (produse sau servicii) cu costuri
cât mai mici. Bãtãlia contemporanã
între colectivitãþi mai mici (firme) sau
mai mari (þãri) nu se mai dã cu arme
de foc. Adevãratele confruntãri
contemporane se duc pe terenul dur al
costurilor. Acele colectivitãþi care
reuºesc mai bine sã-ºi reducã costurile
vor fi învingãtoare în aprigul rãzboi
pentru supravieþuire. Istoria contemporanã se scrie tot mai mult în termeni
de costuri. Dimensiunea dezvoltãrii la
nivel micro sau macroeconomic este
cel mai bine ºi exact exprimatã prin
costuri. Nicio altã evoluþie favorabilã
nu este sustenabilã, dacã nu se bazeazã
pe succese în lupta teribilã cu costurile.
Sintetic, am putea formula dictonul:
spune-mi cu ce costuri produci ca sã-þi
spun ce viitor ai. Nu este o exagerare,
pentru cã lupta cu costurile este
transpunerea operaþionalã a problemei
fundamentale a economiei: sã împarþi
resurse limitate la nevoi practic
nelimitate. Controlul ºi eventual
reducerea costurilor se pot realiza
numai cu mijloace inteligente, spre
deosebire de confruntãrile din epocile
anterioare în care prevalau sau cel puþin
aveau un rol important instrumentele
bazate pe forþã fizicã.
Multe dintre mutaþiile de pe plan
mondial sau naþional sunt aplicabile pe
baza costurilor: creºteri ºi descreºteri
ale unor popoare, regiuni, firme, marile
procese de integrare, prietenii ºi alianþe,
conflicte militare (rãzboaie) sau
fricþiuni comerciale.

Student: În ce termeni trebuie
puse problemele privind costurile
la nivel de firmã?
Profesor: Studiile întreprinse la
nivel de firmã au arãtat, în ultima
vreme, cã frecvenþa cea mai mare a
problemelor în care se cere luarea unor
decizii o reprezintã cele pe termen scurt
privind încadrarea în costuri tot mai
mici. Între soluþiile cerute se aflã fãrã
a fi vorba de o enumerare exhaustivã:
 încãrcarea optimã a capacitãþilor
de producþie;
 acceptarea sau respingerea unor
comenzi suplimentare de la clienþi;
 alegerea unei opþiuni de evoluþie
din mai multe posibile;
 modificarea obiectului de activitate a firmei în funcþie de poziþia faþã
de concurenþã în privinþa costurilor;
 stabilirea gradului de integrare sau
specializare cel mai adecvat;
 introducerea unor noi servicii sau
bunuri pe piaþã;
 deciziile privind creºterea sau
descreºterea volumului de activitate.
Întrucât prin costuri se oglindeºte
întreaga activitate a firmei, calculaþia
costurilor trebuie privitã ca un sistem
informaþional de bazã al conducerii
societãþii. Rolul ºi importanþa calculaþiei
costurilor pentru fiecare nivel organizatoric rezidã în:

 costurile apar peste tot în cadrul
societãþii;
 calculaþia costurilor este singura
în mãsurã sã explice eficienþa activitãþii
economice;
 informaþiile furnizate de calculaþia
costurilor sunt destinate conducerii,
pentru luarea deciziilor în funcþie de
toate locurile generatoare de costuri;
 rãspunderea pentru nivelul
costurilor atrage toate treptele ierarhice
de conducere din cadrul întreprinderii.

Student: Dupã cum se ºtie,
existã ºi probleme mixte privind
costurile. Ar fi instructiv sã le
definiþi.
Profesor: Managementul costurilor a devenit unul dintre obiectivele
de bazã ale liderilor de întreprinderi,
odatã cu impactul major al globalizãrii.
Practic, oricine poate concura pe
oricine, pe orice piaþã. Protecþia vamalã
tarifarã sau netarifarã, constrângerile
politice sau, mai general, cele
extraeconomice nu mai pot apãra pe
nimeni sau, dacã mai acþioneazã, au un
rol nesemnificativ faþã de efortul
propriu. Nu mi-am propus sã apreciez
dacã astfel de evoluþii sunt sau nu în
conformitate cu cerinþele progresului
economic, social, ecologic. Fiind
realitãþi ale lumii în care trãim,
managerii le vor lua în calcul, pentru a
se adapta la aceste noi realitãþi.
Strategiile de firmã sunt credibile
numai în mãsura în care existã un
management performant al costurilor.
Student: În ce constã specificul
perioadei post-tranziþie din punctul
de vedere al costurilor?
Profesor: Perioada post-tranziþie
poate fi caracterizatã printr-o
modificare rapidã a mediului economic
în care opereazã firmele din România.
Integrarea în Uniunea Europeanã ºi
impactul globalizãrii determinã
schimbãri majore în ansamblul
activitãþii agenþilor economici, inclusiv
asupra costurilor acestora. Programul
post-aderare îºi propune sau ar trebui
sã îºi propunã sã punã în evidenþã
tendinþele asupra costurilor agenþilor
economici, element cu impact major
asupra competitivitãþii economiei
naþionale.
Un Program post-aderare realist va
avea un caracter de analizã ºi mãsurare
în termeni de costuri a impactului
diferitelor evoluþii din mediul
economic. De asemenea, va realiza o
prospectare a unor evoluþii probabile
la orizontul urmãtorilor câþiva ani.
Studiile elaborate pânã acum au avut
în vedere economia României în
perioada de tranziþie. Nu puteau fi
elaborate materiale pertinente,
deoarece nu se cunoºteau parametrii
importanþi ai aderãrii României la
Uniunea Europeanã. Informaþiile
disponibile acum sunt de naturã
statisticã ºi privesc un segment al
costurilor.
Cunoaºterea tendinþelor costurilor
agenþilor economici din România în
perioada post-tranziþie poate deschide
calea unor dezvoltãri în cercetarea
proceselor generale legate de
integrarea economiei României în
Uniunea Europeanã în direcþii cum ar
fi: beneficiile superioare din vânzãri ale

agenþilor economici, avantajele unui
mediu concurenþial sãnãtos ºi bazat pe
legalitate, semnificaþia ºi avantajele de
a opera pe o piaþã extinsã. Toate aceste
beneficii vor fi puse în comparaþie cu
nivelul superior al costurilor. De
asemenea, studiile pot fi completate cu
dezvoltãri în direcþia calitãþii noi a
bunurilor oferite consumatorilor.
Împreunã cercetãrile privind costurile
ºi cele referitoare la calitate aratã
evoluþiile posibile ale competitivitãþii
economiei din spaþiul naþional al
României, indicator deosebit de
important în condiþiile globalizãrii.

Student: Cum se motiveazã
necesitatea cercetãrii tendinþelor
privind costurile ºi ce trebuie
precizat în legãturã cu gradul de
inovare ºi nivelul costurilor?
Profesor: Obiectivele unor astfel
de cercetãri pot fi:
 identificarea mãsurilor legislative
care au impact relevant asupra
costurilor agenþilor economici;
 cunoaºterea dimensiunii impactului
economic;
 analiza impactului echilibrului pe
diferite pieþe asupra costurilor agenþilor
economici;
 estimarea corelaþiei dintre echilibrele macroeconomice ºi echilibrul
microeconomic în perioada posttranziþie;
 stabilirea unei stratificãri privind
intensitatea diferitelor categorii de
impact asupra costurilor agenþilor
economici;
 segmentarea agenþilor economici
din punct de vedere al sensibilitãþii ºi
flexibilitãþii costurilor la diferitele
tendinþe din perioada post-tranziþie.
Atingerea acestor obiective are în
vedere, în principal, urmãtoarele
metode:
 comparaþia cu evoluþiile din þãri
care au parcurs etapele de dezvoltare
ale României mai recent sau cu mai
mult timp în urmã;
 scenariile de evoluþie;
 evaluarea sub aspect contabil a
efectelor mãsurilor legislative asupra
costurilor (fiscale, în domeniul muncii
ºi protecþiei sociale, ale respectãrii
normelor concurenþei oneste, funcþionãrii efective a pieþelor pentru resurse,
de protecþie a consumatorului etc.);
 extrapolarea datelor din perioada
anterioarã;
 prognoza evoluþiilor pe diferite
pieþe ale resurselor necesare firmelor
pe baza estimãrilor ºi a intenþiilor deja
manifestate sau anunþate;
 stimularea modificãrilor de
costuri pe baza metodelor de calculaþie
acceptate de doctrina economicã astãzi;
 elaborarea unor algoritmi de
analizã a impactului la nivel de costuri,
în funcþie de datele disponibile în
statistica oficialã;
 studiul corelaþiei prin metode
propuse de statisticã ºi în curs de
experimentare în alte ramuri de cercetare economicã (energia informaþionalã,
corelaþia neparametricã etc.).
Programul post-aderare are în
vedere o abordare mixtã macroeconomicã ºi microeconomicã. În
cercetãrile din România, cel mai
adesea, studiile se limiteazã la una
dintre cele douã niveluri de abordare.
Oricât de valoroasã ar fi cercetarea la
unul dintre paliere, în lipsa celui de-al
doilea, concluziile rãmân într-o sferã
pur teoreticã. Pornind de la
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Student: Care este diferenþa
dintre etnografie, etnologie ºi
antropologie?
Profesor: Aceste discipline sunt
strâns înrudite, dar fiecare are anumite
obiective de îndeplinit. Astfel, preluând
definiþiile celebrului antropolog
francez Claude Lévi-Strauss din a sa
Anthropologie structurale, vom spune
cã etnografia are ca obiect observaþia
ºi descrierea unei societãþi tradiþionale
sau arhaice, cu ajutorul muncii de teren.
Etnologia, la rândul ei, este o primã
încercare de a formula concluzii asupra
societãþilor studiate, pornind de la
datele furnizate de etnografie. În sfârºit,
antropologia încearcã sã elaboreze,
pornind de la concluziile furnizate de
etnologie, cunoaºterea globalã a
omului, ajungând, pe cât posibil, la
constantele umanitãþii în general,

indiferent de treapta de civilizaþie pe
care s-ar afla ºi de organizarea socialã
a diferitelor comunitãþi ºi colectivitãþi
umane. Cu alte cuvinte, relaþia dintre
cele trei discipline este una de
înglobare, pornind de la cea mai
empiricã (etnografia), pânã la cea mai
teoreticã (antropologia).

Student: De ce se face distincþia
între culturã popularã ºi culturã
savantã?
Profesor: Odatã cu apariþia
scrisului, culturile umane, pânã atunci
unitare, au început sã se diferenþieze
între ele, în sensul cã la noua formã de
comunicare a avut iniþial acces doar un
numãr restrâns de privilegiaþi, de obicei
din clasele nobiliare. Cu timpul, ceea
ce fusese un rezervor comun de cunoaºtere a lumii a început sã se

diferenþieze, astfel încât claselor
inferioare, neliterate ºi neeeducate (în
sensul cã nu aveau acces la educaþia
ºcolarã a nobililor), le-a rãmas la
dispoziþie un mod empiric de cunoaºtere
a lumii ºi o destul de mare formalizare,
de apelare la tradiþie ºi la transmiterea
în special prin viu grai a cunoºtinþelor
pentru a face faþã provocãrilor sociale
ºi ale mediului. Invers, cei din clasele
avute au evoluat în alt fel, mai deschis
spre cunoaºtere, deci spre schimbare, iar
cunoºtinþele lor au început sã se
transmitã din ce în ce mai mult prin scris.
Aceastã diferenþã de transmitere,
combinatã cu statutul social, a dus la
apariþia celor douã tipuri de culturi ºi,
mult timp, la impresia cã între ele nu
existã nici o legãturã. Cu toate acestea,
cercetãrile au scos la ivealã faptul cã,
de fapt, cunoºtinþele, tradiþiile, chiar ºi
diferitele forme de artã au circulat între
cele douã medii, astfel încât nu se poate
vorbi de o separare realã ºi ireconciliabilã între ele.

reglementãrile aplicabile la nivel
naþional, dar ºi de la evoluþiile pe
pieþele resurselor, se trag concluzii la
nivel de firmã. Impactul asupra
costurilor este evaluat în modalitãþile
pe care le utilizeazã, de regulã,
managementul modern, mai ales prin
raportare la sistemul informaþional al
costurilor agenþilor economici.

Student: Cum se reflectã gradul
de interdisciplinaritate/ transdisciplinaritate/ multidisciplinaritate în
analiza costurilor?
Profesor: Orice studiu al costurilor
are cel puþin un caracter interdisciplinar. Din contabilitate, sunt preluate
urmãtoarele elemente:
 structurile de costuri;
 procedeele de repartizare a
costurilor, conform unor chei stabilite,
de calculaþie în condiþii de interdependenþã a activitãþilor, de separare
a costurilor fixe de cele variabile, de
calcul al costurilor unitare;
 axiomele sistemului informaþional managerial al costurilor;
 alternativele de înregistrare a
costurilor acceptate sau posibile astãzi;
 metodele de organizare a contabilitãþii ºi de calculaþie a costurilor.
Alte elemente utile în analiza
costurilor vor fi preluate din alte
domenii. Din acest motiv, activitatea
din domeniul costurilor are un grad
ridicat de complexitate.
În legãturã cu integrarea cunoºtinþelor privind costurile în prioritãþile
europene, trebuie subliniat faptul cã
Uniunea Europeanã este deosebit de
interesatã în evoluþia costurilor ºi a
competitivitãþii produselor sau serviciilor
care provin din România. Un lanþ de
falimente ale întreprinderilor nerentabile
ar genera un flux migratoriu necontrolat
cãtre restul þãrilor europene. De forþa
agenþilor economici din România ºi de
competitivitatea lor depinde capacitatea
de a se integra în circuitul de valori
europene, scop pentru care a fost realizatã integrarea. De asemenea, autoritãþile
europene doresc contribuabili stabili în
România astfel încât ºi din aceastã parte
a Uniunii sã vinã fonduri la bugetul
comunitar. Fãrã studiul ºi analiza
costurilor nu sunt posibile concluzii pe
aceste teme.
Totodatã, trebuie precizat cã ceea
ce caracterizeazã fluxul informaþional
al costurilor este accentul pus pe
operativitatea informaþiilor. Se
vorbeºte tot mai mult de calcularea
costurilor în timp real. De asemenea,
sunt necesare previziuni fiabile ale
evoluþiei costurilor. Aceasta este
funcþia de predicþie a contabilitãþii
firmelor moderne. Fãrã calcul în timp
real ºi previziune a costurilor, nu cred
cã ar fi posibilã funcþionarea eficientã
a marilor corporaþii.
Indiferent de forma pe care o
îmbracã, informaþia privind costurile
reprezintã unul din mijloacele de bazã
ale managementului întreprinderii
moderne.

rãspunzãtori de organizarea ºi
conducerea contabilitãþii. Ei sunt cei
care semneazã primii situaþiile
financiare, bilanþul, balanþa de
verificare ºi alte documente contabile.
Tot ei sunt primii pe care organele de
control îi identificã în stabilirea
responsabilitãþilor în domeniul
contabil. Administratorii pot eventual
sã se întoarcã împotriva celor vinovaþi,
dar numai ulterior constatãrii
deficienþelor. Din aceste motive, este
necesar ca ordonatorul de credite,
administratorul, directorul general sau
executiv, mai ales cel care a absolvit o
facultate cu profil economic sã posede
o pregãtire contabilã adecvatã.
În calitate de patroni, administratori,
ordonatori de credite, personal cu
atribuþii publice sau înalþi funcþionari,
absolvenþii facultãþilor economice sunt
interesaþi în mare mãsurã sã cunoascã
situaþia patrimonialã realã a diferitelor
entitãþi, pentru a lua sau a propune
mãsuri adecvate. Cele mai exacte,
sistematizate ºi reprezentative date pot
fi obþinute din contabilitate. Iatã, deci,
un nou motiv de a cunoaºte cât mai
multe despre secretele contabilitãþii
costurilor. Nu trebuie omisã poziþia de
membri ai comunitãþii locale, naþionale
ºi universale. Marile schimbãri care au
loc sub ochii noºtri pot fi înþelese mai
bine dacã stãpânim noþiunile din
contabilitate. De exemplu, scandalurile
din SUA de la firmele Enron ºi Dotcom,
au atras atenþia asupra unui nou tip de
fraudã, cea contabilã. Automat apare ºi
interesul faþã de aceastã activitate, care
poate produce adevãrate dezastre
financiare mai mari decât cele realizate
de teroriºti sau persoane neidentificate
prin mijloace de distrugere în masã. Este
vorba, practic, de un nou gen de
terorism, încã necunoscut în lumea
Nord-Atlanticã. În Europa de Est ºi, mai
ales, în România, populaþia a fost
obiºnuitã cu ideea cã unii pot abuza de
documentele scrise, pentru a-ºi spori
averea personalã, în contra intereselor
publice sau colective.

Student: Care sunt nevoile de
cunoºtinþe privind costurile ºi care
sunt sistemele de formare a pregãtirii
în acest domeniu al formãrii
economiºtilor?
Profesor: Nevoile de cunoºtinþe
privind costurile includ cel puþin:
 cunoaºterea principalelor definiþii
necesare studierii diferitelor metode de
calculaþie ºi analizã a costurilor;
 stãpânirea metodologiei generale
de lucru, acceptate de ºtiinþa economicã;

 înþelegerea necesitãþii calculaþiei
ºi analizei costurilor, în scopul unei
bune informãri a managerilor ºi
patronilor din economia realã;
 formarea abilitãþilor de alegere a
procedeelor ºi metodelor de calculaþie
sau analizã a costurilor;
 iniþierea în problemele complexe
de analizã a fluxurilor de documente ºi
informaþii pentru probleme de costuri;
 cunoaºterea tipologiei ºi a
legãturilor dintre fenomenele pe care
le implicã o calculaþie ºi o analizã
ºtiinþificã a costurilor;
 cunoaºterea posibilitãþilor diferitelor clase de metode de calculaþia
costurilor;
 stãpânirea metodologiei de lucru
pentru fiecare dintre metodele de
calculaþie a costurilor prezentatã;
 formarea reflexului de decizie
privind metoda adecvatã de calculaþie
a costurilor, pornind de la domeniile
principale în care se aplicã acum, de la
particularitãþile conceptuale, de la costurile de prelucrare implicate ºi de la
exigenþele faþã de sistemul informaþional;
 înþelegerea particularitãþilor fiecãrei
metode de calculaþie a costurilor, în
scopul unei alegeri adecvate în condiþii
concrete ale economiei reale;
 formarea abilitãþilor de calcul
corect a indicatorilor specifici fiecãrei
metode de calculaþie a costurilor;
 iniþierea în problemele complexe
de analizã a fluxurilor de documente ºi
informaþii pentru sarcini concrete, cum
ar fi aplicarea unei anumite metode de
calculaþie a costurilor;
 furnizarea informaþiilor necesare
pentru ca viitorii absolvenþi ai
facultãþilor economice sã poatã susþine
cu argumente adoptarea unei anumite
metode de calculaþie a costurilor ºi
respingerea alteia;
 cunoaºterea principalelor metode
de analizã a costurilor;
 formarea deprinderilor de analizã
a costurilor unei întreprinderi cu
particularitãþi;
 înþelegerea mecanismelor informaþionale ale analizei costurilor;
 aprecierea calitãþii unei analize de
cost fãcute de un terþ în condiþii
particulare cunoscute.
Un prim sistem este cel în care toate
sau cea mai mare parte a cunoºtinþelor
sunt asigurate printr-o disciplinã
teoreticã, la care existã opþiunea
efectuãrii practicii ºi a susþinerii unei
dizertaþii de licenþã.
O alternativã la sistemul unicitãþii
pregãtirii privind costurile este varianta
distribuitã de formare. În aceastã
variantã, existã urmãtoarea schemã de
repartizare sau distribuþie a cunoºtinþelor.

Schema de repartizare a cunoºtinþelor în varianþa
distribuirii acestora pe mai multe discipline

Student: Care sunt poziþiile pe
care le pot ocupa economiºtii dupã
absolvirea studiilor de licenþã?
Profesor: Absolvenþii facultãþilor
economice pot îndeplini atribuþii de
administrator, director general sau
director executiv de instituþie publicã.
Prin caracterul larg, de maximã
deschidere operaþionalã, profilul
economic este deosebit de indicat
pentru astfel de atribuþii. Conform legii,
ordonatorii de credite, administratorii
ºi conducãtorii diferitelor entitãþi sunt
Student: De ce se spune cã
tradiþia este în continuã miºcare,
din moment ce ea trebuie pãstratã
neschimbatã?
Profesor: Cuvântul tradiþie vine

din latinescul traditio, care însemna
transmitere. Aceasta înseamnã cã
tradiþia este tot ceea ce se transmite.
Însã, pentru ca o fiinþã, un obicei etc.
sã nu moarã, trebuie în mod necesar sã
se transforme. Dacã acest lucru nu se
întâmplã, dispariþia sa este foarte
aproape, cãci numai ceea ce e mort este
imuabil. Prin urmare, este evident, din
acest punct de vedere, cã tot ceea ce
numim tradiþie a putut sã supravieþuiascã de-a lungul veacurilor numai
pentru cã s-a adaptat la mediu, la
condiþiile de viaþã ale comunitãþilor,
astfel încât sã le fie de folos. Tradiþiile
nu existã decât în mãsura în care
indivizii au simþit nevoia sã le
transmitã, îmbogãþite, chiar fãrã ca ei
sã-ºi dea seama, cu propriile lor
experienþe de viaþã. De aceea, a vrea
cu tot dinadinsul sã pãstrãm o tradiþie,

sã o conservãm, cu alte cuvinte, sã o
punem în conservã, este una dintre cele
mai sigure cãi de a o face sã disparã.

Student: Dacã folclorul este
specific þãranilor, atunci de ce
vorbim despre folclor urban?

Student: Din moment ce cultura
popularã nu este una savantã, de
ce se vorbeºte de ºtiinþe populare?

Profesor: Ideea cã folclorul, adicã
totalitatea creaþiilor artistice produse de
cãtre societãþile tradiþionale, ar fi în
exclusivitate rural, este cât se poate de
falsã ºi argumente împotriva ei au existat
încã de mult. În celebra sa prelegere din
1909, Folclorul. Cum trebuie înþeles,
Ovid Densuºianu afirma deja cã existã
un folclor urban, cã nu doar þãranii sunt
producãtori anonimi ºi colectivi de
texte cu valenþe artistice, ci ºi orãºenii
ºi cã acest folclor este absolut necesar
sã fie studiat. Prin urmare, nu e de mirare
cã vorbim de folclor urban, care, de
altfel, în momentul actual, are o mare
vitalitate ºi nu dã deloc semne de
obosealã. Pentru a da numai un exemplu
de o astfel de manifestare, ne vom gândi
la sãrbãtoarea Mãrþiºorului sau la
Dragobete, ultima, ce-i drept, resuscitatã
ºi extinsã în arii unde nu existase
niciodatã înainte, dar, cu toate acestea,
deja bine intratã în folclorul urban.

Profesor: Faptul cã unele
comunitãþi au fost lipsite de scriere nu
înseamnã cã ele nu au aplicat anumite
principii, descoperite empiric, pentru a
modela natura ºi pentru a înþelege
lumea. Cazul medicinei sau al botanicii
populare, de exemplu, este poate cel mai
bun pentru a înþelege la ce ne referim.
Prin intermediul observaþiilor transmise
din generaþie în generaþie ºi îmbogãþite
de fiecare generaþie, s-a ajuns cu timpul
ca societãþile tradiþionale sã deþinã
cunoºtinþe botanice de o subtilitate ºi un
rafinament absolut incredibile pentru
ochii botaniºtilor aparþinând culturii
savante. De altfel, foarte multe
cunoºtinþe deþinute în prezent de
botanica clasicã sunt tributare
empirismului societãþilor tradiþionale.
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Sã vorbim ºi sã scriem corect româneºte
(Urmare din pag. 1)
Iatã câteva greºeli de acest tip:
GREªIT
CORECT
benoclu
binoclu
bacaloreat, bacaloriat
bacalaureat
bleumaren
bleumarin
contoar
contor
a copera
a coopera
excortã
escortã
esperienþã
experienþã
indentitate
identitate
propietar
proprietar
O situaþie specialã are cuvântul
muºchetar, neacceptat de prima ediþie a
Dicþionarului ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române. Pânã în anul
2005, era admisã doar forma muschetar,
în conformitate cu etimonul francez, un
derivat de la substantivul muschetã.
Avându-se în vedere cã muschetar face
parte din familia lexicalã a lui muschetã,
rostirea cu s a fost consideratã mult mai
justificatã decât aceea cu º, apãrutã sub
influenþa cuvântului muºchi. Însã cea de-a
doua ediþie a Dicþionarului ortografic,
ortoepic ºi morfologic al limbii române
acceptã atât forma muschetar, cât ºi
forma muºchetar.
Un alt cuvânt care pune probleme de
scriere ºi de rostire este crenvurst, cu
pluralul crenvurºti. Cuvântul este de
provenienþã germanã ºi, de aceea, nu
trebuie pus în legãturã cu termenul
cremã, care provine din limba francezã.
Din pãcate, acest substantiv este folosit
greºit mai ales la plural; crenvuºti,
crenvuºi, crenviºi, cremvuºti,
cremvurºti, cremviºi sunt forme

greºite. Pentru a vã convinge cã aceste
forme greºite sunt foarte frecvente, vã
invitãm, stimaþi cititori, sã mergeþi prin
magazinele care comercializeazã acest
produs ºi sã observaþi denumirea lui trecutã
pe etichete. Alte douã neologisme
deformate în rostire ºi, uneori, ºi în scriere
sunt repercusiune (=urmare, consecinþã),
pronunþat greºit repercursiune, ºi seif
(=casã de bani), cuvânt monosilabic, rostit,
din pãcate, greºit în douã silabe: se-if.
Necunoaºterea adevãratei forme pe
care o au neologismele în limbile din care
provin genereazã numeroase greºeli de
pronunþare, cum se întâmplã în cazul
cuvintelor întreprindere (pronunþat
frecvent, greºit, intreprindere),
jurisconsult (scris ºi pronunþat greºit
juristconsult), prerie (scris ºi pronunþat
greºit preerie) ºi proroc (scris ºi
pronunþat greºit prooroc).
Dintr-un alt punct de vedere, unele
neologisme sunt folosite incorect, în limba
românã de astãzi, ca urmare a confuziei
paronimice (pentru cei care nu ºtiu,
paronimele sunt cuvinte foarte
asemãnãtoare ca formã, însã mai mult sau
mai puþin diferite ca sens, ca înþeles). Este
vorba despre cuvinte precum facþiune ºi
fracþiune (mulþi spun, greºit, fracþiune
politicã, în loc de facþiune politicã),
speþe (pluralul lui speþã) ºi speze
(cheltuieli)  de asemenea, sunt mulþi cei
care spun, greºit, am cãlãtorit pe speþele
mele (corect: pe spezele mele), ori ºi
or. Cele douã conjuncþii nu sunt deloc
sinonime; ori echivaleazã cu sau, în
timp ce or echivaleazã cu însã. ªtiind
acest lucru, ne dãm seama cã, în enunþul
Am fost criticat cã am scris prea puþin,

ori stilul meu este concis, ori nu are ce
cãuta, el neputând fi înlocuit cu sau; în
schimb, or reprezintã aici forma corectã,
neologismul putând fi înlocuit cu un alt
element adversativ, de pildã cu însã:
Am fost criticat cã am scris prea puþin,
însã stilul meu este concis.

În finalul articolului nostru
precedent, am propus un exerciþiu ca
temã pentru acasã; era vorba
despre un text care conþinea diferite
greºeli, cititorii sãptãmânalului
Opinia naþionalã primind invitaþia sã
rescrie textul, corectând toate
greºelile conþinute, indiferent de
natura lor.

Textul propus se compunea din patru
enunþuri, dupã cum urmeazã: Verdictul

marei majoritãþi a alegãtorilor a fost
cã nici unul din principalii
protagoniºti nu au dreptate. Nici
mijloacele
mas-media,
prin
interacþiunile lor reciproce, nu ºi-au
adus aportul la soluþionarea
problemei. Este inadmis ca candidaþii
sã nu aibe rãspunderea care le-a
ceruto preºedintele. Dealtfel, presa a
prevãzut dinainte eºecul amândorora.

În articolul de faþã, urmeazã  firesc 
sã arãtãm greºelile conþinute de text ºi sã
oferim cuvenitele explicaþii. În primul
rând, adjectivul mare, la genitiv singular
feminin, are forma  aºezatã înaintea
substantivului  marii, scrisã cu doi i
(spunem marii probleme, marii greºeli
º.a.m.d.). Expresia marea majoritate,
foarte des întâlnitã în exprimare,
considerãm cã este pleonasticã, deoarece
majoritate, în opoziþie cu minoritate,

înseamnã partea cea mai mare dintr-o
colectivitate. Unii specialiºti apreciazã
totuºi cã expresia marea majoritate nu
constituie o greºealã de exprimare, întrucât
ea desemneazã o majoritate largã (de
exemplu, 90%), putându-se vorbi ºi despre
o micã majoritate (de 55%, de pildã). În
ceea ce ne priveºte, nu recomandãm nici
expresia micã majoritate, nici expresia
marea majoritate. Niciunul este, în
limba românã, un pronume negativ ºi,
conform ediþiei a II-a a Dicþionarului
ortografic, ortoepic ºi morfologic al limbii
române, cele douã elemente componente
se scriu într-o unitate, într-un cuvânt. La
fel vom scrie niciuna, niciunii,
niciunele. Prepoziþia care trebuie folositã
în textul nostru dupã pronumele niciunul
este dintre, indicând partiþia, adicã având
sensul de care se aflã între, care se aflã în
mijlocul, care se aflã printre. Sintagma
principalii protagoniºti reprezintã un
pleonasm, deoarece protagonist are
sensul de persoanã care joacã rolul
principal într-o acþiune, într-o afacere; nu
putem vorbi despre protagoniºti
secundari, ca sã putem vorbi ºi despre
protagoniºti principali. În continuare, ne
confruntãm cu un dezacord: niciunul
dintre protagoniºti nu au dreptate.
Subiectul acestei propoziþii este exprimat
prin pronumele negativ niciunul, aflat la
singular; prin urmare, verbul cu funcþie
sintacticã de predicat se impune sã fie
folosit tot la singular. Aºadar, primul enunþ
al textului nostru trebuie sã sune astfel:

Verdictul majoritãþii alegãtorilor a fost
cã niciunul dintre protagoniºti nu are
dreptate.

ºi în 2009 !
În cel de-al doilea enunþ, prima
greºealã descoperitã este tot un pleonasm,
foarte întâlnit în exprimare: mijloace
mass-media (Atenþie! mass se scrie cu
dublu s). Mass-media reprezintã
numele dat mijloacelor de comunicare în
masã a informaþiilor (radio, televiziune,
publicaþii etc.); prin urmare, putem spune
corect fie mass-media, fie mijloace de
comunicare în masã a informaþiilor, fie
mijloace de informare în masã; în niciun
caz, nu este corect sã spunem mijloace
mass-media. Interacþiuni reciproce este
o altã îmbinare de cuvinte pleonasticã,
întrucât interacþiune înseamnã
influenþare, condiþionare sau acþiune
reciprocã între obiecte sau între
fenomene. Tot pleonasticã este ºi expresia
a-ºi aduce aportul, deoarece cuvântul
aport  de origine francezã  înseamnã
contribuþie adusã de o persoanã sau de
un grup de persoane la o activitate. Corect
vom spune a-ºi aduce contribuþia sau,
mai simplu, a contribui. ªi astfel, cel deal doilea enunþ, corectat, sunã cam aºa:

Nici mijloacele de informare în
masã, prin acþiunile lor reciproce, nu
au contribuit la soluþionarea problemei.

ªi în urmãtoarele douã enunþuri,
întâlnim greºeli de diferite naturi. În primul
rând, cuvântul inadmis nu existã în limba
românã; existã cuvântul inadmisibil.
Apoi întâlnim o cacofonie care trebuie
evitatã; în loc de ca candidaþii, vom
spune pentru candidaþi. Verbul a avea,
la conjunctiv prezent persoana a III-a, are
forma sã aibã (nu sã aibe, nici sã aivã
ºi nici sã aive, cum, din pãcate, auzim
de multe ori spunându-se). Pronumele
relativ care stã, în enunþul nostru, în

cazul acuzativ ºi trebuie însoþit de
prepoziþie  aici, de prepoziþia pe:
rãspunderea pe care le-a cerut-o
preºedintele. [Spunem corect cartea pe
care am citit-o, filmul pe care l-am
vãzut, vecinul pe care l-am întâlnit
º.a.m.d. Prin urmare, greºim dacã spunem
cartea care am citit-o, filmul care l-am
vãzut, vecinul care l-am întâlnit.] În
structura cerut-o, trebuie folositã
cratima, pentru a separa, în scriere, cele
douã pãrþi de vorbire: verbul ºi pronumele.
Structura de altfel se scrie în douã unitãþi,
în cuvinte separate. A prevedea dinainte
reprezintã un alt pleonasm, întrucât verbul
a prevedea (nu a prevede!) înseamnã
a deduce mersul evenimentelor viitoare,
a intui ceea ce s-ar putea întâmpla.
Numeralul colectiv amândoi are forma
de dativ ºi de genitiv amândurora, nu
amândorora. Prin urmare, partea a doua
a textului nostru, corectatã, aratã în felul
urmãtor: Este inadmisibil pentru

candidaþi sã nu aibã rãspunderea pe
care le-a cerut-o preºedintele. De
altfel, presa a prevãzut eºecul
amândurora.
Sperând cã mulþi dintre cititorii
noºtri au scris corect cele patru
enunþuri, propunem un text
asemãnãtor, cerinþa fiind aceeaºi 
rescrierea corectã a textului: Ei
venise la facultate, dorind sãi
dovedeascã mamii cã ºi copii ei
trebuiesc ºi pot sã înveþe carte, ca ºi
ceilanþi. Bãiatul cel mare fusese ºeful
unei promoþi celebrã pentru meritele
studenþilor care fãcuse parte din ea.
Pânã ºi Decanul îl felicita-se.

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)
Asemenea probleme s-au amplificat ºi
pe fondul particularitãþilor specifice pieþei
muncii, referitoare la faptul cã aceasta: este
o piaþã imperfectã; este o piaþã mai complexã,
mai organizatã ºi reglementatã; este o piaþã
contractualã; este o piaþã cu un grad ridicat
de rigiditate ºi are un mod aparte de
formare a salariului (preþului specific).
Desigur, piaþa muncii trebuie privitã ºi
mai ales analizatã în structura ºi dinamica
sa, ca un mecanism complex, ce cuprinde
cererea ºi oferta, ºi sub ambele aspecte ale
sale, respectiv latura cantitativã (analiza
statisticã a resurselor de muncã), ca ºi cea
calitativã (nivelul de calificare, de dezvoltare spiritualã ºi structura profesionalã).

Din aceastã perspectivã, o analizã
corectã a pieþei muncii în România trebuie
sã aibã în vedere problematica complexã
pe care o impun noile realitãþi economico
- sociale, circuitele impuse de schimbãrile
profunde ale societãþii omeneºti ºi
economiei mondiale,
comerþul cu forþa de
muncã devenind o
realitate a zilelor
noastre, a dezvoltãrii
actuale. Într-un asemenea context, aceasta
trebuie sã aibã în vedere aspecte legate,
printre altele, de integrarea europeanã, în
toatã complexitatea unui astfel de proces,
de tendinþa de globalizare ºi de mondializare a pieþei (inclusiv a pieþei muncii),
dar ºi de exigenþele tot mai crescute ale

angajatorului, pe de o parte, ºi ale
angajatului, pe de altã parte.
De asemenea, o atare radiografie
trebuie sã porneascã de la condiþiile
concrete de existenþã ºi de dezvoltare în
timp a societãþii ºi economiei româneºti,
în general, a pieþei
muncii, în particular.
O piaþã care, în anii
socialismului, nu era
recunoscutã, cum de
altfel nu se recunoºtea nici caracterul de
marfã al forþei de muncã, chiar dacã în
economia socialistã au existat, totuºi,
elemente specifice unei pieþe a muncii
(ce-i drept, insuficiente, imature ºi nelegate
între ele). O piaþã ce a cunoscut o tranziþie
specificã, ce a condus, în primii ani de

Puncte de vedere

Jurnalistica goalã

Exerciþiu de lecturã

Filosofie ºi existenþã sau Profeþia lui Radu

Prof. univ. dr. Mircea ITU
Decanul Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
Mirajul televiziunii pare un virus
rãspândit pretutindeni în societatea
contemporanã. Fascinaþia Internetului este
crescândã ºi va înghiþi curând toatã lumea,
pentru cã se reproduce rapid, ca o bacterie.
Radioul devine un accesoriu. Presa scrisã
se zbate pentru a nu rãmâne un obiect
de muzeu.
Fenomenul mass-media se impune ca
o putere financiarã, dar ºi prin forþa
cuvântului. Profesiile care se înscriu în aria
jurnalisticã au mare cãutare în lumea
contemporanã. Mulþi tineri aleg sã dea
admitere la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice. În proporþie zdrobitoare ei
vin pentru televiziune. Fetele vor sã fie
vedete de televiziune, iar bãieþii, în mare
parte, comentatori sportivi.
Deºi Internetul depãºeºte ca interes
televiziunea, totuºi încã nu atrage din
unghiul de vedere al profesiei. Un set
amplu de tehnologii interactive ºi
participative, care alcãtuiesc new media, a
invadat lumea. Acestea se implicã în
activitãþi ce þin de sfera publicã ºi de
procesul democratic. De pildã, blogosfera
contribuie substanþial la transformarea
jurnalisticii. Formele tradiþionale de
jurnalism coexistã cu cele moderne, adesea
angajate într-o competiþie, care, din
nefericire, nu au la bazã profesionalismul,
ci vizeazã doar profitul cu orice preþ.
Existã trei pãgubitoare înþelegeri ale
jurnalisticii, care dominã societatea
contemporanã ºi au tendinþa de a intoxica
viaþa, cultura ºi de a sugruma omul creativ,
omul cu personalitate, omul uman:
1) audienþa; 2) informarea ºi 3) divertismentul.

dupã 1990, la adâncirea dezechilibrelor
structurale ale economiei ºi societãþii
româneºti, dar care, dupã anul 2000, pe
fondul unei anumite revigorãri a economiei
ºi a efortului pentru integrare, a început sã
dea semne de schimbare, sã funcþioneze
în condiþii corespunzãtoare unei economii
concurenþiale, unei economii normale.
***
În numerele urmãtoare vom continua
sã prezentãm o serie de aspecte vizând
problematica complexã pe care o
presupune piaþa muncii, aspecte precum
participarea populaþiei la forþa de
muncã, structurarea populaþiei ocupate
în funcþie de un set de criterii, ºomajul,
dar ºi perspectivele de dezvoltare ale
unei asemenea pieþe.

Ion CORBU

Obsesia audienþei pustieºte totul în
calea ei. De multe ori audienþa este cea mai
utilizatã justificare pentru a ascunde
incompetenþa, subcultura ºi nonvaloarea.
Se transmit anumite emisiuni de
televiziune sau radio, se publicã anumite
articole, motivându-se cã asta se cere.
Astfel, se dau în exces manele, meciuri,
telenovele, talk-show-uri, jocuri ºi
concursuri. Se spune cã audienþa dicteazã.
Dar, atunci de ce se transmit reclamele?
Se vede limpede cã nu audienþa este
criteriul în cazul publicitãþii. Se cultivã
senzaþionalul, adesea creat artificial.
Publicul este avid de sex, sânge ºi violenþã.
Se uitã misiunea mass-media de a
forma. De exemplu, nu i se dã unui copil
tot ceea ce el cere. De asemenea, accentul
ar fi bine sã se
mute de la
informare, pe
formare.
Jurnalistica ar
trebui sã urmãreascã
formarea de
opinii. A cunoaºte nu se
reduce la a fi
informat. A
cunoaºte
înseamnã a
înþelege
e s e n þ a
fenomenului.
Divertismentul
strãluceºte
orbitor.
Publicul este
comod, cãci
vrea numai sã
se distreze. Se
încurajeazã

superficialul ºi subcultura. Emisiunile ºi
articolele de culturã, educaþie ºi ºtiinþã sunt
ignorate.
Unii au impresia cã a fi jurnalist bun
înseamnã numai a ºti sã manevrezi
butoane. Jurnalismul nu se reduce la
tehnicã. O pregãtire teoreticã, un nivel de
culturã, o personalitate luminoasã, toate
acestea sunt absolut necesare pentru un
jurnalism de calitate.
Existã jurnaliºti fãrã viziune, care
considerã cã misiunea lor este sã fie
aserviþi total publicului. Ei sunt în stare sã
facã ºi tumbe pentru a fi pe placul
publicului. Au ajuns sã-ºi piardã ore întregi
în faþa oglinzii pentru a se gãti, sã-ºi
îngroaºe vocea la radio sau televiziune, sã
accentueze artificial anumite silabe, sã
zâmbeascã fals, sã facã aluzii sexuale la
fiece pas º.a.m.d. În presa scrisã, ei se
exprimã în limbajul strãzii. Scriu aºa cum
vorbesc. Este adevãrat cã, în limba românã,
se citeºte aºa cum se scrie, dar asta nu
înseamnã cã trebuie sã scriem aºa cum
vorbim. Stilul oral ºi expresiile sale (de
pildã: interjecþii, propoziþii formate dintr-un
singur cuvânt, semne de exclamare ºi de
întrebare etc.) nu-ºi au locul într-un text
scris. Aceºti jurnaliºti de suprafaþã
dispreþuiesc tot ceea ce nu sunt capabili sã
înþeleagã, urãsc pe cei care sunt mai
cultivaþi ca ei, resping abordarea
intelectualã ºi-i acuzã ca aerieni pe cei ce
scriu cu profesionalism.
Forme fãrã fond. În mass-media, vedem
cu toþii cã vocaþia ºi dãruirea sunt eclipsate
de subculturã ºi nonvaloare. Jurnalistica de
astãzi este goalã pe dinãuntru.
Atât televiziunea, cât ºi Internetul,
radioul ºi presa scrisã îºi pot regãsi scopul
lor benefic pentru societate, dacã se adapã
din culturã ºi spiritualitate ºi dacã îºi
folosesc misiunea nobilã de a forma.

Unul dintre cei mai puternici oameni
ai momentului declara nonºalant cã
domnia sa nu citeºte cãrþi însã are prieteni
care citesc. Acest fapt, conotativ, ar putea
sã însemne, sã zicem, cã are consilieri buni.
Din pãcate, ºi aici îmi recunosc
subiectivismul, se pare cã are, numai în
domeniul militar. Mã îndoiesc sã aibã
consilieri de poezie. Mã ºi gândeam odatã:
cum ar arãta lumea dacã în loc de
batalioane de soldaþi ar pregãti batalioane
de poeþi? Eu cred cã, dacã, celui invocat
mai sus, i s-ar fi vorbit despre profeþia lui
Naum (Mesajul lui Naum a adus
mângâiere tuturor celor ce trãiau sub
groaznica dominaþie asirianã. Imperiul
asirian a fost unul dintre cele mai crude
din istorie. Jupuirea oamenilor de vii,
smulgerea limbii sau tãierea mâinilor ºi
picioarelor erau numai câteva din
pedepsele celor ce îndrãzneau sã nu se
supunã Asiriei sau care încercau sã se
rãscoale. În vremea lui Naum, Asiria era
sinonimã cu teroarea. Vestea despre
apropiata ei pedepsire venea ca o brizã
rãcoritoare peste inimile ºi minþile arse de
teamã ºi suferinþã.) ºi poezia cãderii
cetãþii Ninive, poate s-ar fi gândit de douã
ori înainte sã înceapã bombardamentele ºi
sã coboare din nori în inima oceanului,
imaginându-se, poate din orgoliu  pãcatul
pãcatelor , mai ceva decât Iisus Christos.
Toate acestea mi-au venit în minte
citind textul de mai sus în care profetul
Radu, într-un fel de poem apocaliptic, ne
prezintã în imagini cinematografice,
dense ºi cu o forþã de impact, asupra
conºtientului, aproape agresivã, oglinda
a ceea ce este sau va sã vinã. În vremurile
acelea, ar putea zice cronicarul, când
zilele se numãrau în fiºicuri de aramã,
argint, uneori aur superbã parafrazã
pentru excesivul time is money,
gânditul era interzis prin decret, iar locul
religiei iubirii fusese luat de rãzboinicul
ordin La ochi, arm!. În zilele acelea,
oamenii uitaserã mii de ani de
civilizaþie ºi universul lor proxim
redevenise preistoricele grote. Pe care,
într-un straniu ritual demonic, le afumau
cu frunzele furate ale primãverilor ucise!
În zilele acelea erau omorâþi toþi copacii
care aveau sens.
Cutremurãtoare imagini. Cutremurãtoare
existenþã.
Poemul debuteazã blasfemic, invocânduse parcã un triumf al rãului. La dracu,
invocã poetul vorbele care par a fi pus
stãpânire pe lume. ªi apoi, rece, lucid,
chirurgical ne prezintã imaginile vivisecþiei,
din aproape în aproape, din univers în
univers, reluate ravelian pânã la paroxisticul
La ochi, arm! .

Viaþa se duce/Viaþa se scurge  spune
sentenþios poetul-profet ºi avem imaginea
Atâþia copii se sinucid
în oamenii mari
Radu Herjeu
La dracu
Viaþa se duce
Viaþa se scurge
Vecinii de deasupra
S-au certat iar
Afarã se-aud din ce în ce mai des
Sirene
Oamenii mor pe strãzi, sub poduri,
pe cheiuri,
În cimitire locurile se vând la
suprapreþ,
Ne mai privim în ochi
Doar cât sã nu înnebunim
În albiile secate se construiesc
autostrãzi
Ne batem cu pietre, cu cuvinte,
cu singurãtãþi
Pe scãri se coboarã mai mult
decât se urcã
Atâþia copii se sinucid în oamenii
mari,
Ochii noºtri, colecþie de monitoare
Împânzesc inutil împrejurimile
Ne-ascundem de noi
Câini nedresaþi ne cautã prin râpe
Nu mai lãsãm nici urme
Pãmântul refuzã sã-ºi mai aducã
aminte de noi
În biblioteci nu mai sunt decât cãrþi
despre sex
ªi ce e rãu în asta?
Oamenii se bulucesc sã citeascã
Oamenii se bulucesc unii în alþii
Ceva, ceva o ieºi de-aici
Zilele se numãrã în fiºicuri
Aramã, argint
Uneori aur, medalii de merit pentru
Bãnuþul aruncat unui cerºetor
Ne cãutãm disperaþi scuze, motive,
circumstanþe atenuante
Pentru cã trãim
În coºuri de gunoi, în maºini
de tocat orgolii,
Cu aer condiþionat.
Furnalele au ucis primãvara
Iar oamenii i-au furat toate frunzele
Ca sã-ºi afume grotele
Fugiþi, energii negative!
Omorâm toþi copacii care au un sens
ªi ne crucim, ne sfinþim în continuu
Casele, zgomotul, magazinele,
pãcatele, prostia, trecutul, întunericul,
copiii, televizorul,
legea, tãcerile, drumurile,
roºul din semafoare,
s-a interzis prin decret gânditul
La ochi, arm!
Noi sã fim sãnãtoºi!

unei fiinþe care se goleºte încet de sevã,
care se aneantizeazã. O viaþã pasivã din

care lipseºte chiar viaþa, o viaþã
demotivatã, o existenþã inerþialã. Un drum
cãtre nicãieri. Totul neutru, impersonal.
Nimic din ceea ce dã frumuseþe vieþii. Nu
freamãt, nu implicare. Nici mãcar speranþã.
ªi apoi, sugerativ, imaginile cu posibile
explicaþii. Spaþiul de locuit, agresat în
intimitatea sa care, în fond, ar trebui sã aibã
un aer de sacralitate Vecinii de deasupra
/S-au certat iar, aºadar, un prim univers
proxim aflat în dizarmonie, generator de
energii negative. Urmeazã al doilea, strada
substituibilã pânã la identitate cu sunetul
sirenelor care se aude din ce în ce mai des,
cu oamenii care mor pe strãzi sub poduri
pe cheuri. ( atenþie, cheiuri, chiar ºi ca
invenþie lexicalã, este incorectã) Evident
ºi aceasta generatoare de stres, îngrijorare,
panicã. În fond, tot energii negative. ªi
sfera universului se lãrgeºte cu cimitirele,
în care locurile se vând la suprapreþ,
(cererea mare, se moare mult!), cu albiile
secate, aºadar ºi acestea lipsite de viaþã.
Vine apoi acþionalul Ne batem cu pietre,
cu cuvinte, cu singurãtãþi (Cred cã Ne
batem cu pietre, cuvinte, singurãtãþi ar fi
o soluþie care eliminã asonanþa cu cu
N.A.) aºadar lupta, ura, rãzboiul. Acestea
sunt valorile momentului.
Vine apoi versul excelent, care dã ºi
titlul poemului, vers care pare a invoca o
forþatã maturizare precoce, ca un act
asumat al copiilor fãrã copilãrie, copii care,
prematur, se sinucid în oamenii mari.
Determinativul atâþia (de ce nu atâþi?)
ne sugereazã proporþiile dezastrului. Vers
precedat de nu mai puþin reuºitul Pe scãri
se coboarã mai mult decât se urcã, care
pare a descrie starea eticã a lumii. Aflate
într-un iremediabil declin, sugerat de
soldul negativ al balanþei urcare 
coborâre.
Urmeazã artificializarea ºi dezumanizarea
Ochii noºtri, colecþie de monitoare
/ Împânzesc inutil împrejurimile /
Ne-ascundem de noi, frica de forþele
rãului Câini nedresaþi ne cautã prin râpe
ºi aneantizarea : Nu mai lãsãm nici urme.
Dispãrem atât de mult, încât Pãmântul
refuzã sã-ºi mai aducã aminte de noi,
imagine vie a despiritualizãrii, deoarece
spiritualizarea ar putea constitui
prelungirea prin continuitate a eului
beneficiar, o posibilã ºansã salvatorie.
Toþi contra toþi pare a fi mottoul acestor
scene apocaliptice în care, mai mult sau
mai puþin conºtienþi, mai mult sau mai
puþin implicaþi suntem actori.
Ar mai fi o ºansã: noi sã fim sãnãtoºi.
Iar textul acesta sã nu fie o profeþie, un vis
premonitoriu, ci un semnal. Un semnal de
alarmã. Tras de o conºtiinþã. Pentru cine
are urechi de auzit. Adicã cel puþin pentru
poeþi, aceste conºtiinþe arzânde, mai mult
pentru alþii decât pentru ei ºi care, dacã ar
fi batalioane, poate am trãi într-o altã
lume. Poate mai bunã.
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Detronarea lui Alexandru Ioan Cuza
aºa cum a vãzut-o I. L. Caragiale

Accesul inegal la educaþie
cultivã neºanse, spulberã visuri

(Urmare din pag. 1)

Observãm cã aceastã amalgamare
este simetricã Miþa Baston vorbeºte de
11 februarie ºi-l situeazã la Ploieºti,
Leonida vorbeºte de republicã ºi
situeazã miºcarea la Bucureºti. Asistãm
la un adevãrat transfer al ridicolului.
ªi pentru a culmina seria confuziilor,
Leonida citeazã telegrama lui
Galibardi, care se încheie: Sã trãiascã
Republica! Vivat Prinþipatele Unite.
Una excludea pe cealaltã.
Jertfe patriotice, publicatã în 1897,
ºi Boborul apãrutã cu un an înainte,
formeazã un diptic. Boborul este schiþa
dedicatã republicii ploeºtene din 1870
ºi Jertfe patriotice, actului de la 11
februarie 1866. Aceeaºi viziune
comicã, aceeaºi coborâre în registrul
deriziunii, aceeaºi perspectivã care
aruncã ambele evenimente în prãpastia
ridicolului.
De la început, parodiind stilul
cronicarului evenimentelor, autorul
fixeazã timpul ºi locul acþiunii: În
sfârºit... Mai erau câteva ceasuri pânã
în dimineaþa de 11 februarie, când
trebuia sã se dea lovitura. În cazarma
lor din Dealul Spirii, tunarii îmbrãcau
tunurile în paie, pentru ca, despre ziuã,
sã poatã merge în dosul palatului spre
a proteja operaþia conspiratorilor.
Dacã militarii îºi fãceau datoria, nici
civilii nu rãmâneau mai prejos. ªi,
Caragiale înfãþiºeazã o întrunire a uneia
din secþiunea conspiraþiilor, care fãcea
parte dintr-o vastã urzealã. Totul
combinat de rãposatul C. A. Rosetti.
Întrunirea secþiei compusã în jumãtate
din câþiva tineri entuziaºti ºi din vreo
trei negustori, prezidentul un liberal
fanatic, care mâncase la 48 jimbla
exilului în formã de tainuri turceºti la
Brussa. Acesta þinu o scurtã cuvântare.
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Cuvântare tipicã pentru frazeologia
liberalã a vremii, în care se spunea:
pânã sã nu se crape de ziuã, poate cã
vom fi chemaþi sã facem cea mai mare
jertfã pe care are dreptul patria s-o
cearã de la noi. Toatã scena este
acoperitã de ridicolul grandilocvenþei.
Miºcat de cuvintele ºefului, un
negustor se sculã în picioare, scoþând
din buzunar un pungoci unsuros destul
de greu, plin cu mãrunþiº. Merge la
masa prezidentului ºi spune rãspicat:
Dacã a venit vremea de jertfã, apoi cât
m-ajunge partea, nu mã dau în lãturi.
Deºi prezidentul ºi tinerii au un
moment de dezgust (mitocanul, tot
mitocan!, cum toþi sunt foarte lihniþi,
înfãþiºarea pungociului durdulliu îi
face sã primeascã darul strigând toþi 
Ura! Bravo patriot, sã trãiascã nenea
Niþã.
Dupã care începe tocmeala, nenea
Niþã vrând sã ºtie cât dau ºi ceilalþi. I
se rãspunde cã cei tineri o sã-ºi punã
viaþa în primejdie, pentru cã noi ne
punem contra lui Napoleon III, dar
când miºcarea era sã triumfe: toþi la
câºtig, fiecare cât a pus, împart drept
pentru interesele patriei, fiindcã toþi
sunt patrioþi. Dar nenea Niþã cere
fitanþie. Surprizã! Cum sã ceri hârtie
la vreme de revoluþie. Pânã la urmã se
gãseºte soluþia: conspiratorii semneazã
chitanþa dupã ce textul a fost citit în
gura mare. ªi aici avem o altã
similitudine, mai bine zis chiar o
identitate de situaþie cu Boborul.
Revoluþionarii se pregãtesc sã intre în
acþiune... chefuind la un restaurant.
Dupã ce scapã de negustor Toþi îºi dau
întâlnire, peste o jumãtate de ceas la
Roºca, unde trebuiau sã bea banii
isnafului , aºteptând ceasul abdicãrii
lui Cuza. La Roºca intrã unul câte unul
foarte veseli ºi încep sã comande

mâncare ºi bãuturã. Când sfanþii
isnafului erau pe sfârºite, tunurile, cu
roatele îmbrãcate în paie, ajungeau în
dosul palatului, în vreme ce, prin faþã,
intrau conspiratorii sus, salutaþi de
garda vânãtorilor...
Dar I. L. Caragiale nu se opreºte
aici, înfãþiºând fapta revoluþionarilor
care mâncau ºi beau la Roºca, în timp
ce la Palat conspiratorii pãtrundeau
salutaþi de cei ce trebuiau sã-l pãzeascã
pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
ci urmãreºte destinul lui nenea Niþã: A
fost cuminte nenea Niþã când a luat
þidula la mânã... Pe când, mult mai
târziu, în faþa Griviþei, batalionul de
vânãtori spãla în sânge steagul mânjit
în noaptea de 11 februarie, nenea Niþã
fruntaº al comerþului român, ca
întreprinzãtor de furajuri ºi altele,
încasa, în virtutea chitanþei cu data de
10 februarie66 partea-i cuvenitã dupã
luptele sale pentru rãsturnarea tiraniei
[...] Astãzi vechiul patriot are un otel
nobiliar în Bucureºti, un echipaj
blazonat ºi câteva milioane. Caragiale
a aruncat asupra actului de la 11
februarie 1866 nu numai vãlul ironiei
sale, ci a mers ºi mai departe. În acelaºi
ton sarcastic, a legat de acest moment
destinul unui profitor parvenit, care
pãstra încã cu scumpãtate bãtrâna
chitanþã, pe care o arãta la toatã lumea
ca pe un pergament de nobleþã, pentru
a proba câte sacrificii a ºtiut el sã facã
odinioarã, în vremuri grele, pentru
patrie.
Din pãcate, acest tip de profitor, de
pe urma unor evenimente la care n-a
participat, a devenit peren în istoria
României. Încã o datã Caragiale
dovedeºte cã posedã arta de a
transforma în permanenþã ceea ce pãrea
doar o întâmplare.

ISTORIA LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI:
O LECÞIE DE VIAÞÃ ªI DE EDUCAÞIE

Lector univ. dr.
Teodora STÃNESCU-STANCIU
Ce mai înseamnã istoria astãzi?!
 mulþi se pot întreba ºi considera
chiar cã, dupã cum ºoca un titlu
destul de recent, cã trãim timpuri
ale sfârºitului ei. Însã Istoria nu
este nici pe departe aproape de
sfârºit. Experimentãm numai noi
situaþii, fenomene, cazuri
ªi,
totuºi, sunt ele cu totul ºi cu totul
noi?!
O scurtã parcurgere a unor
consideraþii, mai vechi sau mai noi,
româneºti sau europene, poate sã ne
ofere rãspunsuri... ªi, poate, chiar sã
atragã adepþi pentru o mult
aºteptatã reconsiderare a Istoriei.
Misiunea istoricului este tocmai
aceea de a retrezi pasiunea pentru trecut,
prin care, apoi, prezentul sã prindã alte
conotaþii. Istoria nu este, nu trebuie sã
fie o simplã povestire a trecutului. Ea
îndeplineºte o funcþie criticã, întrucât e
în stare sã ofere cititorilor sãi resurse
ce le îngãduie sã se delimiteze de
certitudinile spontane sau de imaginile
impuse. O carte de istorie, reuºitã ºi
folositoare este aceea care oferã o mai
bunã înþelegere nu numai a trecutului,
care este obiectul ei, ci ºi a prezentului.
(Roger Chartier, Lecturi ºi cititori în
Franþa Vechiului Regim, Editura
Meridiane, Bucureºti, 1997, p. 15)
Vechile metode sunt oare depãºite,
este nevoie de altele cu totul ºi cu totul
inovatoare pentru a recontura trecutul?!
O definiþie destul de recentã subliniazã
aspectul transformator impus de
secolul XXI: Istoria, cunoaºtere a
trecutului uman, îºi vede astãzi
dezvoltarea accelerându-se brutal:
multiplicare de urme ºi lucrãri;
expansiune în motivaþii ºi recurs la
ºtiinþele auxiliare; demitizare ºi
repunere continuã în chestiune a
propriilor explicaþii. (Jean Baptiste
Duroselle, La connaissance actuelle
du passé, în Revue des sciences

morales et politiques, 139, 1, 1984, p.7)
ªi, totuºi, dacã ne aducem aminte
cuvintele lui Nicolae Iorga, parcã nimic
nu pare atât de depãºit: M-am oprit
asupra oricãrui eveniment, oricãrei
situaþii, oricãrei psihologii, ca ºi cum
întâia oarã ar fi fost vorba de dânsele.
Am cãutat a convorbi cu ele ºi cu ºi
fãrã interpret, ºi astfel socot cã nu o
datã le-am smuls mãcar o parte dintr-o
tainã pe care, întreagã, n-o vor
destãinui nimãnui. Chiar dacã m-am
oprit la pãrerea obiºnuitã, ea s-a înnoit
prin aceea cã am cãutat sã aflu ceva
nou într-însa. (N. Iorga, Generalitãþi
cu privire la studiile istorice, ed. a IV-a,
Editura Polirom, Iaºi, 1999, p. 70)
Însã, ºi ieri, ca, poate mai ales, astãzi,
sentimentele partizane nu au ce cãuta
în discursul istoric. Acelaºi Iorga se
declara foarte ferm în aceastã privinþã:
Dar pentru a scrie istorie n-am nevoie
de iubire, nici de urã; îmi trebuiesc
numai izvoare ºi minte sãnãtoasã în
atâta mãsurã, câtã e de nevoie pentru a
lumina. (N. Iorga, Istoria poporului
românesc, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1985)
Cãci, numai astfel, putem folosi
trecutul în mod rodnic numai atunci
când înþelegem cã a moºteni înseamnã
ºi a transforma (...). Istoria nu poate
niciodatã provoca moartea trecutului,
cãci fiecare acþiune pe care o
întreprindem, fiecare plan pe care îl
facem implicã reevaluarea, revizuirea
ºi recrearea mai mult sau mai puþin
conºtientã a trecutului. (David
Lowenthal, Trecutul e o þarã strãinã,
Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2002,
p. 451).
Este normal ca fiecare generaþie
sã îºi refacã istoria, nu pe ruine, ci pe
câºtigurile generaþiei precedente.
Fiecare clipã a prezentului clarificã,
sub un alt unghi, trecutul, suscitând
reliefuri neprevãzute. (Henri Irénée
Marrou, în Charles Samarran,
ed.Lhistoire et ses mèthodes, Edition
Gallimard, Paris, 1961, p. IX) Însã
lecþia istoriei nu trebuie uitatã sau nici

CLIO

mãcar diminuatã în importanþã
niciodatã!
Cum generaþiunea aceasta poate
privi trecutul sub perspectiva sa
istoricã, scoþând din el preþioase
constatãri ºi învãþãminte, ca istoric ºi
mai ales ca profesor, nu pot sã nu
încerc a pune înaintea tinerimii o parte
mãcar din aceste constatãri ºi
învãþãminte ce reies în chip firesc din
întreaga istorie a României moderne.
România aceasta e opera colectivã
ºi succesivã a câtorva rânduri de buni
ºi luminaþi patrioþi cari, de la 1821
încoace, au adus unii dupã alþii, cu
spirit de solidaritate ºi continuitate,
partea lor de contribuþie la construcþia
statului român actual.
Aceastã operã nu este rezultatul
întâmplãrii ºi al hazardului, ci al
patriotismului ºi înþelepciunii
conducãtorilor de pe vremuri ai þãrii
cari, fãrã a pierde vreodatã din vedere
nãzuinþele naþionale, au ºtiut sã formeze
în chip precis, sã serieze în chip cuminte
ºi sã realizeze în chip concret principiile
fundamentale fãrã de cari nu se putea
întemeia ºi nici asigura viitorului
Statului român modern: Unirea,
Independenþa, Dinastia ºi Constituþia.
(...) Iatã de ce tineretul trebuie sã o
cunoascã [istoria, n.n.] cât mai bine,
aplecându-se pentru aceasta cât mai
mult la studiul istoriei noastre
contemporane. Cãci, numai astfel, se va
pãtrunde cã ceea ce a fost acum un secol
marea necesitate ºi actualitate a vieþii
politice naþionale e, sub altã formã
bineînþeles, ºi astãzi: sã vegheze dar, cu
dragoste ºi scumpãtate, ºi, dacã va fi
nevoie, sã apere cu tãrie ºi energie
temeiul de astãzi ºi mâine al Statului
român întregit  instituþiile fundamentale pe cari l-au aºezat marii ºi
fericiþii sãi ctitori, ca sã putem privi cu
toatã încrederea viitorul patriei ºi al
neamului. (Al. Lapedatu, Antecedente istorice ale Independenþei
române, în vol. Universitatea liberã.
Rãzboiul Neatârnãrei. 1877-1878,
Bucureºti, 1927)

Forumul Economic de la Davos în cãutarea soluþiilor anticrizã

La cea de-a 39-a ediþie a Forumului Economic de la Davos,
s-au întâlnit 2500 de economiºti, politicieni, preºedinþi de
companii ºi reprezentanþi ai societãþii civile din 96 de þãri. Timp
de cinci zile, tot mai îngrijoraþi de efectele dramatice ale crizei
economice ºi financiare mondiale, experþi din lumea întreagã
au dezbãtut cauzele care au generat criza ºi, mai ales, cãile
posibile prin care s-ar putea scoate din impas economia mondialã.
Pe lângã problemele de ordin financiar, pe agenda de lucru
a actualului Forum Economic de la Davos s-a mai aflat ºi
contextul global care a favorizat nãucitoarele schimbãri
climatice, determinând criza alimentarã.
Anul acesta, reuniunea a fost onoratã de ºefi de state ºi de
guverne. Între aceºtia, se numãrã premierul rus Vladimir
Putin, care a susþinut discursul de inaugurare, precum ºi
omologul sãu chinez, Wen Jiabao. Prezenþa celor doi înalþi
demnitari de stat este cu atât mai importantã cu cât reprezintã
o recunoaºtere a faptului cã atât Rusia, cât ºi China trebuie
sã se apropie de partenerii lor comerciali pentru a gãsi o

soluþie la actualele probleme actuale. Practic, avansul
economiei chineze a coborât sub 10% pentru prima datã în
ultimii ºase ani, iar Rusia riscã sã intre în recesiune, pe mãsurã
ce scad preþurile la energie.
Printre participanþii tradiþionali au figurat ºi cancelarul
german, Angela Merkel, ºi premierul britanic, Gordon Brown.
Acestora li s-au alãturat multimiliardarii Bill Gates, rusul Oleg
Deripaska ºi omul de afaceri indian Lakshemi Mittal. Marii
absenþi de la ediþia din acest au fost preºedintele Barack Obama,
reprezentat, totuºi, de consilierul Valerie Jarret, precum ºi
reprezentanþii celor mai importante grupuri financiare
americane. Între aceºtia ºi directorul executiv al CitiGroup,
Vikram Pandit, fostul director executiv al Merrill Lynch, John
Thain, ºi oficialii Goldman Sachs.
Faþã de ediþia din acest an a Forumului Economic s-a
manifestat un oarecare scepticism, pentru cã, în ciuda
dezbaterilor anterioare, intrarea în crizã a economiei mondiale
nu a putut fi evitatã. (D.A.)

Dacã actul de la 11 februarie 1866
este acoperit de ridicol, amintirea lui
trãind prin cetãþeni turmentaþi, femei
de o moralitate dubioasã ca sã nu
spunem inexistentã, vantarzi care
încurcã totul ºi devin atotºtiutori,
profitori potentaþi care ridicã averi pe
seama unei þidule semnate de câþiva
indivizi hãmesiþi ºi dornici de bãuturã,
existã  din toatã aceastã epocã a
istoriei noastre contemporane  o
personalitate, care apare în opera lui,
luminoasã, purã, pe care peste
cincizeci de ani o evocã în tonuri de o
nobilã frumuseþe: amintirea Domnului,
care intrã în biata lor clasã, îndemnul
pe care l-a dat copiilor de a-ºi asculta
învãþãtorul, venit aici din pãrþile
româneºti de dincolo. Autorul se
încununeazã cu alaiul ploeºtenilor, care
l-au condus pe Domn pânã la
Bãrcãneºti. Aºa entuziasm n-am vãzut
de atunci ºi cred cã numai odatã s-ar
mai putea vedea; dar acest odatã, sunt
prea bãtrân ca s-o mai sper apuca...
Îmi pare destul de rãu de asta, dar nu
atât de rãu cât dacã n-aº crede cã alþii,
mai târziu ori mai curând, tot o vor
apuca. Atunci, în luna mai 1909, când
scria aceste rânduri, unul din cei mai
de seamã scriitori ai noºtri împlinise,
cu puþine luni în urmã, cincizeci ºi
ºapte de ani. Dacã n-ar fi cãzut doborât
într-o dimineaþã, trei ani mai târziu, la
vârsta de ºaizeci de ani, I. L. Caragiale
ar fi vãzut ziua pe care o aºtepta cu atâta
ardoare, ziua de 1 decembrie 1918. Ar
fi avut atunci aproape 67 de ani! Visul
pe care el n-a mai apucat sã-l vadã se
împlinise. Amintirea lui Cuza Vodã,
Domnul copilãriei ºi al tinereþii sale, îl
fãcuse sã mãrturiseascã aceste gânduri,
ce dovedesc nestrãmutata sa credinþã
în idealul Unirii, atât de scump
românilor.

(Urmare din pag. 1)

De asemenea, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi de
ºcolarizare pentru anul I candidaþii care au obþinut premiile I, II, III la olimpiadele
naþionale, olimpiadele ºi concursurile internaþionale, dacã solicitã admiterea la
specializãri pentru care au obþinut premiile respective. Candidaþii, absolvenþi de liceu,
care au participat la Olimpiada Naþionalã de Istorie ºi s-au înscris la Facultatea de
Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru
admitere ºi de plata taxei de ºcolarizare pentru anul I de studii. În aceeaºi ipostazã
fericitã se aflã ºi candidaþii, absolvenþi de liceu, care au participat la Olimpiada
Naþionalã de Limba ºi Literatura Românã ºi s-au înscris la Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, fiind scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi de plata
taxei de ºcolarizare pentru anul I de studii.
Prin aceste discriminãri pozitive ºi prin multe altele, orice fiu de þãran sau de
cadre didactice din mediul rural poate accede în rândul studenþilor haretiºti,
împlinindu-ºi visul unei cariere performante.
Se spune cã în anul 2000 s-a înregistrat cea mai redusã inegalitate de acces la
învãþãmântul superior, cel mai mic decalaj între numãrul studenþilor proveniþi
din mediul rural ºi a celor din mediul urban. Astfel, dacã 38 la sutã dintre copiii
din zona urbanã urmau o facultate, numãrul celor din zona ruralã crescuse la 22
la sutã din totalul copiilor de la þarã. Circumstanþele care au favorizat acest record
vizeazã proliferarea învãþãmântului la distanþã, reducerea la trei ani a primului
ciclu de învãþãmânt superior, creºterea economicã.
Realitatea, însã, pune în evidenþã un adevãr trist, ºi anume faptul cã inegalitãþile
de acces la educaþie între cele douã categorii încã se menþin, inadmisibil; imediat
dupã Revoluþie, în anii 90, România a cunoscut cea mai mare diferenþã între
numãrul studenþilor care vin de la þarã ºi numãrul celor proveniþi de la oraºe. Dacã
31 la sutã dintre copiii orãºeni urmau o universitate, de stat sau privatã, dintre
copiii de la þarã doar cinci la sutã ajungeau pe bãncile unei facultãþi, sãrãcia fiind
una din cauzele acceptate de toatã lumea. De altfel, specialiºtii susþin cã aceastã
scãdere de dupã 90 a numãrului de copii de la þarã care ajung într-o instituþie de
învãþãmânt superior îºi are geneza în sporirea inegalitãþilor dintre rural ºi urban;
Revoluþiei i-a urmat o sãrãcire teribilã a maselor ºi o polarizare severã a societãþii,
ceea ce a acutizat diferenþa educaþionalã dintre sate ºi oraºe. Meditaþiile, care au
proliferat în ultima perioadã, au rãmas doar un vis pentru cei mai mulþi elevi de la
þarã, ºansa lor de a intra la facultate, în competiþia cu cei de la oraº, diminuându-se
ºi ea serios. ªi totuºi, nu este vorba doar de suportul financiar. Dacã, înainte,
facultatea era singura ºansã de a reuºi în viaþã a copilului de la þarã, acum el
beneficiazã ºi de alte mijloace de a rãzbi, înfruntând cotloanele inegalitãþii  o
micã afacere sau munca în strãinãtate.
Dar este limpede cã decalajele de acces la educaþie reflectã ºi modul în care
statul gestioneazã, pe baza unor strategii bine definite, educaþia, pentru a determina
reducerea acestora.
Desigur, aceastã situaþie este determinatã ºi de faptul cã România este singura
þarã din Europa care nu mai are învãþãmânt obligatoriu de 12 clase. Or, societatea
europeanã este definitã ca fiind o societate a cunoaºterii, dar, în condiþiile când
accesul la educaþie nu este egal pentru toate categoriile de tineri, n-o sã se poatã
realiza o asemenea performanþã.

Apariþii noi în Editura Fundaþiei România de Mâine

Introducere în consilierea psihologicã

Matei GEORGESCU

Aflatã la V-a ediþie, lucrarea
Introducere în consilierea psihologicã,
apãrutã recent la Editura Fundaþiei
România de Mâine, sub semnãtura
conf. univ. dr. Matei Georgescu
abordeazã o tematicã pe cât de actualã

pe atât de interesantã, adresându-se nu
doar studenþilor, cadrelor didactice,
specialiºtilor cu preocupãri în acest
domeniu, ci ºi unor cercuri largi de
cititori, dornici sã pãtrundã în acest
spaþiu mai special de comunicare, sã
înþeleagã
realitatea
adeseori
bulversantã a clientului.
Structuratã pe opt capitole distincte
 Domeniul general al consilierii
psihologice, Fundamente teoretice ale
consilierii, Fundamente psihanalitice
ale consilierii, Fundamentele
consilierii din abordãrile de tip afectiv,
Abordarea holisticã în consiliere,
Raportul dintre fundamentele teoretice
ºi personalitatea consilierului, Tehnici
fundamentale în consiliere ºi Elemente
de consiliere în situaþii specifice 
lucrarea reprezintã mai mult decât o
simplã introducere în domeniul
consilierii psihologice, cum cu
modestie a numit-o autorul ei, ci, prin
problematica abordatã un autentic ghid
pentru cei care aspirã la o asemenea
profesie.
Preocupat de a conferi lucrãrii un
caracter didactic cât mai pregnant,

autorul prefaþeazã fiecare capitol cu un
Rezumat care deschide drumul cãtre
conþinut, îl pregãteºte pe cititor sã
cunoascã din start tematica capitolului,
oferind, în esenþã, ideile, noþiunile pe
care urmeazã sã le descifreze. De altfel,
transpare din
lucrare preocuparea constantã
a autorului de a
preciza riguros
Conceptele
reprezentative,
de a le explica
sensul ºi semnificaþiile
acestora, de a le
aborda din cele
mai diverse
puncte de vedere
 din perspectivã istoricã,
socio-culturalã,
holisticã,
existenþialistã
etc., subsumându-se
ideal
problematicii
tratate.
F o a r t e
instructive sunt
Întrebãrile de
verificare, care
ajutã studentul
sã gândeascã,
sã se autoevalueze,
încercând sã
vadã unde este
mai vulnerabil
ºi în ce domeniu nu a asimilat toate cunoºtinþele
necesare realizãrii unei consilieri
eficiente, contribuind la dezvoltarea
potenþialului creativ, a abilitãþilor. Care
sunt elementele pe care se susþine
definiþia consilierii psihologice? În ce
constau funcþia ºi determinarea
culturalã a consilierii psihologice ca
model de intervenþie? În ce mediu
socio-cultural a apãrut ºi s-a dezvoltat
consilierea psihologicã ºi în ordinea
cãrui determinism? Care sunt
diferenþele esenþiale dintre consiliere
ºi psihoterapii? Care sunt similitudinile
dintre acestea  sunt doar câteva din
Întrebãrile de verificare ce reuºesc sã
facã trimiteri ºi la ceea ce uneºte
consilierea cu psihoterapia, la relaþia
dintre ele.
În încheierea fiecãrui capitol,
autorul recomandã Bibliografie
selectivã, cuprinzând titluri din
literatura de specialitate, strãinã ºi din
þarã.
Cuvântul înainte ajutã cititorul mai
mult sau mai puþin avizat sã înþeleagã
rosturile consilierii, precizând cã a
face consiliere nu este echivalent cu a

face psihoterapie psihoanaliticã, dar
competenþa de comunicare ºi simþul
clinic obþinut prin formarea în acest
domeniu conferã consilierului
eficienþã. Cu argumente convingãtoare, se explicã de ce a fost utilã
punerea domeniului ºi într-o
perspectivã antropologicã (filosoficã ºi
culturalã), întrucât, în mod esenþial,
corpusul teoretico-tehnic al consilierii
constituie una din modalitãþile în care
este înþeleasã figura Celuilalt, ca
subiect al unui model de intervenþie.
Candidatul la statutul de consilier este
pus, din aceastã perspectivã, în faþa
modalitãþii în care se reprezintã pe sine
în raportul complex cu teoria, cu
teoriile, cu tehnicile ºi, mai ales, cu
maniera în care le articuleazã în
realitatea relaþiei cu clientul.
Când sfera tematicã se preteazã,
autorul recurge ºi la o ilustraþie graficã,
cu convingerea cã în acest fel studentul
ajunge mai lesne la esenþã, la
comparaþie, sesizând mai exact,
nuanþat unele diferenþe. Aºa, de pildã,
pentru a configura portretul
consilierului ºi a defini personalitatea
acestuia, sunt redate grafic, pe baza
unui tabel, atribuþiile, factorii care
definesc consilierul eficient ºi cei care
îl caracterizeazã pe cel ineficient.
În societatea ºi mediile culturale
actuale, supuse unor schimbãri
bulversante, demersul consilierii
psihologice, indiferent de domeniul în
care a fost adoptat  educaþional ºi
vocaþional, în care a ºi debutat,
geriatricã, matrimonialã, familialã sau
recuperatoriu , capãtã o deosebitã
încãrcãturã emoþionalã, propunându-ºi sã contribuie la promovarea
stãrii de bine a sãnãtãþii clientului, la
dezvoltarea personalã a acestuia, la
prevenirea situaþiilor nocive care pot
greva asupra stãrii de bine. De aici ºi
oportunitatea apariþiei, existenþei
acestei lucrãri care ne apropie
fantastic de mult de chintesenþa
fundamentelor
generale
ale
consilierii psihologice, de cadrul
deontologic al acesteia, tehnicile de
intervenþie º.a., urmãrind susþinerea
clientului în cunoaºterea diferitelor
aspecte ale vieþii sale cu impact în
rezolvarea problemelor pe care le
ridicã mediul familial, social,
profesional. În pofida caracterului ei
mai specios, orizontul de interes al
cititorilor recomandã aceastã lucrare
de la sine ca fiind un instrument
valoros în însuºirea cunoºtinþelor
privind acest domeniu de cãtre cei ce
aspirã la profesia de consilier ºi a
tuturor celor care vor putea avea
acces la consiliere, beneficiind de
efectele ei terapeutice.

Maria-Adela DAVIDESCU
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BLAGA ºi ELIADE
Mircea ITU
Lucian Blaga ºi Mircea Eliade fac
parte din aceeaºi generaþie prestigioasã
a culturii române. Se cunoºteau, erau
prieteni, se apreciau reciproc, dar, mai
mult decât atât, existã numeroase
confluenþe între personalitãþile ºi
operele celor doi români.
Afinitãþile se explicã prin pasiunea
amândurora pentru filosofie, religie ºi
literaturã, deopotrivã pentru cultura ºi
spiritualitatea românã, precum ºi
pentru cele universale. Aceastã pasiune
se gãseºte exprimatã în operele lor. De
asemenea, atât Lucian Blaga, cât ºi
Mircea Eliade au urmat un anume stil.
Ei au abordat specificul românesc,
înzestraþi fiind cu vocaþia universalitãþii.
Chiar dacã deosebiri existã între cei doi
scriitori, între ele fiind ºi predilecþia
pentru poezie ºi dramaturgie la Blaga,
faþã de aceea pentru prozã scurtã ºi
roman la Eliade, totuºi ele nu sunt
aspecte de fond.
Lucian Blaga ºi Mircea Eliade au
creat în filosofia culturii ºi în filosofia
religiei, în filosofia româneascã ºi în
filosofia universalã. În filosofie i-a
preocupat ideatica mai mult decât
limbajul. Lucian Blaga a construit un
sistem filosofic original, spre deosebire
de Mircea Eliade. Metafizica, ontologia,
gnoseologia, hermeneutica ºi estetica
au fost disciplinele filosofice care i-au
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atras pe cei doi, iar, într-o oarecare
mãsurã, logica, axiologia ºi etica.
Amândoi filosofii români au creat
teorii memorabile despre timp ºi despre
spaþiu. De pildã, Blaga scrie despre mai

spaþiului mioritic românesc, alternanþa
deal-vale ºi impactul acestuia asupra
personalitãþii umane ºi spiritului
românesc. Orizontul spaþial, accentul
axiologic ºi atitudinea în faþa destinului

multe tipuri de timp: havuz, cascadã,
fluviu ºi le explicã semnificaþiile, câtã
vreme Eliade disociazã între timpul
sacru, static mitic, cosmic, ciclic, rotund,
reversibil, mãsurat de ritmurile cosmice
ºi timpul profan, dinamic, linear,
ireversibil, mãsurat cu ceasul. Eliade
insistã asupra spaþiului sacru ºi nevoii
de centru în existenþa umanã, iar Blaga
interpreteazã magistral specificul

sunt coordonate esenþiale în filosofia lui
Blaga.
Nici Blaga, nici Eliade nu cad în
falsa înþelegere a istoriei ca istorism, atât
de cultivatã de unii cãrturari. În aceeaºi
linie de idei se exprimã despre boicotul
istoriei (Blaga) ºi teroarea istoriei
(Eliade), despre caracterul implacabil al
istoriei evenimenþiale ºi propun varianta
þãrãneascã sau cosmicã a existenþei

din cugetãrile lui PETRE ÞUÞEA
Andrei KIRILOV
Fãrã Dumnezeu omul rãmâne un biet animal raþional
ºi vorbitor, care vine de nicãieri ºi merge spre nicãieri.
Geniu oral prin excelenþã ºi Avvã (pãrinte) de tip laic,
Petre Þuþea rãmâne un reper viu pentru metafizica spaþiului
româneasc. Prietenii sãi (Eliade, Cioran s.a.), mãrturiseau
cândva cã Petre Þuþea este singurul din generaþia interbelicã
ce a dus mai departe gena elocinþei moºtenitã de la
mentorul lor, Nae Ionescu. Dintre cele mai citite cãrþi ale
cugetãtorului, rãmâne cãrþulia intitulatã 322 de vorbe
memorabile ale lui Petre Þuþea; cãrþile pot fi procurate
aproape din orice librãrie. Mai mult, cei interesaþi le pot
gãsi postate ºi pe internet sau pot gãsi fragmente cu Petre
Þuþea chiar ºi pe Youtube.
Cugetãrile þuþeiene asupra problemelor sociale, politice
sau teologice sunt niºte aforisme spumoase ce nu vor sã
expire, precum: «Bergson e mai cuviincios ca Aristotel ºi
zice cã democraþia e singurul sistem compatibil cu libertatea
ºi demnitatea umanã, dar are un viciu incurabil: n-are criterii
de selecþiune a valorilor. Deci, democraþia e sistemul social
în care face fiecare ce vrea ºi-n care numãrul înlocuieºte
calitatea... Triumful cantitãþii împotriva calitãþii. Bergson a
fost acuzat în micul dicþionar filosofic al lui Stalin cã
e fascist. ( ) Cãrui bãrbat nu-i plac femeile? În primul rând
le iubeºti pentru farmecul lor, ºi în al doilea rând le iubeºti
pentru cã fac oameni. ( ) Eu încerc o experienþã: încerc sã
mã deparazitez de filosofie, de pãducherniþa metafizicii.
Cioran s-a deparazitat mai demult, deºi face filosofie. Un
prieten de-al meu zice: te deparazitezi, dar foloseºti sculele
ei. Da, dar dacã mã urc în tren, nu înseamnã cã zeul meu e
calea feratã. ( ) Geniul e relief, noutate, invenþie, creare
de epocã ºi stil. Nu e neapãrat un înþelept, ci un
suprainteligent. Geniile sunt originale, în mãsura în care
originalitatea e posibilã. În fond, maxima mea a fost aceasta:

Dumnezeu este creator, iar omul imitator. Prin încercarea
de a imita mereu Divinitatea, prin proximitatea faþã de divin,
geniul e mai apropiat de cer; dar nu sunt în mãsura în care e
apropiat sfîntul. ( ) Întrebat fiind cum înþelege gîndirea,
în formã purã sau în exemple, Nae Ionescu a rãspuns:
exemplele au fost lãsate de Dumnezeu pe pãmânt pentru ca
ideile sã fie sesizate senzorial ºi de proºti. ( ) Nu e om,
Kant. N-a reuºit sã fie om cu toatã stabilitatea lui. Iar badea
Gheorghe, care se sincronizeazã cu clopotele de la bisericã,
e laureat al premiului Nobel pe lângã
Kant. ( ) Limba românã are virtuþi
complete, adicã poate fi vehicol a tot ce
se întîmplã spiritual în om. E foarte greu
de mânuit. Prin ea poþi deveni vultur sau
cîntãreþ de stranã. Limba românã are
toate premisele valorice pentru a deveni
o limbã universalã, dar nu ºtiu dacã e
posibil acest marº istoric. Dacã am fi fost
un popor cuceritor... Noi, românii, nu
punctãm universalitatea nicãieri. ªi asta
ne face sceptici. Ceea ce ne lipseºte este
îndrãzneala. ( ) Mã întreba Marin Preda
cum era cu macedoromânii ºi i-am zis:
domnule Preda, macedoromânii nu sînt
români, sunt super-români, români
absoluþi. Atît de nãpãstuiþi ºi goniþi, au
instinct naþional de fiarã bãtutã. Iar eu ºi dumneata pe lângã
ei, avem forþã domesticã de raþe. Mãcãim. Am stat cu
macedoromâni în temniþã. Îi bãteau pânã îi omorau, dar nu
declarau nimic. Au o bãrbãþie perfectã. ( ) Moartea mã
determinã sã fiu esenþial. M-a impresionat foarte mult
sunetul pãmântului cãzând pe coºciugul lui Nae Ionescu.
( ) Cine slujeºte lui Cronos este obsedat de imaginea
cimitirului. ( ) Trei ore am vorbit atunci în curtea închisorii,
de Platon ºi despre Hristos. Zice colonelul: Vã rog sã scrieþi
ce-aþi vorbit, ca nu cumva ministrul de interne Drãghici sã

UN SINGUR ABSENT NEMOTIVAT
Filarmonica din Bucureºti, purtând
de decenii numele marelui George
Enescu, a sãrbãtorit 140 de ani de
existenþã, printr-un concert aniversar,
care a avut loc la Ateneul Român (ce
a împlinit, ºi el, în 2008, 120 de ani
de la inaugurare).
Sfidând parcã ameninþãrile crizei
economice ºi financiare mondiale, care
a marcat ºi România, precum ºi
turbulenþele ce distorsionau scena
politicã, concertul aniversar s-a deschis
cu lucrarea simfonicã Uvertura
Coriolan de Beethoven, prezentatã ºi
în concertul inaugural din 15 decembrie 1868, reluatã acum nu
întâmplãtor. O coincidenþã fericitã, ce
a sporit valenþele concertului. La fel de
reprezentativã pentru a demonstra ce
înseamnã un statut de reper al vieþii
culturale, neafectatã de tentaþiile
experimentului sau ale unui modernism
exacerbat, cu orice preþ, a fost ºi
opþiunea de a se înscrie în program
lucrarea Poema Românã de George
Enescu. Aceasta a fost, de fapt, prima
lucrare simfonicã interpretatã de
Filarmonica din Bucureºti, în anul 1898,
chiar sub bagheta compozitorului.
În urmã cu 140 de ani, 54 de
membri fondatori semnau actul de
naºtere al Societãþii Filarmonice
Române, instituþie ce ºi-a înscris pe
frontispiciu scopul ei nobil, acela ca

spunã cã sunt solidar cu dumneavoastrã.  Domnule colonel,
cum sã fim noi solidari? Eu tocmai d-aia am venit aici, cã
nu sîntem solidari unii cu altii... ( ) I-am spus eu pãrintelui
Stãniloaie cã nu mã consider un Socrate. Dar cum vã
socotiti? Popã, zic. ªi unde aveþi parohia?  N-am parohie,
dar spovedesc pe unde pot. ( ) A fost întrebat un þãran, în
închisoare: ce înþelegi din tot ce spune Petre Þuþea! Zice:
nu înþeleg nimic, dar e o grozãvie! ( ) Nu mã intereseazã
trecutul. De câte ori mã întreabã cineva când m-am nãscut,
spun cã într-unul din anii trecuti. ( ) Definiþia mea este:
Petre Þuþea, românul. Am apãrat interesele României în mod
eroic, nu diplomatic. Prin iubire ºi suferinþã. ªi convingerea
mea este cã suferinþa rãmâne totuºi
cea mai mare dovadã a dragostei lui
Dumnezeu. »

Cine este
Petre Þuþea?
Petre Þuþea (6.10.1902-3.12.1991)
a fost un eseist, filosof, economist,
om politic. Nãscut în familia unui
preot, a studiat la Liceul Neagoe
Basarab din Câmpulung-Muscel ºi
la Liceul George Bariþiu din Cluj.
A urmat Facultatea de Drept la
Universitatea din Cluj, ajungând
doctor în Drept administrativ, Magna
cum laude (1929). În anul 1932,
fondeazã revista Stânga: linia generalã a vremii, unde
semneazã cu pseudonimul Petre Boteanu. La ziar colaboreazã
Sorin Pavel ºi Petre Pandrea, autorii Manifestului Crinului
Alb (Gândirea, VIII, nr. 8-9, 1928), precum ºi Traian
Herseni, Petru Comarnescu, Mihai D. Ralea. În 1933, este
referent în Ministerul Comerþului ºi Industriei, instituþie care
în 1936 îºi va schimba numele. Între anii 1933-1934, a fost
ataºat la Legaþia Economicã Românã din Berlin, unde se
întâlneºte cu Nae Ionescu. În 1935, a publicat Manifestul
revoluþiei naþionale , împreunã cu Sorin Pavel, Ioan Crãciunel,

toþi românii ce iubesc arta ºi frumosul
sã lucreze pentru ridicarea nivelului
intelectual, moral ºi estetic al naþiunii.
Urmãrind concertul aniversar al
Filarmonicii, ai sentimentul tonic,
reconfortant cã aceastã instituþie culturalã poate reprezenta oricând onorabil,
competitiv România ºi pe plan internaþional. La edificarea unui asemenea
prestigiu au lucrat generaþii de personalitãþi, precum Eduard Wachmann,
George Enescu, Constantin Silvestri,
George Georgescu ºi atâþia mulþi alþii.
Stupoare, însã! Concertul aniversar
n-a beneficiat, cum s-ar fi cuvenit, ºi
de prezenþa vreunui reprezentant al
guvernului. Cu toate cã a fost, alãturi
de Casa regalã, susþinãtor financiar al
transmisiunii de televiziune a
concertului. În loja regalã a Ateneului
Român s-au aflat doar membrii familiei
regale. Este drept, în salã erau doi foºti
preºedinþi ai României, Ion Iliescu ºi
Emil Constantinescu, precum ºi numeroºi membri ai Corpului Diplomatic.
Oare poþi sã afirmi cã te îngrijeºti
de sãnãtatea culturalã a naþiei,
rãmânând în afara evenimentelor de
anvergurã naþionalã ce o marcheazã
atât de frumos, de viguros, prin
neparticiparea efectivã la asemenea
manifestãri de amploare? Este
exclus. (A.M.D.)

Gheorghe Tite, Nicolae Tatu ºi Petre Ercuþã. Între anii 19361939, a fost ºef de secþie în Ministerul Economiei Naþionale,
Biroul de publicaþii economice ºi propagandã. În 1940 a fost
ºef de secþie în Ministerul Comerþului Exterior. Colaboreazã
la diverse publicaþii, în special la Cuvântul, condus de Nae
Ionescu, unde publicã numeroase articole, studii de economie
ºi politicã. Printre ceilalþi colaboratori ai ziarului se aflau
Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Gheorghe
Racoveanu, Mircea Vulcãnescu ºi mulþi alþi intelectuali ce
fãceau parte din generaþia anilor 1930. Între 1940-1944, a
fost ºef de secþie în Ministerul Rãzboiului, iar între anii 19441948, a fost director de studii în Ministerul Economiei
Naþionale. Este arestat de cãtre autoritãþile comuniste impuse
de sovietici ºi anchetat fãrã condamnare timp de 5 ani (19481953), apoi este arestat din nou pe 22 decembrie 1956 sub
acuzaþia de uneltire contra ordinii sociale. Este condamnat la
10 ani închisoare în 1957, apoi i se intenteazã un nou proces
în 1959 ºi este condamnat la 18 ani muncã silnicã, din care a
executat opt ani (1956-1964) în diverse penitenciare, mai ales
la Aiud.
Dupã ce a fost eliberat în timpul amnistiei din 1964, cu
sãnãtatea zdruncinatã în urma torturilor din închisoare, Þuþea
s-a aflat sub observaþia permanentã a securitãþii comuniste.
Numeroasele descinderi la locuinþa sa modestã au dus la
confiscarea a numeroase manuscrise, studii ºi materiale,
printre care o copie a proiectului Prometeu.
Cãtre sfârºitul vieþii a început o Antropologie creºtinã
conceputã schematic în ºase capitole: 1. Problemele sau Cartea
întrebãrilor; 2. Sistemele sau Cartea întregurilor logice,
autonom-matematice, paralele cu întregurile ontice; 3. Stilurile
sau Cartea unitãþilor cultural-istorice ºi a modalitãþilor estetice
ale artelor, sau Omul estetic; 4. ªtiinþele, sau Disciplinele
spiritului omenesc; 6. Dogmele sau Situarea spiritului în
imperiul certitudinii. Petre Þuþea a fost supranumit un Socrate
român datoritã preocupãrilor filosofice ºi rolului educativ pe
care l-a asumat prin exemplul sãu personal în orice
circumstanþe, chiar ºi în închisoare. Din cauza persecuþiei, a
publicat foarte puþin înainte de 1989, însã imediat dupã
prãbuºirea regimului comunist scrierile ºi interviurile sale au
început sã fie difuzate prin toate mediile.

Cãrþi din biblioteca Universitãþii Spiru Haret

PRO DOMO

LEGISLAÞIE DE LA ADAM ªI EVA

Puterea legislativã ºi puterea executivã nu
au scãpat de sindromul paternalist. Ele,
puterile, simt nevoia sã ne protejeze, sã ne
îndrume, sã ne sufoce cu... indicaþii!
Altfel, de ce oare ar fi nevoie de zeci, sute
de tone de hârtii, de legi la ordonanþe, ordonanþe
la hotãrâri, ordine la ordonanþe, norme metodologice la ordonanþe, ordine, hotãrâri, legi...
Doar dacã ne considerã incapabili sã
înþelegem ºi sã punem în aplicare preþioasele
domniilor lor legiferãri. La noi, legea, în loc
sã ne ajute sã ne miºcãm mai repede ºi mai
bine, se întinde ca o lianã parºivã, ba chiar
carnivorã, ce ne pune beþe-n roate.
Observaþi, am spus cã ne considerã
incapabili, handicapaþi, nu persoane cu nevoi
speciale. (Dacã mã gândesc bine, nici mãcar
persoane cu nevoi...). Handicapaþi sunt ºi
demnitarii, ºi ei se confruntã cu handicapul
nostru, cel al rãtãcirii în noiane de documente.
Sunt foarte curioasã dacã existã cineva care
sã ºtie clar, într-un domeniu, câte sunt legile
în vigoare, câte au fost abrogate...
Demnitarii noºtri  la fiecare ciclu electoral
cred cã realitatea se naºte odatã cu alegerea lor.
Îºi imagineazã cã sunt Adam ºi Eva în grãdinile
Edenului ºi se pregãtesc sã muºte din mãr.
ªi muºcã. Pentru ei, verbul a ºti, a cunoaºte,
nu are decât prezent ºi, eventual, viitor. Ceea ce
au fãcut predecesorii nu existã. Sunt perfecþioniºti. Îndreaptã pânã la exasperare, conduºi
de comandamente politice. Adapteazã legile
româneºti la legislaþia occidentalã, chipurile, de
fapt calchiazã fãrã sã þinã seama de tradiþiile
noastre, de realitatea noastrã, de instituþiile
româneºti. Vrem sã fim cu tot dinadinsul copiile
(nereuºite) ale unor societãþi cu alte dimensiuni
morale, sociale, economice. De multe ori mã
gândesc (cu amãrãciune) cã semãnãm cu o fatã
desculþã, needucatã ºi cam þâfnoasã, care fiind
invitatã la balul domnilor, se încãpãþâneazã sã
meargã în conduri cu tocuri înalte, stârnind milã
ºi ilaritate. Sau, am imaginea unei tinere puse

umane. Istoria este vãzutã în splendoarea
ei ca act spiritual, nu ca o sumã de date
ºi informaþii sau un raport despre stãrile
ºi evenimentele belicoase din lume.
Atât Lucian Blaga, cât ºi Mircea
Eliade s-au exprimat împotriva
reducþionismului de orice fel. Ei au
criticat în special abordãrile unilaterale
ºi exterioare ale religiei.
Þinem, totodatã, sã evidenþiem faptul
cã Lucian Blaga ºi Mircea Eliade nu au
ales nici extrema filosofiei materialistdialectice, nici pe aceea a teologiei
partizane, când au scris despre religie, ci
ºtiinþa religiei (religiologia), calea de
mijloc între ºtiinþã ºi religie. Amândoi au
scris despre baladele popu-lare româneºti
Mioriþa ºi Monastirea Argeºului, au fost
fascinaþi de creºti-nismul tradiþional,
þãrãnesc din România, de creºtinismul
cosmic. Nu au fost scriitori anticreºtini,
cum sunt acuzaþi de necunoscãtori, ci
anticlericali. Au mizat în religie pe
misticã, pe experienþa sacrului ºi pe
imanenþa lui Dumnezeu, optând pentru
monismul panteist.
Spirite deschise spre cunoaºterea ºi
înþelegerea altor culturi ºi civilizaþii,
amândoi s-au exprimat despre ele
convingãtor în operele lor academice.
În aceastã lume goalã pe dinãuntru,
care cultivã agresiv subcultura, vã
îndemnãm sã citiþi operele lui Blaga ºi
Eliade pentru a vã proteja de invazia
lãcustelor ºi mai ales pentru a vã
îmbogãþi cultural ºi spiritual.

sã gãteascã dupã reþeta unei bucãtãrese de la Ritz,
având la îndemânã apã, sare, o lampã cu gaz, ºi
un vas de lut.
Stãm permanent la startul unei curse cu
obstacole. Dar, în loc sã examinãm piedica,
ºi sã o depãºim, noi încercãm sã ocolim
nimerind peste alte hopuri, intrând într-un
labirint din care nici folosind firul Ariadnei
nu mai putem ieºi. Din când în când (din patru
în patru ani) cineva ne amãgeºte cu
luminiþa de la capãtul tunelului, ca imediat
sã ni se tragã basca pe ochi ºi sã orbecãim
lovindu-ne cu capul de pereþi. O democraþie
lãbãrþatã, cu un hãþiº legislativ, ce conduce la
haos, reclamã  este demonstrat  un regim
forte, Doamne-fereºte! o dictaturã, în care
legile sunt puþine, clare ºi ferme, sau nu sunt
deloc. Oare de ce regimul nostru democratic
nu ar putea sã se bazeze pe o legislaþie clarã,
fermã ºi mai puþin stufoasã?!
Simplu, pentru cã suntem consideraþi
handicapaþi.
Nu avem decât un singur mod de a demonstra
cã nu este aºa: la vot. Avem însã ce alege?
Din acest colþ de paginã, vã declar punctul
meu de vedere  de elector ºi de contribuabil:
vom intra în normalitate socio-economicã ºi
politicã doar atunci când vom avea LEGI mai
puþine, mai clare, mai ferme, neînsoþite de
ordine, norme, metodologii. Adicã în
momentul când vom fi consideraþi oameni
eliberaþi de handicap, normali, capabili de
acþiune cu bunã credinþã ºi bunã intenþie,
atunci când legea nu va mai fi o poartã în faþa
cãreia se opresc proºtii, pe sub care trec
ºmecherii ºi pe care o sar puternicii. Atunci
când legea va reglementa, va înlesni acþiunea,
ºi nu va fi aproape exclusiv purtãtoare de taxe,
impozite, fonduri, dãri de orice fel, când legea
va da, nu va lua, când va permite construcþia,
dezvoltarea, iar nu stagnarea, demolarea.

Mioara IORDACHE

VIAÞA PE UN PERON
Marius ION
Romanul-parabolã, semnat de
regretatul Octavian Paler, este un
dialog viu cu cititorul despre
problema rãului ºi a salvãrii
omului din teroarea unei societãþi
premeditat îmbolnãvite. Viaþa pe
un peron, în dimensiunea sa
istoricã, este un roman al
confesiunii, angajãrii ºi dezbaterii
morale, cu interogaþii cutremurãtor formulate ºi definitorii
pentru omul în cãutarea chipului
sãu primordial, pierdut undeva în
mit. Scriitorul îºi dezvoltã kafkian
labirintul-poveste pe o arie
restrânsã a intrigii, ºi anume
lumea redusã la esenþã, în cele
douã ipostaze ale speciei, bãrbat
ºi femeie. Aceºtia, din urmã, se
întâlnesc într-o garã pãrãsitã,
uitatã de lume, flancatã de o
mlaºtinã ºi un deºert. Iatã, noul
eden în care sunt plasaþi cei doi
protagoniºti alãturi de propriile
amintiri chinuitoare.
Astfel, autorul rãstoarnã
perspectiva, reconstituind mitul
de unde priveºte dintr-însul lumea
în ansamblul ºi deriva ei. Viaþa
profesorului, el ºi viaþa Eleonorei,
ea nu sunt divulgate de cãtre
narator, ci ne sunt comunicate din
confesiunile, spaimele ºi crizele
lor. Aºadar, personajele metamorfozate sunt prisme prin care
întrezãrim existenþa frãmântatã din
idei pure, în sensul platonician al
noþiunii. Ideile nu sunt imortalizate la modul simplist, rãu sau
bine, ci irump într-un tumult de
silogisme ºi sofisme, confesiuni

dureroase, depoziþii sumbre ºi
pledoarii admirabile în care
problematica omului este
dezbãtutã, pe viaþã ºi moarte, ºi
totodatã asumatã. Profesorul de
patru-zeci ºi unu de ani, care,
printr-o luptã sfâºietoare cu sine
însuºi, a renunþat la o serie de
pasiuni devoratoare precum:
contemplarea mãrii, mersul pe
bicicletã, muzica, ºahul, religia,
poezia, filosofia, istoria, cariera de
judecãtor ºi, nu în ultimul rând,
viaþa de pustnic, nu se poate
stãpâni sã însceneze, cu sau fãrã
auditoriu, procese organizate cu
scrupulozitate elaborãrii tuturor
etapelor. Pledoariile scrise sau
orale, rechizitoriul, strategia
apãrãrii ºi a acuzãrii oferã
romanului, culoare, dinamism ºi o
tensiune palpitantã ce se dau între
pãrþile implicate. Revoluþia
Francezã ºi numele lui Robespierre
sunt un laitmotiv ce-l urmãreºte pe
prozator pe parcursul epopeei îl
conduce la concluzia cã totul e aici,
în istorie, o zãdãrnicie ºi cã nu se
rezolvã nimic, ci totul se amânã
pânã la neant. Mai mult, în urma
acestor frãmântãri autentice, scriitorul realizeazã cã ideile morale de
sorginte platonicã precum
Dreptatea ºi Binele sunt intangibile
în stare purã. Aºadar, autorul se
fereºte de sentinþe sau de adevãruri
absolute ºi nu crediteazã ideea unei
brute totale, nici sfântul, nici
supraomul, ci se rezumã la omul
obiºnuit cu umbrele ºi luminile lui
sau mai bine zis, acesta, pariazã pe

firea lucrurilor. Eroii romanului
suntem noi reduºi la esenþa lui el
ºi ea, exemplare fireºti ale speciei.
Dincolo de problematica ce
descinde din arhetip, romanul
scris în 1981 de Octavian Paler,
poate fi citit ºi ca un document,
dar ºi ca protest bine temperat,
la vremea aceea; (precum
Luntrea lui Caron a lui Lucian
Blaga, roman ce semnala
degradarea societãþii în zorii
totalitarismului). El ºi ea sau prin
extensie noi sunt niºte eterni
fugari de ei, îmblânzitorii de
cobre ºi dresorii de câini ce
împânzesc rãspântiile oraºelor cu
epidemia de fricã ºi religia
urii. Telefoanele sistematice pe
care le primeºte Eleonora, cu
câini lãtrând la celãlalt capãt al
firului, sau frica pe care
îmblânzitorii de cobre o insuflã
în jurul profesorului îi fac pe
aceºtia sã evadeze urgent din
aceastã societate. Limanul
improvizat se aflã undeva,

departe pe peronul unei gãri
dãrãpãnate ºi pãrãsite, la care nici
trenurile, nici privirile dresorilor
nu mai ajung.
Cu toate acestea, ei simt cã nu
se poate fugi cu adevãrat din
spaþiul ºi timpul istoric dat.
Dresorii de cobre amuºinã ºi
acest ultim tãrâm care este gara.
Aºadar, ei înþeleg cã rezistenþa ºi
curajul omului se probeazã sub
presiunea Istoriei, iar refugiul în
grotã nu este unul nevinovat, cãci
victima devine un complice
moral cu torþionarul. Din
pãcate, grotele nu sunt de partea
celor înfricoºaþi. Au fost
totdeauna de partea celor care
înfricoºeazã. Un om care se
retrage într-o grotã renunþã sã
mai audã ºi sã se facã auzit. Nu
mai vrea decât sã nu se expunã.
ªi trãdând o parte a menirii lui,
va sfârºi prin a o pierde ºi pe cea
pe care vrea s-o apere La urma
urmei, cu ce ne-am putea lãuda
cei care am fugit de lângã eºafod
într-o grotã?N-am vrut sã sporim
rãul cu mâinile noastre, dar n-am
ºtiut sau n-am îndrãznit sã facem
nimic pentru micºorarea lui,
uitând cã existã situaþii când e
greu sã fii în acelaºi timp discret
ºi nevinovat. ( ) În anumite
circumstanþe, existã ceva mai rãu
decât sã-þi fie fricã; sã cauþi în
aceastã fricã un loc cât mai
confortabil. Dacã singurul merit
al unui om este acela de a fi
supravieþuit, el nu mai are dreptul
sã se creadã inocent. Orice grotã
are uneori partea ei de vinã. Orice
singurãtate are câteva picãturi de
sânge pe mâini.
Viaþa pe un peron,
rãmâne fãrã echivoc, una dintre
cele mai reprezentative opere ale
literaturii noastre postbelice.

465  2 februarie 2009

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

REFLECÞIILE TÂNÃRULUI MIRCEA ELIADE DESPRE
SEMNIFICAÞIA ORTODOXIEI
Aura Al. CONSTANTINESCU-CAZACU
Înarmat pânã în dinþi cu o erudiþie
impresionantã, complezent predominantã de istoria religiilor, culturilor
ºi misterelor ( ), înzestrat cu
memorie, putere de asimilaþie, supleþe,
abilitate, îndrãznealã, expresivitate
stilisticã, face faþã superior în rolul de
înregistrator de tendinþe ºi de ºef de
coloanã al tineretului de spiritualitate
misticã ºi ortodoxã. (ªerban
Cioculescu, Un Itinerariu spiritual,
în Viaþa literarã, an III, nr. 86,
sâmbãtã, 26 mai 1928, p. 1 ºi p. 3, cf.
Addenda, în Mircea Eliade, Profetism
românesc, vol. 1, Editura Roza
Vânturilor, Bucureºti, 1990, p. 65).
Acesta este portretul creionat de
criticul ºi viitorul istoric al literaturii
ªerban Cioculescu tânãrului, de numai
20 de ani, Mircea Eliade (1907-1986),
care se fãcuse deja cunoscut în þarã
prin eseistica ºi publicistica sa, în
primul rând prin publicarea în
coloanele celebrului cotidian al vremii,
Cuvântul, a douã cicluri de
foiletoane: Itinerariu spiritual (1927)
ºi Scrisori cãtre un provincial, care
au apãrut cu intermitenþe între 19271928 ºi 1932-1933.
Aceastã serie de articole a declanºat
în epocã o polemicã de proporþii în jurul
ideii de conºtiinþã de sine a noii generaþii
la care fãcea apel, într-un mod profetic,
tânãrul ºi exuberantul Mircea Eliade.
Ulterior se va fi dovedit cã avea dreptate.
Camil Petrescu, George Cãlinescu,
Petru Comãrnescu, ªerban Cioculescu,
Alexandru Ciorãnescu, Mihail
Sebastian, Alexandru Elian, Mircea
Vulcãnescu, Petre Þuþea, Constantin
Noica, Emil Cioran ºi însuºi Mircea
Eliade, ca unul dintre liderii acestei noi
generaþii afirmate imediat ºi dupã
Primul Rãzboi Mondial, ºi-au adus, prin
operele lor, o contribuþie fundamentalã
la afirmarea spiritualitãþii româneºti,
într-o epocã ce fãcea imperios necesarã
consolidarea valorilor culturale în noua
Românie Mare.
Dupã cum avea sã mãrturiseascã el
însuºi, mult mai târziu, referindu-se la
Itinerariul spiritual, Mircea Eliade
considera pe atunci cã este de datoria
tinerei generaþii de dupã rãzboi sã-ºi
cristalizeze propriul ei ideal dupã ce,
idealul generaþiilor anterioare, acela al
Marii Întregiri, se realizase. (Mircea
Eliade, Itinerariu spiritual: Tânãra
generaþie, în Cuvântul în exil, nr.
40-41, septembrie-octombrie, 1965, p. 1
ºi 4, în Mircea Eliade, Profetism
românesc, vol. 1, Editura Roza
Vânturilor, Bucureºti, 1990, p. 16).
Criza în care intrase lumea
occidentalã dupã Marele Rãzboi îi
dovedea lui Eliade cã ideologia
generaþiei rãzboiului nu mai era
valabilã: Mitul progresului infinit,
credinþa în rolul decisiv al ºtiinþei ºi
industriei, care trebuiau sã instaureze
pacea universalã ºi justiþia socialã,
primatul raþionalismului ºi prestigiul
agnosticismului  toate acestea se
spulberaserã pe câmpurile de luptã.
(Idem, pp. 10-11).
Iraþionalismul, care declanºase
rãzboiul, pãtrunsese ºi în viaþa
spiritualã ºi culturalã occidentalã prin
reabilitarea experienþelor religioase,
dar ºi prin creºterea interesului pentru
un numãr impresionant de
pseudospiritualitãþi
(teozofia,
antoposofia) ºi chiar de gnoze orientale
(neobudhismul, neoconfucianismul,
zoroastrismul etc.).
Pe acest fundal, ºi urând structural
diletantismul, pe care-l considera semn
al provincialismului, Mircea Eliade avea
sã se adânceascã în studiul sistematic ºi
profund al doctrinelor ºi ideilor religioase
realizând, de-a lungul întregii sale vieþi,
propriul sãu itinerar spiritual. La 20 de
ani, viitorul savant recunoºtea cã de-abia
se descãtuºase de consecinþele scientismului ºi ale agnosticismului specifice
adolescenþilor, el însuºi fiind o fire
curioasã, iscoditoare ºi, de aceea, destul
de îndepãrtat de esenþa creºtinismului
rãsãritean, ca ºi de tradiþiile religioase
româneºti.
Cu toate acestea, neavând niciun fel
de experienþã ortodoxã, începe sã fie
atras de aceastã formã de spiritualitate:
Ortodoxia mi se pãrea preþioasã
pentru români pentru cã era acolo, ºi
era acolo de mult, fãcând parte din
istoria ºi cultura româneascã. Personal,
deºi mã simþeam atras de aceastã
tradiþie, nu o trãiam (Mircea Eliade,
op. cit., p. 12), avea sã recunoascã, mult
mai târziu, Eliade.
Cu o sinceritate cum numai spiritele
tinere pot avea, Eliade îºi expune, în
articolul dedicat ortodoxiei (1927),
opinia sa cu privire la aceastã doctrinã
(Mircea Eliade, Itinerariu spiritual,
cap. XI  Ortodoxia, în Profetism
românesc, vol. 1, Editura Roza
Vânturilor, Bucureºti, 1990, pp. 58-67).
Teza sa principalã era aceea cã nu te

naºti, ci devii ortodox. Spre deosebire
de cei din Vest, care se nasc în
catolicism, rãsãritenii ajung la
ortodoxie. Aceasta deoarece adevãrata
ortodoxie presupune o anumitã stare de
spirit, la care se ajunge doar printr-o
serie întreagã de experienþe sufleteºti,
care asigurã un anumit echilibru al
conºtiinþei. Evident, aceastã concepþie

propria dramã existenþialã, nu facem
decât sã alunecãm în gol, ºi sfârºim roºi
de disperare, chinuiþi de o problematicã
filosoficã greºit pusã, sau oprindu-ne pe
poziþii sceptice ( ) (Mircea Eliade, op.
cit., p. 58).
Acest sentiment tragic al existenþei
poate fi îndepãrtat doar prin creºtinism,
dar numai de cãtre cei ce obiºnuiesc sã
reflecteze la ceea ce li se întâmplã,
adicã acele conºtiinþe care trãiesc
efectiv o viaþã sufleteascã. Eliade se

MIRCEA ELIADE
nu era împãrtãºitã de mulþi dintre
contemporanii sãi, precum Nae
Ionescu, Mircea Vulcãnescu sau Paul
Sterian, care nu înþelegeau cum te poþi
converti la ortodoxie din moment ce
eºti român, adicã sã aderi la ceva ce
deja eºti prin naºtere.
Întrebat fiind de cãtre însuºi Eliade
ce crede despre finalul Itinerariului sãu
spiritual, Nae Ionescu i-a replicat, clar,
cã se înºela:
Eu cred tocmai dimpotrivã: cã poþi
deveni catolic sau protestant, dar cã,
dacã eºti român, te naºti ortodox.
Ortodoxia e un mod firesc de a fi în
Lume, pe care-l ai sau nu-l ai, dar pe

NAE IONESCU
care anevoie þi-l poþi construi. (Mircea
Eliade, Itinerariu spiritual Noua
generaþie, în Cuvîntul în exil, nr. 4041, septembrie-octombrie, 1965, p. 1 ºi
4, cf. Profetism românesc, vol. 1, Editura
Roza Vânturilor, Bucureºti, 1990, p. 12).
Pentru Eliade, însã, ortodoxia
reprezenta, pe atunci, miezul
creºtinismului autentic la care nu se putea
ajunge decât la capãtul unui ºir de
experienþe de naturã existenþialã pe care
le intuia ca un întortocheat drum iniþiatic.
El considera cã, fiind confruntaþi cu

referea astfel la acele puþine conºtiinþe
de elitã, care înþeleg sã-ºi valorifice
viaþa ºi sã o vieþuiascã dupã un tâlc
metafizic. Conºtiinþe care sufereau
tragica izolare în faþa unui destin orb 
înainte de Christ. (Ibidem).
Reproºurile pentru acest gen de
elitism al celor chemaþi spre ortodoxie
n-au întârziat sã aparã (vide ªerban
Cioculescu, Nae Ionescu etc.), dar Eliade
continua sã susþinã cã suferinþa
metafizicã a celor ce cautã sã gãseascã
un sens al vieþii într-o lume iraþionalã ºi
fãrã sens ea însãºi, de fapt, într-o lume
fãrã de Dumnezeu sau în care
Dumnezeu a murit (în spirit
nitzscheean), poate fi
curmatã, paradoxal, doar
prin apel la misiunea
salvatoare a lui Iisus
Mântuitorul: Dar Christ a
coborât asupra omenirii
mântuirea. Apariþia lui
înseamnã pentru noi axa
centralã, nucleul de viaþã,
de elan, de dragoste, de
creaþie. Christ dovedeºte
realitatea transcendentului
ºi posibilitatea de a-l ajunge
prin experienþa religioasã.
(Mircea Eliade, op. cit.,
p. 58).
Iatã cã, astfel, Eliade
sintetizeazã rolul decisiv pe
care-l are Iisus pentru
creºtinul autentic: acela de
a permite legãtura dintre
lumea noastrã materialã,
imperfectã ºi de aceea
inautenticã, ºi transcendenþa
care ne fereºte de primejdia
disperãrii, deoarece prin
Christ omul nu mai e
singur cu soarta. Tocmai de
aceea, explicã Eliade,
cunoaºterea, de esenþã pur
misticã, a Mântuitorului
transfigureazã conºtiinþa, o
îmbogãþeºte cu roade dulci,
zemoase. Cel care cunoaºte
(iubeºte) pe Christ  e un om
cu mãduva spinãrii întreagã.
Creºtinul înþelege viaþa  fapt de o
considerabilã însemnãtate, ce trece cu mult
comorile ºtiinþei ºi ale filosofiei. (Ibidem).
Aºadar, nu prin recurgerea la
filosofie sau cunoaºtere ºtiinþificã
oamenii pot gãsi sensul vieþii ºi liniºtea
sufleteascã, ci prin creºtinism care
stãpâneºte sensul vieþii  care nu e un
sens tragic. Sau, în orice caz, de un
tragic omenesc. (Ibidem).
Pentru Eliade, însã, creºtinismul
conferã un sens vieþii, dincolo de simpla
umanitate, deoarece orienteazã spiritul

spre transcendenþã, desprinzând
conºtiinþele autentice, cele care reflecteazã
la existenþã, de sentimentul tragic al
acesteia. Tocmai de aceea se apreciazã cã
viaþa creºtinã înseamnã siguranþa valorii
sufleteºti ºi a permanenþei acestei valori.
Aºadar, optimism, încredere, drum drept,
rodnicie. (Mircea Eliade, op. cit., p. 59).
Revenind la teza sa potrivit cãreia nu
te naºti, ci devii ortodox, Eliade se îndoia
cã, în epoca noastrã, calea spre
ortodoxie este deschisã oricui, aºa cum
se întâmpla în primele secole ale erei
creºtine, ci doar celor care sunt
împovãraþi de neliniºti ºi experienþe
lãuntrice, adicã acei care au gustat
sensul metafizic al vieþii (Mircea
Eliade, Itinerariu spiritual, cap XI 
Ortodoxia, în Profetism românesc,
Editura Roza Vânturilor, Bucureºti,
1990, p. 59).
Ca sã poþi preþui cu adevãrat credinþa
este, aºadar, necesarã o experienþã
anterioarã lumeascã, pãgânã, ar spune
tânãrul Eliade, ca o adevãratã
preumblare prin lume, pentru a te
reîntoarce, pânã la urmã, la origini, dupã
ce eºti sigur cã acea comoarã mult
cãutatã ºi doritã nu este ascunsã nicãieri
altundeva, ci se aflã tot la tine, dar încã
nu erai pregãtit sã o vezi.
Tinerei generaþii îi era menit acest
drum cãtre ortodoxie, dar, deocamdatã,
se afla într-o frumoasã cãutare. Chiar
dacã teologii ortodocºi, nu doar
filosofii vremii sale, contestau acest fel
original de raportare la ortodoxie,
Eliade nu era adeptul unei credinþe
superficiale, cumva exterioare, din
moment ce este doar primitã de la
preoþi ºi nu obþinutã prin efortul
individual al cãutãrii, de fapt al
convingerii personale în urma
experienþelor proprii de viaþã. Noi
voim un creºtinism efectiv  adicã
rezultatul unei experienþe, proaspãt,
greu de sensuri, cald de viaþã,
strãlucitor de daruri. Care sã ne prefacã,
sã ne facã din oameni  oameni ai lui
Dumnezeu, adicã suflete în trupuri,
suflete ce cautã sã asimileze ºi sã
rãspândeascã valori Dumnezeieºti în
lumea valorilor bestiale
sau, rareori, a valorilor
omeneºti.
(Mircea
Eliade, op. cit., p. 59).
Profesorul sãu, Nae
Ionescu, considera cã
orice
experienþã
echivaleazã cu un
naufragiu, aºa cã dorinþa
de a te reîntoarce la liman
e aproape o fatalitate,
fãcând aluzie la ideea lui
Eliade cu privire la
convertirea la ortodoxie,
care îi sugera un liman la
care spera sã se reîntoarcã
dupã o serie de experienþe
pe mare. Dar la liman nu
te întorci de bunãvoie, ci
numai când scapi dintr-un
naufragiu  sau ca sã eviþi
un naufragiu, credea Nae
Ionescu. (Idem, pp. 12-13).
Iatã, aºadar, douã
modalitãþi diferite de a se
raporta la ortodoxie: cea
clasicã, în care credinþa
acþioneazã ca un dat, ca
ceva inevitabil, ºi cea
eliadescã (dar cu unele
influenþe neoprotestante
ºi de misticã orientalã), în
care se ajunge (sau nu) la
credinþã prin libera alegere, printr-o
decizie personalã fundamentalã,
rezultat al capacitãþii fiecãruia de a
analiza ºi înþelege relaþia dintre
transcendent ºi lumea materialã.
Aceste douã modalitãþi atât de
diferite de înþelegere a ortodoxismului
se datorau, probabil, nu numai
deosebirilor în privinþa experienþei de
viaþã ºi diferenþei de vârstã, ci ºi
viziunii propriu-zise asupra vieþii,
fataliste a profesorului Nae Ionescu ºi
mult mai optimiste a studentului
Eliade. Acestuia din urmã, Nae Ionescu
îi reproºeazã: pentru dumneata,
existenþa înseamnã, în primul rând, o
serie de aventuri spirituale. (Ibidem).
Cu exuberanþã, Eliade continuã însã
sã creadã cã ortodoxia nu trebuie
înþeleasã ca o renunþare la o parte din
viaþã. Nu toþi credincioºii devin
automat asceþi. Ei pot la fel de bine sã
rãmânã niºte pãcãtoºi. Important este
doar faptul cã viziunea lor asupra vieþii
a fost schimbatã:
Experienþa religioasã, dragostea
cãtre Christ  rãmâne aceeaºi. Ea le va
putea transfigura viaþa fãcând-o mai
rodnicã, strãlucitoare, exaltând-o
sau, din contrã, îi va determina sã
renunþe la viaþã, adicã sã se retragã din
lume, adoptând calea isihastã. Aceastã
a doua manifestare a iluminãrii prin
credinþã  calea renunþãrii  aparþine
doar personalitãþilor autentice ºi crunt
încercate în lume. (Mircea Eliade, op.
cit., p. 60).

Abordatã din perspectivã pur
fenomenologicã, viziunea lui Eliade cu
privire la atitudinea faþã de ortodoxie
corespunde, în linii generale, unei
realitãþi cunoscute ºi astãzi. De cele mai
multe ori, credinþa, respectiv iubirea de
Dumnezeu, ca sentiment fundamental
pur personal, se pare cã se adânceºte ºi
creºte odatã cu vârsta, devine mult mai
profundã, pe mãsura tragismului
experienþelor noastre subiective.
Pentru naturile fericite, suferinþa
adânceºte credinþa, apropiindu-le tot
mai mult de Dumnezeu ºi
îmbogãþindu-le astfel spiritual: nu se
poate ca un suflet de elitã sã nu ajungã
la creºtinism, când va fi încercat de
experienþe. (Idem, p. 62).
Recursul la creºtinism nu trebuie nici
pe departe înþeles ca un refugiu sau ca
o renunþare la luptã, ci ca o iluminare
lãuntricã, împlinitã necesar de
funcþionarea conºtiinþei pe toate
planurile. (Ibidem)
Valoarea experienþei creºtine constã,
aºadar, în viziunea tânãrului Eliade, în
aceastã iluminare a sufletului la care se
ajunge, dar nu prin credinþã oarbã,
imitativã ºi lipsitã de conþinut reflectoriu,
ci printr-un demers personal statornic ºi
laborios, prin care credinþa se adânceºte
pas cu pas. Ea nu este feritã de toate
rãtãcirile ºi ispitele lumii acesteia. Nu
îngrãdeºte libertatea de alegere; din
contrã: conflictul dintre creºtinismul ºi
pãgânismul actualizat zi de zi  e însãºi
izvorul personalitãþii noastre. (Ibidem)
Se degajã astfel marea deschidere
spiritualã pe care-o oferã creºtinismul
ortodox care nu angajeazã definitiv ºi
nu bareazã niciun fel de posibilã
alternativã,
nu
mutileazã
personalitatea, ci o clãdeºte mult mai
puternic ºi o înfrumuseþeazã. Sã fie oare
aici o aluzie, prin antitezã, la fanatismul
religios la care pot conduce unele religii
ºi care a fãcut deja prea multe victime?
Una dintre caracteristicile
recunoscute ale ortodoxismului este
toleranþa care provine ºi din preþuirea
pe care acesta o acordã vieþii. Aceasta
nu se datoreazã nici traiului îmbelºugat,
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nici cunoaºterii ºtiinþifice, ci valorii pe
care omul ºi-o dã sieºi, lumii ºi
existenþei  siguranþa ºi seninãtatea
creºtinului, absenþa disperãrii  sunt
comori dupã care sufletele jinduiesc.
Fãrã a fi un simplu joc de cuvinte,
valoarea ortodoxiei constã, aºadar, în
ultimã instanþã, în valoarea pe care
aceasta o acordã vieþii. Iatã cum
valoarea naºte valoare, dupã cum ºi
viaþa naºte viaþã.
Eliade însuºi propune criticilor sãi
sã-ºi revizuiascã reminiscenþele de
barbar materialism, dacã vor sã
înþeleagã mai bine cum poate primatul
spiritului sã fie identic cu primatul
ortodoxiei. Aceastã identitate nu
înseamnã câtuºi de puþin confiscarea
spiritualitãþii de cãtre Bisericã, cum
greºit s-a interpretat. Dincolo de
imensitatea construcþiilor spirituale pe
care se reazemã teologia ºi de rolul sãu
fundamental în educarea conºtiinþei la
adãpost de confuziile hibride ºi
nedisciplina culturii laice, în care plutesc
încã multe din reziduurile neasimilate ale
unui materialism vulgarizat ºi
desfigurat, ortodoxia are meritul
esenþial de a contribui la formarea unei
personalitãþi autentice a elitei tinerei
generaþii. Personalitatea este cea care
soluþioneazã toate crizele ºi conflictele
care apar din antagonismul neodihnit
al cãrnii ºi al duhului ( ) al lui Christ
actualizat alãturi de Appolo ºi de
Dionysos. (Mircea Eliade, Sensul
Itinerariului spiritual, în Viaþa
literarã, an III, nr. 87, 9 iunie 1928,

p. 1 ºi 2, cf. Mircea Eliade, Profetism
românesc, Addenda, Editura Roza
Vânturilor, Bucureºti, 1990, p. 71).
De altfel, Eliade considera
personalitatea o condiþie sine qua non
a creaþiei, fiind de aceea ºi singurul rost
al unei vieþi împlinite. Aceastã poziþie
elitistã, la care n-a renunþat niciodatã,
i-a atras, de asemenea, numeroase
critici de pe poziþiile unui populism pe
care îl discredita.
În esenþã, tânãrul Eliade sintetiza:
Socotesc ortodoxia acel sens sublim al
omului ºi vieþii la care se ajunge fie pe
calea misticã (experienþã individualã), fie
pe calea eticã ( ); fie prin contact cu
Dumnezeu, fie prin contact cu
umanitatea (Idem, p. 72). El era convins
cã generaþia sa va ajunge la ortodoxie,
indiferent de calea aleasã. Important era
sã ajungã. Aceasta deoarece conducea la
rezolvarea antagonismului dintre spirit ºi
materie,
conferind,
totodatã,
creºtinismului sensul sãu spiritual cel
mai real ºi mai fecund (Ibidem).
Atenþia deosebitã pe care Eliade a
dat-o în acei ani, 27-30, ortodoxiei
provine ºi din disponibilitatea acesteia
cãtre noi universuri spirituale, de
meditaþie, de cunoaºtere ºi de comunicare
culturalã atât de necesare tinerei generaþii
din care fãcea parte ºi Eliade.
Aceastã generaþie, mai curând sau
mai târziu ortodoxã, va realiza unitatea
conºtiinþelor, un mediu cultural ºi
valori spirituale autentice de care avea
atâta nevoie noua Românie întregitã.
Cu sinceritate, Eliade mãrturisea
atunci cã se aflã în cãutarea ortodoxiei,
cã încã nu ajunsese un adevãrat
ortodox: Dar ºtiu cã vom ajunge. Nu
ne e teamã sã greºim, pãºind alãturea
de drum. Pentru cã ºtim cã existã un
drum drept, care ne e menit. (Mircea
Eliade, op. cit., p. 59).
Se pare cã n-a greºit prea mult,
anticipându-ºi menirea.
Nu ºtim dacã Eliade a ajuns, pânã
la urmã, la acea stare de graþie, la starea
spiritualã de idealã ortodoxie, despre
care vorbea cu atâta francheþe în anii
tinereþii, deoarece, odatã cu trecerea
vremii, a devenit extrem de rezervat ºi
de discret în legãturã cu trãirile sale
subiective, personale pe aceastã temã.
Condiþia sa de savant, de autoritate în
domeniul istoriei religiilor îi impunea,
probabil, aceastã atitudine. Dar cu
siguranþã ºtim cã, prin opera sa
monumentalã (publicisticã, beletristicã, eseisticã, ºtiinþificã etc.) el ºi-a
atins menirea, contribuind din plin la
îmbogãþirea culturii umanitãþii.
Când, cincizeci de ani mai târziu, a
acceptat sã dea o suitã de interviuri unui
mare admirator al sãu, jurnalistul
francez Claude-Henri Roquet, ºi
întrebat fiind de unde a avut atâta
putere pentru a-ºi realiza opera, Eliade
a rãspuns simplu: Destinul. Aceasta
a fost, de fapt, o întrebare pregãtitoare
pentru cea despre divinitate. Dar, de
data aceasta, n-a mai rãspuns omul
Eliade, ci savantul Eliade:
Unele întrebãri sunt într-adevãr de
o importanþã atât de mare pentru însãºi
existenþa mea ºi pentru cititorul care
este preocupat de ele, încât n-aº putea
sã le elucidez în mod convenabil într-o
conversaþie. Despre problema
divinului, care este centralã, vreau sã
mã feresc sã vorbesc cu uºurinþã. Dar
spun cã, într-o zi, o voi trata într-un
mod cu totul personal ºi coerent, în
scris. (Mircea Eliade, Încercarea
labirintului, Editura Dacia, ClujNapoca, 1990, p. 159).
Între tânãrul Eliade ºi savantul aflat
la apogeul carierei sale se scursese o
viaþã. Din exuberant, Eliade a devenit,
între timp, proverbial prin reticenþa cu
privire la aspectele mult prea personale
ale existenþei sale, extrem de discret în
legãturã cu propriile sale convingeri de
naturã misticã sau religioasã, preferând
sã nu rãspundã întrebãrilor pe aceastã
temã. Considerãm, însã, cã aceastã
tãcere autoimpusã nu izvora doar din
calitatea sa de om de ºtiinþã, de
cercetãtor obiectiv, care nu doreºte ca
teoriile sale sã fie influenþate de
elemente pur subiective sau sã fie
receptate greºit de cãtre public. Mai
degrabã, poate fi vorba despre o
deosebit de mare ºi realã modestie, cum
numai spiritele enciclopedice pot avea
ºi care-l oprea de a se considera un
maestru spiritual sau un guru. Dupã
cum el însuºi mãrturisea în finalul
Încercãrii labirintului: Nu mã simt
nici mãcar un ghid, doar un tovarãº de
drum, un însoþitor puþin mai avansat
( ) (Idem, pp. 150-160).
Cel care n-a încetat vreodatã sã
considere cã viaþa este o simbiozã a
sacrului ºi a profanului prefera sã-ºi
justifice tãcerea din anii maturitãþii,
în privinþa propriilor credinþe, într-o
notã caracteristicã de mister: Eu ºtiu
foarte bine ce cred, dar aceasta nu se
poate spune în câteva fraze. (Idem,
p. 160).
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  2 februarie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Academica  Ateneul artelor (r)
07:00 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Unde ne sunt absolvenþii (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Film documentar: Cinemania
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 52)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI  3 februarie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Film documentar: Cinemania
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Popasuri de suflet.
Emisiune de Violeta Screciu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 53)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu

TVRM Cultural
LUNI  2 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Forum Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09:00 Clubul liceenilor (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
11:00 Am venit cu drag la voi (r)
13:00 Academica: cãrþi ºi probleme (r)
14:00 Ecumenica (r)
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Scena ca istorie
20:00 Comorile oraºului
20:30 Muzicã popularã
21:00 Cultura unei generaþii
22:00 Muzica anilor
22:27 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic românesc
23:50 Promo

MARÞI  3 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Capcana timpului
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa (r)
10:00 Amfitrion Corina
11:00 Cultura unei generaþii
12:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Recital muzical
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  4 februarie 2009

VINERI  6 februarie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 54)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Top sport (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Istorie ºi istorii. Emisiune de Mircea Dogaru
23:30 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Profil spiritual (r)

JOI  5 februarie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Popasuri de suflet (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Cucu
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Arta de a trãi.
Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Septembrie (1978).
Regia Timotei Ursu. Dupã ce nu a fost admis
la Politehnicã, Vali ajunge sã fie anchetat de
poliþie pentru complicitate la diferite furturi.

06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Performeri în arenã (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Calendar cultural  luna februarie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
21:00 Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 55)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
16:30 Mapamond cultural
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 România creºtinã (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura sãnãtãþii
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:27 Poeþi ºi poeme
22:31 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  4 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa
10:00 Academica  ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru haretºti (r)
12:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
13:00 Adevãratele stele
14:30 Comorile oraºului (r)
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Profil spiritual
20:00 Un actor ºi rolurile sale
20:30 Muzicã popularã
21:00 Echipele Gusti
22:00 Virtuþi ºi vicii
22:27 Poeþi ºi poeme
22:35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi

JOI  5 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã.
De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei de
larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.
Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Dragi studenþi!

04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi
rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Bulevardul Timiºoara nr. 58, Sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
 fax: 021.444.20.91
Telefon: 021.444.20.85

SÂMBÃTÃ  7 februarie 2009

09:30 Mioriþa
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual (r)
12:00 Cafe concert
12:30 Echipele Gusti
13:30 Deutsche Welle
14:00 Parodi press (r)
14.30 Sisteme de valori în crizã (r)
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 La hanul morãriþei
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Casã dulce româneascã
20:00 Românul, cetãþean european
20.30 Muzicã popularã
21:00 Istorie ºi istorii
22:28 Poeþi ºi poeme
23:00 România creºtinã

VINERI  6 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa (r)
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
11:30 Casa noastrã
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti
15:00 Teatru (r)
16:00 Casã dulce româneascã (r)
17:00 Scena ca istorie
18:00 Ghici cine vine la Silvia
19:00 Oameni care au fost, oameni care sunt
20:00 Universul cuvintelor
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ateneul artelor
22:00 Muzicã clasicã
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Filmul ºi istoria
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:30 Promo

SÂMBÃTÃ  7 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert

Opinia
naþionalã

El vrea sã-ºi gãseascã un alibi ºi se gândeºte
cã cel mai bun este tatãl aflat în capitalã.
Dar, ca sã ajungã acolo, el furã o motocicletã.
În oraº o cunoaºte pe vânzãtoarea Aniºoara,
cãreia îi propune o escapadã la mare. Ziua
lor de dragoste ºi de gânduri bune de viitor
se terminã brusc cu un tragic accident de
motocicletã. În rolurile principale: ªtefan
Bãnicã, Zephi Alºec, Anda Onesa
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ  8 februarie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
12:00 Cum vã place? Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Muzica anilor ´80.
Realizator Daniel Paraschiv
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sub semnul muzelor.
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
22:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
22:30 Film artistic: Generalul (SUA 1972). Regia
Buster Keaton, Marion Mack, Glen Farley.
Generalul este, de fapt, locomotiva mult iubitã
de mecanicul ei, John Gray (Buster Keaton).
Dupã ce nordiºtii îi furã locomotiva, John
porneºte în urmãrirea lor. Înfometat, el
descoperã în pãdure o casã. Intrã sã caute
ceva de mâncare ºi descoperã cã este chiar
locul unde se adunã unioniºtii sã-ºi facã
planurile de luptã. Ascuns sub masã, el le
aflã secretele ºi, ce ºoc, cã în locomotiva
rãpitã se aflã ºi mult iubita-i Alabelle Lee.
Jonhhie salveazã fata ºi fuge sã îi anunþe pe
confederaþi. Capodoperã a filmului mut ºi a
comediei cinematografice mondiale,
Generalul ironizeazã cu fineþe capriciile
Rãzboiului Civil, ca ºi ale dragostei deopotrivã
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place! (r)
03:00 Contrapunct (r)
04:00 Sub semnul muzelor (r)
05:00 Toatã lumea pe gazon (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER
08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
17.00-18.00
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Realizator: Alina Toma
18.00-19.00
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Realizator: Monica Alexandrescu
ºi Alina Jumuga
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
Realizator: Simona Duþescu
19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC
20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
07:00 Deutsche Welle
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Opera comicã pentru copii
10:00 Universul cuvintelor
10:30 Aplauze pentru haretiºti
11:00 La hanul morãriþei
12:00 Teatru
13:00 Invitatul de la ora (r)
14:00 Nimic fãrã lege (r)
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii
16:30 Cafeneaua literarã
16:30 Mapamond cultural
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Cultura corpului
19:00 Cu lãutarii dupã mine
20:00 Clubul liceenilor
20:30 Muzicã popularã
21:00 Film artistic românesc
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme

DUMINICÃ  8 februarie 2009
06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Ecumenica
08:30 Recital muzical
09:00 Ecumenica
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10:30 Un actor ºi rolurile sale
11:00 Cafe concert
11:30 Românul, cetãþean european (r)
12:00 Ghici cine vine la Silvia
13:00 Virtuþi ºi vicii
13:30 Adevãratele stele
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Sisteme de valori în crizã
17:00 În cãutarea folkului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic strãin
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo

În Studioul 1

ROMÂNUL, CETÃÞEAN EUROPEAN
Ce înseamnã sã fii european? Ce înseamnã sã aparþii acestei mari familii cu
drepturi ºi obligaþii? Ce probleme ne privesc ºi ce probleme nu ne-ar interesa în
acest moment? Sunt doar o parte din întrebãrile pe care ni le punem vis-a-vis de
noul actual statut. Noul post tv TVRM CULTURAL ºi-a propus sã aducã în faþa
publicului specialiºti. Nu orice fel de specialiºti. Pe cei mai buni. Realizatorul
emisiunii ce împrumutã titlul articolului de faþã este prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru,
decanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene. Deci, un om foarte
avizat. Este susþinut de o echipã tehnicã micã, dar foarte competentã, coordonatã de
producãtoarea Irina Haideþ. În platou îi sunt alãturi invitaþi diverºi. Studenþi,
absolvenþi, masteranzi ai Universitãþii Spiru Haret, specialiºti. Dialogurile lor vizeazã
teme de actualitate. Modul în care sunt purtate, viu, antrenant, transformã emisiunile
în întâlniri la care telespectatorii se simt cu adevãrat angrenaþi. Aceastã coproducþie
TVRM CULTURAL  Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene a USH
continuã politica postului de colaborare strânsã cu alte instituþii din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a Fundaþiei România de Mâine ºi a Societãþii Naþionale
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã Spiru Haret. Vã invitãm sã ne fiþi alãturi în fiecare
joi, la ora 20, pentru a vedea cum românii devin tot mai mult ºi mai repede conºtienþi
de condiþia lor de cetãþeni europeni.
În cadrul ediþiei de joi, 5 februarie, prof. univ. dr. Oniºoru pune în discuþie, alãturi
de conf. univ. dr. Ludmila Rotari o temã foarte interesantã. Ea priveºte românii de
peste Prut. Titlul? Moldoveanul  cetãþean european? A fi sau a nu fi, aceasta este
întrebarea la care puteþi primi rãspunsuri interesante joi, 5 februarie, ora 20, urmãrind
TVRM CULTURAL.
Imagini ºi text: Gavrilã INOAN,
director de programe TVRM CULTURAL
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Popasuri culturale

BRAªOV  ORAªUL DE LA POALELE TÂMPEI

Ovidiu NACU
Cine are curiozitatea sã viziteze oraºul de la poalele Tâmpei, cu siguranþã descoperã
o oazã de istorie, înconjuratã de pitorescul naturii. Originile Braºovului, ca oraº, se
pierd în negura Evului Mediu. Primul document scris despre Braºov dateazã din 1235,
când oraºul era menþionat sub denumirea de Corona. Datoritã poziþiei sale geografice
ºi relaþiilor bune cu Moldova ºi Valahia, Braºovul s-a dezvoltat repede, devenind
unul dintre cele mai importante centre comerciale din Transilvania. Prin municipiul
Braºov trec pârâul Graft, (numit ºi Pietrele lui Solomon, în partea lui superioarã),
pârâul Valea Tei, Valea Rãcãdãu, Valea Popilor cu Valea Scurtã, Valea Florilor, Valea
Gorganu, râul Timiºul Sec ºi Canalul Timiº. Flora Braºovului nu diferã de cea a
judeþului. Pe muntele Tâmpa, se regãsesc, totuºi, câteva specii de plante unice în
lume. Animalele sãlbatice sunt rare, trãind retrase în pãdurile din împrejurimi. Turiºtii,
care se aventureazã în acestea, sunt avertizaþi cã pot întâlni urºi, lupi sau vulpi. Probabil,
cea mai importantã atracþie turisticã a Braºovului o constituie centrul sãu istoric, plin
de monumente istorice originale.

O INCURSIUNE
PRIN CETATEA
BRAªOVULUI
Prima ºcoalã româneascã se aflã în
interiorul curþii Bisericii Sfântul Nicolae din
cartierul istoric ªchei al Braºovului. Primele

cursuri în limba românã au avut loc aici în
1583. În prezent, clãdirea adãposteºte muzeul
cu acelaºi nume. Biserica Sf. Nicolae

dominã, prin dimensiunile sale impresionante, ªcheii Braºovului. Biserica a fost
ridicatã în piatrã începând din anul 1495 de
cãtre localnici cu ajutorul domnitorului Þãrii
Româneºti, Neagoe Basarab. Satul românesc
de aici, concentrat în jurul lãcaºului de cult,
pare sã fi fost un centru ortodox puternic din
moment ce, în anul 1399, papa Bonifaciu
al IX-lea cerea într-o bulã convertirea
schismaticilor din Corona (Braºov).
Biserica ortodoxã ºi ºcoala româneascã,
construitã în apropierea ei, au fost un
important centru spiritual ºi cultural pentru
românii din toatã Þara Bârsei, acþiunea lor
extinzându-se asupra românilor din întreg
spaþiul românesc, mai ales dupã venirea
diaconului Coresi, care a început sã
tipãreascã aici cãrþi bisericeºti în limba
românã. Numeroºi domni ºi familiile
acestora au acordat danii bisericii din ªchei.
Chiar ºi împãrãteasa Rusiei, Ecaterina a II-a,
a trimis bisericii daruri scumpe constând în
bani, obiecte sfinte preoteºti ºi arhiereºti,
obiecte de cult din metal preþios. Biserica a
fost ridicatã iniþial în stil gotic, apoi a suferit
diverse transformãri în stil baroc. În secolul
al XVIII-lea planul bisericii a fost augmentat
prin adãugarea unor paraclise ºi a unui
pridvor. Voievozii celor douã Þãri Româneºti
au înzestrat biserica cu o colecþie însemnatã
de icoane vechi. Biserica Sfântul Nicolae a
fost renovatã în perioada interbelicã prin
grija localnicilor ºi pãstreazã fresce executate
de marele pictor Miºu Pop. În cimitirul
bisericii sunt îngropate personalitãþi
importante din istoria naþionalã ºi localã ca
Nicolae Titulescu, dr. Aurel Popovici, preotul
Vasile Saftu, dr. Ioan Meºotã s.a.
BISERICA NEAGRÃ. Edificiu din
secolul XIV, cunoscut iniþial sub numele de

Biserica Sfânta Maria, Biserica Neagrã
este cel mai reprezentativ monument
de arhitecturã goticã din România.
Biserica a fost construitã în jurul anului
1384 ºi a fost finalizatã în anul 1477.
O inscripþie descoperitã în zidul bisericii
îl atestã ca prim ctitor pe Thomas,

despre care aflãm cã a murit în anul
1410.
Biserica Neagrã este cel mai mare
edificiu de cult în stil gotic din sud-estul
Europei, mãsurând 89 de metri lungime,
38 de metri lãþime, 21 de metri înãlþime în
interior ºi 40 metri înãlþime în exterior. În
aceastã bisericã încãpeau circa 5000 de
persoane, cam cât era populaþia oraºului în
epocã. Grav avariatã dupã incendiul din
1689, Biserica Neagrã este refãcutã cu
ajutorul unor meºteri veniþi din Gdansk,
pentru cã meºterii locali nu ºtiau sã închidã
bolþi de dimensiuni atât de mari. Noile bolþi
sunt executate în stil baroc ºi nu în stil gotic.
Biserica Neagrã este celebrã nu doar
datoritã dimensiunilor sale impresionante.
Astfel, clopotniþa sa adãposteºte cel mai
mare clopot din spaþiul românesc, un clopot
din bronz care cântãreºte 6 tone. Biserica
Neagrã este cunoscutã ºi pentru marea sa
orgã (cea mai mare din sud-estul Europei)
având peste 4000 de tuburi. Dacã treceþi prin
Braºov nu rataþi concertele sãptãmânale
(marþi, joi ºi vineri) de orgã, susþinute aici
pe cea mai mare orgã din sud-estul Europei.
BISERICA ORTODOXÃ SFÃNTA
TREIME (PE STRADA BARIÞIU - LA
GRECI). A fost construitã în secolul al
XVIII-lea, prin daniile bogate ale negustorilor
greci, dar ºi ale boierilor Brâncoveni,
Vãcãreºti, ªuþu ºi Mavrocordat din Þara
Româneascã, aflaþi în pribegie la Braºov. Din
cauza sistemului religiilor recepte, ortodocºii
nu beneficiau de dreptul de a construi edificii
de cult în Cetatea Braºovului, de aceea
aceastã bisericã a fost construitã într-o curte
de pe strada Târgul Cailor.
BISERICA ADORMIREA MAICII
DOMNULUI. În secolul al XIX-lea, românii
ortodocºi din Cetate nu aveau o
bisericã ºi nici o parohie proprie.
Protopul Bartholomeu Baiulescu a
obþinut dreptul de a ridica, într-o
curte din zona Sirului Grâului
(Piaþa Sfatului), o bisericã
parohialã, acolo unde iniþial a
funcþionat o capelã micã. Abia
între 1895-1896 este ridicatã
biserica parohialã a românilor
ortodocºi din Cetate. Românii din
Cetatea Braºov erau lipsiþi de
bisericã din cauza faptului cã
singura bisericã ortodoxã din
centru, cea de la Târgul Cailor,
aparþinea grecilor din cetate. Grecii
obþinuserã aceastã bisericã în urma unui
proces la Viena, unde, interpretându-se
abuziv testamentul lui Constantin Brâncoveanu,
li s-a acordat acestora întreaga avere deþinutã
de Brâncoveanu în sudul Transilvaniei.
Ca ºi alte lãcaºuri de cult ortodoxe din
centru, Biserica cu hramul Adormirea
Maicii Domnului nu are faþada la stradã,
fiind adãpostitã în interiorul unei curþi.
BISERICA ROMANO-CATOLICÃ
SFINÞII PETRU
ªI PAVEL. Edificiul
de cult în stil baroc
a fost construit cu
suportul financiar
direct al împãrãtesei
Mariei Theresia, de
cãtre arhitectul Iosif
Carol Lamasch,
între anii 1776-1782.
Anterior, pe acelaºi
loc se aflã o capelã a
m ã n ã s t i r i i
dominicane
construitã în stil
gotic, care era
orientatã pe direcþia
est-vest, invers decât
biserica barocã.
Aceastã bisericã
romano-catolicã
constituie cel mai

reprezentativ edificiu baroc din Cetatea
Braºovului.
BISERICA
SFÂNTUL
IOAN
(FRANCISCANA). Biserica Sfântul Ioan
este o clãdire în stil gotic care a suferit o serie
de transformãri în perioada renaºterii ºi a
barocului (sec. XVI-XVIII). In forma actualã
biserica dateazã din anul 1711, ceea ce
explicã utilizarea preponderentã a stilului
baroc. Biserica a aparþinut cãlugãrilor
Ordinului franciscan, care au fost persecutaþi
ºi alungaþi din oraº în 1525 de cãtre saºii
trecuþi la luteranism.
In interior, biserica are o orgã frumoasã
datând din 1908 ºi un altar baroc, decorat cu
o scenã înfãþiºând botezul Domnului Iisus
Christos în apa Iordanului de cãtre Sfântul
Ioan. Statuile din interiorul bisericii Sfântul
Ioan îi înfãþiºeazã pe Fecioara Maria, Sfântul
Iosif, Sfântul Anton ºi pe Iisus Christos
Mântuitorul. Astãzi biserica este un loc
frecventat de cãtre credincioºii romanocatolici, dar ºi de creºtinii aparþinând
confesiunii ortodoxe care vin la aceastã
bisericã pentru a se ruga Sfântului Anton din
Padova.
SINAGOGA DE PE STRADA
POARTA ªCHEI. Reprezintã templul
comunitãþii evreilor din Braºov, începând cu
anul 1901, data inaugurãrii sale. Sinagoga are
planul unei bazilici cu trei nave ºi este realizatã
în stilul aºa-numit spaniol, comportând
elemente decorative gotice (rozasa,
ancadramentele ferestrelor ºi porþilor) ºi
romanice. Pe Strada CASTELULUI se mai
aflã o sinagogã. Construirea unei a doua
sinagogi a fost necesarã din cauza creºterii
numãrului de adepþi ai cultului mozaic în
Braºov. Sinagoga este decoratã în exterior cu
motive vegetale, iar pe fronton, deasupra
portalului de la intrare sunt reprezentaþi doi
sfincºi. Aceastã sinagogã este atipicã, pentru
cã reprezentarea figurilor umane ºi a celor
animale este interzisã în cultul mozaic încã
de pe timpul lui Moise.

BIJUTERIILE
ARHITECTONICE
ALE CENTRULUI VECHI
CASA SFATULUI. Construitã iniþial ca
turn de veghe, clãdirea a fost transformatã
în Primãrie pe mãsurã ce oraºul s-a dezvoltat.
În 23 decembrie 1420, se încheie un acord
între Adunarea Districtului Þara Bârsei ºi
breasla blãnarilor privind construirea Casei
Sfatului. Conform acestui acord, reprezentanþii breslei blãnarilor braºoveni au
îngãduit celor nouã comune ale Provinciei
Þara Bârsei sã-ºi construiascã, deasupra
bolþii de vânzare a breslei, o camerã pentru
acordarea dreptãþii ºi pentru ºedinþele
magistratului.
Din cauza invaziei turceºti din 1421, a
distrugerii în mare parte a oraºului, precum
ºi a arestãrii magistratului oraºului, acest
proiect va fi amânat. Urmãtoarea menþiune
despre Casa Sfatului din Braºov apare în
1503, când clãdirea este atestatã sub numele
de Praetorium. Clãdirea a cunoscut de-a
lungul anilor multe modificãri, multe dintre
ele datorate distrugerilor provocate de
evenimente naturale.

CASA NEGUSTORILOR (PODUL
BÃTUªILOR - CERBUL CARPATIN).
Clãdirea este cunoscutã mai ales sub
numele de Casa Negoþului (astãzi galeriile
Corona) sau Podul Bãtuºilor. A constituit
hala oraºului încã din secolul al XVI-lea,
fiind un loc în care erau depozitate ºi vândute
numeroase mãrfuri, unele din acestea
produse în atelierele aflate în aceeaºi clãdire.
Bolþile de la parter ºi etaj serveau drept
magazine pentru etalarea ºi vinderea
produselor sau adãposteau mici ateliere ale
meºteºugarilor. În pivniþã se aflau depozitele
magazinelor ºi atelierelor din casa negoþului
ºi o crâºmã numitã în mod sugestiv Casa
de beþie. La parter erau amplasate mici
ateliere ºi dughene în care meºterii ºi
comercianþii îºi prezentau produsele.
Clãdirea a fost construitã în anul 1545, pe
cheltuiala Apolloniei Hirscher, vãduva
judelui primar, Lucas Hirscher, datoritã unei
promisiuni fãcute în urma salvãrii fiicei sale
de la moarte. Se pare cã micuþa intrase în
moarte clinicã ºi ºi-ar fi revenit dupã
funeralii, în mormânt, fiind descoperitã de
cãtre un gropar sãrman, care a încercat sã-i
ia bijuteriile.
GRÂNARUL ORAªULUI. Clãdirea a
fost construitã în prima jumãtate a secolului
al XVI-lea. Este una dintre cele mai vechi ºi
bine pãstrate clãdiri din oraº. A funcþionat
ca depozit de mãrfuri al Braºovului
medieval, etajul fiind destinat pãstrãrii

grânelor ºi produselor alimentare, fiind
organizat pe strãzi ºi vecinãtãþi. Acum
clãdirea gãzduieºte Bistro de lArte, o
cafenea selectã.
CASA MUREªENILOR . Clãdirea care
adãposteºte astãzi muzeul memorial Casa
Mureºenilor a avut iniþial destinaþia de
locuinþã. Aceasta a devenit proprietatea
familiei Mureºenilor în urma unei alianþe
matrimoniale ca parte a dotei. În aceastã
clãdire a funcþionat în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea redacþia Gazetei de
Transilvania ºi tipografia familiei
Mureºeanu.
REDUTA. Actuala clãdire a
fost construitã în locul vechii
Redute, care pânã în anul 1892 a fost
utilizatã de braºoveni ca salã de
spectacole. Dupã aceastã datã,
vechea clãdire a fost demolatã din
cauza deteriorãrii structurii sale de
rezistenþã, iar doi ani mai târziu a
fost inauguratã noua clãdire a
Redutei, numitã Noua Redutã sau
Casa de Concerte. Construcþia
Redutei a fost finanþatã de cãtre
Casa Generalã de Economii, iar
planurile în stil neobaroc, având faþada
decoratã cu busturi de muzicieni, scriitori ºi
figuri alegorice, aparþin arhitectului Christian
Kertsch.
BIBLIOTECA ªI CASA HONTERUS.
În anul 1547, umanistul Johannes Honterus
a fondat biblioteca Liceului German, în care,
pe lângã cãrþile bisericeºti, se aflau traduceri
din scriitori antici, opere literare filosofice
ºi istorice aparþinând lui Honterus ºi altor
scriitori umaniºti din Europa Centralã,
precum ºi cãrþi în limba greacã, provenite
din bibliotecile de la Constantinopol, cucerit
de turci cu câþiva ani înainte (1543). Clãdirea
în care a funcþionat biblioteca a fost
transformatã în casã de locuit ºi a devenit
cunoscutã ca fiind casa în care s-a nãscut ºi
a locuit muzicianul de origine germanã Paul
Richter. În casa situatã la nr. 40 al strãzii
Nicolae Bãlcescu s-a nãscut, în anul 1498,
marele umanist sas Johannes Honterus
(1498-1549). Fiul unui pielar, Johannes
Honterus avea sã fie una dintre cele mai
importante figuri ale Braºovului medieval.
Johannes Honterus este autorul
Descrierii Lumii (1530), lucrare larg
rãspânditã în centrele culturale
europene, ºi al Gramaticii Latine
(1530). De asemenea, Honterus a realizat
prima hartã a Transilvaniei (1532), a
întemeiat tipografia din Braºov (1539),
ºi a reorganizat liceul umanist (15411543), care azi îi poartã numele. Tot el
a fondat prima moarã de hârtie din
România (1546) ºi prima bibliotecã
ºcolarã (1547).

Judeþeanã a Arhivelor Statului). Aceastã
frumoasã poartã în stil neoclasic (1819-1820)
a fost demolatã în 1873.
STRADA MUREªENILOR. Numele
sãu iniþial era strada Mãnãstirii, dupã

mãnãstirea dominicanã situatã pe latura sa
nordicã. Ulterior, a primit numele de strada
Vãmii, dupã sediul Vãmii, care se afla în
apropierea bastionului Porþii din capãtul
strãzii. În Evul Mediu, aceastã stradã
constituia principala cale de acces în oraº
pentru negustorii ºi cãlãtorii veniþi dinspre
Þara Româneascã prin Bran.
POARTA ªCHEI, numitã în documente
ºi porta valachica, a fost ridicatã în anii
1827-1828 pentru a uºura comunicarea cu
Cetatea locuitorilor din ªcheii Braºovului.
De altfel, cea mai mare parte a cheltuielilor
de construcþie a fost suportatã de negustorii
români din ªchei. Poarta este construitã în
stil neoclasic, curent dominant în arhitectura
Braºovului din aceastã perioadã. Sub forma
unui arc de triumf, poarta este strãpunsã de
trei intrãri, una principalã de mari
dimensiuni, în mijloc, ºi douã intrãri mai
scunde în stânga ºi în dreapta, care sunt
destinate pietonilor.
POARTA ECATERINEI (1559).
Situatã pe latura de vest a Cetãþii Braºov,
Poarta Ecaterinei este singura poartã a Cetãþii

PIAÞA SFATULUI
 INIMA ORAªULUI

STRÃZI DE VIZITAT
STRADA SFORII reprezintã una
dintre curiozitãþile Braºovului, fiind
recunoscutã drept cea mai îngustã stradã
din Estul Europei. Strada face legãtura
dintre strãzile Poarta Schei ºi Cerbului.
Lãþimea sa variazã între 111 ºi 135 de cm,
iar în lungime mãsoarã de 80 m. Deºi poartã
titulatura de stradã, Strada Sforii este
de fapt un coridor ce îndeplinea rolul de
cale de acces pentru pompieri. Un
adevãrat punct de atracþie pentru turiºti,
strada a fost restauratã, marcatã ºi
iluminatã, în anul 2003, pentru a fi redatã
în condiþii adecvate circuitului turistic.
STRADA REPUBLICII. A fost
cunoscutã sub numele de Uliþa Cãldãrarilor,
pentru cã pe aceastã stradã se aflau grupaþi
membrii breslei cãldãrarilor. Strada era
strãbãtutã de un canal care servea la
salubrizare, iar în capãtul ei se afla una dintre
cele mai vechi porþi ale Cetãþii. De la aceastã
poartã provine o a doua denumire datã strãzii:
Purzengasse (strada Porþii). Turnul porþii era
prevãzut cu un ceas mare, împodobit cu
fresce frumoase, care permitea meºterilor
sã-ºi potriveascã mai exact timpul diverselor
operaþiuni de prelucrare a mãrfurilor. Casele
de pe aceastã stradã aveau ziduri masive ºi

obloane solide din tablã ºi lemn, pentru a
putea rezista unui eventual atac, în cazul în
care duºmanii ar fi trecut de poartã.
STRADA GHEORGHE BARIÞIU era
utilizatã în zilele de târg ca loc pentru
vinderea cailor, de unde ºi numele primit de
stradã în Evul Mediu: Târgul Cailor. In
secolul al XIX-lea, strada devine una dintre
cãile de acces în Piaþa Sfatului, datoritã
deschiderii unei porþi spre ªchei. Poarta care
împrumutã numele strãzii  Poarta Târgul
Cailor  strãpungea zidul vestic al oraºului
în zona Bastionului Fierarilor (Direcþia

atestã existenþa în acest loc a unui depozit
de praf de puºcã ºi de proiectile (1552).
Poarta Ecaterinei, construitã în stilul
Renaºterii, în plan pãtrat cu turnuleþe de
pândã la colþuri, era prevãzutã cu un pod
mobil care asigura trecerea peste ºanþul cu
apã al Cetãþii. Dupã deschiderea porþilor de
la Târgul Cailor ºi ªchei în 1820, respectiv
1828, Poarta Ecaterinei a fost ziditã ºi
folositã drept magazin. Lângã poarta
Ecaterinei se aflã ºi azi o parte din vechiul
zid al oraºului.
ALEEA DE SUB TÂMPA se aflã pe
latura de sud a Cetãþii, pe o coastã a dealului
Tâmpa. În Evul Mediu, în apropierea
zidurilor, se afla un ºanþ cu apã, care a fost
secat în secolul al XIX-lea, pe locul cãruia a
fost amenajatã o promenadã. Partea
inferioarã a Tâmpei nu era împãduritã, având
aspectul unei pãºuni. Pe laturile de apus ºi
rãsãrit existau douã ziduri care închideau
accesul pe pãºune. Astãzi, Aleea de sub
Tâmpa continuã sã fie un loc de promenadã,
pentru frumuseþea perspectivei pe care o
oferã ºi monumentele istorice pãstrate în
condiþii bune (Bastionul Þesãtorilor,
Bastionul Postãvarilor ºi douã turnuri de
curtinã).
DUPÃ ZIDURI. În secolul al XIV-lea a
fost construit canalul Graft (ºanþ), la poalele
dealului Warthe, canal ce constituia un prim
obstacol natural împotriva atacatorilor.
Ulterior s-a construit primul zid de apãrare
al Braºovului, întãrit cu opt turnuri. Odatã
cu evoluþia armelor de atac, în exteriorul
cetãþii a fost ridicat un al doilea zid de
apãrare, fãrã turnuri, dar prevãzut cu douã
bastioane puternice în fiecare capãt
(Bastionul Fierarilor ºi Bastionul
Curelarilor). Spaþiul dintre cele douã ziduri
era denumit Zwinger ºi era repartizat
pentru apãrarea ºi întreþinerea diferitelor
bresle ale oraºului. Astfel, de la Bastionul
Fierarilor (azi Arhivele Statului) în jos se aflã
Zwinger-ul mãcelarilor, urmat de Zwinger-ul
mãnuºarilor. Aproximativ la mijlocul
lungimii zidurilor, în dreptul Turnului Alb,
se aflã bastionul Graft. El traverseazã
pârâul Graft. Pe timpuri, o punte ºi un pod
mobil legau acest bastion de Turnul Alb. Un
alt Zwinger de Dupã Ziduri era cel al
procuratorilor (funcþionarii însãrcinaþi cu
construcþiile ºi lucrãrile publice ale oraºului).
Astãzi, zona Dupã Ziduri este un loc plãcut
pentru o plimbare în zilele cãlduroase de varã.

fortificate, care se mai pãstreazã ºi astãzi.
Poarta fãcea legãtura între uliþa Orfanilor ºi
aºezarea româneascã a ªcheilor
Braºovului. Anterior construcþiei turnului
din faþa porþii în anul 1559, documentele

Piaþa Sfatului era locul în care se
organizau târgurile periodice în Evul Mediu
ºi în epoca modernã. Datoritã rolului
comercial al Braºovului, alãturi de
comercianþii saºi ºi români, în Piaþa Sfatului
se întâlneau neguþãtori veniþi din Þãrile
Române ºi Ungaria. Mãrfurile erau vãmuite
lângã poarta care se afla în capãtul strãzii
Vãmii (strada Mureºenilor astãzi) de unde
se ajungea direct în piaþã. Magistratul ºi
funcþionarii oraºului vegheau la respectarea
ordinii din piaþã, în sensul cã fiecare
comerciant trebuia sã-ºi aºeze marfa în locul
stabilit de Consiliul Orãºenesc. Astfel,
existau mai multe târguri ºi ºiruri în piaþa ºi
vecinãtatea acesteia: Târgul Boilor, Târgul
Cailor, Târgul de Peºte, ªirul Inului, ªirul
Grâului, ªirul Fructelor.

Piaþa Sfatului în secolul XIX
Vasãzicã, Braºovul este plin de locuri care meritã sã fie vizitate, dupã cum am
vãzut. Captivant prin atmosferã, oraºul de la poalele Tâmpei incitã cãlãtorul cu
frumuseþile naturii, din mijlocul cãrora þâºnesc turnurile gotice ori turlele bisericilor,
pe fundalul cãrãmiziu al caselor bãtrâneºti, îndelung ºerpuitoare pe strãduþele
încurcate

