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Între activitatea didacticã ºi cercetarea ºtiinþificã 
LEGÃTURÃ ORGANICÃ
Conf. univ. dr. Carmen BERGHEª, cancelar,
Facultatea de Medicinã Veterinarã
Conceputã ca un demers
benefic pentru îmbunãtãþirea
permanentã a procesului de
învãþãmânt universitar, pentru
aprofundarea unor aspecte ale
cunoaºterii ºi pentru îmbogãþirea
actului medical cu cele mai noi
cuceriri ale ºtiinþei, cercetarea
ºtiinþificã se desfãºoarã în douã
centre distincte: Preclinic ºi Clinic.
Activitatea de cercetare
ºtiinþificã se desfãºoarã pe baza
unor contracte ferme, cu obiective
concrete. Astfel, se aflã în derulare
un numãr de cinci contracte de
cercetare de tip CEEX, ºi un
contract CNCSIS, patru dintre
acestea în cadrul Centrului de
cercetare preclinic ºi douã în cadrul
Centrului de cercetare clinic.
În acelaºi stadiu de derulare
existã douã contracte cu mediul de
afaceri, unul în cadrul Centrului de
cercetare preclinic ºi unul în
Centrul de cercetare clinic. Este un

mare câºtig faptul cã în perioada
martie  aprilie 2008 au fost
propuse pentru competiþia de
granturi CNCSIS (finanþare
bugetarã) un numãr de opt contracte
de cercetare, fiind propuse douã
teme de cercetare de excelenþã ºi
nouã teme de cercetare aplicativã
pentru contracte cu terþi.
În cadrul Sesiunii Stiinþifice a
Cadrelor Didactice ºi Studenþilor
din anul trecut au fost susþinute 53
de lucrãri ºtiinþifice, patru rapoarte,
22 de comunicãri ºi 27 de postere,
faþã de un numãr de 43 de lucrãri
câte au fost prezentate în anul 2007.
În cadrul altor manifestãri
ºtiinþifice internaþionale s-au
elaborat, prezentat ºi publicat un
numãr total de 147 de lucrãri
ºtiinþifice, dintre care 141 de
lucrãri prezentate în România ºi
ºase lucrãri în strãinãtate 
ZÜRICH, VERONA, POLONIA,
OLANDA.

Majoritatea lucrãrilor ºtiinþifice
susþinute ºi publicate sunt cuprinse
în planul de cercetare pentru 20082013 din cadrul centrelor de
cercetare preclinic ºi clinic. Au fost
editate numerele 8 ºi 9 ale Analelor
Universitãþii Spiru Haret, seria
Medicina Veterinarã, anul 2007, 2008.
Pentru acreditarea Analelor s-au
trimis cãtre publicare, pentru douã
volume, lucrãri ºtiinþifice redactate
integral în englezã ºi au fost
cooptate în colegiul de redacþie
personalitãþi aparþinând Academiei
Române ºi ASAS, precum ºi
personalitãþi din strãinãtate de
prestigiu internaþional. De
asemenea, vor fi publicate ºi lucrãri
ale unor cercetãtori din strãinãtate.
Deschisã cunoaºterii noutãþilor
ºtiinþifice, experienþelor pozitive,
facultatea promoveazã legãturi de
colaborare cu Universitatea
Bucureºti, USAMV Bucureºti,
USAMV Iaºi, USAMV Cluj,
ICDBNA Baloteºti, ICDA Bucureºti,
Institutul Oncologic Bucureºti, UMF
Bucureºti.
Contribuþii valoroase în
dezvoltarea activitãþii de cercetare

au avut majoritatea cadrelor
didactice, îndeosebi Dãnuþ Turcu,
Carmen Bergheº. Violeta Simion,
Dan Condur, Monica Pârvu, Paul
Grigorescu.
Aceºtia
sunt
responsabili de proiecte CEEX sau
proiecte private ºi au participat ºi
la o serie de manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale.
Prin lucrãrile realizate ºi
prezentate la Sesiunea ºtiinþificã a
facultãþii ºi publicate în rezumat,
s-au remarcat ºi urmãtorii
masteranzi : Irina Alina Vlad, cu
lucrarea Studii privind calitatea
laptelui obþinut în
unele
microferme din comuna Cocora,
judeþul Ialomiþa, ºi Lavinia Pavel,
Claudia Daniela Ghezea cu
comunicarea intitulatã Aplicarea
sistemului HACCP într-o fermã de
pui de carne ºi într-o fermã de gãini
ouã de consum - prima etapã în
controlul calitãþii. Cred cã ar fi
intersant sã urmãrim cum se
configureazã activitatea acestor
centre de cercetare din facultate.
(Continuare în pag. 3)
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IONELA COZMA - CAMPIOANA

Asist. univ. Cãtãlin CIªMAª
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
În perioada 11-15 martie 2009, municipiul Piteºti a gãzduit o nouã
ediþie a Campionatului Naþional Open la Nataþie.
Printre favoritele competiþiei la unul dintre principalele sporturi olimpice
 înot, s-a numãrat ºi haretista IONELA COZMA, studentã în anul I la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport. Studenta noastrã a reuºit sã
confirme, prin performanþele
sportive, valoarea sa, obþinând ºase
medalii
de
aur, învingând-o pe cunoscuta
campioanã olimpicã de la Atena din
2004, Camelia Potec, la probele de
50 m liber, 100 m liber, 50 m fluture,
100 m fluture, 4x100 m liber ºi
4x200 m liber. Tot la acest campionat, a mai obþinut încã ºase
medalii de argint ºi una de bronz. De
evidenþiat faptul cã la proba de
1500m liber, a reuºit performanþa ce
reprezintã îndeplinirea baremului
pentru participarea la Campionatele Mondiale din 2009 de la Roma.
Consideratã o mare speranþã a înotului românesc, Ionela Cozma este
pregãtitã în prezent de cunoscuta antrenoare Carmen Radu, fostã sportivã
de mare performanþã, absolventã a studiilor universitare de masterat la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitaþii Spiru Haret.
Performanþele studentei Ionela Cozma nu sunt întâmplãtoare, sportiva
remarcându-se ºi la alte competiþii interne ºi internaþionale la care a
participat cu succes:

- Campionatele Mondiale de Tineret la Înot de la Rio de Janeiro,
unde a stabilit un nou record naþional la proba de 800 m liber ºi a cucerit
titlul de vicecampioanã mondialã, de tineret, în proba de 100 m liber;
- la Campionatele naþionale de Seniori ºi Juniori de anul trecut a
câºtigat 3 medalii de aur, 5 medalii de argint ºi o medalie de bronz;
- în toamna anului 2008, la Campionatele Naþionale de Înot în bazin
scurt (25 m) a obþinut 12 titluri de campioanã naþionalã.
Este una dintre speranþele la medalii ale lotului de sportivi universitari
care se pregãtesc pentru a participa la Jocurile Mondiale Universitare din
vara acestui an de la Belgrad.
Preºedintele ºi Rectorul Universitãþii Spiru Haret, domnul prof. univ.
dr. Aurelian Gh. Bondrea, preocupat permanent de sprijinirea ºi promovarea
valorilor naþionale ºi internaþionale ºi în domeniul educaþiei fizice ºi
sportului, i-a asigurat ºcolarizarea gratuitã printr-o bursã de excelenþã.

ªansele agriculturii româneºti în condiþiile actualei crize economico-financiare

FOLOSIM 10 MILIARDE DE EURO?!
Drd. Ovidiu EPURAS
Dacã spre sfârºitul anului trecut
se vorbea doar de criza financiarã
ºi economicã mondialã ºi se fãceau
preziceri asupra gradului în care
România va fi afectatã, acum nu
mai constituie niciun secret pentru
nimeni cã românii resimt din plin
efectele celei mai mari ºi
generalizate crize economicofinanciare de la cea din 1929-1933.
Oameni de stat, specialiºti în
finanþe ºi economie, conducãtori ai
diverselor instituþii guvernamentale
sau financiar-bancare, jurnaliºti ºi
analiºti economici sau chiar
persoane implicate în economie
precum manageri, experþi,
cercetãtori etc. cautã soluþii pentru
atenuarea efectelor crizei, prin
adaptarea sistemului de relaþii
economico-financiare la situaþia
realã, mobilizarea tuturor resurselor
financiare ºi instituirea unui control
cât mai riguros asupra redistribuirii
ºi utilizãrii lor, susþinerea pieþei de
capital ºi a pieþei financiare,
menþinerea unui dezechilibru al
balanþei de plãþi externe în limitele
programate ºi, nu în ultimul rând,
salvarea a sute de mii de locuri de
muncã.
Pe fondul acestui efort
generalizat pentru gãsirea de soluþii
viabile, consider cã o contribuþie
deloc de neglijat ar putea sã aducã
AGRICULTURA, ca ramurã de
bazã a economiei româneºti.
Ca de atâtea ori pe parcursul
istoriei noastre din ultimul secol,
agricultura este chematã sã salveze
România. Sã ne amimtim doar cã
datoria noastrã externã, de peste 12
miliarde $, de la începutul anilor

1980, a fost rambursatã cu bani
proveniþi din agriculturã.
Sã luãm în calcul potenþialul
agricol al României în prezent, cu
cele peste 14,8 milioane hectare
suprafaþã agricolã, din care 9,4
milioane hectare teren arabil ºi 7
milioane ha beneficiare de plãþi
directe în 2007, 3,5 milioane
populaþie, din care aproximativ 1,25
milioane agricultori, care au ca
preocupare de bazã exploatarea
pãmântului ºi creºterea animalelor.
Unul dintre mijloacele pe care
specialiºtii îl recomandã în atenuarea
efectelor crizei economico-

Dincolo de zidurile
protecþioniste
 un necesar naþionalism
economic anticrizã

Liderii statelor membre ale Uniunii
Europene  aflate în plinã ºi cruntã recesiune
economicã, cautã cu înfrigurare soluþii europene
pentru ameliorarea consecinþelor grave ale crizei
mondiale, pentru ieºirea din acest dramatic
impas. Deocamdatã însã, s-a recurs cu disperare
la controversatele mãsuri protecþioniste ale
industriilor naþionale, care au stârnit valuri de
nemulþumiri, de contestãri în statele mai mici.
Mãrul discordiei îl reprezintã deciziile unor state
de a acorda subvenþii guvernamentale propriilor
industrii, industria auto fiind principala
beneficiarã a unor asemenea mãsuri. Guvernul
federal german va susþine financiar fabricile
companiei Opel, alocând nici mai mult nici mai
puþin de 3,3 miliarde de euro. La rândul sãu,
Spania oferã 4,1 miliarde de euro industriei auto
naþionale, în timp ce Franþa conduce detaºat
aceastã competiþie, alocând 8,7 miliarde euro.
Dar asemenea mãsuri, aparent salvatoare, se aflã
în totalã neconcordanþã cu viziunea Comisiei
Europene, conform cãreia astfel de soluþii pot
afecta economia altor state membre UE, ceea ce
ar contraveni legislaþiei europene.
În acest context tensionat, a fost exprimatã
îngrijorarea faþã de înmulþirea summiturilor
consacrate crizei economice mondiale ºi lipsa
lor de rezultate, de finalitate, de eficienþã. Astfel,
miniºtrii de externe din UE, în ciuda repetatelor
întâlniri, nu au reuºit sã ajungã la un acord în
privinþa unei propuneri a Comisiei Europene, de
a aloca cinci miliarde de euro din fondurile
comunitare unor proiecte de interconectare a
reþelelor energetice ale unor state europene
izolate. O altã propunere a Comisiei Europene
viza creºterea accesului la Internet în zonele
rurale, miniºtrii de externe nereuºind sã identifice
ºi sursele de finanþare. Ca atare a rãmas în acelaºi
stadiu  de propunere.

Adela DEAC

financiare este crearea ºi dezvoltarea
unei pieþe interne funcþionale. Or, ce
altã piaþã poate dezvolta România
mai mult decât piaþa produselor
agricole ºi, concomitent, o piaþã a
produselor agro-alimentare?
O piaþã a cãrnii ºi preparatelor
din carne, o piaþã a laptelui ºi
derivatelor din lapte, o piaþã a
cerealelor ºi a produselor reziduale
(biomasã), ce ar putea acoperi o
parte din deficitul energetic al þãrii,
o piaþã a produselor cu destinaþia de
bioetanol (rapiþã ºi porumb) ºi, nu
în cele din urmã, o piaþã pentru
proteinã vegetalã, care sã valorifice
cultura de soia din România.

Bine, bine, s-ar putea întreba
cineva, de potenþialul agricol
nevalorificat al þãrii se ºtie de ani ºi
ani de zile, de cerinþele pieþei
româneºti ºi chiar ale pieþei
internaþionale, se cunosc de
asemenea multe lucruri, numai cã
de actualitate este criza financiarã
manifestatã printr-o acutã lipsã de
bani pentru asigurarea capitalului de
investiþie ºi al celui de producþie.
Or, aici intervine rolul acestui
studiu, în a atrage atenþia asupra
unor surse deloc neglijabile
destinate agriculturii ºi a modului
de utilizare a lor.
(Continuare în pag. 4)

Nume de persoanã.
Origine ºi semnificaþii
Prof. univ. dr. Elena SILVESTRU
Studiul numelor de persoanã (antroponime) a prezentat întotdeauna, ºi
continuã sã prezinte ºi astãzi, un interes special nu numai pentru lingviºti,
istorici, geografi, filozofi, psihologi sau etnologi, dar ºi pentru publicul larg,
întrucât numele ne reprezintã ca fiinþã socialã ºi umanã, ne conferã identitate
ºi unicitate. Astfel, funcþia primordialã ºi cea mai importantã a numelor de
persoane, ca elemente constitutive ale limbii fiecãrui popor, este cea de
identificare ºi de distincþie între membrii unei colectivitãþi.
Valoarea deosebitã pe care numele proprii o au pentru studiul limbii este determinatã în
primul rând de îndelungata lor persistenþã în timp, în ciuda modificãrilor la care sunt supuse,
iar studiul lor oferã date interesante nu numai lingvisticii, dar ºi altor ºtiinþe, constituindu-se
în adevãrate depozitare de informaþii preþioase despre fazele trecute ale unor civilizaþii umane.
Sunt cunoscute cazuri de limbi vechi, din care nu s-a pãstrat uneori niciun text, dar care au
putut fi cunoscute ºi clasificate numai prin analiza unor nume de locuri ºi de persoane create
în aceste limbi ºi ajunse pânã în zilele noastre. În ce ne priveºte, din limba tracã, al cãrei
idiom s-a vorbit pe teritoriul þãrii noastre de cãtre populaþia dacã înainte de venirea romanilor,
avem foarte puþine informaþii în afara câtorva nume proprii: Blasa, Eptala, Heptapor, Mucapa,
Mucapor, Mucatralis, Mucasenus, Scorilo, Sisi, Sterissa, Tarsa, Zurozis. În afarã de numele
trac Mucapor, format din douã elemente de compunere: Muca-por, care poate fi interpretat
ca fiul lui Muca, întrucât primul element Muca se întâlneºte ºi în alte compuse trace ºi
chiar ca nume simplu, iar por, prezent ºi în alte nume, are înþelesul fiu, paralel cu lat. puer
copil ºi cu sanscritul putrás fiu, celelalte, prin asemãnarea formalã cu unele nume
româneºti de mai târziu, pot stârni interesul amatorilor de etimologii fanteziste.
Tot numele de persoanã sunt acelea care ne amintesc de populaþiile care au trecut pe aceste
meleaguri. De exemplu, de la cumani au rãmas în inventarul antroponimic românesc câteva
nume laice, identificate prin elemental final: -aba, -abã, cu semnificaþia tatã: Talabã (care
poate proveni de la un nume comun românesc talabã grapã sau boroanã), Tocsabã (în care a
fost identificat elemental turcic toguz nouã), Basarabã, cu varianta impusã prin tradiþie,
Basarab. Numele Basarab(ã) este atestat ca supranume ºi apoi ca nume de familie, încã din
secolul al XIII-lea, în sud-vestul Transilvaniei. Fiind un nume vechi ºi celebru în istoria noastrã,
etimologia acestuia a atras atenþia lingviºtilor ºi istoricilor deopotrivã, formulându-se numeroase
ipoteze, controversate, legate de originea ºi semnificaþia sa. B. P. Hasdeu îl considerã un nume
compus din ba-, înrudit cu forma româneascã ban posesor, stãpân, de origine persanã sau
pecenego-cumanã, ºi numele Sarabã cu sensul cap, conducãtor. Mai veridicã este însã
interpretarea cumanã a numelui, împãrtãºitã de cei mai mulþi specialiºti, din basar, frecvent în
limbile turcice, cu sensul care apasã pe ceva, care pune piciorul, care preseazã ºi -aba tatã.
În sprijinul acestei ipoteze vin ºi antroponimele bulgãreºti ºi sârbo-croate Basarov, respectiv
Basar. Tot în legãturã cu numele cumanilor sunt puse antroponimele: Baiu, Bozgaciu, Cazan,
dar fãrã argumente convingãtoare, precum ºi numele Coman, Comana, atestate în documentele
Þãrii Româneºti în jurul anului 1400. Forma intermediarã Cuman, înregistratã în documente,
constituie un argument în a considera cã numele provine din cel al populaþiei migratoare cumane,
cu observaþia cã poziþia accentului este diferitã la antroponim (Cóman) faþã de apelativ (cumán).
(Continuare în pag. 2)
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Bucureºti 550

Puncte de vedere

SISTEME EUROPENE DE MANAGEMENT AL MEDIULUI
de tehnologie curatã ºi tehnologie
fãrã deºeuri sau cu producere redusã
de deºeuri. Conceptul mai vechi de
tehnologie curatã era privit, în 1979,
de Comisia Comunitãþii Europene
ca având trei scopuri distincte, dar
În aceastã relaþie, poluarea,
complementare: mai puþini poluanþi
înþeleasã ca degradare a mediului, nu
evacuaþi în mediul natural (apã, aer,
sol); mai puþine deºeuri (tehnologie
apare ca produs al populaþiei, al
fãrã deºeuri sau cu producere redusã
nivelului veniturilor (termenul PIB
de deºeuri);
pe locuitor), ci al
cerere
mai
intensitãþii poluãrii
 Realizarea producþiei curate reprezintã o
scãzutã
de
provocate
de
cãlãtorie, nu o destinaþie  Promovarea Programului
r e s u r s e
p r o d u c þ i e
Producþiei Curate  Respectarea standardelor
naturale (apã,
(termenul Poluare/
energie
ºi
PIB). În mod
încãrcãturii totale de poluanþi  Managementul
materii prime).
evident, variabila
adecvat al procesului de producþie  Nevoia unor
Deºi nu existã
care poate fi cel
modificãri structurale ºi crearea unor stimulente
încã o definiþie
mai uºor influeneconomice legale  Schimbãri în gândirea ºi atitudinile
unanim agreatã
þatã pe termen
oamenilor  O strategie ºi o politicã de mediu  puncte
a producþiei
scurt în relaþia
curate, ca, de
anterioarã este
de plecare pentru integrarea aspectelor vizând mediul
altfel,
nici
intensitatea
într-o afacere Provocãri ºi oportunitãþi
p e n t r u
poluãrii generate
dezvoltarea
de producþie în
urmãtorii 20 de ani. Se estimeazã cã locuitor creºte, resursele necesare durabilã, existã un oarecare
populaþia planetei va creºte de la 5,3 pentru reducerea intensitãþii poluãrii consens, exprimat cu ocazia
miliarde la 7,2 miliarde de locuitori sporesc, iar creºterea populaþiei Seminarului internaþional pentru
(UNIDO, 1994). De asemenea, scade. Similar, pe mãsurã ce venitul promovarea producþiilor curate,
prognozele menþioneazã o creºtere pe locuitor creºte, se amplificã ºi organizat de Programul Naþiunilor
a PIB de la 2.900 la 4.100 USD pe cererea publicã pentru reducerea Unite pentru Mediu.
Producþia curatã reprezintã o
locuitor. În aceste condiþii, singura intensitãþii poluãrii.
alternativã pentru evitarea
Conceptul de producþie curatã abordare globalã a protecþiei
perturbãrii mediului este acea de a decurge din conceptele anterioare mediului, care cuprinde toate fazele

Prof. univ. dr. Ion A. POPESCU
Prof. univ. dr. Aurelian A. BONDREA
Lector univ. dr. Mãdãlina I. CONSTANTINESCU
In esenþã, un Sistem de
Management al Mediului (EMS)
reprezintã procesele ºi practicile
care îi permit organizaþiei sã ºi
reducã impactul asupra mediului
ºi sã sporeascã eficienþa
operaþionalã.
Producþiile curate  o cale
spre dezvoltarea industrialã
durabilã
Estimarea viitorului este
dificilã, în schimb este posibilã
elaborarea unui scenariu pentru
realizarea dezvoltãrii industriale
durabile. Un raport întocmit de
cãtre World Resources Institute
afirma urmãtoarele: Impactul
uman asupra mediului natural
depinde, în mod fundamental, de
interacþiunea existentã între
populaþie, creºterea economicã ºi
tehnologie. El poate fi pus în
evidenþã de urmãtoarea identitate:
3ROXDUH

3ROXDUH
3,%
u
u 3RSXODWLH
3,%
3RSXODWLH

reduce intensitatea poluãrii pe
termen scurt, prin intermediul
producþiilor curate, iar pe termen
lung, prin închiderea ciclurilor de
materiale ºi produse ºi trecerea la
resursele regenerabile de energie.
Interacþiunea dintre cele trei
variabile este mult mai complexã
decât apare în identitatea de mai sus.
Spre exemplu, pe mãsurã ce PIB/

procesului de producþie sau ale
ciclului de viaþã a produselor,
având obiectivul de a preveni ºi
minimiza riscurile pe termen lung
ºi scurt pentru oameni ºi mediu.
Termenul de producþie curatã
este foarte dificil de definit atât
din punct de vedere tehnic, cât ºi
funcþional, în special în ceea ce
priveºte curãþenia produselor.
Din acest motiv, termenul este
interpretat ca având o dublã
semnificaþie: un nou scop al
industriei, legat de calitatea
mediului; o nouã modalitate de
abordare pentru realizarea acestui
scop. Astfel, pentru procesele de
producþie, producþia curatã
include conservarea materiilor
prime ºi a energiei, eliminarea
materialelor toxice ºi reducerea
cantitãþii ºi toxicitãþii tuturor
emisiilor ºi deºeurilor, înainte ca
acestea sã pãrãseascã procesul de
producþie, iar pentru produse,
producþia curatã se axeazã pe
reducerea impactului asupra
mediului pe întregul ciclu de
viaþã al unui produs, de la
extragerea materiei prime pânã la
eliminarea finalã, printr-o
proiectare adecvatã a produsului.
(Continuare în pag. 4)

Menirea urbaniºtilor este sã ne redea piaþa publicã ºi strada
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
(Urmare din nr. 471)
În lunga lor existenþã, marile
oraºe au fost indisolubil legate de
locul geografic în care s-au clãdit.
Relieful a constituit întotdeauna,
pentru marile exemple ale
Urbanismului, fermentul care a dat
inspiraþie ºi consistenþã actului
creator din acest domeniu.
O altã temã esteticã majorã, cu
valoare de permanenþã în
urbanisticã, este aceea a pieþelor
publice ºi a strãzilor.

Marile oraºe rãmân în
memoria colectivã prin pieþe
publice ºi strãzi celebre. Sã ne
gândim, ce ar fi Parisul fãrã
pieþele ºi bulevardele sale vestite,
cântate de ºansonetiºti celebri
precum Edith Piaf ºi Yves
Montand, sau Roma fãrã celebrele
fântâni din pieþele publice, care
l-au inspirat pe Ottorino Respighi
sã compunã poemul simfonic
Fântânile Romei. ªi cine nu-ºi
aminteºte de felul inspirat în care
Napoleon Bonaparte a denumit

Piaþa San Marco:Cea mai
frumoasã salã de bal a Europei?
Pieþele publice sunt punctele
fixe, punctele nodale ale
convenienþei, marcate prin
arhitectura lor ; strãzile sunt direcþiile
prioritare, care asigurã legãturile în
ansamblul activitãþilor zilnice.
Pieþele publice ºi strãzile au
fost, de-a lungul istoriei, spaþiul
urban în care s-a dezvoltat simþul
solidaritãþii umane ce a dus la
crearea cetãþilor spirituale ale
Europei, ºi ele constituie, fãrã
îndoialã, expresia cea mai autenticã
a colectivitãþii.
(Continuare în pag. 5)
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 conf. univ. dr. Ion CORBU

Student: Din perspectivã istoricã, cum s-ar
putea caracteriza apariþia
ºi dezvoltarea pieþelor
emergente?
Profesor:
Pieþele

emergente apar ºi se dezvoltã în
contextul mai larg al dezvoltãrii
pieþei financiare internaþionale
care constituie o consecinþã a
necesitãþilor manifestate de
investitori ºi de cei care doresc
sã-ºi plaseze capitalul financiar.
Astfel, atingerea unui anumit
nivel de saturaþie a diferitelor zone
economice, precum ºi lipsa de
activitate a câºtigurilor obtenabile
pe anumite pieþe determinã
migrarea capitalurilor spre zone
care sunt sau pot deveni
interesante din punctul de vedere
al câºtigurilor care se obþin,
investind în aceste zone coroborat
cu minimizarea riscului de piaþã
asumat.
Pe de altã parte, þãrile
subdezvoltate, cele rãmase în
urmã, precum ºi cele ieºite de sub
dominaþia ideologiilor socialistcomuniste, în necesitatea lor de a
se dezvolta sunt interesate de
atragerea investiþiilor strãine de
portofoliu. Ca atare, la intersecþia
acestor douã mari tendinþe apar ºi
se dezvoltã noi pieþe de capital în
formare, cunoscute în literatura de
specialitate ca emergent market.
De fapt, nu existã o definiþie
unanim acceptatã a conceptului
emergent
market. Antoine
W.vanAGTMAEL
pare a fi utilizat
pentru prima datã
aceastã denumire
în 1981, când
lucra
pentru
Corporaþia
Financiarã
Internaþionalã
(CFI) din grupul
Bãncii Mondiale.
În contextul
noii
ordini
internaþionale ºi
al globalizãrii, asistãm în ultimele
decenii la o restructurare ºi
redimensionare a pieþei financiare
internaþionale
odatã
cu
reorganizarea
economiei

mondiale. Criza datoriei externe
din anii80 din America Latinã a
dus la o serie de reforme majore
în þãri ca Mexic, Brazilia, Chile,
Argentina etc. Valul revoluþionar
din 1989 a pus în evidenþã o
imensã nouã posibilã piaþã în
Europa Centralã ºi de Est ºi spaþiul
ex-sovietic, toate ca urmare a
schimbãrilor de regimuri politice
care au atras schimbãri majore ºi
în plan economic. Au urmat apoi
Africa ºi, în urma Rãzboiului din
Golf, Orientul Mijlociu. Irakul se
înscrie ºi el în acest trend ºi sunt
previzibile ºi alte zone. La acestea
se adaugã dinamica zonelor
asiatice în care, pe lângã tigrii, se
înscrie ºi el în acest trend ºi sunt
previzibile ºi alte zone. La acestea
se adaugã dinamica zonelor
asiatice în care, pe lângã tigrii
tradiþionali, au apãrut tigrii
tineri Malaysia, Indonezia,
Thailanda. Tot în zona asiaticã,
schimbãrile ºi dinamica economiei chineze fac din aceastã
piaþã una dintre cele mai atractive
pieþe pentru marii investitori de
capital. Astfel aceste zone au
descoperit sau unele dintre ele
printre care ºi România, au
redescoperit rolul ºi importanþa
pieþei de capital ºi burselor de
valori în funcþionarea economiei.
Chiar dacã într-o primã fazã multe
dintre aceste pieþe au fost zguduite
de mari scandaluri financiare,
încet, încet lucrurile se
reglementeazã, pieþele se aºeazã,
devin credibile ºi se dezvoltã. Pe

linia credibilizãrii acestor pieþe se
înscriu acþiunile de reglementare
ºi supraveghere, precum ºi
adoptarea unor standarde
riguroase de contabilitate ºi audit.
De altfel, astfel de scandaluri

financiare ºi crize economice au
zguduit ºi pieþe tradiþionale solide
ca de exemplu Italia, Statele
Unite, Olanda, Coreea de Sud,
Japonia etc.

Student: Puteþi sã vã
referiþi la câþiva factori cu
influenþã a acestui tip de
pieþe?
Profesor: O influenþã

determinantã asupra pieþelor de
capital în formare o au
tehnologiile informatice din ce în
ce mai puternice ºi mai ieftine care
au permis accelerarea fãrã
precedent a schimbãrilor în acest
domeniu. Într-un recent interviu,
G. Means afirma: Ciclul
schimbãrii s-a accelerat în ultimii
douãzeci de ani ºi aceasta
transformã regulile afacerilor. Pe
vremuri, schimbarea în sectorul de
afaceri la nivel global se mãsura
în perioade îndelungate  un
secol, 50 ani, 20 ani. Acum, aceste
perioade de transformare se
produc la fiecare doi sau trei ani,
modificând felul în care un
conducãtor de întreprindere
trebuie sã se gândeascã la
companie. De asemenea, se
schimbã ºi concepþia noastrã
despre modul în care funcþioneazã
instituþiile publice ºi firmele din
þara noastrã.
Esenþa paradigmei economice actuale dupã care se
dezvoltã pieþele în formare
presupune
privatizare,

democratizare,
reducerea
barierelor comerciale ºi dispariþia
pieþelor de capital integrate
vertical. Economia mondialã
actualã se caracterizeazã prin

flexibilitate,
inovaþie ºi
deschiderea pieþelor. Inclusiv
pieþele tradiþionalist-conservatoare (SUA, Marea Britanie) au
fost obligate de evoluþia
evenimentelor sã renunþe la
vechile cutume ºi reglementãri ºi
sã devinã pieþe deschise.
Cu atât mai mult se pune
problema deschiderii pieþelor
pentru þãrile ieºite de sub
dominaþia ideologiilor de tip
etatist-centralist. În acelaºi
interviu, G. Means menþiona:
Þãrile în curs de dezvoltare ºi în
tranziþie trebuie sã înþeleagã
faptul cã naþionalismul economic
nu le mai este de niciun folos.
Trebuie sã se renunþe la pieþele de
capital verticale în care capitalul
circula
ineficient
prin
întreprinderile locale care s-sar
putea sã nu fie competitive pe
piaþa mondialã. Trebuie sã se
elimine barierele din calea
extinderii tehnologiei de reþea, sã
se accelereze realizarea reþelelor
ºi sã se privatizeze sistemele de
comunicaþie. Aceste naþiuni
trebuie, de asemenea, sã ia mãsuri
pentru ca investitorii sã-ºi poatã

superior de la 2936 US$ la 9075
US$, ºi venit înalt mai mare de
9076 US$.
Aceastã clasificare se face
utilizând metoda Atlas. De
asemenea, mai utilizeazã ºi alte
grupe analitice bazate pe zone
geografice, Europa ºi Asia
Centralã, Asia
de Est ºi
Pacificul,
America Latinã
ºi Caraibele,
Asia de Sud,
Africa SubSaharianã ºi de
asemenea
clasificãri
bazate
pe
nivelul datoriei
externe.
Privite prin
prisma venitului
naþional brut
(VNB) pe cap
de locuitor, în
perioada 2000capitalizãrii bursiere existã o 2004 situaþia economiilor
diferenþã netã între piaþa Coreei naþionale ale celor douã þãri
de Sud ºi piaþa Columbiei.
analizate, respectiv Coreea de Sud
ºi Columbia, se remarcã valoarea
dezvoltate, pieþe de frontierã, pieþe
regionale, pieþe emergente etc.
Pe de altã parte, conceptul de
pieþe emergente, în accepþiunea
unor instituþii care le
monitorizeazã, se referã la situaþii
de o mare diversitate. De
exemplu, privite prin prisma

Pieþele emergente
ºi mondializarea
repatria profiturile. În sfârºit, ele
trebuie sã se asigure cã
întreprinderile lor au conduceri
care sã fie în mãsurã sã accelereze
efectele transformaþionale ale
tehnologiei de reþea  ºi
posibilitãþile enorme pe care le
oferã aceasta  astfel încât aceste
naþiuni sã devinã mari
învingãtoare.
Dacã þãrile în curs de
dezvoltare ºi în tranziþie nu
introduc aceste schimbãri, îºi fac
singure rãu, opunându-se
tendinþelor irezistibile existente în
prezent în economia mondialã.
Leneºii vor rãmâne pur ºi simplu
în urmã.
Cum subliniam, o definiþie
unanim acceptabilã ºi riguroasã a
pieþelor emergente este dificil de
formulat, datoritã complexitãþii ºi
varietãþii acestor pieþe. Un
asemenea demers ar trebui sã facã
posibilã distincþia neechivocã
între conceptele de pieþe

În timp ce prima are cea mai
mare capitalizare bursierã, cea de-a
doua are capitalizarea cea mai micã.
Astfel, piaþa Coreei ar putea fi
inclusã în categoria pieþelor
dezvoltate, ca o piaþã dezvoltatã
având capitalizarea bursierã cea
mai micã, iar piaþa Columbiei ar
putea intra în categoria pieþelor de
frontierã.

Student: Cum se
configureazã o clasificare a
economiilor acestor þãri din
categoria
pieþelor
emergente?
Profesor: Pe baza analizei

situaþiei venitului naþional brut pe
cap de locuitor Banca Mondialã
distinge urmãtoarele clase de
economii: economii cu venit mic,
pânã la 735 US$, economii cu
venit mediu subdivizat în venit
mediu inferior de la 736 US$ la
2935 US$ ºi venit mediu superior
de la 2936 US$, ºi venit mediu

Aceasta
demonstreazã
relativitatea clasificãrii bazate pe
un singur criteriu.
În momentul de faþã, când se
vorbeºte de pieþe emergente ne
gândim aproape automat la þãri
precum India, China, Mexic,
Brazilia, Chile, Argentina etc. Însã
acestea nu reprezintã decât o micã
parte din numãrul pieþelor
emergente. Pe de altã parte, în
categoria pieþelor emergente sunt
cuprinse pieþe bursiere nou create,
pieþe bursiere vechi însã aflate în
economii ale unor þãri în curs de
dezvoltare, pieþe de capital
reînfiinþate etc. Existã deci o mare
diversitate de situaþii ºi o dispersie
însemnatã
a
mãrimii,
performanþelor ºi atractivitãþii
acestor pieþe.

Student: Se pot defini
criteriile dupã care se
stabileºte dacã o piaþã este
emergentã sau nu?
Profesor: Într-o primã

abordare, pieþe emergente ar putea
fi considerate economiile acelor
þãri situate între economiile þãrilor
dezvoltate ºi economiile þãrilor în
curs de dezvoltare.
Dupã opinia directorului de
portofoliu al Carmignac
Gestion d-na Wen ZhangtGoldberg Ne gãsim astãzi într-o
situaþie suprarealistã în care se
vorbeºte de foarte apropiate de
acela al þãrilor europene ca
Franþa sau Germania. Totodatã,
caracteristica þãrilor emergente
este capacitatea lor de a genera
o creºtere economicã superioarã
în þãrile dezvoltate ºi voinþa lor de
a se integra în economia
internaþionalã. Aceste þãri sunt
într-o fazã de tranziþie: ele nu mai
sunt þãri subdezvoltate.

al multor pieþe emergente îl
constituie lipsa bursei sau a unei
veritabile pieþe a capitalului.
Cu un joc de cuvinte se mai
spune despre o þarã emergentã cã
este prea sãracã pentru a fi
bogatã ºi prea bogatã pentru a
fi sãracã.
Oricum, dezvoltarea unei þãri
cu economie de piaþã are o
influenþã beneficã asupra
dezvoltãrii pieþei de capital. de
altfel, douã caracteristici de bazã
se impun pentru aceste pieþe:
creºtere economicã, ºi
liberalizare a economiei.
Se afirmã cã piaþa de capital
urmeazã dezvoltarea economicã
însã cu o anumitã întârziere care
în dinamicã are tendinþa sã se
micºoreze. Exemplul devenit
clasic este Japonia, unde piaþa
bursierã a reuºit sã reflecte
succesele industriilor japoneze cu
o întârziere de circa 20 de ani.
Uneori pieþele emergente de
capital sunt definite prin opoziþie
cu ceea ce ele nu sunt. Iatã o astfel
de definiþie:
Pieþele din întreaga lume
sunt în formare, exceptând câteva
economii care sunt foarte bogate,
productive ºi avansate.
Alte definiþii ale pieþelor
emergente:
Pieþe cu creºtere rapidã, cu
un anumit nivel de stabilitate
politicã, pieþe bursiere în noi þãri
industrializate, Pieþele bursiere
în formare pot fi întâlnite în
economii în dezvoltare din
întreaga lume. (...). Mai mult,
tinere pieþe bursiere în Rusia ºi
Europa de Est sperã sã-ºi
continue dezvoltarea ºi sã atingã
statutul de pieþe bursiere în
formare, orice piaþã localizatã
într-o economie aflatã în
dezvoltare, pieþe pe care a fost
demarat un proces de
modernizare, pieþe în creºtere ºi
deci interesante pentru investitorii
strãini, în contrast cu pieþe care
sunt mici ºi dau puþine semne de
schimbare.
Se mai dau definiþii bazate pe
caracteristicile comune ºi
performanþele apropiate ale unor
economii, pe nivelul de acces la
piaþa internaþionalã de capital,
(facil-dificil) etc.

Profesor: Din cele expuse
se poate constata faptul cã pieþele
emergente nu constituie un grup
omogen ºi de aceea este greu de
dat o definiþie satisfãcãtoare ºi
acceptabilã pentru toatã lumea.
Cercetãtorii ºi alþi specialiºti
în domeniul pieþelor de capital au
încercat ºi încearcã sã lãmureascã
acest aspect însã dinamica
domeniului ºi complexitatea lui
fac deosebit de dificil acest
demers.
Orice analizã pertinentã în
domeniu trebuie sã þinã seama de
urmãtoarele aspecte enunþate
neexhaustiv:
- mãrimea economiei
- nivelul venitului naþional
brut pe cap de locuitor
- mãrimea pieþei bursiere
respectiv capitalizarea bursierã
- lichiditatea pieþei
- prezenþa activã a investitorilor locali
- prezenþa investitorilor strãini
- cadrul legislativ
- sistemele de comunicaþii
- accesul la informaþii
- moneda naþionalã, cursul ºi
stabilitatea acesteia
- nivelul corupþiei
- politica valutarã
Dacã aceste tipuri de analize
multicriteriale sunt fãcute de
specialiºti pe baze metodologice
apropiate, se poate ajunge cam la
aceleaºi grupe de pieþe emergente.
De remarcat cã acest corpus de
pieþe emergente se aflã într-o
permanentã
modificare
clasificãrile lor fiind de regulã
actualizate anual.
Mai cunoscute sunt analizele
fãcute de Banca Mondial, CFI,
Standard/Poors,
MSCI,
COFACE ºi altele.
Existã pieþe emergente
recunoscute la nivelul anului
2005, precum ºi câteva dintre
zonele geografice recomandate ca
fãcând parte dintre cele mai
atractive pieþe în formare, pentru
investiþii de portofoliu.
În încheiere, propunem o
definiþie a pieþei emergente, fãrã
pretenþia cã ar fi soluþionatã
denominarea riguroasã a acestui
domeniu. O piaþã emergentã poate
fi definitã ca o piaþã deschisã,
situatã într-o economie de piaþã
dintr-o þarã aflatã în proces de
dezvoltare ºi modernizare, în care
investitorii pot realiza tranzacþii
mai eficiente, însã, cu risc asumat
mai mare decât pe pieþele
dezvoltate.

cât ºi valahe. Rãspunzând,
printr-o notã, Romertze dãdea
asigurãri, în octombrie, cã
guvernul meu este animat de
cele mai bune intenþii privind
aceastã þarã ºi poporul
american ºtie cum sã o
aprecieze.
La 10 noiembrie 1859,
Henry T. Romertze ºi-a
prezentat scrisorile de
acreditare
domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, la
Floreºti.
Cu acest prilej, Al. I. Cuza
a
exprimat
dorinþa
Principatelor Unite de a
întreþine relaþii prieteneºti
cu poporul american ºi de a
încheia un tratat comercial de
comerþ ºi navigaþie, înaintând
un proiect în acest sens, dar
ºi un tratat de asistenþã
militarã din partea Statelor
Unite.
Opoziþia
Porþii
ºi
disensiunile dintre celelalte
puteri protectoare ale Principatelor Unite au fãcut ca
proiectul sã eºueze.

ridicatã a venitului naþional brut
pe cap de locuitor în Coreea de
Sud, în raport cu valoarea
venitului naþional brut pe cap de
locuitor de-a lungul întregii
perioade analizate. De 4,77 ori
mai mare în 2000 ºi de 6,99 ori
mai mare în 2004. În timp ce
dinamica venitului naþional brut
în Coreea a fost într-o permanentã
creºtere la sfârºitul perioadei
înregistrându-se o creºtere de
42,79% Columbia a înregistrat la
sfârºitul perioadei de o scãdere
2,43%. Privite prin prisma
criteriilor de clasificare ale Bãncii
Mondiale pe baza acestui unic
indicator se poate trage concluzia
cã economia Coreei se aflã în
grupa þãrilor cu venit înalt în timp
ce economia Columbiei se aflã în
grupa þãrilor cu venit mediu
inferior. Din punctul de vedere al
pieþelor de capital în formare
amândouã þãrile se înscriu în
categoria pieþelor emergente.

deºi nu au rigoare academicã,
surprind esenþa formalã a pieþelor
sau
comportamentalã
a
investitorilor pe aceste pieþe.
De exemplu: O þarã
emergentã este o þarã care
figureazã într-o listã de þãri
emergente, subliniind faptul cã
unele þãri, de exemplu Coreea sau
Grecia nu ar trebui sã facã parte
dintr-o astfel de listã. Grecia chiar
se plânge oficial cã figureazã pe
o astfel de listã. O altã definiþie
spune cã o þarã emergentã este o
þarã în care investitorii vin cu mers
de broascã þestoasã ºi pleacã în
fugã de iepure. Un punct comun

Student: În concluzie,
ce ar trebui sã reþinem din
abordarea unei asemenea
teme de mare actualitate
privind pieþele emergente cu
avantajele ºi riscurile lor?

a fost corect informatã, prin
intermediul presei, cu privire la
situaþia românilor ºi cu lupta lor
pentru libertate ºi unitate
naþionalã.
La data de 29 ianuarie 1850,
s-a deschis la Galaþi primul
oficiu consular cu rang de
viceconsulat al S.U.A. pe
teritoriul românesc. Deschiderea acestei reprezentanþe
diplomatice confirma interesul
Statelor Unite pentru zona de la
gurile Dunãrii, mai ales din
perspectivã comercialã.
Diplomaþii
americani
acreditaþi pe lângã Înalta Poartã
au informat cu exactitate despre
situaþia din spaþiul românesc,
exprimând o atitudine favorabilã
faþã de aspiraþiile poporului
român. Astfel, Caroll Spence,
ministru S.U.A. pe lângã Poartã
în perioada 1854-1857, a
devenit un sprijinitor al cauzei
unirii românilor. Din dorinþa de
a cunoaºte la faþa locului
realitãþile româneºti, Caroll
Spence a efectuat o vizitã în
Principate în mai-iunie 1857.
Prima vizitã a unui diplomat
american în funcþiune pe

teritoriul Principatelor române a
fost semnalatã/comentatã
favorabil de presa strãinã ºi
româneascã.
În
cadrul
rapoartelor trimise Departamentului de Stat, el a informat
în mod competent ºi corect
despre evenimentele din Þãrile
Române, apreciind cã Unirea nu
se va putea înfãptui uºor din
cauza jocului de interese ale
marilor puteri europene, dar cã
sprijinirea Unirii era un act de
justiþie. În mod concret, ralierea
diplomatului american la cauza
Unirii s-a soldat, la cererea
românilor aflaþi în exil la
Constantinopol, cu intervenþia
fãcutã pe lângã autoritãþile
otomane în favoarea repatrierii lor.
Urmare a interesului crescut
pentru zona Principatelor, la 30
martie 1858, James Buchanan,
preºedintele Statelor Unite ale
Americii, a numit, la Galaþi,
primul consul american în
persoana lui Henry T. Romertze,
cetãþean american de origine
românã. Aceastã numire poate
fi consideratã data oficialã a
stabilirii relaþiilor consulare
româno-americane.

Henry T. Romertze a
obþinut acreditarea în aprilie
1859 în calitate de consul
reprezentând S.U.A. în ambele
Principate române, care
deveniserã, însã, din ianuarie
1859, Principatele Unite ale
Þãrii Româneºti ºi Moldovei.
Ca urmare, diplomatul
american a întâmpinat unele
greutãþi la instalare, întrucât
documentele de acreditare erau
eliberate de Constantinopol.
Dupã o serie de tratative cu
guvernanþii români, la
1 septembrie 1859, i s-a
comunicat, de cãtre Ministerul
Afacerilor
Strãine,
cã
Alexandru Ioan Cuza, fãrã a
lua în considerare documentele
emanate de cancelaria
sultanului, întrucât nu erau
compatibile cu drepturile
Principatelor Unite, þinând
seama de deferenþa pentru
guvernul dumneavoastrã ºi
dorind a înlesni raporturile
comerciale între Statele Unite
ale Americii ºi principatele
noastre, a dat ordin sã fiþi
recunoscut de autoritãþile
competente atât moldovene,

Student: Mai existã ºi
alte definiþii ale acestor
pieþe emergente?
Profesor: Alte definiþii,
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Student: Care au fost
cauzele generale ale
revoluþiei europene de la
1848/1849 ?
Profesor: Revoluþia

europeanã paºoptistã a fost cel
mai important eveniment unitar
în perioada cuprinsã între
Congresul de la Viena ºi Primul
Rãzboi Mondial. Evenimentele,
care au avut loc în ceea ce mai
este cunoscut în istorie ºi sub
numele
de
primãvara
popoarelor, au fost, în general,
înþelese ca un proces european,
chiar dacã au persistat diferenþe
naþionale. Revoluþiile, care au
avut loc la scarã continentalã, au
fost expresia ciocnirii dintre
forþele revoluþionare ºi cele
conservatoare ºi au avut, aºadar,
atât o dimensiune socialã, cât ºi
una naþionalã.
Din perspectivã cronologicã, evenimentele revoluþionare au fost anunþate de
evenimentele din Elveþia, de la
sfârºitul anului 1847, ºi de cele
din Italia, de la începutul anului
1848. Dar, ca ºi în 1789 ºi 1830,
epicentrul revoluþiei conti-

nentale s-a situat ºi de aceastã
datã în Franþa, dupã care s-a
rãspândit rapid în Germania,
Imperiul habsburgic, Spania,
Irlanda, Polonia ºi Principatele
române. Revoluþia a fost
combãtutã în Anglia ºi Rusia.
Sfârºitul revoluþiei a fost marcat
de
capitularea
armatei
revoluþionare maghiare, la 23
iulie, ºi a Republicii veneþiene,
la 28 august 1849.
Romantismul a oferit cadrul
cultural în interiorul cãruia s-au
dezvoltat ideile naþionaliste ºi
doctrinele liberale ºi socialiste,
care s-au împletit în cristalizarea
programelor revoluþionare, care
au exprimat cerinþele revoluþionarilor de la 1848. Ideile
revoluþionare au cunoscut o
rãspândire mult mai rapidã ca în
alte perioade revoluþionare
anterioare, datoritã dezvoltãrii
comunicaþiilor, în special a
telegrafului ºi a cãilor ferate.
La începutul anului 1848,
puþini oameni doreau sau se
aºteptau la izbucnirea unei
revoluþii. Incapacitatea guvernelor de a menþine ordinea a
uºurat mobilizarea politicã a

(Urmare din pag.1)

De la triburile germanice (gepizii) unii specialiºti
considerã cã moºtenim numele Aldea, însã ascendenþa
acestuia se pare cã este slavã, datã fiind prezenþa aceluiaºi
radical în nume de persoanã compuse de tipul Aldomir
sau bulg. Aldija.
Slavii au transmis onomasticii româneºti nume
bitematice precum: Bratomir, Dobromir, Dragomir,
Radomir, Vladimir; Bratoslav, Dobroslav, Dragoslav,
Radoslav, Vladislav. Cele douã elemente de compunere îºi
pot schimba poziþia: Slavomir ºi Miroslav, de exemplu, iar
semnificaþia lor este transparentã, fiind alcãtuite din
cuvinte comune: brat frate, dobrã bun, drag drag,
scump, mir pace, lume, rad bucuros, vesel, vlad
stãpânire, slava glorie. În românã, acestea au rãmas
în varianta simplã, articulatã sau nearticulatã: Brat(u),
Drag(u), Rad(u), Vlad(u). Nume religioase slave sunt
puþine: Bogdan darul lui Dumnezeu, Bogoslov cuvântul
lui Dumnezeu, Nedelea duminicã, care traduc de fapt
formele greceºti corespondente: Theodoros, Theologos,
Kiriakos.
Din punctul de vedere al semnificaþiei lor originare,
numele sunt împãrþite în douã mari categorii: nume de
inspiraþie profanã ºi nume de inspiraþie religioasã. Cele
de inspiraþie profanã sunt exponentele celei mai vechi
maniere de desemnare personalã, întâlnite în toate limbile
ºi în toate epocile. Asemenea nume provin din cuvinte ale
limbii comune care descriu persoana sau o împrejurare
legatã de naºterea sau de viaþa acesteia. Semnificaþia
iniþialã a numelor s-ar putea referi la o particularitate
moralã sau fizicã, la calitãþi sau defecte, într-un cuvânt,
sunt preluate din vocabular tot mai multe nume comune
din câmpuri semantice diferite, cum ar fi: Alba sau Bianca,
Draga, Clara, al cãror etimon este transparent,
corespunzând adjectivelor alb, respectiv bianco,
drag, clar, dar avem ºi prenume cu etimoane mai puþin
transparente pentru un nespecialist. De exemplu, Caliope,
în greaca veche protectoarea poeziei epice ºi a elocinþei,
este un nume compus din kalós frumos, bun ºi óps, opós

forþelor revoluþionare. Aceastã
mobilizare s-a transformat în
revoluþii sub impactul unor
incidente particulare.
Criza economicã a fost
generatã de recoltele slabe de
cereale ºi de cartofi din perioada
1845-1847, la care s-au adãugat
o serie de acþiuni speculative,
care au condus la o escaladarea
preþurilor alimentelor, în unele
zone, cu pânã la 50% la cereale
ºi cu pânã la 100% la cartofi.
Aceste creºteri de preþuri au dus
la o creºtere accentuatã a
costurilor vieþii, pentru grupurile
sociale sãrace de la oraºe ºi sate,
care deja se aflau la limita
sãrãciei. Impactul crizei a variat
de la þarã la þarã. Marea Britanie,
Rusia ºi Polonia nu au fost atât
de grav afectate, aºa cum au fost
Irlanda, Flandra, Silesia ºi
Galicia. Creºterea preþurilor
alimentelor a generat, ca urmare
a scãderii puterii de cumpãrare,
o scãdere a cererii de alte bunuri
de consum, ceea ce a transferat
criza în industrie. Ca urmare, a
avut loc o creºtere spectaculoasã
a ºomajului, iar migraþia
ºomerilor înapoi spre zonele

rurale a dus la o creºtere
suplimentarã a presiunilor
existente deja acolo. Aceste
fenomene au generat ºi o crizã
de lichiditãþi pe piaþa financiarã, acompaniatã de o
contracþie a creditului, ca urmare
a sumelor uriaºe plãtite pentru
importul de cereale ºi de
creºterea dobânzilor.
Criza
economicã
a
determinat deteriorarea condiþiilor sociale, prin creºterea ratei
mortalitãþii, a criminalitãþii, a
vagabondajului ºi a prostituþiei.
Aceste prime simptome au fost
urmate de multiplicarea
revoltelor generate de foamete
ºi de taxele în creºtere. Dar astfel
de miºcãri sociale nu puteau
genera prin ele însele o
revoluþie, cu excepþia situaþiei în
care ar fi fost politizate. Aceastã
exploatare politicã a situaþiei
create la începutul anului 1848,
când pãrea cã situaþia se îndrepta
spre un proces de îmbunãtãþire,
dacã ar fi fost luate mãsuri
adecvate de cãtre guverne, a
fost preluatã de cãtre burghezie.
Clasele de mijloc s-au implicat,
urmãrind în primul rând

propriile interese, dar ºi, într-un
plan mai general, datoritã
faptului cã guvernele pãreau cã
au pierdut controlul asupra
mecanismelor puterii.
Obiectivele principale ale
burgheziei care a condus
Revoluþia de la 1848 au fost:
modernizarea sistemului instituþional, eliminarea guvernelor
arbitrare, instaurarea unei
forme de regim constituþional
ºi garantarea libertãþilor
individuale ºi a domniei legii.
Toate
acestea
s-au
manifestat, într-o formulã sau
alta, peste tot unde Revoluþia de
la 1848 a avut loc în Europa.

Student: Care este
semnificaþia anului 1859
pentru istoria relaþiilor
dintre România ºi S.U.A. ?
Profesor:Coincidenþa istoricã

face ca anul 1859, fixat în conºtiinþa
poporului român ca anul realizãrii
unirii Principatelor române, sã aibã
o importanþã semnificativã ºi în
evoluþia relaþiilor diplomatice
româno-americane.
Încã din timpul revoluþiei de
la 1848, opinia publicã americanã

Nume de persoanã. Origine ºi semnificaþie
voce, glas; Melania, provenit din tema melan- negru;
Cecilia, patroana muzicii ºi a muzicienilor, ar fi, dupã
unii cercetãtori, un derivat de la adjectivul latinesc caecus
orb; Claudiu este apropiat de ajectivul claudus ºchiop;
Valeriu este pus în legãturã cu verbul valere a fi sãnãtos;
Andrei, nume frecvent ºi de veche tradiþie la români,
explicat prin adjectivul andreios curajos, bãrbãtesc, la
fel Arsenie, reproduce numele personal grecesc Arsénios,
redat în latinã prin Arsenius, ºi are la bazã adjectivul
arsénios, dintr-un mai vechi arsenikós bãrbãtesc, viril.
De menþionat cã nu are nicio legãturã cu grecescul
arsenikón arsenic, sulfurã naturalã de arseniu, care vine
de fapt din arabã (al-zernikh); Andronic, reproduce numele
grecesc Andrónikos, compus din anér gen. andrós bãrbat
ºi nike victorie; Dalila provine din adjectivul ebraic
delila plãpând, delicat, Agata, reproduce gr. Agathé, care
corespunde formei feminine a adjectivului agathós,
agathé, agathón bun; Aglaia corespunde unui adjectiv
cu sensul strãlucitor, minunat, în neogreacã agláïsma
înseamnã podoabã, ornament; Sofia este identic cu
substantivul gr. care înseamnã înþelepciune, apropiat de
numele Sofronie, rar folosit în zilele noastre, care
reproduce numele grecesc Sophrónios, provenit la rându-i
din adjectivul sóphron înþelept, cu mintea sãnãtoasã;
Aspasia, nume mai puþin întâlnit astãzi ºi cu o frecvenþã
mai mare în Bucovina, corespunde adjec-tivului aspásios,
aspasia plãcut(ã), dorit(ã); Berta provine dintr-un vechi
nume germanic omonim, format de la adjectivul berth
strãlucitor, glorios; Ilarie este pus în legãturã cu numele
grecesc Hilários, provenit din adjectivul hilarós vesel,
plãcut. Nume precum: Felix, Felicia, Beatrice, Gioconda,
au semnificaþie transparentã în toate limbile romanice.
Mândra este cu siguranþã o creaþie româneascã pe baza
adjectivului/substantivului mândrã, fiind semnalat în
documente începând cu secolul al XVI-lea. Este prezent
ºi în toponimia româneascã.

Alte nume au legãturã cu rangul sau poziþia socialã.
Amintim câteva: Despina, nume strâns legat de
substantivul despot, care, în greaca veche (despotes),
însemna iniþial stãpân al casei ºi abia mai târziu a
început sã desemneze pe conducãtorul cu puteri nelimitate.
De la despotes + sufixul -nia s-a format despotnia, devenit
despoina stãpânã, doamnã, pronunþat în greaca modernã
déspina ºi este folosit mai ales pentru soþia ºi fiica unui
despot; Eugen, cu semnificaþia de nobil, de neam bun,
provine în românã din adjectivul eugenés ºi substantivul
eugenia, la rândul lor compuse din elementele eu- bine,
frumos, armonios ºi gen a zãmisli, a naºte, a produce;
Adela (Adelaida), nume de origine germanicã, provenind
de la elementul germanic adal- nobil, adeln a
înnobila; Marta, corespunde numelui din aramaicã Márta
ºi provine de la substantivul feminin martâ stãpânã,
doamnã; ªerban, foarte vechi la români, considerat
creaþie româneascã de la substantivul ºerb þãran legat de
pãmânt, sclav, rob, etimologie cel puþin curioasã,
deoarece la noi acest nume era purtat mai ales de persoane
de rang înalt.
Numele mai pot semnifica ºi ordinea naºterii copiilor
într-o familie, momentul naºterii sau sentimentele
pãrinþilor faþã de nou-nãscut. Un nume precum Maxim
are semnificaþia clarã la noi de cel mai mare, provenit
din lat. Maximus. Aproximativ aceeaºi semnificaþie o are
slavul Pârvu primul; Octavian, Octaviana, Octavia,
nume personale identice la romani cu numeralul octo
opt; la fel Septimiu, Septimia, formate pe baza
numeralului ordinal septimus al ºaptelea; Paul, Paula
cu semnificaþie transparentã datoritã corespondenþei cu
adj. paul(l)us mic. Forma Paul din românã se explicã
la noi prin influenþã catolicã, iar Pavel, forma
calendaristicã, prin filierã greco-slavã. Dominic, Domnica
sau corespondentul lor grecesc Kiriac nãscut duminica,
din lat. dies dominicus sau dominica, respectiv kyriakos
ziua Domnului; Venera, prenume feminin modern, vine
din lat. dies Veneris ºi are corespondent în greacã numele

Paraschiva, provenit din subst. paraskeué vineri;
Natalia, nume legat de Crãciun, Pascal nãscut de Paºti,
Teofana, nume legat de Boboteazã, din gr. theopháneia
apariþia sau manifestarea divinitãþii; Iulia, Iulian,
Augustina, Augustin sunt nume legate de lunile respective;
Lucian este cel nãscut pe luminã (lux luminã) etc.
Bucur, Bucura este pus în legãturã cu bucurie, a (se)
bucura, bucuros, cu toate cã tema româneascã bucur, de
origine traco-dacicã, are sensul frumos (v. ºi albanezul
bucurë).
Numele mai pot semnifica originea etnicã sau localã:
Adrian, Adriana înseamnã cel de la Hadria, provenit de
la toponimul omonim din Italia anticã; Arcadie reproduce
numele de persoanã grecesc Arkádios arcadian, cel din
Arcadia; Anatol reproduce numele de persoanã grecesc
Anatólios, derivat din adj. anatolé rãsãrit, orient (aceeaºi
semnificaþie o are ºi toponimul Anatolia); Damaskin este
cel din Damasc (în ebraicã are sensul localitate bine
udatã de ape). De aici avem ºi numele de familie Mischie.
Delia locuitoare din Delos; Lidia, atestat la Sofocle,
locuitoare din Lydia (stat sclavagist din vestul Asiei
Mici); Magdalena înseamnã din Magdala (sat de pescari
din Galileea); Sabina reproduce pe cale cultã lat. Sabina,
provenit de la substantivul /adjectivul sabinus, prin care sunt
desemnaþi locuitorii regiunii Sabina din Italia centralã (astãzi
o parte din Lazio); Sidonia este un nume interpretat diferit
de cãtre specialiºti. O primã ipotezã este aceea de la
substantivul sidon pânzã, cearºaf (în amintirea pânzei cu
care a fost înfãºurat Iisus pentru a fi înmormântat). Mai
plauzibilã este originea numelui de la un supranume care
indicã provenienþa localã a purtãtorului, cel din Sidon
(veche cetate fenicianã din sec. al II-lea î. H.).
Regnul vegetal, animal sau mineral constituie surse
importante pentru onomasticã, mai ales pentru cea
femininã. Brânduºa, Dalia (Gherghina), Dafina, Floarea,
Florica, Florin, Florina, Laura, Lãcrãmioara, Olivia,
Violeta, Viorica sunt doar câteva nume feminine provenite
din aºa-numita zonã a botanicii, care au un etimon clar.

Tot aici includem ºi numele Suzana, nume ebraic, refãcut
de greci din shushan crin. Margareta este un caz mai
interesat. În primul rând nu este o creaþie româneascã. În
inscripþiile creºtine din primele secole ale erei noastre
apare forma Margarita, care corespunde latinescului
margarita perlã, iar ca sens secundar margaretã,
împrumutat din grec. margarites, cu aceleaºi sensuri de
mai sus: 1. perlã, 2. margaretã. Cuvintele româneºti
mãrgãrit, mãrgãritar perlã, pietriº mãrunt, vâsc,
lãcrãmioarã provin din neogreacã.
Prenume care provin din zoonime sunt destul de
puþine: Corvin (folosit rar ca prenume) este corespondentul
cogno-menului roman Corvinus, provenit de la apelativul
corvus corb; Leontin, Leontina ºi Leonid, Leonida din
gr. leon, leontos leu, ca ºi Leonard, la origine un compus
din cuvintele germanice leo, lewo, lyon leu ºi germ. hart,
engl. hard tare, puternic.
ªi din regnul mineral avem câteva antroponime:
Coralia, care provine din substantivul coral mãrgean;
Smaranda are la bazã substantivul grecesc smáragdos
smarald; Zamfir, Zamfira sunt nume româneºti vechi
care au circulat sub diferite forme: Safir(a), Samfir(a),
Zanhir(a). Numele corespunde substantivului samfir sau
zamfir, forme mai vechi pentru safir.
Dintre numele care se referã la diferite îndeletniciri, îl
amintim deocamdatã pe Gheorghe, unul dintre cele mai
rãspândite ºi mai frecvente prenume masculine, nu numai
la români, ci ºi la alte popoare. Din inventarul numelor de
persoane din România, fãcut de profesorul Gheorghe
Bolocan, aflãm cã frecvenþa numelui Gheorghe este de
662.265, situându-se pe locul I, înaintea lui Ion/Ioan. Ca
multe alte prenume folosite astãzi, Gheorghe îºi are
originea în Grecia. Numele este legat de gr. georgós
lucrãtor al pãmântului, agricultor, þãran (gé pãmânt,
érgon muncã). De aici avem georgic referitor la muncile
câmpului ºi numele poemului lui Virgiliu Georgicele.
Georgiós a devenit sinonim cu lat. Agricola ºi rom. Þãranu.
Despre numele de inspiraþie religioasã, într-un alt
numãr.
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Un om rar: Alexandru Rosetti sau farmecul zâmbetului
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
Profesorul Alexandru
Rosetti, savantul ºi ctitorul de
culturã, a fost o emblemã a
Universitãþii din Bucureºti, un
om rar ca formator de ºcoalã,
ca decan ºi rector al înaltului
lãcaº de ºtiinþã ºi culturã, un
cercetãtor cu enorm de multe
relaþii internaþionale.
Era cunoscut ºi stimat în
foarte multe Universitãþi
europene. Mi-am dat seama,
odatã în plus, când, plecând
lector la Toulouse, m-am dus cu
niºte frumoase scrisori de
recomandare câtre unii
profesori vestiþi de acolo,
semnate de Al. Graur, Boris
Cazacu, cât de mult a contat
scrisorile lui Alexandru Rosetti.
Pe unde a trecut, a lãsat cu
farmecul zâmbetului sãu
amintiri durabile ºi frumoase...
Nu i-am fost student
nemijlocit, dar mã cunoºtea din
anii mei de studenþie, din
Consiliul Profesoral al
Facultãþii ºi din Senatul
Universitãþii, unde eram din
partea cadrelor tinere, ºi mi-a
arãtat tot timpul prietenie.
Dupã absolvire, în cei opt ani
în care am fost vicepreºedinte la
Consiliul Culturii, rãspunzând,
printre altele, de activitatea
editorialã, sfaturile acestui
strãlucit editor de la Editura
Fundaþiilor Regale, mi-au fost de
un real ajutor. Sfaturile lui erau
fireºti, omeneºti, n-aveau nimic
arogant, plicticos, obositor ºi
umilitor în ele.
ªtia sã ajute ºi sã solicite
ajutor pentru el ºi pentru alþii,
în chipul cel mai firesc, fie prin
scrisori succinte, demne, la
obiect, fie prin prezenþa lui

fizicã la mine la cabinet, unde
nu stãtea mai mult de 10
minute.
 Dragã Bãlane, ajutã-l pe
Negoiþescu, e bãiat bun. Ajutã-l
pe Liviu Cãlin, colegul tãu,
apãrã-l de lichele.

Când la adâncã senectute se
afla permanent într-o jenã
financiarã, l-am sprijinit sã-ºi
publice ºi sã-ºi republice de
câteva ori unele lucrãri, uºor
vandabile, ca sã câºtige banii
necesari...
Spre deosebire de mulþi
alþii, de la el scrisorile de
mulþumire nu întârziau. Tot
demne, succinte, pe niºte cãrþi
de vizitã. Când solicitarea lui
era mai complicatã, îmi scria pe
coli de hârtie.
Dacã cineva ar scrie o carte
cu un titlu uºor plutarchian ºi
ar urmãri vieþile paralele ale
oamenilor
iluºtri
din

istoriografia ºi filologia
româneascã, atunci neîndoios,
alãturi de Dimitrie Cantemir, de
corifeii ªcolii Ardelene, de Titu
Maiorescu, de Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Timotei
Cipariu, Nicolae Iorga, Ovid
Densuºianu, Sextil Puºcariu ºi
alþi câþiva, ar trebui sã stea ºi
numele profesorului, savantului
ºi
scriitorului
Alexandru Rosetti,
pe care G. Cãlinescu
îl defineºte, în
corespondenþa
purtatã de el, om
rar, om minunat,
om de zahãr,
încântãtor,
declarându-i:
secolul al XVI-lea
îþi aparþine, cu
gândul, fireºte, la
acea
superbã
Istoria
limbii
române pe care o
socoteºte o operã
monumentalã.
Alexandru
Rosetti s-a nãscut
în Bucureºti, la 20
octombrie 1895, în
familia
voievodalã
a
Rosettiºtilor, ca fiu al lui Petre
Rosetti ºi al Zoei C. Cornescu.
Studiile liceale le-a urmat
la Bucureºti; bacalaureatul l-a
luat, în 1914, la Liceul
Gheorghe Lazãr, iar licenþa la
Facultatea de Litere ºi Filosofie
beneficiind, susþinut ºi publicat
în metropola culturii de pe acea
vreme (1924): Ëtude sur le
rhotacisme en roumain, în
esenþã despre trecerea lui n
intervocalic în cuvintele de
origine latinã la r.
La Paris deprinsese o
riguroasã metodã de cercetare
ºtiinþificã ºi studiase temeinic
opera lui P.J. Rousselot,

Antoine Meillet, Mario Roques
ºi J. Gilleron.
În 1928 e conferenþiar la
Facultatea de Litere ºi Filosofie
a Universitãþii din Bucureºti,
unde va fi apoi, dupã moartea
lui Ovid Densuºianu, profesor
ilustru, decan (1945-1946) ºi
rector (1946-1948), director de
reviste de specialitate Revista
Fundaþiilor Regale (1945-1947)
ºi al Institutului de Cercetãri
Fonetice.
În perioada interbelicã
începe sã editeze pãrþi din
monumentala sa lucrare:
Istoria limbii române în ºase
volume (1938-1946).
Despre limba românã, Al.
Rosetti  reluând o idee a lui
Sextil Puºcariu  a spus simplu
un adevãr fundamental ºi vital:
Limba românã este limba
latinã vorbitã în mod
neîntrerupt în partea orientalã
a Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dunãrene
romanizate (Dacia, Panonia de
Sud, Dardania, Moesia
Superioarã ºi Inferioarã), din
momentul pãtrunderii limbii
latine în aceste provincii ºi pânã
în zilele noastre.
Rosetti a studiat limba
românã literarã modernã în
scrierile lui Eminescu, Arghezi
ºi alþii.
A fost multã vreme,
conducãtor la Editura
Fundaþiilor Regale ºi la
Revista Fundaþiilor Regale,
un model de animator cultural,
un Mecena al scriitorilor,
fãcând sã aparã, în excelente
condiþii grafice, opere dintre
cele mai valoroase ale literaturii
române interbelice.
A continuat sã scrie pagini
fermecãtoare, evocând cu talent

ºi spirit de observaþie oameni
Note din Grecia, India, Israel,
SUA, Albania etc. ºi locuri M.
Sadovenu, G. Cãlinescu,
Mateiu Caragiale, I.L.
Caragiale, C. Petrescu. Cãlãtor
pasionat ºi fin observator al
locurilor ºi oamenilor, Al.
Rosetti fãcea în lucrarea sa,
Cãlãtorii ºi portrete, publicatã
în 1985 de Editura SportTurism, o observaþie care-l
defineºte cu prisosinþã în
ipostaza de scriitor-cãlãtor.
Al. Rosetti a scris Istoria
limbii române, o tulburãtoare
poveste a cuvintelor ei, a
modificãrilor din organismul
lor fonetic, dar nu ºtiu dacã
aceste cuvinte vor gãsi pana
biografului cu care sã-i scrie
frumoasa poveste a vieþii lui,
plinã de distincþie ºi demnitate,
de umanism ºi patriotism, de
devotament pentru frumos ºi
adevãr, de altruism, dragoste ºi
grijã pentru soarta tineretului
studios. Câþi din generaþiile
succesive de studenþi de la
Boris Cazacu ºi Ion Coteanu, de
la Matilda Caragiu Marieþeanu,
Valeria Guþu-Romalo, Al.
Nicolescu ºi Florica Dimitrescu
 pânã la generaþia lui Emanoil
Vasiliu, Grigore Brâncuºi, C.
Cruceru, Florin Popescu,
Mioara Avram, Enache Florin
Popescu, Paula Diaconescu,
Fulvia Ciobanu sau cea
urmãtoare a lui Sala Marius
n-au beneficiat de aripa lui
protectoare?!
Rosetti n-a fost un profesor
fãrã urmaºi; el a creat o ºcoalã
ºi a avut discipoli.
S-a stins din viaþã la 20
februarie 1990, fiind incinerat
pe o zi friguroasã înzãpezitã la
Crematoriul Cenuºa.

IMAGINAR SAU IMAGINAL:

REPUBLICA LUI CARAGIALE ÎN ATLASUL LITERATURII MODERNE
Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Moto
Ce ageamiu trebuie sã fie spectatorul sau cititorul care nu
ºtie sã caute ce se ascunde sub aparatul exterior al unei opere
de artã ºi care cascã gura cu bunã-credinþã în faþa unui torent
de afirmãri fãrã o picãturã de confirmare, confundând astfel
maniera cu stilul.
(Câteva pãreri în I. L. Caragiale Opere,
vol. III, Editura Naþional, 2000, p. 171)
Contemporan cu naºterea
istoriei moderne a României,
aproape ploieºtean  ca ºi Miþa
Baston care mãrturisea la orice
confruntare cã în vinele sale
curge sângele martirilor de la
11
fevruarie
(Dale
carnavalului în Ion Luca
Caragiale Teatru, vol. III,
Editura Naþional, Bucureºti,
2000, p. 172) , Ion Luca
Caragiale ºi-a fãcut educaþia în
oraºul în care, mult mai
republicani decât alþii, românii
credeau cã îºi pot hotãrî singuri
soarta, cugetând înfocaþi printre
conspiraþiile mazziniene,
carbonare sau regaliste ale
istoriei. La 8 august 1870, când
aici a avut loc revolta
organizatã de Alex. Candiano Popescu susþinut de Ion C.
Brãtianu s-a urmãrit detronarea
principelui Carol I ºi renunþarea
la principiile guvernãrii
monarhice. Când revolta de la
Ploieºti a fost înãbuºitã, cei doi
capi arestaþi ºi judecaþi de
Tribunalul de la Târgoviºte au
fost în final achitaþi de juraþi,
Caragiale avea conform
documentelor de identitate 18
ani, dar creditul literar imaginar
este activat mereu, când
scriitorul mãrturiseºte cã el era
de ºaptesprece ani (Boborul!

în I. L. Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 386).
Ivirea lui I. L. Caragiale în
aceastã perioadã de avânt ºi
progres, pe care a descris-o cu
talent, a fost un noroc al sorþii în
istoria
noastrã
literarã.
Contemporan cu spiritul veacului
romantic, într-o lume în care
majoritatea scriitorilor acordau
imaginaþiei puterea supremã ºi
realizau o literaturã în care
realitatea era descrisã în virtutea
viselor lor, I. L. Caragiale este un
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scriitor de excepþie care s-a
ambiþionat sã revoluþioneze
scrisul din lumea sfârºitului de
veac romantic, descriind-o aºa
cum era, nu aºa cum toþi
romanticii ar fi vrut sã fie.
Apropiindu-se de spiritul
junimist prin critica socialã a
moravurilor postpaºoptiste, prin
ironizarea formelor fãrã fond
într-un
regim
curat
constituþional, scriitorul a fost
întotdeauna atras sã satirizeze
amestecul
de
naivitate,
înflãcãrare, violenþã ºi viclenie,
în discursurile oamenilor comuni
sau ale personalitãþilor publice,
care vorbeau visând ºi profitau
de pe urma problemelor societãþii
perorând. Aprecierea lui Titu
Maiorescu pentru scrierile lui
Caragiale porneºte de la
capacitatea scriitorului de a
ilustra succint problematica vieþii
româneºti în forma artei în
acþiune. Într-o lume efervescentã,
în care nu existase încã rãgazul
decantãrilor, putem presupune
interesul ºi simpatia autorului
pentru elanurile republicane prin
care se manifestã toate
personajele sale, originare din
Ploieºti. Revoltatã de trãdarea lui
Nae Girimea  frizerul, þinând în
mânã sticluþa cu vitriol, Miþa
Baston îºi susþine punctul de

vedere, într-un discurs semicultivat, în care gelozia ºi
formulãrile
jurnalistice
compromit  aºa cum se întâmplã
întotdeauna în scrisul lui
Caragiale  discursul romantic
îndrãgostit: Da, 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
fevruarie; (formidabilã) ai uitat

cã sunt ploeºteancã  da,
ploeºteancã!  Nãicã, ºi-am sã-þi
torn o revuluþie, da o revuluþie...
sã mã pomeneºti!... (Dale
carnavalului în Ion luca
Caragiale Teatru, vol. III, Editura
Naþional, Bucureºti, 2000, p. 172).
Neuitând  ca ºi Miþa Baston  cã
e ploieºtean, I. L. Caragiale a fost
scriitorul a cãrui operã a produs
destul scandal în epocã ºi a
provocat destule invidii. Bine
scrisã ºi, mai ales, inteligent
conceputã, opera lui Caragiale
revoluþioneazã spiritul junimist,
cãci ea pare o þarã autonomã în
atlasul literaturii universale de la
sfârºitul secolului al XIX-lea.
Republica lui Caragiale, numele
oficial al acestui teritoriu este
un pretext de realizare a unui ghid
literar al lumii româneºti trecutã
prin vâltoarea revuluþiei.
Scriitorul era convins cã
literatura frumoasã ºi artele se
pot compara cu obrazul, cu acea
parte dindãrãtul cãreia stã
mecanismul superior al gândirii.
Precum un individ nu se
prezintã într-o societate decât cu
fruntea-nainte, iar nu cu burta
sau altfel, asemenea o societate
umanã se prezintã în faþa lumii
întregi cu organele sale
intelectuale, cu gândirea sa, a
cãrei expresie întreagã sunt
literatura frumoasã ºi artele.
Acestea sunt niºte puteri menite
sã trãiascã mai departe chiar
decât societatea care le-a produs,
ca ºi amintirea unei frumoase ºi
nobile figuri multã vreme dupã
moartea persoanei (Literatura
ºi artele române în a doua
jumãtate a secolului XIX 
Încercare criticã  ,,Prefaþã în
Ion luca Caragiale Teatru, vol.
III, Editura Naþional, Bucureºti,
2000, p. 193).

În atlasul culturii româneºti ºi
universale de la sfârºitul secolului
al XIX-lea, situarea Republicii lui
Caragiale beneficiazã de
coordonate literare foarte precis
delimitate critic.
Cât anume din Republica lui
Caragiale a fost cunoscut cu
adevãrat? Luminatã din diverse
unghiuri, în funcþie de grupajul
speciilor literare analizate
(comedii, nuvele, schiþe, poezii,
dramã), opera lui Caragiale nu a
beneficiat încã de o explorare care

sã aibã pretenþia cã i-a epuizat ºi
i-a luminat toate sensurile.
Caracterizate de Titu
Maiorescu  aflat sub influenþa
lecturilor din opera lui Arthur
Schopenhauer  drept efectul
unei lumi închipuite, în care

raportul dintre artã ºi moralã are
darul de a provoca catharsis-ul,
prin emoþia esteticã impersonalã
indusã spectatorilor, Comediile
d-lui I. L. Caragiale au stat în
atenþia criticii literare a veacului
XX, fiind considerate cea mai
puternicã expresie a criticei
sociale a junimismului.
Apreciind autenticitatea ca
singura condiþie a expresiei
artistice a comediilor lui
Caragiale, Eugen Lovinescu
aducea cititorilor un adevãr care
s-a perpetuat în legãturã cu opera
dramaturgului: Tipurile lui
Caragiale sunt reale; pentru a
menþine iluzia realitãþii, eroii
trebuie sã vorbeascã limba
situaþiei lor. (Eugen Lovinescu,
Scrieri, Editura Minerva,
Bucureºti, 1978). Era epoca
mirajului fotografiei, ºi literatura
 o altã oglindã a realitãþii 
începuse sã fie confundatã cu
aceastã nouã artã graficã.
Constantin Dobrogeanu-Gherea
scrisese odatã despre acest lucru:
O fotografie, o copie a unui ins
din viaþa realã nu va fi o creaþiune
vie, ci ca o fotografie, ca o copie,
va fi o lucrare moartã. În
schimb, comediile lui Caragiale
sunt vii prin satira politicã ºi
analiza
sufleteascã.
Apreciindu-i talentul satiric pe
baza comediilor sale, C.
Dobrogeanu-Gherea îl compara
pe Caragiale cu geniile satirice
ale lumii  Aristofan, Juvenal,
Erasm de Rotterdam, Rabelais,
Molière, Swift, Voltaire, Gogol,
Scedrin, subliniind cã autorul
român, pe care îl cunoºtea
personal ºi cu care era prieten,
uneori pare a nu pricepe el singur
ce constituie, mai ales mãrirea
talentului sãu. (I. L. Caragiale în
Dobrogeanu-Gherea, Constantin,
Studii critice, vol. I, Bucureºti,
Editura Socec, 1890, p. 371-372;
374-375).
Reflectoarele
criticii
literare au fost îndreptate din
diverse unghiuri asupra
suprafeþei operei, simbolic
numitã Republica lui Caragiale.
Dacã la început, mai ales
comediile au atras atenþia, s-au
gãsit ºi critici, adversari
liberali, precum Pompiliu
Eliade, care s-au întrebat: De

ce Caragiale, cu enormul sãu
talent, nu a atacat subiecte de o
valoare mai durabilã?
(Caragiale  «O scrisoare
pierdutã» în Eliade, Pompiliu,
Causseries littéraires, vol. III,
Bucureºti,
Imprimeria
Independenþei Române,
1903, p. 33).
G. Ibrãileanu analizase
primul forþa comicã a numelor
proprii în opera lui Caragiale,
fãrã sã explice însã cã fenomenul
acesta sintetiza o realitate a
societãþii româneºti din veacul al
XIX-lea, confruntatã cu
schimbarea pânã ºi în registrele
de stare civilã (G. Ibrãileanu,
Numele proprii în opera comicã
a lui Caragiale, în Viaþa
româneascã nr. 12, 1926).
Populaþia Republicii lui
Caragiale era aleasã cu precãdere
din lumea nouã a mahalalelor,
produse ale liberalismului criticat
vehement de autor. Aceastã lume
de strânsurã era locul predilect
al întâlnirii dintre prostul gust ºi
lipsa
de
educaþie
în
comportament sau în exprimare.
Fardarea
ºi
travestirea
grosolãniei, a educaþiei niciodatã
terminatã erau unele dintre
problemele teatrului în calitatea
sa de artã în acþiune. Mitocãnia
cultivatã era soluþia pe care o
descoperã autorul Scrisorii
pierdute, un fel de rezolvare
isteaþã, dar nepoliticoasã de a se
comporta într-un oraº de
gogomani, în care eu sunt cel
dintâi. Era singura posibilitate
de a comunica cu un anumit
public, care are nevoie de timp
ºi de educaþie pentru a respecta
convenþiile ºi a gusta subtilitãþile
artei înalte. Acest dar al
comunicãrii plãcute sau
neplãcute, cu oricine ºi în orice
situaþie, aceastã intuiþie a
inteligenþei ºi a intereselor
interlocutorului, pe care îl stârnea
pentru a continua dialogul ºi
pentru a afla ce gândeºte acesta,
face parte din talentul nativ al
acestui autor actor. Adaptânduse
uºor
psihologiei
interlocutorului,
cu
o
perspicacitate dublatã de ochiul
versat pentru detalii, de
curiozitatea de a ºti totul despre
oricine, de o indiscreþie ºi cu o
memorie fantasticã, Caragiale
este un autor la care nu invenþia,
ci darul combinãrii situaþiilor
deja vãzute uimeºte. Lui
Caragiale adversitãþile cu diverse
personaje i-au servit la ascuþirea
spiritului de observaþie ºi la
crearea strategiei tipologice a
operei sale. Vorbirea lui coloratã,
pe care o întrebuinþa exersându-ºi
exprimarea în diverse situaþii,
denotã o laturã a firii sale
nevricoase,
emotive,
interiorizate, dar iubitoare de
spectacol ºi de autoafirmare.
Caragiale trebuie sã fi fost un om
ambiþios, tenace, pragmatic, iar
firea lui activã, causticã l-a ajutat
sã fie la fel de perspicace atât în
afacerile negustoreºti, cât ºi în
calitate de jurnalist, corector, sau
de actor ºi de regizor pe scenã.

Învãþãmântul, încotro?!

O decizie stupefiantã
România doamnei Andronescu ele trebuie eliminate sau mãcar

Ioan SCURTU,
ciuntite.
preºedintele Societãþii de ªtiinþe Istorice din România,
Spre ºtiinþa domniei sale, citez din recomandarea nr. 1283/
preºedintele Secþiei de Istorie ºi Arheologie a
1996 privind istoria ºi predarea istoriei în Europa, adoptatã
de Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei:
Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România
Am aflat cu stupoare cã doamna prof. univ. dr. Ecaterina
Adronescu, ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, ºi-a
propus eliminarea ISTORIEI ca obiect de învãþãmânt la 65%
dintre clasele a XII-a (liceele tehnologice) din România.
O asemenea decizie nu u îndrãznit sã ia, la vremea respectivã,
nici Ana Pauker, nici Iosif Chiºinevschi, nici Leonte Rãutu, deºi
marele vecin de la rãsãrit nu privea cu ochi buni istoria
României. L-au delegat pe Mihai Roller sã scrie manualul unic
Istoria R.P.R., în care valorile naþionale erau diminuate, accentul
fiind pus pe ajutorul primit de români din partea Rusiei ºi
Uniunii Sovietice. Acel manual nu ºi-a atins scopul, deoarece
profesorii, în covârºitoarea lor majoritate, nu îl foloseau. Eu
însumi, fiind elev la Liceul Petru Rareº din Piatra Neamþ, am
avut profesor de istorie pe Aurelian Rotundu, care preda dupã
ºtiinþa ºi conºtiinþa sa, inoculându-ne dragostea ºi respectul faþã
de trecutul poporului român. Ca profesorul Rotundu au fost,
sunt convins, mii de dascãli de istorie.
A invoca în 2009 faptul cã manualele de istorie sunt proaste,
ºi, în consecinþã, aceastã disciplinã trebuie eliminatã din planul
de învãþãmânt, înseamnã a dispreþui corpul profesoral, a-l
considera incapabil sã þinã lecþii proprii, ci doar sã prezinte
buchea manualelor (aprobate de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii).
Doamna Andronescu a revenit parþial la decizia sa,
avansând ideea ca istoria sã se predea alternativ cu geografia,
adicã o orã la douã sãptãmâni. Aceasta înseamnã sã distrugem
douã materii, fundamentale pentru educaþia tineretului. Oriunde
în lume, istoria ºi geografia sunt materii esenþiale, numai în

Istoria constituie unul din mijloacele de reconstituire a
trecutului ºi de fãurire a identitãþii culturale. Ea reprezintã,
de asemenea, o cale de acces cãtre experienþa ºi bogãþia
trecutului ºi al altor culturi. Istoria este o disciplinã
interesantã în dezvoltarea unei concepþii critice cu privire la
informaþia ºi la imaginea controlatã.
Istoria are de jucat un rol politic cheie în Europa zilelor
noastre. Ea poate contribui la o mai bunã înþelegere, toleranþã
ºi încredere între indivizii ºi popoarele Europei sau poate
deveni o forþã a diviziunii, violenþei ºi intoleranþei.
Cunoaºterea istoriei este importantã pentru societatea
civilã. Fãrã aceasta, individul este mai vulnerabil la
manipularea politicã sau de orice fel.
Adunarea recomandã Comitetului Miniºtrilor sã
încurajeze învãþarea istoriei în Europa, formulând
urmãtoarele propuneri:
Cunoaºterea istoriei trebuie sã fie o parte esenþialã a
educaþiei tinerilor. Predarea istoriei va trebui sã permitã
tinerilor sã-ºi formeze deprinderi de gândire criticã pentru a
interpreta ºi a analiza informaþia de o manierã criticã ºi
responsabilã, sã recunoascã complexitatea problemelor ºi sã
aprecieze diversitatea culturalã. Vor trebui identificate
stereotipurile ºi orice alte distorsiuni bazate pe prejudecãþi
naþionale, rasiale, religioase ºi altele.
Aºadar, intenþia Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii de a elimina Istoria din ºcoalã este nu numai
antinaþionalã, dar ºi antieuropeanã. Sper ca doamna ministru
Andronescu sã nu-ºi lege numele de o asemenea decizie, care
ar constitui o patã neagrã în istoria învãþãmântului românesc.

De la începuturile vieþii studenþeºti .
Lector univ. dr. Teodora STANCIU
Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
Fie ca toþi învãþãceii aflaþi
în drum spre universitãþile lor sã
poatã cãlãtori în liniºte [ ] Cãci
pe cine nu impresioneazã aceia
care, din dragoste faþã de ºtiinþã,
aleg calea exilului, schimbã
bogãþia pe sãrãcie ºi nu
precupeþesc nici un efort,
punându-ºi viaþa în primejdie ?
Erau cuvintele împãratului
Frederic Barbarossa (11231190), pronunþate în 1158, cu
ocazia acordãrii de drepturi ºi
privilegii pentru germanii care
plecau sã studieze dreptul în
Italia. Ele au devenit apoi, prin
extensie, valabile pentru toþi
studenþii Occidentului medieval.
ªi, începând cu secolul
XIII, nu erau deloc puþine
asemenea
locaºuri
de
învãþãturã : 15 la sfârºitul acelui
veac, cu predilecþie în Franþa ºi
Italia ; 34 spre 1400, 66 spre
1500. Rãspândirea geograficã a
lumii universitare devenise o
realitate : Salamanca (12201230), Padova (1222),
Toulouse (1229), Roma (1244),
Siena (1246), Lisabona ºi
Coimbra (1290), Lérida (1300),
Avignon (1303), Praga (1347),
Perpignan (1350), Huesca
(1354), Viena (1365), Pécs
(1367),
Erfurt
(1379),
Heidelberg (1385), Budapesta
(1389), Barcelona (1450),
Glasgow
(1450-1451),
Pressburg (actuala Bratislava,

1465-1467), Saragosa (1470),
Upsala (1477), Copenhaga
(1478) Centrele universitare
au început sã se specializeze :
Parisul însemna filosofie ºi
teologie, Bologna  drept, iar
la Salerno ºi Montpellier  se
pregãteau cei mai buni medici
ai vremii. Astfel, o carierã
strãlucitoare
impunea
m a r i
eforturi ºi,
în primul
rând, curaj
pentru a
porni la
drum într-un Ev Mediu atât de
zbuciumat, plin de conflicte,
rãzboaie ºi bântuit de molime,
bande de rãufãcãtori sau
fragmentat de cutume ºi legi
atât de diferite.
În oraºul medieval apãruse,
astfel, o nouã categorie socialã.
Oraºul Paris  scria la sfârºitul
secolului XIII teologul
dominican Thomas Irlandezul 
este, ca ºi Atena, împãrþit în trei
mari pãrþi : una a neguþãtorilor,
meºteºugarilor ºi poporenilor,
ce se cheamã oraºul mare ;
cealaltã, a nobililor, unde se aflã
curtea regelui ºi biserica
catedralã, numitã oraºul vechi,
Cetatea ; a treia, cea a
studenþilor ºi colegiilor, care se
numeºte Universitatea.

În rândul celor care animau
spiritele universitãþilor renumite
se numãrau, adesea, mulþi
strãini. Cea mai numeroasã
categorie o reprezentau cei care
veneau din jurul oraºelor
respective, având familia
aproape, atât sentimental, cât,
mai ales, financiar ; cunoºteau
limba ºi obiceiurile zonei, astfel
încât nu resimþeau, în totalitate,
ruptura de locurile natale ºi nu
erau supuºi la prea multe
privaþiuni sau pericole. Urmau,
apoi, cei
c a r e
veneau
de mult
mai departe,
geografic
vorbind,
o categorie aparte în peisajul
social al acestor universitãþi
devenite centre de atracþie.
Unul dintre cele mai
importante grupuri de acest gen
l-au reprezentat germanii, la care
s-au alãturat alþi tineri din Europa
catolicã, proveniþi din Scoþia,
Peninsula Scandinavã, Polonia
sau þinutul ungar. Pânã în veacul
al XIV-lea, ºi englezii îngroºau
rândurile celor care veneau sã
studieze, cu predilecþie, la Paris.
Dar, odatã cu afirmarea centrelor
locale, Oxford (tradiþia locaºului
de învãþãturã coborând spre anul
1096) ºi Cambridge (primele
indicii ale existenþei unei ºcoli 
1200), aceºtia ºi-au întors
privirile spre patrie. A fost ºi
cazul francezilor ºi al spaniolilor
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care, la începuturi, apãreau
deseori în condicele universitãþii
din Bologna, atraºi de renumele
ºcolii de drept, ca, mai apoi, cam
în aceeaºi perioadã, sã se îndrepte
spre mai nou înfiinþatele centre
universitare de la Orléans,
Toulouse, Salamanca sau
Lisabona.
Nici italienii nu au lipsit din
acea impresionantã listã a
studenþilor peregrini, cazul lui
Toma de Aquino (1225-1274),
cel de-al ºaptelea fiu al contelui
Landulf din importanta casã de
Aquino, fiind unul dintre cele
mai cunoscute.
Devenit, în 1244, membru al
rasei monahale dominicane, spre
supãrarea familiei, ce îi
prevãzuse un mare viitor ca
abate benedictin, tânãrul Toma
a fost trimis de cãtre ordinul sãu
la Paris pentru studiu, dar ºi
pentru siguranþã. Pe drum, fraþii
sãi mai mari au reuºit sã-l prindã
ºi sã-l închidã, mai bine de un an,
în castelul familiei de la
Roccasecca. Dupã eliberare, a
plecat la Köln, unde a studiat,
între 1248 ºi 1252, cu renumitul
magister Albertus Magnus
(1193-1280), autorul vorbelor
atât de pline de duh care au rãmas
peste timp sã caracterizeze
personalitatea lui de Aquino 
acest bou taciturn va umple
întreaga lume cu mugetul sãu
De abia în 1252, la 27 de ani,
Toma a reuºit sã ajungã ºi la
Paris, unde, patru ani mai târziu,
a obþinut titlul de Magistru ºi a
preluat catedra de teologie.

Între activitatea didacticã ºi cercetarea ºtiinþificã 
LEGÃTURÃ ORGANICÃ
(Urmare din pag. 1)

Programul de cercetare al
Centrului de cercetare preclinic
s-a desfãºurat în cadrul a douã
teme principale: Studii de
anatomie, fiziologie ºi sãnãtate
la animale ºi Evaluarea stãrii
de sãnãtate ºi a parametrilor
zootehnici la animale prin
examene paraclinice ºi
imagistice.
Coordonatele activitãþilor
care se desfãºoarã în cadrul
Centrului de cercetare preclinic:
 activitate de documentare
bibliograficã efectuatã de cadre
didactice ºi de studenþi;
 activitate de studiu pe
animalul viu, pe cadavru sau pe
furaje, în funcþie de temã;
 prelevare de diferite probe
de la animale ºi de furaje;
 analiza în laboratoarele
disciplinelor preclinice a
probelor recoltate ºi emiterea
buletinelor de analizã;
 efectuarea de diferite teste
paraclinice pe probe de sânge
ºi de ser sanguin prelevate de
la animale;
 efectuarea de analize
morfohistologice
ºi
a
preparatelor histologice din
diferite þesuturi.
Periodic,
rezultatele
obþinute pe parcursul efectuãrii
experimentelor sunt analizate,
completate ºi/sau îmbunãtãþite
în ºedinþele colectivelor de
cercetare din Centru.
Fiecare colectiv de
cercetare, incluzând studenþii ºi
masteranzii, îºi prevede,
sãptãmânal, perioada în care
efectueazã lucrãri de cercetare,
neafectând procesul didactic.
În timpul prevãzut pentru
activitãþile de cercetare, cadrele
didactice îndrumã studenþii ºi
masteranzii în realizarea
lucrãrilor de diplomã ºi de
disertaþie.
În cadrul Centrului de
deruleazã un numãr de patru
granturi CEEX ºi douã
contracte de cercetare cu
(Va urma) domeniul privat.

Activitatea Centrului de
cercetare clinic este structuratã
pe urmãtoarele obiective:
1. Cercetãri privind etiopatogeneza unor dismetabolii la
porcine crescute în sistem
industrial. 2. Incidenþa ºi terapia
dermatitelor la animale de
companie. 3. Cercetãri privind
incidenþa ºi biologia unor boli
parazitare la rumegãtoare. 4.
Studii asupra incidenþei florei
bacteriene patogene în preparatele de carne ºi lapte. 5. Studii
de biochimie, embriologie,
fiziologie ºi fiziopatologie la
animale intoxicate cronic cu
sãruri ale metalelor grele, nitriþi
ºi nitraþi.
În vederea realizãrii
temelor din programul de
cercetare iniþial, cadrele
didactice efectueazã studii de
documentare bibliograficã în
domeniul
abordat.
Colectivele de cercetare din
cadrul Centrului, dupã
propunerea de subteme ºi
dupã stabilirea modelului
experimental, atât de la
cazurile prezentate în clinica
facultãþii, cât ºi de la
animalele din ferme,
preleveazã probe pentru
efectuarea unor investigaþii
complexe în laborator. Pentru
precizarea diagnosticului se
iau în consideraþie examenele
clinice ºi rezultatele obþinute
în laborator, dupã care se
elaboreazã scheme de profilaxie
ºi combatere care, de multe ori,
reprezintã modele utile pentru
practicieni.
Periodic,
rezultatele
obþinute pe parcursul efectuãrii
experimentelor sunt analizate,
completate ºi/sau îmbunãtãþite
în ºedinþele colectivelor de
cercetare din Centru.
Cel puþin de douã ori pe an,
în cadrul colectivului de catedrã
ºi a consiliului de facultate se
analizeazã rezultatele obþinute
la fiecare temã.
În cadrul centrului se
deruleazã un numãr de douã

granturi CEEX ºi un contract de
cercetare cu domeniul privat.
Proiectele de cercetare
cuprind teme de interes major
pentru medicina veterinarã, dar
ºi pentru cea umanã. Un
exemplu în acest sens îl
constituie proiectul de cercetare:
Prezervare pulmonarã cu
perfluorocarbon în transplantul
pulmonar (kyox).
Responsabil de proiect, de
la Facultatea de Medicinã
Veterinarã, este ºeful de lucrãri
dr. Paul Grigorescu, iar
conducãtorul de proiect este
prof. univ. dr. Irinel Popescu, de

cerinþele organismelor de
certificare/standardizare europene
ºi internaþionale.
 Promovarea cercetãrilor
multisectoriale ºi multidisciplinare în corelare cu alte
domenii conexe: medicina
veterinarã,
anestezie,
biochimie, biotehnologie etc.
pentru înþelegerea ºi corelarea
rezultatelor medicale în
contextul modern actual.
 Oportunitãþi de perfecþionare a tinerilor.
In realizarea acestui proiect,
facultãþii îi revin urmãtoarele
responsabilitãþi : elaborarea
protocolului de anestezie pentru

la Institutul
Fundeni,
Bucureºti.
Obiectivele generale ale
acestui proiect vizeazã:
 Dezvoltarea cunoºtinþelor
ºi definirea aplicaþiilor în
domeniul transplanturilor/
transplant pulmonar/prezervare
pulmonarã.
 Dezvoltarea ºi implementarea de noi tehnici ºi metode
avansate în transplantul
pulmonar.
 Eliminarea decalajului
existent faþã de nivelul european.
 Dezvoltarea ºi armonizarea
sistemului de norme ºi proceduri
clinice, în conformitate cu

modelul experimental porcin;
elaborarea
documentaþiei
tehnico-ºtiinþificã
pentru
efectuarea experimentelor;
consultanþã ºi asistenþã ºtiinþificã
ºi tehnicã pe tot parcursul
colaborãrii; asigurarea colaborãrii cu personalul ºtiinþific ºi
tehnic necesar; asigurarea
utilitãþilor, materii prime ºi
auxiliare necesare pentru
desfãºurarea lucrãrilor ce-i revin;
asigurarea dotãrilor tehnice
necesare experimentãrilor pe
care le efectueazã; asigurarea
colaborãrii pentru elaborarea
documentaþiei ºtiinþifice ºi
tehnice.
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ªansele agriculturii româneºti în condiþiile
actualei crize economico-financiare
FOLOSIM 10 MILIARDE DE EURO?!

SISTEME EUROPENE DE MANAGEMENT
AL MEDIULUI
(Urmare din pag. 1) târziu, vor fi forþate de guvern electricã. De asemenea, sunt durabile uzate, proces care le
Noul scop privind calitatea
mediului solicitã industriei sã
se situeze deasupra normelor
curente, care, de obicei, se referã
la îndeplinirea standardelor
ambiante, ce considerã efectul
unui poluant în mediu, în zona
imediat vecinã sursei de emisie.
Aºa cum s-a arãtat, standardele
ambiante nu au capacitatea de
a proteja mediul de încãrcãtura
cumulativã a poluanþilor. Noua
normã de mediu, exprimatã
prin standardele încãrcãturii
totale de poluanþi, poate fi
respectatã de cãtre industrie
prin creºterea eficienþei
utilizãrii energiei, reducerea
dependenþei de resursele
neregenerabile, reducerea
utilizãrii neeconomice a
materialelor toxice etc. Pe
termen lung (50-100 de ani),
standardele încãrcãturii totale
de poluanþi vor tinde spre
închiderea ciclului de materiale
ºi produse ºi orientarea cãtre
surse regenerabile de energie.
Închiderea ciclului de materiale
va solicita proceselor industriale sã se îndrepte, pe cât este
posibil din punct de vedere
tehnic ºi economic, cãtre valori
zero ale evacuãrilor de deºeuri,
în special pentru poluanþii
legaþi de combustibilii fosili ºi
chimicalele toxice. Închiderea
ciclului produselor va solicita
industriei sã gestioneze produsele pe întreg ciclul lor de
viaþã, începând de la procesul
de extracþie a materialelor,
fabricare ºi utilizare, pânã la
eliminarea finalã (elemente ale
unei astfel de politici sunt deja
aplicate în industria automobilelor).
Producþia curatã este
beneficã pentru mediu, deoarece
reduce poluarea datoratã
industriei. De asemenea,
întreprinderile, care promoveazã
acest tip de abordare preventivã
a poluãrii, au câteva beneficii
directe, cum sunt: a) realizarea
unei economii de costuri prin
reducerea risipei de materii
prime ºi energie;
b) îmbunãtãþirea eficienþei întreprinderii;
c) realizarea unei mai
bune calitãþi a produselor,
deoarece
funcþionarea
întreprinderii este mai
uºor de anticipat;
d) recuperarea anumitor materiale irosite;
e) producþia curatã
necesitã
aplicarea
expertizei, îmbunãtãþirea tehnologiei;
schimbarea atitudinilor.
Aplicarea producþiei curate la
managementul
de
mediu necesitã o
abordare ierarhicã a
practicilor de management al poluãrii.
Noua abordare va
modifica
radical
managementul
de
mediu. În prezent, practica
rezidã în reducerea poluanþilor
abia dupã ce procesele industriale i-au generat. Acest tip de
abordare implicã utilizarea
tehnologiilor de depoluare la
capãtul conductei, cum ar fi
staþiile de tratare a apelor uzate,
a filtrelor pe coºurile de fum,
incinerarea sau neutralizarea
deºeurilor ºi, în final,
îngroparea acestora.
Ordinea actualã a preferinþelor decizionale legate de
proiectare ºi funcþionare este
urmãtoarea: depozitare finalã;
tratare, tratare cu recuperare de
energie ºi materiale; reutilizare
ºi reciclare; reducere; prevenire.
Prin noua abordare, care se
naºte în managementul
mediului, prioritãþile managementului poluanþilor sunt
complet rãsturnate. Astfel,
prima prioritate ierarhicã este
prevenirea poluãrii: modificãrile
proceselor ºi ale produselor,
reciclarea ºi recuperarea la locul
producþiei, înainte de luarea
mãsurilor de reducere a poluãrii.
Aceastã nouã ierarhie aratã în
felul urmãtor: prevenire; reducere; reutilizare ºi reciclare;
tratare cu recuperare de energie
ºi materiale, tratare; depozitare
finalã.
Reciclarea trebuie adoptatã
numai atunci când metodele de
prevenire au fost în întregime
epuizate. Tratarea reziduurilor
trebuie luatã în considerare
numai atunci când acestea au
fost deja reciclate cât mai mult
posibil. Utilizarea reciclãrii în
afara locului de producþie sau
a tehnicilor de tratare la capãtul
conductei înaintea utilizãrii
tehnicilor preventive nu
constituie o producþie curatã.
Aceastã abordare a managementului mediului se dezvoltã
datoritã faptului cã industria ºi,
în special, companiile avansate:
a) realizeazã faptul cã noile
prioritãþi sunt mai puþin
costisitoare ºi, din acest motiv,
constituie o abordare mai
profitabilã a managementului
mediului; b) sunt conºtiente de
faptul cã, mai devreme sau mai
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sau de presiunea opiniei publice
sã reducã presiunea poluãrii
asupra mediului.
Atât industria, cât ºi
guvernul cunosc faptul cã
abordarea problemei poluãrii
prin procedeul de tratare sau
îngropare a deºeurilor nu este de
naturã sã satisfacã standardele
încãrcãturii totale de poluanþi ºi,
câteodatã, nici mãcar pe cele
ambiante. Un exemplu al
incapacitãþii de satisfacere a
standardelor ambiante îl
constituie reducerea evacuãrilor
de dioxinã de la fabricile de
celulozã ºi hârtie. Tratarea
apelor uzate nu poate reduce
suficient evacuãrile de dioxinã
pentru îndeplinirea standardelor
ambiante. Din acest motiv,
industria este nevoitã sã-ºi
schimbe procesul de decolorare
ºi sã-ºi reducã semnificativ
cantitatea de clor utilizatã.

disponibile o serie de opþiuni
pentru îndeplinirea standardelor
încãrcãturii totale de poluanþi în
cazul poluanþilor toxici.
Acestea includ: înlocuirea
proceselor chimice cu cele
mecanice;
înlocuirea
cernelurilor ºi vopselelor pe
bazã de solvenþi organici cu
cele bazate pe apã; înlocuirea
mercurului, cadmiului ºi
plumbului cu substanþe mai
puþin toxice pentru fabricarea
pigmenþilor, bateriilor etc.;
înlocuirea
compuºilor
halogenaþi cu cei nehalogenaþi;
instalarea tehnologiilor de
separare fizicã, cum sunt
schimbul de ioni, osmoza
inversã, pentru a permite
reciclarea substanþelor utile;
instalarea unor senzori mai
buni, a microprocesoarelor ºi a
altor tipuri de echipamente de
monitorizare.

Puncte de vedere
Deºi opþiunile pentru
producþii curate sunt, în
general, disponibile, ele pot sã
nu fie încã aplicabile tuturor
proceselor de producþie; spre
exemplu, anumite þãri în curs de
dezvoltare utilizeazã reziduurile
agricole (paie) în procesul de
fabricare a celulozei. Deoarece
acest material are proprietãþi
diferite faþã de celuloza
fabricatã din lemn, nu toate
opþiunile de producþie curatã,
elaborate pentru reducerea
conþinutului de poluanþi
convenþionali ai apei, asociaþi
cu fabricarea celulozei din
lemn, pot fi aplicate în cazul
fabricãrii acesteia din reziduuri
agricole.
Disponibilitatea opþiunilor
pentru producþii curate, în
mãsurã sã satisfacã standardele
încãrcãturii totale de poluanþi,
care presupun reducerea
consistentã a nivelului poluãrii
sub nivelul cerut pentru îndeplinirea standardelor ambiante,

poate fi pusã sub semnul
întrebãrii. Este însã evident
faptul cã este posibilã o
reducere semnificativã a
poluãrii. Un numãr de opþiuni
utilizate în aplicaþii practice în
þãri dez-voltate s-au dovedit a
fi extrem de folositoare ºi, în
multe cazuri, profitabile. Este
vorba, în special, despre tehnologiile care optimizeazã
utilizarea energiei. Multe din
aceste
tehnologii
sunt
disponibile în prezent ºi, atunci
când sunt implementate, pot
contribui la realizarea de
economii nete atât de energie,
cât ºi financiare ºi pot realiza
simultan ºi reducerea poluãrii
mediului.
Deficienþele care existã pot
oferi o imagine asupra economiilor posibile de energie. O
comparare a consumului de
energie pe unitatea de produs în
þãrile în curs de dez-voltare ºi în
þãrile industrializate aratã cã,
exprimat în tone petrol
echivalent pe milionul de dolari
de PIB real, consumul de
energie este de 440 în primul
grup de þãri, faþã de 290 în
celãlalt grup de þãri. În medie,
þãrile în curs de dezvoltare
utilizeazã de douã ori mai multã
energie decât þãrile dezvoltate
pentru a realiza acelaºi produs.
Aceste deficienþe pot fi
atribuite unor factori, cum sunt:
manage-mentul neadecvat al
procesului de producþie
industrial; lipsa de tehnologii
sofisticate; stabilirea greºitã a
unor preþuri.
Pentru îndeplinirea standardelor încãrcãturii totale de
poluanþi, în cazul consumului
de energie, sunt disponibile o
serie de opþiuni. Acestea includ:
a) dispozitive de control al
vitezei de rotaþie a echipamentelor de tip agitatoare,
pompe, ventilatoare; b) creºterea recuperãrii cãldurii din
gaze ºi lichide ºi reciclarea
acesteia; c) sisteme asistate de
calculator pentru controlul
parametrilor energiei; d) cogenerare, pentru producerea
simultanã de cãldurã ºi energie

Producþia curatã nu
necesitã întotdeauna noi
tehnologii ºi echipamente.
Câteva exemple de utilizare a
unor metode de producþie
curatã includ:
 Procedurile funcþionale
ºi buna gospodãrire: a) etanºeizarea valvelor ºi controlarea
conductelor, în scopul reducerii
scurgerilor. Închiderea apei
atunci când nu este necesarã;
b) optimizarea parametrilor funcþionali ai centralei; c) reducerea
stocurilor, diminuarea pierderilor prin revizuirea planurilor
ºi programelor; d) îmbunãtãþirea manipulãrii materialelor
pentru a reduce probabilitatea
de producere a scurgerilor.
 Înlocuirea materialelor:
a) înlocuirea solvenþilor cu apã;
b) înlocuirea clorului cu oxigen
în scopul decolorãrii.
 Modificãri tehnologice:
a) curãþirea mecanicã în locul
celei chimice; b) vopsirea
uscatã în locul celei umede.

 Reciclare în amplasament: a) reciclarea internã a
apei utilizate pentru curãþire;
b) spãlare sau curãþire mai
eficientã contra curent.
 Reproiectarea produsului:
a) eliminarea substanþelor
toxice din componentele
produsului; b) concentrarea
produsului pentru reducerea
ambalajului c) creºterea durabilitãþii ºi îmbunãtãþirea capacitãþii de reparare; d) utilizarea
materialelor care pot fi
reciclate.
În proiectul PRISMA,
Guvernul Olandei a selectat
zece dintre cele mai eficiente
companii din industriile electricã,
alimentarã, farmaceuticã,
chimicã, metalurgicã ºi sectorul
transporturilor. O estimare
iniþialã a posibilitãþilor de
utilizare a producþiilor curate a
condus la apariþia a 164 de
opþiuni, distribuite dupã cum
urmeazã: îmbunãtãþirea gospodãririi (28%), înlocuirea
materialelor (22%), schimbãri
tehnologice (39%), reciclarea
în amplasament (10%), reproiectarea produselor (1%).
Deoarece conduc de multe ori
la economii de costuri ºi
eficienþã funcþionalã sporitã,
producþiile curate permit
organizaþiilor de afaceri ºi altor
organizaþii sã-ºi urmeze þelurile
economice în acelaºi timp cu
îmbunãtãþirea condiþiilor de
mediu.
Realizarea completã a
practicilor dezvoltãrii industriale
durabile rãmâne o sarcinã
deschisã. Principala dificultate
este legatã de reciclare ºi
refabricare. Închiderea ciclurilor
de materiale ºi de produse este
esenþialã pentru realizarea
suportabilitãþii pe termen lung.
Din acest motiv, este necesar sã
se efectueze cercetãri suplimentare, legate de refabricarea
produselor.
Refabricarea este definitivã,
în concepþia dezvoltãrii industriale durabile, ca dezasamblarea, inspectarea, repararea
sau reînnoirea, reasamblarea ºi
testarea finalã a produselor

face utilizabile ºi mai puþin
costisitoare atât pentru
producãtori, cât ºi pentru
consumatori. Refabricarea
presupune o investiþie de capital
mai redusã ºi calificãri mai
reduse decât fabricarea
echipamentelor iniþiale. Costul
energiei în procesul de refabricare este de numai 20-25%
din cel al costului energiei
utilizate la fabricarea produsului, iar costul materialelor este
redus ºi mai mult, la 15-20%.
Suplimentar, activitãþile de
reciclare ºi refabricare au nevoie
de sprijinul celorlalte ramuri
industriale, cum ar fi cele care
produc dispozitive de mãsurã ºi
control automat, ºi oferã noi
posibilitãþi de locuri de muncã.
Necesitatea adoptãrii producþiilor curate este evidentã,
dar acest lucru nu este suficient.
Devine din ce în ce mai clar
faptul cã sistemul economic
mondial trebuie reorientat.
Cu alte cuvinte, desfãºurarea
producþiilor curate necesitã
schimbãri în gândirea ºi
atitudinile umane faþã de
procesul productiv ºi de mediul
înconjurãtor. Este necesarã
reducerea dependenþei de
combustibili fosili, în special de
cãrbune ºi, aºa cum s-a arãtat, de
închiderea ciclurilor de materiale
ºi produse. Astfel de modificãri
structurale se vor produce numai
dacã ºi atunci când vor fi create
stimulente economice ºi legale.
Astfel de stimulente pot include:
impunerea de taxe pe resurse sau
emisii; autorizaþii de poluare
comercializabile; subvenþii;
interzicerea folosirii anumitor
materiale.
Introducerea producþiilor
curate în industrie. În anul
1989, Divizia pentru Tehnologie,
Industrie ºi Economie a UNEP
lansa Programul Producþii
Curate (CP). De atunci,
programul a cãpãtat o acceptare
extrem de mare în întreaga
lume, ca instrument de asistare
a companiilor în îmbunãtãþirea
performanþelor lor de mediu.
Din anul 2002, o reþea a CP a
fost dezvoltatã ºi
include azi mai mult
de 100 de Centre, care
promoveazã Producþiile
Curate (graþie unei
conlucrãri fructuoase
UNEP/UNIDO), în 40
de þãri. Centrele
schimbã adesea informaþii între ele ºi
construiesc abilitãþi în
experienþele ºi tehnicile
CP, adesea acestea
lucrând
ca
ºi
c o n s u l t a n þ i
guvernamentali, în
special în corpul
tehnic. Iniþiativele CP
au fost promovate în
multe din þãrile
membre ale OCDE.
Industria poate
face ca producþiile
curate sã devinã
efective
printr-o
angajare activã a
întregii întreprinderi. Multe
corporaþii din þãrile dezvoltate
au introdus deja producþiile
curate, fãrã a aºtepta acþiuni
guvernamentale. Producþiile
curate sunt un demers de
management al mediului
focalizat pe prevenirea poluãrii,
reducerea utilizãrii resurselor,
printr-o mai bunã eficienþã a
folosirii lor, ºi minimizarea, în
general, a impactului existent
între limitele tehnologice ºi
cele economice.
Acesta este un termen
folosit adesea în mod similar,
sau identic, de cãtre unele þãri
ºi instituþii, cu sensuri precum:
ecoeficienþã, minimizarea
pierderilor,
prevenirea
poluãrii sau productivitatea
verde. CP asistã companiile în
luarea unor iniþiative specifice
pentru proiectarea ºi operarea
industrialã a activitãþilor ºi
pentru a dezvolta ºi produce
bunuri ºi servicii care sã
conducã la creºterea ecoeficienþei.
Deoarece producþiile curate
implicã, de cele mai multe ori,
necesitatea
schimbãrii
atitudinilor, oamenii au nevoie
de stimulente pentru a
aborda protecþia mediului
într-o manierã sistematicã,
integratã. Fãrã un angajament
clar, scris, din partea conducerii
superioare a întreprinderii,
referitor la producþiile curate,
celelalte categorii de personal
nu-ºi vor aduce o contribuþie
efectivã. De asemenea, fãrã
implicarea muncitorilor la toate
nivelurile organizatorice ale
întreprinderii, va fi dificilã
obþinerea de rezultate bune.
Pentru realizarea unei astfel
de implicãri universale este
nevoie de motivaþii, stimulente
ºi o mentalitate (culturã) a
organizaþiei. Ca urmare, este
necesarã instruirea internã a
muncitorilor, supraveghetorilor
ºi managerilor, pentru a putea
identifica posibilitãþile de
producþii curate ºi de
implementare a acestora.

(Va urma)

ha ºi 15 cu exploataþii între investiþiilor cresc pe mãsura
Din investigaþia fãcutã pânã în 2013 de cel puþin 10
(Urmare din p. 1) 5-15
15-50 ha, ºi 5 fermieri mari creºterii exploataþiei agricole. rezultã urmãtoarele concluzii: miliarde , fãrã a se apela la alte

Aºa cum este cunoscut în
Tratatul de Aderare cu UE,
capitolul 7 ºi capitolul 8, pachetul
financiar alocat României pentru
agriculturã însumeazã 13,8
miliarde de  ºi se deruleazã pe
perioada anilor 2007-2013.
Din aceºtia, 7,1 miliarde 
sunt destinaþi Pilonului II
dezvoltare ruralã ºi 6,7 miliarde 
Pilonului I  cu subdiviziunile
Plãþi directe: 5,5 miliarde  ºi
Mãsuri de Piaþã: 1,2 miliarde .
Studiul prezent are în vedere
doar plãþile directe pe suprafaþã
(SAPS), din cadrul Pilonului I,
ºi plãþile naþionale directe
complementare (PNDC), din
sectorul vegetal, pe care România
le poate acorda anual în
completarea sprijinului european
pânã la nivelul alinierii treptate cu
fermierii din restul UE. Este
deasemeni cunoscut cã schema de
platã SAPS s-a negociat în primul
an la 25% din sumele acordate pe
suprafaþã fermierilor din UE,
crescând treptat.
Pentru primul an ca
membrã a UE, România a
efectuat plata aferentã
sprijinului direct SAPS ºi
PNDC unui numãr de
1.163.000 de solicitanþi de
sprijin financiar, însumând
2.373.962.229 lei, din care
1.463.109.967 reprezintã SAPS
ºi 910.852.262 lei reprezintã
PNDC.
Ne propunem ca, pe un
eºantion de 50 de beneficiari de
sprijin (subiecþii studiului) din
7 UAT-uri amplasate în zona de
dezvoltare N-E a României (cea
mai sãracã zonã a Uniunii
Europene), sã studiem modul
de utilizare a acestor bani ºi
mãsura în care destinaþia lor
este sectorul agricol.
În eºantion au fost cuprinºi,
în mod aleatoriu, câte 15 fermieri
din categoria exploataþiilor de
semi-subzistenþã mai mici de
5 ha, 30 de fermieri din categoria
exploataþiilor agricole comerciale: 15 cu exploataþii între

(societãþi agricole) cu exploataþii
de peste 50 ha.
Datele au fost obþinute din
surse oficiale ºi declaraþii ale
fermierilor, în special în ceea ce
priveºte utilizarea fondurilor,
iar investigaþia s-a fãcut pe
parcursul lunii ianuarie 2009.
Suprafaþa agricolã, aferentã
cererilor de sprijin pe anul 2007
ale celor 50 de fermieri, a
însumat 2.893 ha, pentru care
s-a primit, sub forma plãþilor
directe pe suprafaþã ºi a plãþilor
naþionale directe complementare (SAPS ºi CNDP),
suma de 816.647 lei, echivalentul a aproximativ 239.500 .
Chestionarul adresat fermierilor a cuprins întrebãri referitoare la alocarea sumelor
primite pe trei destinaþii, anume:
1. Cheltuieli de capital
pentru investiþii în agriculturã
(cumpãrare de pãmânt, utilaje,
animale sau rate aferente
achiziþionãrii în leasing);
2. Cheltuieli de capital
pentru producþie (cumpãrare de
seminþe, îngrãºãminte, combustibili ºi executãri de lucrãri
cu caracter agricol);
3. Cheltuieli cu caracter
gospodãresc (taxe, impozite,
achiziþie de bunuri de larg
consum, hranã, medicamente,
energie electric, lemne etc.).
Situaþia centralizatoare cu
rezultatul studiului este
prezentatã în tabelul urmãtor:

Astfel, el este de doar 6,37 %
în cadrul exploataþiilor de semisubzistenþã, creºte la 39,16 %
pentru exploataþiile comerciale
cu suprafaþa între 5-15 de ha,
la 49,73 % în cazul exploataþiilor
cu suprafeþe între 15-50 de ha,
ºi ajunge la 66,76 % în cazul
exploataþiilor cu peste 50 de ha.
Mai adãugãm cã banii pentru
investiþii sunt utilizaþi de un singur
fermier din 15 din categoria celor
de semi-subzistenþã (cumpãrare
0,5 ha teren), de 6 fermieri din 15
cu exploataþii între 5-15 ha, de
9 fermieri din cei 15 cu exploataþii
între 15-50 de ha ºi de toþi cei 5
din categoria fermierilor cu
exploataþii peste 50 de ha.
2. Ca ºi capital pentru
producþie, subvenþiile sunt
folosite într-o proporþie mai mare
de fermierii cu exploataþii mai
mici, respectiv 87,12 % dintre
fermierii cu exploataþii sub 5 ha,
58,08% de fermieri cu exploataþii
între 5-15 ha ºi în proporþie mai
micã în condiþiile în care
dimensiunea exploa-taþiei creºte,
respectiv 50,27% de fermieri cu
exploataþii între 15-50 de ha ºi
33,24% de fermierii cu exploataþii de peste 50 de ha.
3. În ceea ce priveºte alocarea
subvenþiilor cãtre alte destinaþii
denumite cheltuieli gospodãreºti,
acestea sunt inexistente la
fermierii cu exploataþii între
15-50 de ha ºi peste 50 de ha ºi se
regãsesc în procent de doar 2,76%

a) O parte covârºitoare de
99,79% din sprijinul primit de
cãtre fermieri sub forma plãþilor
directe pe suprafaþã în anul 2008,
pentru cererile depuse în anul
2007, a fost utilizatã în interesul
agriculturii, din care 62,15%
pentru investiþii ºi 37,64% pentru
capital de producþie;
b) Doar 0,21% din sprijinul
primit sub forma plãþilor directe
în anul 2007 a fost utilizat în
alte scopuri cu caracter
gospodãresc;
c) Sumele din subvenþie
sunt utilizate ca ºi capital pentru
investiþii (ceea ce se poate
constitui ca o importantã
resursã financiarã pentru
dezvoltarea agriculturii în anul
2009 ºi urmãtorii) atât sub
forma investiþiilor directe, cât
ºi a cofinanþãrii unor proiecte
finanþate din fondurile pentru
dezvoltare ruralã, în procent de
62,15%.
În baza acestei ipoteze,
dacã din sprijinul direct în sumã
de 5,5 miliarde  utilizãm nu
62,15% pentru investiþii, ci numai 50%, adicã 2,75 miliarde ,
la care se adaugã tot atât ca
sprijin din bugetul naþional sub
forma PNDC, am obþine cel
puþin 5 miliarde  destinate
investiþiilor.
Dacã, la rândul ei, aceastã
sumã de 5 miliarde  ar fi
utilizatã ca sursã pentru
cofinanþarea în procent de 50%

Din aceastã situaþie, se
desprind urmãtoarele observaþii:
1. Suma absolutã ca ºi
procentul capitalului alocat

la fermierii cu exploataþii între
5-15 ha ºi de 6,51% la fermierii
din categoria celor de semisubzistenþã.

a unor investiþii din programul
de dezvoltare ruralã, Pilon II,
rezultã cã putem asigura surse
pentru finanþarea agriculturii

surse proprii ale fermierilor,
atrase sau împrumutate.
Acesta ar fi marele câºtig
pentru România ºi aceasta ar fi
calea logicã prin care agricultura
s-ar putea moderniza în
perioada de crizã pe baza investiþiilor de peste 10 miliarde ,
din care doar un sfert ar fi
contribuþia bugetului naþional ºi
trei sferturi fonduri comunitare.
Întrucât procentul din
sprijinul primit sub forma
plãþilor directe pe suprafaþã
creºte proporþional cu mãrimea
exploataþiei în cazul capitalului
pentru investiþii, opinãm cã: în
scopul alocãrii mai eficiente a
resurselor pentru dezvoltarea
agriculturii ºi a facilitãrii accesului la fondurile pentru
dezvoltare ruralã, numãrul
actual de 1.163.000 de ferme
beneficiare de subvenþii ar trebui
redus la aproximativ 250.000,
prin comasarea terenurilor,
mãrirea suprafeþei exploataþiilor
agricole ºi introducerea unor
condiþii de eligibilitate.
Pe linie legislativã, se
impune redefinirea exploataþiilor agricole ºi a condiþiilor de
eligibilitate, astfel încât sã
faciliteze accesul doar al fermelor comerciale la fondurile
destinate agriculturii, pentru
restul fermierilor putându-se
recurge la forme de ajutor social.
De asemenea, în România,
nu existã o piaþã reglementatã a
cerealelor ºi produselor agricole,
mãsurã care ar constitui soluþia
viabilã pentru asigurarea, în mod
transparent, a tranzacþiilor cu
produsele agricole, a garanþiei
unui preþ corect ºi a eliminãrii
pieþei negre a cerealelor.
Tot factorii de legiferare sunt
cei care, animaþi de voinþã
politicã, vor putea pune în practicã
proiectul susþinut de Banca
Mondialã de creare, în România,
a unei burse regionale a cerealelor,
mecanism ce poate fi dezvoltat pe
platforma transparentã a Bursei
Române de Mãrfuri.

Dincolo de zidurile protecþioniste 
un necesar naþionalism economic anticrizã
în spatele unor aºa-zise milioane de consumatori, ar interese naþionale, regionale plan mondial. Dar nimeni nu
(Urmare din pag. 1) retragã
ziduri protecþioniste, ale duce cu siguranþã la subminarea sau sectoriale.
poate da asigurãri cã mãsurile
Tot mai multe semnale
îngrijorãtoare au venit ºi din
partea Parlamentului European,
care, în calitatea sa de legislator, susþine menþinerea ºi
respectarea legii, exprimându-ºi speranþa cã statele membre
ale UE vor demonstra lumii
întregi cã nu intenþioneazã sã se

populismului, care nu pot da
naºtere decât la soluþia fiecare
pentru sine, rezultatul fiind
eºecul tuturor.
Impactul acestui exacerbat
naþionalism economic, cum au
fost denumite demersurile
guvernamentale protecþioniste,
asupra Pieþei Unice a Uniunii
Europene, cu peste 500 de

acestui factor al creºterii
durabile, care asigurã libera
circulaþie a bunurilor ºi
serviciilor, a forþei de muncã ºi
a capitalurilor, ceea ce
reprezintã un mare avantaj
economic pentru statele
membre ale UE. Or, interesele
întregii comunitãþi nu trebuie sã
fie sacrificate de anumite

Experþii Parlamentului
European susþin cã nu sunt
acceptabile strategiile care
urmãresc realizarea propriilor
obiective, fãrã a se þine seama
de preþul pe care ceilalþi trebuie
sã-l plãteascã, strategii menite sã
afecteze piaþa internã a UE, sã
deterioreze poziþia acesteia în
ansamblu faþã de partenerii pe

luate de unele state membre ale
UE în mod individual sunt
reciproc compatibile ºi nu
afecteazã în niciun fel regulile
pieþei interne. Se pare cã un
astfel de naþionalism economic
ar afecta pe termen lung chiar
pe propriii lui autori, dacã
celelalte þãri mai mici din UE ar
recurge la o stratagemã similarã.

Pentru unitatea lumii creºtine

La cumpãna ultimelor douã milenii, la Bucureºti s-a consumat, acum 10
ani, ºi dupã aproape un mileniu, un eveniment considerat, în unanimitate, istoric:
vizita primului papã într-o þarã majoritar ortodoxã. Este vorba despre Papa Ioan
Paul al II-lea, care a efectuat o vizitã în capitala României, între 7-9 mai 1999,
la invitaþia Patriarhului de veºnicã pomenire, Teoctist. Între 7-14 octombrie
2002, Patriarhul Teoctist i-a întors vizita la Vatican, iar relaþiile dintre cele douã
biserici au fost extrem de cordiale ºi pilduitoare. Atunci, la Bucureºti, s-au pus
bazele pentru unitatea lumii creºtine, prin intermediul celor doi mari conducãtori
ai celor douã biserici ºi care exprimã voinþa tuturor creºtinilor.
Pentru a marca acest eveniment epocal ºi pentru a aºeza noi pietre la temelia
unificãrii celor douã biserici, aºa cum era pânã la marea schismã din 1054,
propunem construirea unui grup statuar alegoric care sã-i reprezinte pe Suveranul
Pontif ºi Patriarhul nostru, ca simbol al victoriei definitive a creºtinismului asupra
bolºevismului ºi ca o premisã a unitãþii lumii creºtine, mai necesarã azi ca oricând.
Argumentele noastre sunt urmãtoarele:
1. Papa Ioan Paul al II-lea are rãdãcini româneºti ºi el a fost conºtient de
acest fapt. Documentele privind aceastã origine a strãmoºilor sãi sunt
consemnate în volumul Papa Ioan Paul al II-lea ºi România de N. Mareº,
biograful ºi traducãtorul oficial al operei Papei în limba românã, carte apãrutã
în 2000, deci în timpul vieþii Suveranului Pontif. Însuºi Mareº mãrturiseºte cã
la audienþa din februarie 1993, Suveranul Pontif l-a întrebat: Ce se mai aude
prin România noastrã? (N. Mareº, Ioan Paul al II-lea. Papã pentru mileniul
III, Bucureºti, Editura Hiparion, 2001, p. 18), iar în 20 dec. 1989, cu prilejul
audienþei generale, Papa a transmis un mesaj în care condamna represiunea de
la Timiºoara, adresându-se tuturor cetãþenilor dragului popor român. Cei
care au stabilit descendenþa valahã a Papei sunt cercetãtorii polonezi care au
demonstrat cã, prin transhumanþã, pãstorii români din nord-vestul Transilvaniei
ºi Moldovei s-au stabilit în peste 500 de localitãþi
de pe teritoriul polonez, timp de trei secole, unde
funcþionau legile valahe (ius valachicum). Între
aceste sate fondate de ciobanii români dateazã
ºi satul Czaniec în care s-a nãscut strãbunicul
Papei, Bartolomei Wojtyla (în 1788). Numele de
Wojtyla este întâlnit în documente medievale ºi
provine din românescul Voitilã. ªi tot N. Mareº
afirmã cã Papa, fostul cardinal Carol Voityla, a recitat în limba românã, în Piaþa
Sf. Petru, poezia Rugãciune, de M. Eminescu.
2. Dupã aproape un mileniu de despãrþire nefireascã, Sanctitatea Sa Ioan Paul
al II-lea este primul papã care a efectuat o vizitã oficialã într-o þarã majoritar
creºtin-ortodoxã, la invitaþia P.F. Teoctist, a participat la o slujbã divinã la Catedrala
Patriarhiei, a numit þara noastrã, în repetate rânduri, cu sintagma încãrcatã de
simbol ºi semnificaþie Grãdina Maicii Domnului. La coborârea din avion, la
Otopeni, Papa a sãrutat pãmântul þãrii noastre, iar în cuvântãrile de la Bucureºti,
Papa a omagiat foarte multe personalitãþi de talie europeanã (din antichitate pânã
în zilele noastre), pe preoþii ortodocºi închiºi în temniþe comuniste, rolul civilizator
ºi creºtin al Þãrilor Româneºti, dovedind a fi un pertinent cunoscãtor al istoriei
românilor: Cu mare bucurie sosesc în România, naþiune mult dragã mie ºi pe care
de multã vreme doream sã o vizitez. Cu profundã emoþie i-am sãrutat pãmântul.
3. În 19 ianuarie 1989, în plin regim totalitar ateist, P.F. Teoctist, Patriarhul
B.O.R., întorcându-se dintr-o vizitã oficialã din India, a fãcut a escalã neautorizatã
la Roma spre a se întâlni cu Papa Ioan Paul al II-lea . În ciuda interdicþiei oficiale de
a se întâlni cu Papa (ambasadorul României de la Roma s-a postat în dreptul uºii
apartamentului din hotelul în care era cazat Patriarhul nostru spre a nu-i permite
ieºirea), Teoctist l-a vizitat pe Papa. Prima întrebare a Papei : De unde eºti? ªi
când a aflat cã-i din Tocileni-Botoºani, Papa a spus: suntem deci megieºi (vecini),
aluzie la vecinãtatea Moldovei cu Polonia în Evul Mediu. Atunci, au pus la cale
premisele intrãrii României în structurile euro-atlantice, fapt recunoscut public de
Jose Manuel Durao Barroso, la 6 septembrie 2007, la cea de treia Adunare
Ecumenicã Europeanã de la Sibiu, când a adus un omagiu Patriarhului Teoctist ºi
i-a lãudat meritele pentru integrarea României în structurile euro-atlantice. Înainte
de a se întâlni cu preºedinþii Gorbaciov ºi Buch, Papa a fãcut o afirmaþie capitalã:
Europa respirã prin doi plãmâni (aluzie la catolicism ºi ortodoxie). Înainte de
aceastã afirmaþie, liderii politici preconizau o Europã unitã doar sub auspiciile
catolicismului. Ziarul Der Standard recunoaºte cã Papa a cerut ajutor politic ºi
financiar pentru România din partea UE, deoarece þara aparþine prin istorie ºi
culturã de Comunitatea Europeanã.
4. Cu prilejul vizitei la Bucureºti din 7-9 mai 1999, românii (majoritar
ortodocºi) au scandat, spontan, Unitate, Unitate. Deci unitatea lumii creºtine
este solicitatã la Bucureºti ºi ea este expresia dorinþei poporului român. Papa
ºi-a amintit cu deosebitã satisfacþie despre aceastã cerinþã a unitãþii
creºtinismului, la Roma, în ianuarie 2000, cu prilejul deschiderii Porþii Sf. Petru.
Dintre toate vizitele efectuate, Papa a amintit doar de vizita în România, anunþând
pelerinilor din Piaþa Sf. Petru cã, la Bucureºti, românii au scandat Unitate,
Unitate. Întreaga asistenþã prezentã în Piaþã Sf. Petru din Roma a scandat,
în limba românã, Unitate, Unitate! Deci, la Bucureºti ºi la Roma s-a cerut
unitatea creºtinã.

5. În 1986, Papa a recunoscut oficial cã Biserica Ortodoxã Românã este
bisericã apostolicã, adicã fiinþeazã din timpul Sfinþilor Apostoli.
6. Sanctitatea Sa este primul papã care l-a trecut în starea de beatitudine pe
Ieremia Valahul (1556-1625), la 30 oct. 1983, la Catedrala Sf. Petru, singurul
sfânt român în calendarul catolic. Atunci, Papa a afirmat cã Ieremia este nãscut
în Grãdina Maicii Domnului, folosind pentru prima datã aceastã sintagmã
care se referea exclusiv la România.
7. A reeditat lucrarea Originea ceangãilor din Moldova de D. Mãrtinaº ºi
Vasile M. Ungureanu apãrutã la Editura Enciclopedicã în 1985, la insistenþele
scriitorului Adrian Pãunescu ºi prof. Ion Coja, lucrare ce demonstra originea
românã a ceangãilor catolici.
8. A editat, ca dar al Sfântului Scaun, ºi a lansat la Vatican la 31 mai 2001
Biblia de la Blaj (1795), în prezenþa îngrijitorilor ediþiei ºi a preºedintelui
Academiei Române, acad. Eugen Simion. Cu acest prilej, Papa a mãrturisit Port
mereu în inimã amintirea cãlãtoriei în þara voastrã ºi afecþiunea ce mi-a fost
arãtatã atunci, atât de catolici, cât ºi de ortodocºi. Îmi revine în minte strigãtul
poporului în timpul celebrãrii euharistice din Parcul Izvor: Unitate, Unitate.
Este nãzuinþa spiritualã a unui popor care cere unitate ºi vrea sã lucreze pentru
unitate. Nu-mi va pieri niciodatã din amintire entuziasmul chipurilor ºi gesturile
de fraternitate de la acea întâlnire istoricã. Ele fac parte de acum din istorie. Aºa
cum acea cãlãtorie ne-a apropiat în drumul spre unitate, sper cã retipãrirea Bibliei
de la Blaj va putea constitui un pas mai departe spre deplina comuniune a
ucenicilor lui Christos.
9. Într-una din cuvântãrile sale la Bucureºti, la 9 mai 1999, Papa a chemat
deschis Biserica Ortodoxã Românã (ºi nu bisericile ortodoxe) ºi Biserica Catolicã
sã înfãptuiascã unitatea creºtinã: Sã izbucneascã din Biserica Ortodoxã Românã
ºi din cea Catolicã o singurã cântare de preamãrire a Numelui Domnului! Sã
formeze o simfonie de glasuri exprimând
frãþietatea cordialã a tuturor credincioºilor.
Întemeiate pe succesiunea apostolicã, B.O.R. ºi
cea Catolicã au acelaºi Cuvânt al Domnului,
pãstrat în Sfintele Scripturi ºi aceleaºi Taine sau
Sacramente. În special, conservã aceeaºi Preoþie
ºi celebreazã unicul Sacrificiu al lui Christos, prin
care El edificã ºi face sã creascã Biserica Sa [...]
Marele Jubileu al anului 2000 solicitã creºtinii sã priveascã spre viitor mai
conºtienþi de provocãrile pe care le ridicã venirea noului mileniu. Printre acestea, se
impune cãutarea unitãþii celor ce cred în Christos. Exprim urarea ca al treilea mileniu
creºtin sã ne gãseascã dacã nu total uniþi, cel puþin mai aproape de comuniunea
deplinã.
10. Suveranul pontif a donat unele biserici catolice din Italia pentru Biserica
Ortodoxã Românã ºi a dãruit moaºtele Sfinþilor Silvestru ºi Ambrosie pentru
douã din bisericile din Bucureºti.
11. În 2000, cu prilejul sãrbãtoririi mondiale a Anului Domnului, Papa a
invitat ºi Patriarhia, iar reprezentatul Patriarhiei, P.S. Vicenþiu Ploeºteanul, a
fost singurul reþinut sã serveascã masa cu Papa (din cauza bolii, Papa avea
probleme cu înghiþitul mâncãrii ºi astfel evita sã mãnânce în public).
12. Între 7-14 octombrie 2002, când Teoctist i-a întors vizita Papei Ioan Paul al
II-lea, þintuit în scaunul cu rotile, s-a ridicat, parcã în zbor, din scaun, spre a-l îmbrãþiºa
pe Patriarh. Fotografia a fãcut înconjurul lumii Regãsirea împreunã la mormântul
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel este un semn al voinþei noastre comune de a depãºi
obstacolele care împiedicã încã restabilirea deplinei comuniuni între noi. Aceastã
vizitã este un act purificator pentru memoria separãrii noastre. Totuºi, viitorul nu
este un tunel întunecat spre necunoscut a spus, în româneºte, Papa Ioan Paul al II-lea.
13. Papa a acceptat la Vatican tradiþia bradului împodobit de Crãciun, primul
brad fiind oferit de România.
14. Sanctitatea Sa a avut o poziþie creºtinã, raþionalã în conflictul artificial dintre
ortodocºi ºi greco-catolici (Sanctitatea Sa i-a numit româno-catolici), îndemnând
pe ultimii (care aparþin de jurisdicþia catolicã) la dialog cu ortodocºii ºi nu la procese
laice.
15. Atât Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea, cât ºi P.F.Teoctist au fost membrii
de onoare ai Academiei Române, sunt figuri carismatice, hristice, Papa refuzând
alte propuneri din partea unor universitãþi vestite din þãri catolice.
16. Sanctitatea Sa a sprijinit moral ºi financiar construirea Catedralei
Mântuirii Neamului la Bucureºti.
17. Sanctitatea Sa a manifestat o atitudine de ecumenism real ºi activ, avea
opinii filo-române, dovedind o cunoaºtere pertinentã a istoriei spirituale a
neamului românesc.
Sunt doar câteva temeiuri pe care le propun opiniei publice, la care, evident,
se pot adãuga ºi altele. Principalul este cã ideea unitãþii lumii creºtine, întreruptã
prin Marea Schismã din 1054 (necanonicã), sã resuscite mintea tuturor românilor
de religie creºtinã ºi ea sã se materializeze prin crearea unui grup statuar alegoric,
reprezentându-i pe cei doi corifei contemporani ai ortodoxiei ºi catolicismului.
Sperãm cã se vor gãsi instituþii publice, oameni de afaceri sau buni creºtini
care sã sprijine financiar acest proiect european.

Un grup statuar alegoric
Papa-Teoctist

Tudor NEDELCEA
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Epistola a VII-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Experienþa este formativã.
Hans-Georg Gadamer susþine
cã un om al experienþei nu este
cineva care a trecut prin cât
mai multe experienþe, ci acela
care este deschis spre experienþe noi. Conteazã calitatea
experienþelor, iar nu cantitatea
lor. Valoare are ceea ce învãþãm
din experienþe.
Nu toate experienþele trebuie
trãite. În viaþã ar
fi bine sã vorbim
numai din experienþã. Sunt unii care au trecut
prin multe experienþe, dar nu
s-au ales cu nimic. Sunt alþii
care au avut o singurã experienþã
majorã, dar aceasta s-a dovedit
o veritabilã lecþie de viaþã.
Aristotel scria despre
unitatea unicã a experienþei ºi
despre caracterul ei universal.
Experienþa este idealizatã în
ºtiinþe, aºa cum noteazã
Edmund Husserl. Experimentul

este artificial, în vreme ce
experienþa este naturalã.
Experienþa bate experimentul.
Experienþa personalã are o
mare însemnãtate. Rudolf Otto,
Joachim Wach ºi Mircea Eliade
înfãþiºeazã religia ca experienþã a sacrului.
Pentru Immanuel Kant,
experienþa este un produs al
dinamismului conºtiinþei, iar
aceasta o guverneazã ºi o

epistole
modeleazã. El o defineºte drept
sistem pe bazã de legi empirice.
Existã, însã, experienþa
spiritualã, care nu are ca
fundament legile simþurilor. De
altfel, Arthur Schopenhauer
diferenþiazã între experienþa
obiectivã ºi cea subiectivã.
Mircea Vulcãnescu vede experienþa din douã perspective:
cunoaºtere prin simþuri a lumii
externe ºi cunoaºtere mediatã

de sine însuºi. Pe de altã parte,
observãm cã relaþia dintre
conºtiinþã ºi experienþã este de
interdependenþã. Adeseori,
dupã cum precizeazã Max
Scheler, experienþa este aceea
care modeleazã conºtiinþa.
G. W. F. Hegel aratã cã experienþa reprezintã o realizare a
scepticismului prin el însuºi, iar
conºtiinþa care întreprinde
experienþa este umgekehrt
(reîntoarsã) spre sine.
Cartea tibetanã a morþilor,
Bardo thodol, descrie experienþa misticã a luminii,
diversele etape ºi stãri înainte
de a trece dincolo. Cele mai
cutremurãtoare experienþe sunt
marcate de suferinþã.
Experienþele culturale ºi mai
ales interculturale sunt un mare
câºtig. Atunci când cãlãtoreºti
în þarã sau în strãinãtate, ar fi
bine sã nu te duci doar ca un
preumblãtor sau ca un turist, ci
ca un spirit avid de cunoaºtere,
experienþã, înþelegere ºi culturã.
Experienþele sublime sunt cele
spirituale.
Cea mai împlinitã experienþã este beatitudinea
dragostei. Cea mai ineditã este
experienþa morþii clinice.
Experienþa milei vindecã,
experienþa credinþei dã speranþã, iar experienþa adevãrului
întãreºte. Experienþa totalã este
comuniunea
sau trãirea
misticã. Cea
mai dramaticã este experienþa morþii,
însã cea mai complexã este
experienþa vieþii. Completã este
doar experienþa nemuririi.
Ce ai zice dacã, în a opta
epistolã, am sta de vorbã, noi
doi despre viaþã? Sãnãtate ºi
serenitate!
Cu sinceritate,
al dumneavoastrã,

Mircea ITU

Ethosul românesc în condiþiile
globalizãrii culturale
Modele culturale

Mircea Vulcãnescu
ºi un punct de vedere
despre specificul nostru
Lector univ. dr. Graþiela POPESCU-GIUVARA
Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice
Suprarealiºtii îl revendicau
pe Lautréamont, noul roman îl
cultiva pe Flaubert ºi cãutau în
romanele lui exemple de

scriiturã perfect obiectivã, simboliºtii noºtri îl considerau pe
romanticul Eminescu drept
primul simbolist român, Tudor
Arghezi a fost revendicat de
toate ºcolile literare din epocã,
moderniste ºi tradiþionaliste,
spre mirarea ºi scepticismul
autorului, de altfel. Tradiþie
înseamnã, în acest caz, o
opþiune mai subtilã de creaþie,
preferinþa scriitorului pentru o
formã a tradiþiei culturale care
i se potriveºte.
Universalizarea unei opere,
clasicizarea ei, intrarea ei în
istoriile artei sau literaturii,
sinonime prestigiului cultural,
nu înseamnã acelaºi lucru cu
actualitatea esteticã a operei.
Diversitatea, pluralitatea ºi
culoarea localã, toate acestea
pot fi numite tradiþie, un
concept complex, pe mãsura
realitãþii pe care o exprimã.
Ierarhiile trecutului se modificã
în funcþie de operele prezentului. Observa T.S. Eliot:
ªi, astfel, relaþiile, proporþiile,
valorile fiecãrei opere de artã
faþã de întregul unei literaturi
sunt revizuite; tocmai în asta
constã concordanþa dintre vechi
ºi nou; oricine admite aceastã
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idee a unei ordini, a unei
structuri a literaturii europene
nu va socoti cã e absurd ca
prezentul sã modifice trecutul

în aceeaºi mãsurã în care el
însuºi e îndrumat de trecut; iar
poetul care e conºtient de acest
lucru va fi conºtient ºi de toate
greutãþile ºi rãspunderile care îi
revin. Ideea lui T.S. Eliot
schimbã sensul relaþiei între
tradiþia ºi actualitatea unei
literaturi, în sensul gãsirii unui
echilibru între sincronism ºi
diacronism.
Nu se poate înþelege
tradiþia criticã româneascã
fãrã un Maiorescu, Nicolae
Iorga, Eugen Lovinescu,
George Cãlinescu, Pompiliu
Constantinescu, Vladimir
Streinu...
În 1943, Mircea Vulcãnescu
publicã Dimensiunea româneascã a existenþei. Într-o
discuþie care dura în cultura
românã de aproape un secol
(junimiºtii, N. Iorga, Ibrãileanu,
Ovid Densuºianu, RãdulescuMotru, E. Lovinescu, Pârvan,
Blaga, Ralea, G. Calinescu º.a.)
 despre specificul naþional 
Mircea Vulcãnescu intervine cu
un punct de vedere original.
Primii analiºti ai conceptului de
specificitate (apãrut odatã cu
romanticii) erau preocupaþi de
particularitãþile temperamentului.

În perioada interbelicã, se
modificã obiectul analizei
(fiinþa româneascã) ºi metoda
de analizã (filosofia modernã
 Mihail Ralea, Pârvan,
G. Cãlinescu).
Pornind de la structuri
lingvistice ale limbii române,
Mircea Vulcãnescu încearcã sã
gãseascã un mod
inconfundabil
de a fi al românului. În Dimensiunea româneascã
a existenþei, filosoful speculeazã,
deduce o întreagã
metafizicã specificã, din timpuri
verbale (unde considerã cã ipoteticul
predominã asupra
imperativului) sau
din sintagme ca
fie ce-o fi, de-a
pururi etc. Pentru
spiritul românesc
nu existã imposibilitatea absolutã,
cum nu existã nici
iremediabilul. El
limiteazã neantul ºi
relativizeazã
fatalul.
Foarte creativ ºi cu o
capacitate speculativã impresionantã, Mircea Vulcãnescu
analizeazã conceptul de fiinþã
româneascã, în legãturã cu
tradiþia. Dacã spiritul nostru
este fatalist sau nu, pesimist sau
optimist, senin, imperturbabil
sau, dimpotrivã, practic, ironic
ºi nepãsãtor, nu sunt întrebãri
pentru rãspunsuri ...exacte.
Discuþiile despre spiritul
românesc, ca tipologie, caracter
aparte, specific, dateazã din
perioada modernã, iar teoriile
culturale nu au dat un rãspuns
definitiv.
Românul, zice el, este un
opozant înnãscut, dar nu e
negativist, ci limitativ, adicã
relativizeazã, am zice azi
(necazurile, dramatismul).
Totul intrã sub legea ce-o fi o
fi, pentru cã vocaþia lui nu e
nici a intolerabilului, nici a
implacabilului, nici a sentenþiosului dur.
El demitizeazã totul, pentru
cã asta face parte din metodele
sale de supravieþuire, de apãrare.
Eseul cunoaºte frumuseþea
speculativã ºi demonstraþia
seducãtoare.
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REFLECÞII LA DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A BUCUREªTILOR
(Urmare din pag. 1)

Menirea urbaniºtilor este sã ne
redea piaþa publicã ºi strada
Probabil, fãrã pieþe publice
ºi strãzi, umanitatea ar fi
evoluat pe alte coordonate ºi nu
ar fi ceea ce este astãzi!
Pentru G.M.Cantacuzino,
la jumãtatea secolului XX,
strada însemna jumãtatea
vieþii unui oraº, iar piaþa
publicã o încãpere sub cer
deschis, unde se adunã lumea.
Dar ce rost mai au astãzi
pieþele publice ºi strãzile când
locuinþa pare sã devinã tot mai
mult maºinã de locuit, iar
strada loc de trecere?
În anul 1975, academicianul profesor arhitect
Octav Doicescu a þinut o
prelegere memorabilã în faþa
studenþilor arhitecþi.
Iatã ce spunea el atunci:
Am regãsit, dupã 30 de ani,
niºte lucruri, în aceastã Europã,
care mi-au pus întrebãri, în
epoca aceasta de tranziþie,
foarte mari: la ce mai serveºte
Piaþa Concordiei de la Paris?
Ce valoare mai are ChampsElysees? Am pornit ºi am
analizat ºi vã spun drept, chiar
Champs-Elysees mi se pãrea o
suprafaþã pierdutã. Spre
surpriza mea, a trebuit sã-mi
dau singur rãspunsul. Este util,
reprezintã o însumare a unor
adevãruri comune ºi precise, pe
care aceºti oameni le pot avea
între trecut ºi alt trecut. Piaþa
Concordiei, ce rost mai are o
suprafaþã de 50 de hectare, ce
rost mai are? Sã ºtiþi cã nu ºtiu
dacã pe vremea când a fost
fãcutã avea acelaºi rost pe care
îl are ºi astãzi, iar ieºirea din
strãzile celelalte, care sunt
unele destul de monotone,
ieºirea în acest largo este una
din marile plãceri, aºa cum
se terminã o parte dintr-o
simfonie, când la sfârºit este o
armonie plenificã pentru
toatã lumea, incluzând toatã
orchestra ºi toate motivele pe
care le-a utilizat.
Cine ar putea sã spunã cã
Veneþia nu mai este valabilã ºi
atâtea ºi atâtea locuri din aceastã
Europã, fãrã de care ne-ar fi
greu chiar sã ne catalizãm în
ceea ce am vrea în viitor, dacã
nu ar fi aceste lucruri care stau
la baza gândirii noastre.
Sã aruncãm acum o privire
rapidã asupra pieþelor publice
ºi strãzilor din Bucureºti.
Prinþesa Martha Bibescu scria
în anul 1931:
Creaþiunea de pieþe
publice se impune în Bucureºti,
unde ele sunt inexistente.
Nimic nu serveºte mai mult la
înfrumuseþarea unui oraº ºi
definirea caracterului sãu decât
pieþele publice, bineînþeles.
Paris, Londra ºi Roma oferã
exemple strãlucitoare: Place de
la Concorde, Place Vendôme,
Place des Pyramides, Place de
la Republique, Place de
lEtoile, toate acestea dau
Parisului aerul sãu de mãreþie.
Tot astfel la Roma, unde pieþele
sunt nenumãrate, la Florenþa, la
Veneþia. Bucureºtenii n-au încã
pieþe publice. Ceea ce ar putea
sã-i þie loc de piaþã publicã e
deocamdatã o rãspântie.
Prinþesa vedea trei pieþe
importante: Piaþa Victoriei,
Piaþa Palatului Regal ºi Piaþa
Unirii. Sã analizãm cum se
prezintã, la mai bine de 70 ani,
aceste pieþe publice. Ele sunt,
în primul rând, intersecþii de

drumuri, fãrã fronturi construite
unitar, care sã deseneze un
contur specific de piaþã publicã.
Concursurile de urbanism,
care au avut ca subiect Piaþa
Victoriei, nu au dus la nici un
rezultat. Dacã ne aflãm în Piaþa
Victoriei, ce vedem astãzi cã o
delimiteazã spaþial? Fronturi de
clãdiri atât de diferite ca

carului. Ele nu au avut
niciodatã un centru civic,
fiindcã autoritatea a venit în
târg, dupã ce acesta îºi formase
deja o condiþie proprie existenþei
sale. Târgul ºi-a urmat mai
departe ambianþa creatã,
absorbind menirile autoritãþii.
ªi, astfel, autoritatea nu a lãsat
nici o urmã în destinele oraºelor

ºi continua cu ideea: O
societate însã are tot atâta
nevoie de legile spaþiale ale
armoniei care o cuprind, cât de
o constituþie.
Ceea ce trãim astãzi pe
strãzile Bucureºtiului a fost
analizat, de acelaºi arhitect,
acum mai bine de 60 de ani:
Viaþa omului de pe stradã e

Spitalul Brâncovenesc (din ciclul clãdirilor dispãrute din Bucureºti)
arhitecturã ºi regim de înãlþime!
Aceastã rezolvare neunitarã,
din punct de vedere urbanistic
ºi arhitectural, o întâlnim în
toate pieþele publice ale
Bucureºtiului.
Omul de pe stradã, cãruia
G.M. Cantacuzino i-a consacrat
un excepþional studiu, este
complet neglijat ºi nu-i mai
rãmâne decât trotuarul îngust;
spaþiul este acaparat complet de
circulaþia autovehiculelor!
Altã lipsã a lor este aceea
cã nu oferã omului de pe stradã
perspective vaste, nu-i stimuleazã inspiraþia, nu-l fac sã
viseze.
Martha Bibescu ne învaþã:
Spaþiul este luxul cel mare al
oraºelor, luxul regal. Bucureºtiului îi lipseºte, pe lângã
atâtea altele, ºi acest lux regal;
cum este un spaþiu liber se ºi
gãseºte cineva care sã se
gândeascã cum sã-l ocupe mai
repede, ca sã nu i-o ia altul
înainte!
Secretul marilor oraºe este
acela cã pieþele publice,
întotdeauna înnobilate cu
lucrãri de artã ºi fântâni, au
spaþiul liber necesar ca sã poatã
fi percepute ºi admirate.
Probabil o sursã a incapacitãþii noastre de a ºti sã
proiectãm pieþe publice ºi strãzi
confortabile constã în faptul cã
multe secole, aºa cum scria
academicianul Octav Doicescu,
am trãit în oraºe negustoreºti.
Dar iatã ce scria Il professore,
cum îl numeam noi, studenþii
din Institutul de arhitecturã Ion
Mincu: Oraºele româneºti nu
au strãbãtut gradaþia epocilor
sociale amintite ºi nu au primit
în mod riguros pecetea acestor
transformãri. Evoluþia lor a fost
simplistã, trecând de la faza
primarã a satului la acele centre
regionale, târgurile. De aceea
oraºele noastre nu s-au realizat
dupã o motivaþie raþionalã.
Aspectul lor este afânat ºi foarte
aproape de însuºirile naturii.
Mijlocul de comunicare 
strada, are un traseu întâmplãtor,
pe urmele lãsate de roatele

noastre. Tradiþia autoritãþii
orãºeneºti nu a însemnat o
ilustrare fericitã.
La rândul lui, G.M.
Cantacuzino, într-un studiu
intitulat Mahalaua, scria: În
orice caz, ceea ce se poate
spune e cã Bucureºtiul a crescut
în voia soartei ºi cã fiecare
categorie de cetãþeni a fãcut
ce-a vrut ºi ce-a putut, fãrã
aproape nici o ocrotire a
statului, fãrã nici un gând
director. Deci, singura calitate
a Bucureºtiului de pânã acum a
fost cã s-a dezvoltat într-o
libertate aproape absolutã, cu
regulamente veºnic cãlcate sau
interpretate în modul cel mai
fantezist.
O ilustrare a acestei
calitãþi ar fi traseul atât de
sinuos ºi încâlcit al unor strãzi
croite dupã capriciile proprietarilor lotizãrilor urbane.
Referindu-se la traseele
capricioase ale strãzilor
oraºului, prin anii 90, istoricul
Neagu Djuvara nota: Se vor
supãra poate compatrioþii mei
dacã voi sugera cã primele
drumuri prin Bucureºtii vechi
trebuie sã fi fost niºte cãrãri ale
turmelor de oi cu þapul în
frunte, printre mlaºtini. Au
venit apoi cãruþe, apoi trãsuri,
tot pe aceleaºi cãrãri.Iar când
s-a mutat scaunul domnesc la
Bucureºti, pe cele mai umblate
cãi s-au clãdit poduri 
adevãrate poduri din bârne mari
de stejar, de unde numirile:
Podul Mogoºoaiei, Podul
Beilicului, Podul Calicilor etc.
ªi traseul tot sinuos a rãmas.
Aº adãuga: ªi Parisul, pânã
la mijlocul secolului XIX avea
strãzi încâlcite Bucureºtiului
i-a lipsit un Haussman, cu
viziunea bulevardelor largi ºi
drepte ºi a pieþelor publice, care
oferã perspective vaste.
Dar, revenind la întrebarea
de ce pieþele publice ºi strãzile
sunt aºa de importante pentru
un oraº, voi încerca sã reiau un
rãspuns dat de G.M.Cantacuzino
în anul 1947: Ele asigurã
coeziunea unei comunitãþi,
educã ºi dezvoltã simþul civic ;

mereu ameninþatã, el umblã cu
frica în sân, n-are dreptul sã se
bucure de venirea primãverii,
sã hoinãreascã cu capul sus.
Înghesuit pe un trotuar îngust,
malaxat de mulþime, el se
furiºeazã de-a lungul zidurilor
pânã la casa lui unde ajunge
buimãcit. Dar omul de pe
stradã nu se plânge. El crede cã
aºa trebuie sã fie, cã aºa a fost
întotdeauna, cã oraºul e un
moloh care îl striveºte,
dezumanizându-l treptat, pânã
ce devine o fantomã anonimã
ºi docilã ce trece cu capul plecat
de-a lungul faþadelor monotone
ºi triste. Nici piaþa nu mai este
a lui ºi, cu astfel de pãreri,
încetul cu încetul cetatea
spiritualã de altã datã, în care
lumea se simþea solidarã ºi trãia
ca atare, s-a transformat în
oraºul stupidului veac al 19-lea
în care trãim prost ºi ne înrãim,
acest oraº care e imaginea celui
mai feroce egoism, agravat încã
de metehnele spiritului maºinist.
De la acelaºi arhitect ar
trebui sã reînvãþãm cã: A
merge pe stradã nu înseamnã
numai a trece de la un loc la
altul; umblând, omul vrea sã se
mai gândeascã, sã uite, sã mai
viseze adicã sã se regãseascã
în timp dezbãrat de povara
grijilor .Prin frumuseþe, oraºul
redevine al tuturor.
Am cunoscut, cu ani în
urmã, un mare urbanist suedez,
Hans Asplund, profesor la
Universitatea din Lund, care
prevedea în proiectele lui
circulaþia vehiculelor în
subteran, aºa încât omului sã-i
fie redatã strada ºi piaþa
publicã!
Ideea nu era nouã, a fost
gãsitã ºi în schiþele lui Leonardo
da Vinci, în care imagina
circulaþii suprapuse, dar forþa
argumentelor pe care le aducea
profesorul Hans Asplund fãcea
ca ideea sã parã extrem de
originalã ºi de actualã.
Atunci când urbaniºtii vor
înþelege cã menirea lor este sã
redea omului obiºnuit piaþa
publicã ºi strada, cu siguranþã
viaþa noastrã va fi mai bogatã,
mai împlinitã.
(Va urma)

UªOR CU DICÞIONARUL
PE SCÃRI
Un lider politic cu boruri
largi la pãlãrie ºi
cu mustaþã (plus
þãcãlia din dotare)
ne atrãgea de
curând atenþia
asupra unui strabism lingvistic.
Aºadar: dacã priveºti, oricât de
prelung, la cuvântul românesc
niciodatã vei citi,
dacã pronunþia
din fire jó napot
kívánok, curând.
În condiþii normale
de temperaturã ºi
presiune, mirarea
s-ar dizolva de la
sine, în atâtea
cazuri cuvinte dintr-o limbã se trezesc în aceleaºi straie, dar cu
sensuri modificate în lexicuri strãine. Ia înseamnã una la noi ºi
alta la nemþi (ca sunet). Ies spunem noi într-o împrejurare, englezii
(americanii) în alta. Cambei, rostim noi a reproº celui cu paharul
în mânã, chinezul formuleazã prin asta un îndemn. (ªi alþii, cum
ºtim, la ceea ce noi denumim cãciulã ei îi zic ºapcã).
Dar nu de fineþuri lexicale ar fi vorba de astã datã în propoziþia
noastrã. Ci de politicã. De o lejerã seducþie cãtre jocuri de cuvinte,
bine gândite ºi drãgãstos þintite într-acolo unde te doare mai tare.
Existã în viaþa de toate zilele obiceiuri care se transferã în
ambientul public, ajungând uneori dincolo de zidurile cetãþii.
Când ai o apãsare, sã zicem, nu te mulþumeºti a-i împãrþi radiaþiile,
de regulã corozive, cu ai tãi. Cel mai adesea deversezi oftaturi
cãtre cel de la care crezi cã þi se trage. ªi nu numai. Cã în astfel
de împrejurãri, tu emitentul te simþi bine, nu încape discuþie. Dar
mai este clar ºi altceva: lãsând aceastã picãturã sã cadã, cu ceva
zgomot, fireºte, mizezi nu doar pe insomniile altora, ci ºi pe
efectul de serã adiacent  compasiunea contemporanilor.
O asemenea picãturã în cazul de faþã are nume precis: Trianon.
ªi nu de azi de ieri. ªi nu am motive sã cred cã se va opri prea
curând aceastã flaºnetã insensibilã la adevãruri istorice, la realitãþi
ºi la norme internaþionale convenite. Dimpotrivã, ape vor seca,
vorba divinului critic, ºi crinii revanºismului nu vor înceta sã ne
invadeze simþurile cu parfumurile otrãvite de care sunt în stare.
Cineva a reuºit cândva sã se foloseascã de asprimea Carpaþilor
pentru a-i considera un zid despãrþitor între românii de aici ºi
românii de dincolo, înainte de a observa cã este un simplu gard
ornamental care se întâmplã sã curgã prin mijlocul aceleaºi ogrãzi.
Sunt aceiaºi care au inventat Diktatul de la Viena. Sau din stirpea
lor. Sunt aceiaºi care interpreteazã tânguitor pe la ferestrele cui
au timp sã-i asculte romanþa disperatã a autonomiei teritoriale.
Sau urmaºii lor. Vor un cui bãtut vârtos în inima ta, pentru a fi
siguri cã pot agãþa acolo, când au chef, sacoºa cu rufe transpirate.
Aºa, de dragul insomniilor tale.
ªtie domnul cu pãlãrie ºi þãcãlie mai multe decât ºtim noi în
ce priveºte dreptul colectiv? Mã îndoiesc. ªi atunci? Intervine
obsesia istoricã, alãturi de nevoia câºtigãrii de aplauze la galerie.
Este aceastã neostenitã hlizealã în public un spectacol de consum
extern? Pânã la un punct, da. Cotcodãcitul se aude cu limpezime
pe malurile Tisei. Dovadã nivelul ocupat pe verticala puterii de
coruri antice cu misiunea refrenelor de rigoare. Prim-soliºtii
apãruþi în lumina rampei nu se sfiesc a-ºi etala ecusoanele cu
ºtaif. ªefii statului vecin, premieri, miniºtri, reprezentanþi
autorizaþi ai vieþii civile nu înceteazã a peregrina prin
Transilvania, pe post de lãmpi amplificatoare ale glasurilor cu
pãlãrie ºi þãcãlie.
Au uitat prin ce-am trecut în martie 1990. Au uitat un principiu
din fizica elementarã care asociazã la orice forþã de acþiune una
de reacþiune. ªi cã una se stimuleazã pe cealaltã în dorinþa de a
se anihila reciproc. ªi atunci sã vezi ce iese...
Sã nu mã taxeze cineva drept cenzor al gesturilor ºi gândurilor
altcuiva. Fiecare are dezlegare prin lege sã abordeze propria-i
existenþã pe ce azimut doreºte. Dar dreptul acela nu mã ocoleºte
nici pe mine. Sunt obiºnuit sã iau act de existenþa unor personaje
care viseazã cercuri pãtrate sau motoare termice ce n-au nevoie
de nimic pentru a funcþiona perfect. Domnii la care mã refer au
însã aspiraþii mai domestice, nu atât de savante. Profitori bine
antrenaþi îºi doresc la încheietura Carpaþilor noºtri un NagornoKarabah ori o Transnistrie personalã. Au deja pregãtitã foarfeca
în stare sã decupeze, precum la Palatul Belvedere, parte dintr-un
întreg unde autoritatea de a face ce vor, dincolo de frontiera legii,
este nulã ºi neavenitã.
An de an, cât e anul de mare, cutreierã Ardealul, spuneam,
feþe simandicoase ºi mai puþin, de pe Tisa ori aduse de aiurea.
Vin sã asculte balade din Apuseni, poveºti despre Pintea Viteazu,
câte ceva despre Horea ori Cloºca, despre Memorandum ºi
memorandiºti, despre Blaj ºi Alba Iulia, despre Avram Iancu ori
Moisei? Nici vorbã! Pe fiþuica la vedere ori lipitã cu scoci în
cerul gurii au desenate literele ce compun, prin alãturare, acelaºi
cuvânt: Trianon. ...
Când ºi când, din plictisealã, apar efectele colaterale. Între
altele, ca în jocul telefonului fãrã fir, exerciþii ludice cu dicþionarul
limbii române la îndemânã. Efort de imaginaþie. Se deschide
dicþionarul în dreptul cuvântului: niciodatã! (cu semnul
exclamãrii), celãlalt traduce în maghiarã: curând.
Cine gãseºte metoda democraticã prin care asemenea jocuri
de societate, având ca punct de aplicaþie noþiuni cu care nimeni
nu are dreptul a glumi  stat unitar, independent, suveran  înainte
ca râul cel mare sã fi fost comis? Pânã atunci, avem la îndemânã
sfatul potrivit:
 Încet cu dicþionarul pe scãri!
Nu de alta, dar s-ar putea sã se deschidã exact acolo unde aþi
scris negru ºi apãsat cuvântul: curând. Vã spunem noi ºi ce scrie
dincolo, în româneºte: niciodatã!

Neagu UDROIU

Reflecþii sãptãmânale

Pietrarul perfecþionist

Biserica Sf. Nicolae-Jitnita (din ciclul clãdirilor dispãrute din Bucureºti)

Cele mai multe iluzii le
gãsim în Infern. Pentru cã nu
existã acolo nicio speranþã.
Dante ne spune cã sufletele
pãcãtoºilor, pãºind în Infern,
întâlneau cuvintele Lãsaþi
orice speranþã, voi cei care
intraþi aici
Când Zeus i-a pedepsit pe
oameni pentru îndrãzneala lor,
le-a trimis-o în dar pe Pandora.
În vasul ei se aflau suferinþa ºi
speranþa, dar numai nefericirea
s-a revãrsat peste lume.
Vedem astfel cã suferinþa
fãrã speranþã este pedeapsa cea
mai crudã. A spera înseamnã a
ºti cã este posibil ca nefericirea
ta sã aibã un sfârºit. Existã o
ºansã, oricât de micã, sã pui
capãt durerii. Piere speranþa
numai când ºansele dispar.
Omul care sperã nu cunoaºte
decât adevãrul.
Sisif, rostogolindu-ºi piatra
în Infern, este un suflet fãrã
speranþã. Nu poate spera, ºtiind
cã suferinþa lui este veºnicã. Nu
se îndoieºte nicio clipã cã piatra
nu va cãdea.

Dar bietele creaturi trecãtoare l-au învins pe marele
Zeus: au inventat iluzia.
Adevãrul nu mai este decât un
pretext pentru fantezie. Lumea
de sus ºi lumea de jos oricând
se preschimbã. ªansele ºi
faptele sunt fãrã putere în
preajma iluziei. Infernul devine
Paradis, iar întunericul noapte.
Iluzia unui sens.
Sisif poate visa cã bolovanul
se sfãrâmã, se poate amãgi cã,

prin truda ce i-a fost menitã,
piatra se va ºlefui. Sisif nu se
vede un om fãrã rost, ci doar un
pietrar perfecþionist. O speranþã
are nevoie de lumea aºa cum
este dar pentru iluzie, trebuitoare
este numai inspiraþia. Fericirea
este doar o problemã de talent.
Adevãratul Infern începe cu
Lãsaþi orice iluzie, voi cei care
intraþi aici!

Alexandru LUCINESCU
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UN COMPOZITOR: Petru STOIANOV
ªI CÃUTAREA LUMINII EMINESCIENE LA NEÎNTÂLNIREA CU
NICHITA .

In memoriam Nichita Stãnescu
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Facultatea de Muzicã
În ochii lui Tudor Arghezi,
Nichita Stãnescu întâlnea
privirea unui Eminescu în
ultimii ani ai vieþii. O amintire
pe care a sorbit-o cu nesaþul
vârstei tinere ºi cu dorul de
poetul nepereche, amintire pe
care a prins-o în canavaua
acelor inedite amintiri dintr-un
tulburãtor prezent. Cãutarea sã
fie cheia aflãrii imposibilelor
rãspunsuri? Sau, poate, dorinþa
nestãvilitã
de
apropiere de un
Luceafãr
ce-i
strãjuia devenirea
poeticã?
Dedicat poeticii
nichitiene ºi unor
aripi de înger
neoprit din zbor, dar
poposit în nezbor 
compozitorul Petru
Stoianov a urmãrit
paºii poetului pentru
a se împãrtãºi din
colbul drumului
parcurs de acesta,
pentru a-i sorbi ºi
acel gând nerostit
capabil sã aºtearnã
geanã peste geana
flãcãrii dintâi ºi a
suspinului cel de pe
urmã. Le-a captat ºi
a
aºteptat
ca
veºnicia stãrii de
iubire sã rodeascã
dincolo de cuvânt,
în sunet
În
dulcele stil clasic ºi
Leoaicã tânãrã,
iubirea îi incitau
spiritul.
Epica
Magna îi confirma
aºteptãrile. Dar
Noduri ºi Semne a
fost, se pare, punctul
declanºator al unei conexiuni
ce dãinuie de decenii.
S-au nãscut, rând pe rând,
in memoriam Nichita Stãnescu,
serii de compoziþii dedicate
unor varii ansambluri, de la cel
simfonic la cel cameral sau
coral, de la muzica pentru
orchestrã la cea pentru cor,
solist ºi ansamblu sau pentru
dialogul intim voce-pian. Zodia
liedului, a cantatei pentru soliºti
ºi cor ori a ansamblurile de
geometrii diferite, de la
instrumentele cu coarde la cele
de suflat ori percuþie, îºi etala
culorile într-un plan ascendent
ce cãuta calmul olimpian al
zenitului. Compozitorul Petru
Stoianov ºi-a dedicat decenii
din viaþã pentru a da fiinþã unei
muzicii izvorâte din gândul
nichitian, fie cã acesta existã ca
atare pe paginile hârtiei cu
portative, fie cã este indus de
stãri poetice, asemenea tot
atâtor visuri despre o eternã
amintire despre viaþã ºi despre

acel suflet ce poate cântãri doar
26 de grame!  cum ne
încredinþa poetul în ipostaza de
prozator. Iar recitirea rândurilor
sale dãdea substanþã oricãrei
reintrãri
sub
arcadele
prezentului.
Dacã este sã rãsfoim
împreunã creaþia muzicalã
semnatã Petru Stoianov, ne dãm
seama cã ne aflãm în starea de
graþie în care Nodurile ºi

Semnele nichitiene capãtã
înþelesuri muzicale. Nu doar în
logica poeticã, ci ºi în cea
muzicalã. Teza de doctorat în
compoziþie muzicalã, susþinutã
cu ani în urmã de Petru
Stoianov
în
citadela
universitarã a Clujului, viza
tocmai acest parcurs nichitian;
de altfel, teza sa  omagiu
nedisimulat adus poetului
nepereche al literaturii române
de altitudine europeanã  este
ºi intitulatã Noduri ºi Semne.
Posibile structuri pe scara unui
model modal ºi exploreazã
multitudinea de cãi prin care se
pot construi arhitecturi sonore
pornind de la înþelegerea
Nodului ca summum al
energiilor sonore ºi a Semnului
ca tot atâtea modalitãþi de
descãtuºare a acestora, într-un
univers infinit ipostaziat
potrivit gândirii ghidate de
gândul
fibonaccian
al
proporþiilor de tip aurea prin
care se pot construi suneteduratã, împreunând frecvenþe ºi

durate proporþional dãltuite
sonor
Teza, prin care se
devoalau teritoriile-þintã ale
unui parcurs componistic, era
însoþitã de un CD cu
înregistrarea unei lucrãri
definitorii pentru estetica
propusã de compozitor la
intersectarea cu gândul poetic:
Noduri ºi Semne  muzicã de
concert pentru ansamblu
instrumental, în interpretarea
magistralã a renumitului
ansamblu
de
muzicã
contemporanã Archeaeus,
condus
de
compozitorul
Liviu Dãnceanu.
Prin demersul
sãu componistic,
Petru Stoianov a
încercat
sã
transforme
Nodurile
ºi
S e m n e l e
nichitiene dintrun inefabil poem
al morþii într-un
omagiu
al

învierii ºi al permanenþei lui
Nichita Stãnescu în cultura
noastrã  dupã cum enunþam,
într-unul din articolele de
prezentare a lucrãrii, în caiete
de festival internaþional de
muzicã nouã.
De altfel, Noduri ºi Semne
reprezintã cea de-a doua intrare
a compozitorului sub boltirea
muzicii simfonico-concertante,
prima fiind datoratã Elegiei
VIII, ºi intitulatã chiar
Hiperboreeana  Cântul I 
poem pentru orchestrã de
coarde.

În cea ce priveºte teritoriul
cameral, acesta se scaldã în
lumina a nu mai puþin de ºase
titluri, de la acel cuprinzãtor
Patru afirmaþii în sprijinul
realului, la cele trei ipostaze ale
poeziei Pe un cadran solar (I 
pentru vioarã solo, II  pentru
clarinet ºi recitator, ºi III pentru violoncel solo, aceasta
din urmã figurând chiar ca
piesã impusã la ediþia
a
Concursului ºi Festivalului
Internaþional de Muzicã
Jeunesses
Musicales
România, .), la Invizibilul
Soare, subintitulat în spirit
nichitian - desigur! - Cântec
sau, altfel spus, Trio pentru
Constraste ºi Axios pentru
flaut, clarinet, percuþie ºi
violoncel.
Interpretate pe reputate
scene de concert din þarã ºi din
strãinãtate, în importante
festivaluri de muzicã nouã pe
meridiane, toate aceste titluri au
fãcut cunoscutã vibraþia
nepereche a verbului nichitian

distilat în energii sonore
semnate Petru Stoianov. Cea
mai recentã intrare sub portal
sonor a fost prilejuitã de
concertul de închidere a
reputatului festival internaþional Meridian, al Secþiunii
Naþionale Române al Societãþii
Internaþionale de Muzicã
Contemporanã - aflat sub
direcþia
artisticã
a
compozitorului Sorin Lerescu 
festival în care lucrarea Pe un
cadran solar III a fost tãlmãcitã
cu exemplarã ºi nesperat de
baladescã
dãruire
de
seriozitatea ansamblului esto-

nian intitulat Grupul de
muzicã contemporanã U,
respectiv de violoncelistul
Levi-Daniel Magila (decembrie
2008).
Acestui grupaj compact
alcãtuit din douã lucrãri
simfonic-concertante ºi ºase
titluri camerale i se adaugã nu
mai puþin de cinci ample intrãri
în coral : Cuvinte ºi Strigãturi
 suitã pentru cor mixt a
cappella ºi soliºti (Ce?,
Respirarea aerului de sub aripã,
N-ai sã vii, Scrisori,
Dezîmblânzirea, Pomule,
copacule, Cântec de scos apa
din urechi, Strigãturi)  lucrare
ce a figurat pe afiºul
Festivalului Internaþional
George Enescu în viziunea
corului de camerã Madrigal,
Colindã de þarã  diptic pentru
cor mixt a cappella, Aceastã
þarã de vis  poem pentru cor
mixt ºi soliºti, A te sprijini pe
propriul tãu pãmânt  cantatã
pentru cor mixt a cappella sau
Quadriga pentru cor mixt a
cappella. Desigur, ºi teritoriile
vocalului sunt prospectate cu
aceeaºi dorinþã de conjugare a
poeticii nichitiene cu salba de
sunete iscodite din înþelesul de
adânc al silabelor picurate ca tot
atâtea mãrgãritare de nepreþuit:
Lecþia despre Cub, N-ai sã vii,
În dulcele stil clasic ..
Sã fie, toate acestea,
expresia unui dor nestins, dor
de Nichita?
Sã fie ele dor de luminã
eminescianã cititã în ochi de
poet?
Indubitabil ºi dincolo de
orice întrebare sau de ghicitele
rãspunsuri, sunt tot atâtea
intrãri ale compozitorului Petru
Stoianov sub faldurile poeziei
nichitiene,
dezghiocând
gânduri prinse în mreaja
simbolismului sonor .
Stau, împreunã, poet ºi
muzician  una cu ruga
necuvintelor în nesunetele
tãcerii?
Sau sunt, tot împreunã, un
roi de dalbe încifrãri sonore,
zise în graiul acela necuprins de
vãlurirea vremii?
Sã fie, oare, compozitorul
Petru Stoianov, un cronicar al
întâmplãrilor nobilului suflet
rãtãcitor printre cuvinte ºi
necuvinte al acestui rege ferice
ºi neferice, totodatã, al poeziei
noastre?!?
Rãmâne sã citim rãspunsuri
în opusuri ce îºi aºteaptã
împlinirea
viitoare
în
sonor ªi, de ce nu  în opusuri
ce aºteaptã, încã, sã se nascã
sub lumina unor constelaþii de
gând nichitian ce se rotesc încã
în spaþiu, undeva, între
Aldebaran ºi Terra  pentru a
mai zãbovi un timp în aria
arghezianã a rostirii, cãutând ºi
captând noi tainice sclipiri ce
au intersectat cândva orbita
luminii eminesciene la
neîntâlnirea cu Nichita

Exerciþiu de lecturã

Intimitatea publicã
Ion CORBU
Poezia, ca stare sugerativã,
nu cunoaºte subiecte tabu.
Aºadar intimitatea publicã,
deºi în accepþiunea comunã
poate pãrea un paradox, în
spaþiul poetic poate deveni
deplin justificatã dacã este cu
adevãrat un act artistic. Un
poem adevãrat se defineºte
printr-o parte, sã-i spunem,
vizibilã, textul propriu-zis, cu
statut
ontologic
de
materialitate, ºi partea
invizibilã, de naturã
spiritualã, care, poate, contrar
unor opinii posibil majoritare,
nu
are
caracter
comunicaþional propriu-zis, în
accepþiunea
curentã
a
termenului. Adicã nu transmite
o informaþie de natura
inechivocã. Actul artistic
poematic se construieºte ºi se
reconstruieºte, am putea spune,
ad
infinitum,
ca
potenþialitate, în funcþie de
lector ºi chiar de momentul
temporal în care are loc lectura
ori relectura, pentru unul ºi
acelaºi lector. Astfel se poate
decripta partea invizibilã,
sugerativã, partea aceea
puternic spiritualizatã, care
poate fi mai mult ori mai puþin
decelabilã ºi care poate
alimenta dorinþa ºi plãcerea
de a scrie-citi.
Evident, orice poem
original poate reprezenta o
nouã definiþie a poeziei.
Am fãcut toate aceste
conexiuni
preliminare
pornind de la poemul
Intimitate, în care textul, ca
materialitate, se prezintã sub
forma unui discurs a cãrui
logicã poate ºoca. Pentru ca, sã
invoci intimitatea ca
existenþialitate, eventual în doi,
însã fãrã a cunoaºte numele
celei (buclele de-a dura par a
sugera o ea) (celui) cu care
se, sã-i spunem, percepe
aceastã intimitate sã-mi spui
[ .] sau doar cum te numeºti,

cum ni se relevã în finalul
poemului, þine oarecum de
paradoxul intimitãþii, care, în
logica normalã, nu ar avea
motivaþie ºi care însã, în plan
poetic, devine fapt pe deplin
justificabil.
Poemul debuteazã uºor
sentenþios, Pentru tine aº putea
/ renunþa la exerciþiul de

faþã de alte existenþe din aceeaºi
categorema. Putem intui, nici
nu pare a fi dificil de altfel, cã
autorul este îndrãgostit de acest
tine. Pentru cã numai o astfel
de motivaþie l-ar putea face sã
devinã intolerant în raport cu
existenþa sa cotidianã manifestã
descriptibilã a fi exerciþiu de

Intimitate
Andrei GHEORGHIU
Pentru tine aº putea
renunþa la exerciþiul de toleranþã.
Am încercat sã ºterg cuvântul
speranþã din dicþionarul
explicativ al gândurilor mele.
Mã temeam cã poate
da dependenþã.
Îmi trezea pofte nebune
sã scrijelesc nocturne poeme
pe boabe de orez.
Le savuram apoi, tacticos,
gustul amãrui de miez.
Scos.
Uite, am sã sting lumina pe hol, nu-mi pasã
cât o sã vinã factura la intimitate.
Tu, dacã vrei,
dã-þi buclele de-a dura pe spate,
priveºte-mã
cu palmele pereche sau
poþi sã-mi ronþãi ºoapte
la ureche,
sã-mi spui când þi-a fost ultima oarã
imposibil sã te opreºti,
ce pastã de dinþi foloseºti,
cine eºti
sau doar
cum te numeºti.
toleranþã./, spune ex abrupto
autorul, introducându-ne în
mediul sãu propriu în care acest
tine are o valoare diferitã de
alte tipuri de natura tine,
acest tine presupunând un fel
de act sacrificial aº putea
renunþa la exerciþiul de
toleranþã care, putem crede, îi
este specific, îl defineºte.
Aºadar, acest tine invocat
este un tine special faþã de
care autorul are alte, sã zicem,
trãiri, sentimente, legãturi decât

toleranþã. Aceastã intuiþie este
întãritã de aparentul gest ilogic
în care o stare de fapt poate fi
eliminatã eliminând cuvântul
care în fond o desemneazã.
Numai logica poematicã a
îndrãgostitului poate imagina o
astfel de posibilitate. Am
încercat sã ºterg cuvântul /
speranþã din dicþionarul /
explicativ al gândurilor mele
pentru cã ea, speranþa, poate
da dependenþã ºi poate conduce

la alte acte ºi fapte cel puþin
ciudate dacã nu extravagante:
scrijelirea poemelor pe boabe
de orez, alt act de naturã
sacrificialã, bãnuim cã nu este
usor sã scrijeleºti poeme pe
astfel de boabe !, apoi savurarea
gustului amãrui al miezului,
stingerea luminii care ar
contribui la creºterea stãrii de
intimitate ºi care ar putea avea
un cost care nici nu mai
conteazã în fond nu-mi pasã /
cât o sã vinã factura la
intimitate - cum spune autorul.
ªi cu acestea avem aproape
tabloul complet al eului
poetic. El se descrie ºi ni se
sugereazã prin manifestãrile
existenþiale menþionate. Însã
intimitatea în doi are nevoie ºi
de tu. Care este perceput în
plan poematic tot acþional ca
manifestãri dezirabile eului
însã neimpuse dacã vrei, cum
se spune în text. De remarcat
priveºte-mã / cu palmele
pereche, originala sintagma
care ar putea sugera
mângâierea.
Celelalte
elemente de decor poetic
ronþãitul, pasta de dinþi etc., vin
sã
completeze
tabloul
intimitãþii invocate, intimitate
care nici nu ºtim dacã, în fond,
este realitate sau doar vis. ªi,
credem noi, în aceastã uºoarã
ambiguitate comunicaþionalã
stã o parte din frumuseþea
acestui poem pe care îl putem
imagina a fi un poem de
dragoste.
Nu putem încheia acest
comentariu fãrã a remarca tonul
oarecum
sorescian,
originalitatea unor formulãri ºi,
din pãcate, câteva nereuºite, pe
care le evidenþiem mai jos.
De exemplu, versurile
dicþionarul / explicativ al
gândurilor mele. ar putea
câºtiga dacã s-ar renunþa la
metafora în genitiv ºi la prea
personalul mele. O formulare
de tipul dicþionarul / explicativ
de gânduri ori pentru
gânduri sau ceva de acest gen
ar putea feri poemul de cliºeul

conþinut în formularea actualã.
De asemenea, nocturne
poeme face rãu. De ce nu, cum
ar fi de altfel firesc poeme
nocturne ? Cât despre sper
demonetizatele ºoapte nu
înþelegem cum de a mai fost
folosit în acest frumos poem.
Este suficient, este prea mult.
De la înaintaºii în ale poeziei ºi
pânã la Cotabiþã, care practic
rãcneºte aceste ºoapte pe
toate canalele care difuzeazã
muzicã, de prea multã utilizare,
acestea ºi-au pierdut valoarea
poeticã. ªi chiar dacã în text se
spune sã-mi ronþãi ºoapte,
senzaþia de bãtãtorit tot
persistã. Poate, într-un poem
postmodernist, o construcþie
ludicã ori mai ºtiu ºi eu cum ar
putea reanima, din punct de
vedere artistic, acest cuvânt.
Însã în poemul de faþã este,
credem noi, total neavenit.

Nicolae ISAR

NICOLAE IORGA
ÎN APÃRAREA MEMORIEI DOMNITORULUI
ALEXANDRU IOAN CUZA
Reputatul istoric Nicolae
Isar, prof. univ. dr. la Facultatea
de Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã a Universitãþii
Spiru Haret, a avut excelenta
idee de a aduna într-un volum,
apãrut în Editura Universitãþii

din Bucureºti, texte celebre
rostite de marele savant Nicolae
Iorga în apãrarea memoriei
domnitorului
Unirii

Alexandru Ioan Cuza. Este
vorba despre semnificative
conferinþe, discursuri þinute în
adunãri ale deputaþilor, în
Parlamentul de la Iaºi, cu
prilejul aniversãrii centenarului
naºterii lui Cuza-Vodã, al
comemorãrii lui Cuza-Vodã la
Ateneul Român, toate punând
în evidenþã rolul lui excepþional
în istoria românilor.
În acest amplu studiu ºi
antologie de texte, cum l-a
conceput ºi realizat autorul, se
evocã momente care compun
nu numai imaginea domniei lui
Al. I. Cuza, ci sunt redate

secvenþe relevante ale luptei lui
Nicolae Iorga timp de mai
multe decenii, în postura de om
politic ºi militant social, pentru
dezvãluirea adevãrului cu
privire la personalitatea
incontestabilã a domnitorului
Unirii, cu
virtuþile ºi
servituþile
ei, împotriva
ostilitãþii
cultivate cu
vehemenþã
de elitele
politice ale
vremii.
Dupã ce
precizeazã
cele 25 de
momente
istorice în
care Nicolae
Iorga
a
simþit nevoia
sã intervinã
public,
denunþând
cauzele reale
care
au
proiectat
nedrept
vãlul tãcerii
a s u p r a
domniei lui
Cuza-Vodã, autorul realizeazã
un edificator ºi dens studiu
introductiv, care oferã
cititorilor ºansa de a pãtrunde
în acest univers, de a cunoaºte
sintetic, în cronologia lor,
evenimentele ce au stârnit
atâtea controverse.
În ciuda acestei realitãþi
dureroase, amintirea domnitorului Al. I. Cuza ºi a operei
sale reformatoare rãmânea vie
în conºtiinþa popularã, în
conºtiinþa þãrãnimii împroprietãrite în 1864, creându-se o
adevãratã legendã despre
domnitorul Unirii ºi
eliberatorul þãrãnimii.
Momentul declanºãrii
campaniei pentru reabilitarea
imaginii domnitorului pare a fi

fost articolul publicat în
Semãnãtorul la 3 noiembrie
1903, sub titlul Statuia lui
Cuza Vodã, cu care se ºi
deschide antologia de texte, în
care N. Iorga lansa propunerea
ridicãrii unei binemeritate statui
domnitorului Unirii, de care,
pânã atunci, pe nedrept, fusese
lipsit  relevã autorul lucrãrii în
studiul introductiv.
Dar, de-a lungul timpului,
amintirea domniei lui Al. I.
Cuza va fi marcatã prin
evocarea, pe de o parte, a
argumentelor aduse pentru a se
legitima lovitura de stat datã de
domnitor la 2 mai 1864, impusã
de necesitatea realizãrii reformei
agrare, iar, pe de altã parte, de
condamnarea modului de
înlãturare a acestuia în noaptea
de 11/23 februarie 1866, printr-un
mizerabil complot militar, cum
l-a calificat N. Iorga.
În conferinþa þinutã la
Râmmicu-Vâlcea în februarie
1909, marele istoric ºi cãrturar
N. Iorga sublinia virtuþile
domnitorului; ceea ce îi plãcea la
el erau frumuseþea energicã ºi
cavalerismul sãu, care se regãsea
în toate gesturile ºi în cuvintele
sale. Sincer ºi franc în gândul ºi
în vorba sa, necruþând pe nimeni
ºi nedispreþuind pe nimeni, Cuza
Vodã era deprins a spune cu curaj
adevãrul, câºtigând iubirea
tuturor. A fost iubit pânã la
fanatism, cum remarca N. Iorga,
pentru vitejia lui, þara fiind totul
pentru el, þara pe care a întemeiat-o,
pe care a ºtiut sã o reprezinte cu
demnitate ºi pe care a putut s-o
pãrãseascã fãrã blestem.
Ce anume i se reproºa
domnitorului Al. I. Cuza de cãtre
duºmanii lui înrãiþi? Este o
întrebare la care N. Iorga
precizeazã: cã ar fi trãdat þara,
când hãrþile lui au dovedit îndatã
monstruozitatea
acestei
bãnuieli; cã ar fi atentat la
libertatea publicã, când ºtim
unde ar fi dus aceastã libertate

publicã ºi unde a dus tirania lui;
cã ar fi dezonorat Palatul, trãind
între zidurile lui viaþa pe care i-o
îngãduia ºi ierta cine suferea mai
mult de dânsa.
Magistral este textul
conferinþei þinutã de N. Iorga la 24
ianuarie 1940 pentru Liga
culturalã, intitulatã Ce a fost la 24
ianuar ºi ce trebuie sã fie azi, o
analizã finã, nuanþatã a
evenimentelor, demonstrând o
putere de sintezã inegalabilã. «24
ianuar» rãmâne legat de ceea ce s-a
întâmplat la 1859; la aceastã datã,
fãrã îndoialã prin Cuza-Vodã, prin
el mai ales, în sensul cã el a întrupat
ºi a ºtiut duce mai departe gândul
ce a prezidat atunci la 1859, dar ºi
prin silinþele unei generaþii întregi:
prin instinctul þãranului, prin
cugetarea clarã a claselor de sus,
prin înþelegerea unei lumi
orãºeneºti, în care nu lipseau încã
elementele naþionale, ºi, în acelaºi
timp, prin întrebuinþarea inteligentã
a împrejurãrilor  concluziona N.
Iorga. A fost o societate foarte
înþelegãtoare ºi prevãzãtoare, ºi
foarte rãbdãtoare aceea de la 1859,
iar, «24 ianuar» a fost pregãtit
secole întregi. Soarta noastrã
atârnã de toate calitãþile morale
ºi înainte de toate de la una: de
la nesfârºita noastrã rãbdare.
Acesta este poporul cel mai
rãbduriu de pe lume. Se pare cã
îndurã toate, dar le îndurã
pentru a plãti la vreme 
conchide
N.
Iorga,
recompunând  într-un fel 
portretul poporului nostru,
identitatea sa inconfundabilã.
Inspirata alegere a textelor
lui N. Iorga, rostite în apãrarea
memoriei lui Al. I. Cuza cu
prilejul unor conferinþe celebre,
a cãror semnificaþie istoricã
reverbereazã în actualitate,
reprezintã o beneficã restituire
a
adevãrului
privind
personalitatea copleºitoare a
domnitorului Cuza-Vodã.
A. D.

George LÃZÃROIU

FILOSOFIA COMUNICÃRII

Mircea ITU
Lector univ. dr. George
Lãzãroiu este ºi cancelar al
Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, funcþie îndeplinitã cu
profesionalism, dãruire ºi cu
rezultate remarcabile într-un
timp scurt în ceea ce priveºte
cercetarea ºtiinþificã, granturi ºi
contacte
internaþionale,
înscrierea în baze de date
româneºti ºi internaþionale,
acreditarea revistei facultãþii. În
calitate de lector univ. dr.,
George Lãzãroiu susþine cursuri
la ciclurile de licenþã ºi
masterat. Între acestea se
gãseºte ºi cursul opþional
Filosofia comunicãrii, rezervat
studenþilor anului I, acum,
mulþumitã Editurii Fundaþiei
România de Mâine, accesibil ºi
în formã tipãritã.
Materialul vine în sprijinul
studenþilor ºi masteranzilor,
fiind riguros organizat într-o
formã didacticã, alcãtuitã din
enunþarea temei (capitolului),
rezumatul, cuvinte-cheie ºi
întrebãri de autoevaluare. La
sfârºit sunt aºezate modele de
teste grile ºi o bibliografie
bogatã, cuprinzând cãrþi de
specialitate în limbile românã
ºi englezã, scrise de autori ca:
Richard Swinburne, Hartely
Slater, Jody Azzouni, Mary
Kate McGowan sau Mark
Sainsbury.
În Introducere, autorul
trateazã raportul dintre simbol
ºi comunicare, interacþiunea

socialã, codurile comunicãrii
verbale, mesajele, tehnologiile
comunicãrii, adevãrul, realul ºi
actualul, toate acestea fiind
teme ale disciplinei în cauzã.
Referinþele critice abundã
în întreaga carte, autorul
argumentând adeseori cu
punctele de vedere ale unor
specialiºti în domeniu din
strãinãtate, cu precãdere din
lumea ºtiinþificã angloamericanã. În perspectiva
filosoficã asupra comunicãrii,
lector univ. dr. George Lãzãroiu
porneºte de la concepþiile
autorizate ale lui Lugwig
Wittgenstein, Jaakko Hintikka,
Richard Swinburne, Mary Kate
McGowan, Mark Sainsbury ºi
Jody Azzouni. Astfel, el discutã
contextul referenþial ºi
convenþia lingvisticã, dar
explicã supervenientismul
subiectiv ºi propoziþia
instanþiatã.
Principiile,
conceptele ºi noþiunile sunt
lãmurite prin exemple ºi
propoziþii, precum ºi prin
mulþimi matematice. Adevãrul
necesar, enunþul în mod necesar
adevãrat, convenþia lingvisticã,
supervenientismul subiectiv,
propoziþia instanþiatã sunt
subiecte importante aflate la baza
întrebãrilor de autoevaluare de la
sfârºit de capitol.
Etica în comunicare,
adevãrul ºi referinþa, subiectivitatea, acþiunea ºi raþiunea,
gândirea, limbajul ºi realul
constituie temele abordate ºi
analizate în detaliu, pe capitole
distincte.

Nicolae POSTOLACHE

Cele trei grade de adâncime
(mental, comportamental ºi
fiziologic), în teoria explicaþiei
la Willard Van Orman Quine,
cele patru proprietãþi ale
observãrii lucrurilor, la Jody
Azzouni, cele douã teorii ale
explicaþiei, potrivit lui Richard
Swinburne, precum ºi cele trei
m o d u r i
principale ale
analizei,
la
Michael Beaney,
sunt analizate cu
acribie.
Convenþiile
limbajului,
indeterminarea
referenþialã,
raportul dintre
raþiune ºi acþiune
în planul comunicãrii, teoriile
simple ºi cele
complexe,
enunþurile,
propoziþiile
n e c e s a r e ,
exprimarea ºi
c o n t e x t u l
referenþial,
cauzele
ºi
temeiurile,
înþelegerea ºi
p r o b l e m a
traducerii
constituie alte
subiecte abordate de autor cu
pasiune ºi convingere, însã în
urma unei documentãri solide.
Analiza ca reformulare ºi
analiza ca reducþie sunt bine
articulate.
Filosofia comunicãrii nu se
reduce la filosofia limbajului,
cu toate cã aceasta o ilustreazã

în bunã parte. George Lãzãroiu
recurge adeseori la filosofia
analiticã fie pentru a prelua, fie
pentru a întãri subiectele alese.
Accesibilitatea prin limbaj
ºi curajul opiniilor personale
reprezintã aspecte necesare de
pus în evidenþã în acest demers
ºtiinþific, mai ales din unghiul

funcþiei didactice ºi al celei
formative ale lucrãrii Filosofia
comunicãrii. Lãudabil este
faptul cã un manual are ca
fundament o intensã cercetare
ºtiinþificã ºi, fãrã a pierde
dimensiunea educativã, se
constituie într-o veritabilã carte.

ISTORIA EDUCAÞIEI FIZICE, SPORTULUI
ªI OLIMPISMULUI

În lucrarea sa
Istoria educaþiei fizice,
sportului ºi olimpismului,
apãrutã recent în Editura
Fundaþiei România de Mâine,
semnatã de prof. univ. dr.

N i c o l a e
Postolache,
cunoscutul
istoric
al
fenomenului
sportiv, prezintã
întreaga evoluþie
a culturii/educaþiei fizice,
începând din
cele mai vechi
timpuri ºi pânã
în zilele noastre.
Autorul,
pe
l â n g ã
prezentarea
culturii fizice în
lume, ne oferã ºi o viziune
com-pletã asupra rolului ei în
societate.
Lucrarea este structuratã
pe 17 capitole distincte,
cuprinde o bogatã bibliografie

ºi o ilustraþie adecvatã, redând
instructive surse iconografice.
Sunt prezentate toate tipurile de
practici sportive, începând de la
civilizaþiile Orientului antic, pe
de o parte, la lumea greacã,
latinã, greco-romanã, pe de
alta, continuând cu Evul Mediu,
perioadã în care sunt descrise
culturile fizice arabe, slavonã,
americane precolumbiene, pânã
la apariþia armelor de foc în
sport, ºi de la Renaºtere pânã
la Jocurile Olimpice Moderne.
Pe lângã prezentarea
acestor arii culturale sportive în
timp ºi spaþiu, sunt relevate ºi
influenþele climatice, politice,
materiale º.a.m.d. din care a
luat naºtere fiecare ramurã a
culturii fizice universale.
Lucrarea nu urmãreºte
neapãrat rolul educaþiei fizice

în viaþa individului, ci în viaþa
societãþii.
Se
dezvoltã
conceptele de antrenament,
concurs, competiþie etc., prin
care omul se autodisciplineazã
(întrucât acesta se confruntã cu
respectarea regulilor impuse de
o anumitã competiþie) ºi se
perfecþioneazã (întrucât dorinþa
de a fi primul se regãseºte în
fiecare dintre noi). Sunt expuse
toate tipurile de exerciþii,
jocuri, obiceiuri, reguli, prin
care fiecare popor, la rândul
sãu, a încercat sã se
autoperfecþioneze. Avem, de
exemplu, reformele realizate în
secolul I î.H. de cãtre regele
geto-dac Burebista, reforme
care au constat în acþiunea
statalã de instruire prin exerciþii
fizice, arderea viilor ºi
interzicerea vinului, în dorinþa

acestuia de a crea o populaþie
cu un organism sãnãtos, mai
disciplinatã, fiecare înþelegând
cã puterea unui stat se bazeazã
pe puterea cetãþenilor sãi.
Cartea profesorului Nicolae
Postolache descrie rolul jucat
de activitatea sportivã, în
primul rând, acela de a educa
ºi cultiva armonia psihofizicã a
fiinþei umane.
O carte, în care textul este
însoþit ºi de imagini-document,
carte ce are menirea de a forma
viitorii profesori care se calificã
în facultatea de profil a
Universitãþii Spiru Haret.
Cãtãlin COSTACHE, student,
Facultatea de Istorie,
Muzeologie ºi Arhivisticã
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  23 martie 2009
06:00 Academica  Ateneul artelor (r)
07:00 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Lauri pentru liceeni (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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. XVII)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu 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 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 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)

04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  25 martie 2009

MARÞI  24 martie 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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. XVIII)
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 Popasuri de suflet.
Emisiune de Violeta Screciu
23:00 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 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 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)

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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. XIX)
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 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
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. 81)

TVRM Cultural
LUNI  23 martie 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  24 martie 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

JOI  26 martie 2009

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  25 martie 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  26 martie 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!

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

23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI  27 martie 2009
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 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret. Emisiune de Mugur Popovici
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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. XX)
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 Pulsul pieþei.
Emisiune de Ramona ªtefãnescu
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)

SÂMBÃTÃ  28 martie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Cronica ST (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 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
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
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  27 martie 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  28 martie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert

Opinia
naþionalã

22:30 Film artistic românesc: Povestea dragostei
(1976). Basm cinematografic inspirat din
Povestea porcului de Ion Creangã. Realizat
în maniera ºtiinþifico-fantasticã: vieþuitoarea
înfiatã de cei doi bãtrâni dornici de a avea
un copil nu este un purcel, ca în povestea
originalã, ci un extraterestru, iar periplul
prinþesei, dupã ce aruncã pielea iubitului
în foc, are loc într-un cadru extraterestru
unde ea va duce, din lumea pãmântenilor,
dragostea. În rolurile principale: Eugenia
Popovici, Mircea Bogdan. Regia Ion
Popescu Gopo
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  29 martie 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 Din instituþiile statului.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
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: Legendele Dinastiei Han 
Înþelegerea (China) 2005. Regia: Wai Han
Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang. Actori:
Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 î.Hr.,
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat
cele ªase State aflate ºi a inaugurat dinastia
Qin, autointitulându-se Primul Împãrat.
Rãzboinicii celor ªase State dezmembrate
ºi-au unit forþele ºi s-au rãsculat împotriva
Dinastiei Qin, numai cã a fost nevoie de
multe lupte ºi acte de curaj ca sã poatã
distruge puternica Dinastie Qin ºi
sã instaureze o nouã dinastie
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place? (r)
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
04:00 Miza pe tinerele talente (r)
05:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
*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  29 martie 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
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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

472  23 martie 2009

DRAGOª DIN BEDEU

Popasuri culturale

MARAMU  brand arhaic (II)

Ovidiu NACU
PINTEA VITEAZUL
Transilvania secolul al
XVII-lea. În timpul împãratului
Leopold I al Austriei, stãpânirea
habsburgicã în aceastã þarã
româneascã a determinat o
amplã miºcare de rezistenþã din
partea poporului, dar ºi a
nobilimii. Pe acest fundal,
principele Rakoczi II a declanºat
o luptã de eliberare naþionalã,
bazându-se atât pe sprijinul
þãrãnimii iobage, cât ºi pe
ajutorul promis de regele Franþei
(Ludovic al XVI-lea) ºi þarul
Rusiei (Petru cel Mare). În nordvestul Transilvaniei (Maramureº,
Sãtmar), cãpitan în armata lui
Rakoczi a fost Grigore Pintea
(1660-1703), cunoscut conducãtor
al unor cete de haiduci, care
acþiona de ani buni în sprijinul
populaþiei ºi în dispreþul nobilimii ºi al autoritãþilor austriece.
Aºa se face cã la curtea imperialã de la Viena se vorbea cu
admiraþie ºi teamã despre Pintyeland, o þarã a lui Pintea,
supranumit spaima bogaþilor ºi mila sãracilor. Din documentele
vremii reiese cã Grigore Pintea a fost un om instruit, cunoscãtor
al mai multor limbi strãine ºi al tehnicilor militare, deprinse în
garnizoanele imperiale. Diplomat ºi bun negociator (vezi protocolul încheiat cu comandantul militar al cetãþii Sãtmar, contele
F. Lowenburg, în ianuarie 1700), Pintea a fost socotit de istorici
unul dintre cei mai însemnaþi români din secolul al XVII-lea
(N. Densuºianu,
Pintea a fost un viteaz mare. El a avut 1883). În priun cal nãzdrãvan. Apoi, oamenii împãratului mãvara anului
o vrut sã-l prindã. El o stat cãlare pe cal, 1703, mai multe
sus, pe Piatra Gutâiului. Calul o stat într-un oraºe din nordul
picior de d-înapoi, cã º-amu se vede în Tr a n s i l v a n i e i
piatrã urma piciorului unde o stat calu.
Apoi, odatã o zburat calu de pã Gutâi, cu (Zalãu, Sãtmar,
Pintea cãlare, colo, pã Vârfu-Pietrii de Bistriþa, Dej,
cãtã ªugãtag; de-aiciuca, ca gându, o Sighet) cad în
zburat pã Piatra Sãpânþii. C-apoi viteaz ca mâna rãzvrãacela n-o fost altu-nime (Dumitru Lupu tiþilor. Armata
Feier, 72 ani; cf. T. Papahagi).
lui Pintea trebuia
sã cucereascã
cetatea Baia Mare - visteria imperialã. În luna august, oraºul era
sub asediu. În urma unei ambuscade, Pintea este împuºcat mortal
în faþa porþii de sud a oraºului. Într-o pãdure de pe Valea Cosãului,
existã un mormânt, despre care se spune cã ar fi al celui care l-a
trãdat (sau ucis) pe Pintea. Cert este cã ºi azi locuitorii satelor din
apropiere, când traverseazã acea pãdure, adaugã o piatrã pe
mormânt, ca sã-l împovãreze pe nelegiuit. Brandul Pintea
Viteazul a fost îmbogãþit cu amenajarea unui mormânt pe versantul
sudic al masivului Gutâi, în apropiere de ºoseaua (în serpentine)
ce leagã Baia Mare de Sighetu Marmaþiei. În Pasul Gutâi, s-a ridicat
un han ce poartã numele haiducului Pintea Viteazul. Artistul plastic
Vida Gheza i-a consacrat un studiu, iar sculptorul Ioan Marchiº a
realizat un bust al eroului. În anii 70, în Maramureº, s-a turnat un
film de lung metraj (cu actorul Florin Piersic în rolul principal),
iar la biserica de lemn din Budeºti se pãstreazã o cãmaºã de zale
atribuitã vestitului haiduc. Avem ingrediente suficiente pentru a
promova un brand cultural pe baza faptelor ºi imaginii acestui
personaj legendar. Cu atât mai mult cu cât s-au scris, pânã în
prezent, numeroase studii ºi lucrãri monografice, care sintetizeazã
o biografie de excepþie, parte integrantã a istoriei maramureºene
ºi naþionale. Pintealand poate deveni o marcã înregistratã, cu
prizã pe piaþa turismului.
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Turiºtii care invadeazã
Maramureºul an de an, cu o
curiozitate misterioasã, sunt
atraºi de splendoarea peisajului,
de rezervaþiile de arhitecturã
popularã (gospodãrii, biserici
etc.) ºi de modul exemplar în
care s-au conservat tradiþiile,
obiceiul ºi folclorul. Faptul cã
elementele componente ale
folclorului fac parte (încã) din
fondul activ (ºi nu pasiv) al
populaþiei din aceastã regiune
este un atu pentru a identifica un nou brand valoros.
Maramureº. Iatã o regiune, o
zonã renumitã, consideratã ºi de
români ºi de strãini de neegalat
sub raportul pãstrãrii obiceiurilor,
folclorului tradiþional, portului,
care sunt vii ºi importante în
viaþa locuitorilor (J. Marrant,
SUA, 1982). Aspectele determinante ale specificului zonei sunt
de ordin istoric ºi geografic.
Cele douã elemente au conferit
þinutului un statut de enclavã
culturalã. Ba mai mult, regiunea
a fãcut dovada unei statornicii
a tradiþiilor, unor germinãri de
producþii culturale capabile sã
iradieze alte zone. Este firesc,
în aceste condiþii, sã privim
universul folcloric maramureºean ca pe o instituþie care
sã ne reprezinte în raport cu alte
regiuni din marea familie
europeanã. ªi tot atât de firesc
este sã acordãm toatã atenþia
unui proiect menit sã configureze o Arhivã a folclorului
din Maramureº. În prezent,
aceastã Arhivã e doar virtualã,
fiind risipitã într-un numãr
mare de culegeri ºi antologii
publicate pe parcursul secolului
al XX-lea ºi începutul secolului
al XXI-lea. Apoi, mai existã
numeroase colecþii particulare
GRAIURILE MARAMUREªENE
în manuscris, dar ºi înregistrãri
(în urma unor cercetãri de
Actualul judeþ Maramureº incontestabile. Numai cã teren) pe suport magnetic,
a fost constituit (delimitat) ca radiografiaprezentatã mai sus video ºi peliculã fotograficã. Se
entitate administrativã în se referã la o stare de fapt
perioada postbelicã, având la valabilã pânã ieri. În prezent,
bazã criterii geografice ºi situaþia e nuanþatã ºi asta
politice. S-au reunit astfel patru deoarece asistãm la spectacolul
þãri (partea de sud a Mara- degradãrii fondului lexical
mureºului istoric, Chioarul, tradiþional local. Fenomenul
Codru ºi Lãpuºul), între care este influenþat direct de
existã similitudini, dar ºi evenimentele politice, ecodiscrepanþe, din punct de vedere nomice ºi sociale din ultimele
al tradiþiilor, al elementelor de decenii. Se poate aprecia, fãrã
culturã popularã, precum ºi al a greºi prea mult, cã peste
aspectelor dialectologice ºi numai o generaþie, despre
lingvistice. Dacã ne referim la cultura tradiþionalã din nordalcãtuirea limbii române, putem vestul României, atât de
spune cã aceasta este formatã conservatoare pânã nu demult,
din dialectele dacoromân, se va vorbi doar la timpul
istroromân, aromân ºi megle- trecut, invocându-se instituþii
noromân. Dialectul dacoromân, muzeale sau documente
la rândul sãu, se subdivide în lingvistice din arhive sau
cinci subdialecte de bazã: biblioteci. Fondul lingvistic
muntean, moldovean, bãnãþean, maramureºean, ca ºi brand, are
criºean ºi maramureºean. notorietate naþionalã, fiind
Trebuie fãcutã precizarea cã recognoscibil, în raport cu
subdialectul maramureºean se graiurile altor regiuni. ªi-apoi,
vorbeºte exclusiv în Maramureºul chiar politica europeanã în
istoric, în satele de pe vãile materie de culturã recomandã
Mara, Cosãu, Iza ºi Viºeu.
pãstrarea diversitãþii lingvistice
Graiurile din judeþul cu specific local, ca o moºtenire
MUZICA ªI ARTA
Maramureº sunt branduri a tradiþiilor.
Maramureºenii horesc ºi
cântecele lor se cheamã hori...
 În schimb, verbul a cânta are
întotdeauna sensul de a boci, a
plânge pe cineva, sau a se
tângui. Preponderent liric (de
dragoste, de dor, de jale, de
cãtãnie ºi haiducie), repertoriul
muzical tradiþional e completat
de colinde, cântece de leagãn,
bocete ºi balade. De regulã,
melosul însoþeºte expresia
verbalã versificatã, însã îl
regãsim ºi în interpretãri
instrumentale, individuale sau
în acompaniament orchestral.
În acest caz, distingem o
particularitate folcloristicã: în
Maramureº, virtuozitatea
interpretãrilor instrumentale a
atins uneori performanþe fãrã
precedent, prin contopirea
notelor muzicale cu tonalitatea
cuvintelor, într-o simbiozã
perfectã. Astfel, o legendã
consemnatã la începutul
secolului al XX-lea, referitoare
la tema stâna prãdatã, vorbeºte
despre performanþa fetei unui
proprietar de oi de a transmite
oamenilor din sat avertismentul

Stema ºi pecetea domneascã
a Þãrii Maramureºului ºi a Þãrii
Moldovei (începând cu secolul
al XIV-lea), dar ºi ale Republicii
Moldova (din 1990), ba chiar ºi
stema postdecembristã a
României  cuprind un cap de
zimbru (bour), între coarnele
cãruia strãluceºte un luceafãr.
Povestea acestui însemn
heraldic începe în legendara
Þarã a Maramureºului, în
vremurile când regii Ungariei se
strãduiau sã introducã pârghiile
administraþiei ºi politicii feudale
în aceastã regiune încã independentã, dar înconjuratã de
garnizoane regale. Pe acest
fond, în 1352-1353, o armatã din
Transilvania pãtrunde în
Moldova ºi, cu sprijinul
populaþiei locale, îi alungã pe
tãtari dincolo de Nistru, spre
Crimeea. La expediþie a participat
ºi o ceatã de maramureºeni, sub
conducerea lui Dragoº din
Bedeu. Ca rãsplatã pentru vitejia
sa, a fost numit, de cãtre regele
Ungariei, voievod ºi locþiitor
regal în Moldova, cu scopul de
a apãra versantul rãsãritean al
Carpaþilor de atacurile tãtarilor.
Dragoº ºi-a stabilit reºedinþa la
Baia. Pânã aici sunt fapte
istorice dovedite. Întemeierea
oficialã a principatului Moldovei
însã este legatã, în concepþia
istoriograficã a cronicarilor, de un

eveniment legendar: vânãtoarea
zimbrului (bourului) de cãtre un
român din Maramureº, Dragoº,
devenit apoi primul voievod al
Moldovei (M. Eliade, 1970). În
toate cronicile pânã la Vasile
Ureche, povestea e, în linii mari,
aceeaºi: ªi era între ei un
bãrbat cu minte ºi viteaz, cu
numele Dragoº, ºi s-au pornit
odatã cu tovarãºii sãi la vânat
de fiare sãlbatice ºi au dat, pe
sub munþii cei înalþi, de urma
unui zimbru... ªi au trecut munþii
ºi au ajuns pe zimbru la þãrmul
unei ape, sub o rãchitã, ºi l-au
ucis ºi s-au ospãtat din vânatul
lor (...). Iar Dragoº au descãlecat
întâi pe apa Moldovei, mai apoi
au descãlecat la locul Baia ºi
alte locuri... ªi ºi-au fãcut pecete
domneascã pentru toatã þara un
cap de zimbru. ªi au domnit
Dragoº voievod doi ani
(Cronica Anonimã, Cronica
sârbo-moldavã de la Neamþ,
Letopiseþul de la Bistriþa).
Grigore Ureche nuanþeazã
legenda: nu-l pomeneºte pe
Dragoº, vânãtorii devin
pãstori, iar zimbrul e numit bour.
Istoricul Alexandru Filipaºcu
(1940) este de pãrere cã
pretextul vânãtorii de zimbri
nu e decât o creaþie a fanteziei
populare, impresionatã de
prezenþa fiorosului animal
în pãdurile virgine ale Maramureºului. Mircea Eliade

(1970), în schimb, apreciazã cã
legenda lui Dragoº reprezintã
una din multiplele variante ale
temei vânãtorii rituale, de
origine meridionalã ºi cu
rãdãcini în preistorie. Dar
vânãtoarea ritualã a zimbrului e
consideratã pur autohtonã, pe
motiv cã, la daci, acest animal
se bucura de un prestigiu
religios. Potrivit unor informaþii
incerte, ultimul zimbru din
Maramureº a fost împuºcat în
1852, când pielea ºi coarnele
animalului au fost donate

preotului Alexandru Anderco
din Borºa. Cu toate acestea,
creaþiile folclorice, dar ºi
numeroasele toponime din zonã,
au pãstrat în memoria colectivã
acea memorabilã vânãtoare.
Capul de bour este marcã
înregistratã ºi însemn statal, de
sute de ani. Dragoº rãmâne eroul
care a generat acest brand, un
prinþ maramureºean, întâiul
domnitor al Moldovei, eclipsat
însã de personalitatea puternicã
a marelui sãu contemporan 
voievodul Bogdan din Cuhea.

lui, graþie notorietãþii de care
Bogdan se bucura în rândul
comunitãþii maramureºene. Se
presupune cã, în aceastã
perioadã, Bogdan a întreprins
mai multe incursiuni spre
rãsãrit, în þinuturile Moldovei,
unde, pânã în 1353, tãtarii

însã atât el, cât ºi Sas, fiul ºi
urmaºul lui la tron, militeazã
pentru instaurarea relaþiilor
feudale ºi de supunere faþã de
coroana maghiarã. În 1358 (sau
1359), voievodul Sas moare,
însã regele Ludovic e ocupat cu
o campanie împotriva lui Duºan

pustiau ºi jefuiau satele din
zona colinarã ºi riveranã. Dupã
expediþia militarã comandatã
de regele Ungariei împotriva
tãtarilor, voievod în Moldova
este uns Dragoº din Bedeu
(Maramureº), Descãlecãtorul,

al Serbiei ºi nu are timp pentru
asigurarea unei succesiuni
fidele în Moldova, deºi
þinutul românesc de la est de
Carpaþi era o prioritate pentru
casa regalã maghiarã, care
plãnuia un imperiu angevin de

la Marea Balticã pânã la Marea
Adriaticã. Visul imperial e
spulberat de voievodul Bogdan
care, în 1359, porneºte, de la
reºedinþa din Cuhea, împreunã
cu un numãr de oºteni ºi trece,
prin pasul Prislop-Borºa, în
Moldova, unde îi alungã de la
domnie pe urmaºii lui Dragoº.
Se presupune cã acþiunea lui
Bogdan nu ar fi avut sorþi de
izbândã, dacã nu ar fi beneficiat,
atât de factorul surprizã, cât ºi
de contextul favorabil, dar mai
cu seamã de un corp de soldaþi
credincioºi ºi bine pregãtiþi, la
care s-a aliat populaþia localã,
nemulþumitã de tendinþa de
suzeranitate a Ungariei. Chiar
ºi în aceste condiþii, averile lui
Bogdan, în Maramureº rãmân
intacte, regele Ludovic sperând
la o supunere ulterioarã a noului
voievod faþã de interesele
coroanei. Adevãrul este cã
regele nu a bãnuit consecinþele
acþiunii lui Bogdan, pe termen
lung, care plãnuia realizarea
unei instituþii statale, cu toate
atributele aferente. În cei ºase
ani de domnie, principala
preocupare a lui Bogdan a fost
sã respingã încercãrile regelui
Ludovic de a prelua puterea
asupra Moldovei. I-a urmat la
tron fiul sãu, Laþcu (13651375), care a continuat politica
de apãrare a independenþei
noului stat. Succesorul sãu a
fost voievodul ªtefan, un alt fiu
al lui Bogdan, care se cãsãtoreºte cu Margareta Muºata ºi
întemeiazã dinastia Muºatinilor.

BOGDAN DIN CUHEA

impune o întregire a acestei
arhive prin adãugirea fondurilor,
referitoare la Maramureº, ce
figureazã în custodia Institutelor
de Folclor de la Cluj ºi Bucureºti.
În Maramureº, sunt, de asemenea,
un numãr de instituþii care au
alcãtuit, la un moment dat,
colecþii semnificative de
folclor: Muzeul de Etnografie
ºi Artã Popularã Baia Mare,
Facultatea de Litere a Universitãþii
de Nord, Muzeul de Etnografie
din Sighetu Marmaþiei ºi,
evident, Centrul Judeþean de
Conservare ºi Promovare a
Culturii Tradiþionale Maramureº

(fosta Casã a Creaþiei Populare).
Primul pas ar trebui sã fie
unificarea fondurilor pentru
constituirea Arhivei de folclor
a Maramureºului. Dacã
folclorul este recunoscut ca un
brand, Arhiva se impune de la
sine. Un prim gest recuperator
ar fi ca marile colecþii de folclor
publicate pânã în prezent sã fie
declarate cãrþi de patrimoniu.
Acest demers este o îndatorire pe care o avem atât faþã de
strãmoºi, cât ºi mai degrabã faþã
de generaþiile care vin, cãrora
trebuie sã le oferim ºansa sã-ºi
recupereze istoria ºi tradiþiile.

La fel ca majoritatea þãrilor
europene, statul modern român
s-a fãurit prin unificarea
provinciilor istorice locuite de
români. Meritul întemeierii
politice ºi militare a voievodatului Moldovei aparþine
maramureºeanului Bogdan din
Cuhea, la mijlocul secolului
al XIV-lea. Prin faptele sale,
consemnate în cronicile vremii
ºi acþiunile întreprinse, el s-a
detaºat net faþã de toþi ceilalþi
stãpânitori de sate ºi noroade,
preocupaþi mai degrabã sã-ºi
apere proprietãþile ºi privilegiile
în faþa tendinþei expansioniste
a regalitãþii maghiare. Bogdan
deþinea o reºedinþã fortificatã la
Cuhea ºi fãcea parte dintr-o
familie de nobili ce stãpâneau
douãzeci ºi douã de sate pe
cursul superior al Izei (între
Strâmtura ºi Bârsana), dar ºi pe
Valea Viºeului. A fost proclamat, la un moment dat,
voievod al întregului Maramureº,
în timpul domniei regelui Carol
Robert de Anjou (1308-1342).
În acest interval, a reuºit sã
menþinã autonomia voievodalã
a þãrii, însã la începutul
domniei lui Ludovic I de Anjou
(1342-1382), casa regalã
izbuteºte sã-l destituie pe
Bogdan (probabil în 1343). Au
urmat aproape douã decenii de
hãrþuiri reciproce, însã, în ciuda
infidelitãþii de care era acuzat
de coroana maghiarã, aceasta
nu a îndrãznit sã-i confiºte
averile sau sã ia alte mãsuri
juridice sau militare împotriva

TÂNJAUA DE PE MARA. HOTENI
Unul dintre cele mai vechi obiceiuri maramureºene, conservate pânã în prezent, este cunoscut sub denumirea de Tânjaua
de pe Mara. Manifestarea are loc de Sângeorz (23 aprilie) sau,
în ultimii ani, în preajma lui 1 mai, la Hoteni, Hãrniceºti ºi Sat
ªugatag. În esenþã, are în prim plan sãrbãtorirea celui care a ieºit
primul la arat, în anul respectiv. Dacã vom realiza o incursiune
în tradiþiile ancestrale ale poporului român, vom constata cã
obiceiul are corespondenþe în sãrbãtorirea vechiului An Nou (de
primãvarã), marcat nu neapãrat de manifestãri grandioase,
opulente, ci de fapte necesare, specifice muncilor agropastorale,
cãrora li s-a adãugat în timp o tuºã de festivism ºi ceremonial:
Este mai mult decât probabil, cã, de exemplu, întâia brazdã ce
se trãgea odinioarã, la vechiul An Nou, era o brazdã realã, cea
dintâi din acel an, în ogorul ce era apoi semãnat, fiind urmat apoi
de altele, trase cu toate plugurile comunitãþii, pânã la încheierea
aratului ºi semãnatului (Dumitru Pop, 1982). Cãutând vestigii
romane în folclorul autohton, Dem. G. Teodorescu (1885) invocã
legenda potrivit cãreia împãratul Traian îºi rezerva onoarea de a
declanºa muncile agricole de primãvarã printr-o brazdã trasã pe
un ogor din apropierea Romei. Cu siguranþã cã astfel de obiceiuri,
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cã stâna a fost prãdatã de hoþi,
folosindu-se doar de sunetele
unei trâmbiþe (instrument
muzical pastoral, arhaic, de
forma unui tulnic lung de circa
trei metri): Din sunetele
trâmbiþei se desprindeau limpede
urmãtoarele cuvinte: Inã, tatã,
inã! / Oile furate, / În þarã
mânatu, / Pe mine legatu! / Eºi,
tatã, afarã / Oile-s pe þarã!
(T. Papahagi, 1925; legendã
consemnatã în loc. Sat ªugatag
în 1923). Din gama instrumentelor muzicale se remarcã,
alãturi de cele eminamente
pastorale (trâmbiþa, cavalul ºi
fluierul), vioara sau cetera cu
patru coarde, acordate în
cvintale uzuale. Aceasta este
însoþitã, de cele mai multe ori,
de zongorã, o chitarã obiºnuitã,
cu douã, trei sau patru coarde
(acordate în re-la sau la-do-lami). De curând, acestora li s-a
adãugat doba, o tobã de
construcþie artizanalã, de mãrime
mijlocie, cu douã membrane.
Taraful maramureºean este
mãrit cu o vioarã secundã
(contrã) ºi cu o gordunã

(contrabas mic). De remarcat
faptul cã, în lipsa instrumentelor, ritmul e dat de
tropotitul dansului sau bãtaia
din palme, ceea ce apropie mai
mult acest act cultural contemporan de actele rituale vechi
ºi chiar manifestãrile transcedentale. Mesajul e transmis
cãtre auditoriu pe un canal al
subconºtientului cu ajutorul
melosului. În preistorie, cuvântul
însoþit de muzicã ºi dans a fost
un protector miraculos al
omului în faþa necunoscutului,
în faþa forþelor înfricoºãtoare
ale naturii, care trebuiau
îmbunate. În fruntea horelor
maramureºene se cere aºezatã,
fãrã nici un dubiu, horea lungã
- horea frunzei (M. Pop,
1980). Ea a fost semnalatã de
etnomuzicologul de talie mondialã, Bela Bartok (1923), în
Maramureºul istoric, dar ea
persistã în prezent doar în Þara
Lãpuºului. Melodia nu are o
formã fixã conturatã, iar durata
este limitatã doar de context, de
starea sufleteascã a interpretului.

mai mult sau mai puþin influenþate de practicile romane, erau
specifice ºi altor popoare indo-europene, dar ºi populaþiei de pe
teritoriul þãrii noastre. Astfel, þinutul Maramureºului are
privilegiul, în raport cu alte zone etnofolclorice româneºti, de a
conserva într-o formã puþin alteratã obiceiul ca primul gospodar
din sat care a ieºit primãvara cu plugul în brazdã sã fie sãrbãtorit
(ca un împãrat), purtat cu alai de-a lungul localitãþii, pânã la râu,
unde bãtrânii satului rostesc cuvinte menite sã influenþeze
fertilitatea ogoarelor ºi sã înduplece Soarele sã rodeascã pãmântul.
Fie cã manifestarea de la Hoteni (sau ªurdeºti) este
o relicvã vie a tradiþiilor autohtone, fie cã a fost importat odatã
cu colonizarea Daciei de cãtre legiunile romane, ea aparþine cu
certitudine culturii indo-europene strãvechi. Avem privilegiul de
a descoperi un rit milenar, ce face parte din fondul activ al
tradiþiilor maramureºene ºi, deci, trebuie sã-l prezentãm strãinilor
din aceastã perspectivã ºi în acest context. Nici chiar urmaºii
vechilor latini nu mai gãsesc azi astfel de reminiscenþe pe teritoriul
þãrii lor (Italia); iar dacã obiceiul ar fi supravieþuit într-o formã
sau alta, în mod cert, ar fi avut ºtiinþa valorificãrii lui în spirit
pragmatic.

