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Sã nu pierdem ce-am câºtigat

Învãþãmântul, încotro?

Tineretul nostru ºcolar de astãzi nu mai e acel
tineret zglobiu, vioi, rezistent
Prof. univ. dr.
Nicolae POSTOLACHE
La Facultatea de SociologiePsihologie a Universitãþii noastre sau desfãºurat douã dezbateri, ce se
înscriu în programul actual al
manifestãrilor Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã. Temele lor au fost:
 Universitatea Spiru Haret
 componentã importantã a
sistemului educaþional. Semnificaþia trinomului înscris pe
frontispiciul Universitãþii:
culturã, ºtiinþã, învãþãmânt
 Educaþia fizicã  trecut ºi
actualitate în societatea
româneascã.
Specialiºti de marcã ai þãrii
noastre au participat la cele douã
manifestãri, ce au avut ca
moderator pe sociologul Florian
Tãnãsescu,
prorector
al
Universitãþii Spiru Haret. Nu la
dezbaterile din cadrul celor douã
mese rotunde mã voi referi, în

cele ce urmeazã, nu la conþinutul
lor. Ci la altceva. La ceea ce ar fi
spus Marele Absent dintre
participanþi  Spiru Haret 
patronul spiritual al Universitãþii
noastre. Cãci, în pleiada de
personalitãþi umane ale istoriei
naþionale, care rãmân peste timp
modele vii de acþiune ºi îndemn
constructiv la acþiune în fiecare
nouã epocã, un loc aparte revine
lui Spiru Haret, ale cãrui gânduri
ºi fapte nu avem voie sã le uitãm
 ne atrãgea atenþia sociologul
Aurelian Gh. Bondrea în una din
cãrþile sale (Neoharetism la
începutul secolului XXI, Editura
Fundaþiei România de Mâine,
Bucureºti, 2007). Iniþiativele
legislative în sfera învãþãmântului  continua autorul ,
întreaga activitate ca ministru au
marcat o nouã ºi generoasã
deschidere a ºcolii româneºti, ca
factor peren de culturã naþionalã, de instruire a generaþiilor
în pas cu dinamica civilizaþiei
umane (p. 18).

Într-adevãr,
m i n t e a
limpede a savantului,
zugrãvit atât de
viu de scrierile
celui ce l-a surprins ºi l-a
înþeles cum
nimeni altul pe
acest bun al
trecutului
învãþãmântului
românesc,
l-am numit pe
prof. univ. dr.
Aurelian Gh.
Bondrea, a
lipsit de la
masa noastrã
rotundã. Însã
ideile ºi credinþele izvorâte
din istoria neamului, credinþa în coboare printre cei ce vedeau
idealul ce strãbate întreaga operã a binele României de mâine, s-au
aflat, ºi ele, printre noi.
lui Spiru Haret, acest ministru al
naþiunii, chemat de trei ori sã
(Continuare în pag. 3)

Lectoratele de românã

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
L-am auzit cândva pe romancierul Augustin Buzura  fost preºedinte
al Institutului Cultural Român, regretând pierderea Lectoratelor de
Limbã, Culturã ºi Civilizaþie Româneascã, de la numeroase mari
universitãþi din lume. Bine cã a fãcut-o un scriitor, pentru cã oficialitãþile,
oamenii politici ºi instituþiile de profil le-au neglijat cu desãvârºire dupã
1989. Lectoratele reprezintã o componentã importantã, o formã de a ne
face cunoscuþi, ca þarã, culturã ºi popor, în medii universitare dintre
cele mai elevate.
Poate tocmai de aceea, dupã ce au fost total neglijate dupã 1990,
recent, poate mult prea recent, încât e chiar prea târziu, câþiva oameni
politici, direct rãspunzãtori de integritatea noastrã europeanã, s-au gândit
sã solicite sprijinul universitãþilor de stat (?!) pentru înfãptuirea mai rapidã
ºi mai convingãtoare a acestui ideal al românilor cãrora li s-au ridicat
lacãtele de pe porþi.
Gestul ºi preocuparea oficialitãþilor, mai mult virtuale deocamdatã,
sunt salutare, dar numai pe jumãtate, întrucât pare sã continue alte demi
preocupãri ºi mentalitãþi care fac discriminãri nepermise, pãguboase ºi
nedemocratice între universitãþile subvenþionate de stat ºi cele private.
Asta cu atât mai mult cu cât unele universitãþi private ºi-au creat legãturi
strânse ºi rodnice cu universitãþi din alte þãri ºi cu ambasadele acestora
de la Bucureºti, ambasadori care viziteazã cu interes, de exemplu
Universitatea Spiru Haret, þin conferinþe, discutã cu studenþii sau participã
la dezbaterile de la T.V. România de Mâine.
Din discuþiile cu reprezentanþii unor þãri în care am avut prestigioase
Lectorate de Limbã Românã, Culturã ºi Civilizaþie, nu lipseºte

problematica situaþiei lor de astãzi. Cu atât mai mult cu cât cadre didactice
de la Universitatea Spiru Haret au fost odinioarã lectori în SUA, China,
Franþa, fosta Iugoslavie, Polonia, Coreea de Sud, Albania, Olanda,
Germania, Finlanda, Italia, Anglia etc.
Mulþi dintre lectorii români la universitãþi din aceste þãri au fost
adevãraþi ambasadori culturali ai României în þãrile respective, scriind în
colaborare cu localnicii cãrþi, cursuri, realizând traduceri, orientând
studenþii spre teme de doctorat cu subiecte româneºti. Profesorii Eugen
Simion,Gh. Doca, Paul Miclãu în Franþa, Nicolae Constantinescu în SUA
ºi Finlanda. Colegii ºi studenþii lor au devenit personalitãþi influente în
þãrile respective, aºa cum românii care au fost lectori au devenit
personalitãþi ºtiinþifice ºi culturale acasã la noi.
Lista numelor este impresionantã ºi este greu sã fie reprodusã, existând
riscul de a omite, în mod nepermis, pe cineva.
Întorºi în þarã, au creat un climat de cunoaºtere ºi stimã reciprocã, de
bunã colaborare, care se întregeau prin cursurile de varã de la Sinaia,
unde veneau personalitãþi universitare de primã mãrime, care au scris
despre noi, despre limba ºi cultura românã: Gosseen, din Austria,
Tagliavini, Rosa del Conte, Mario Rufini, Luiza Valmarin, Mario Cuñio,
Mario Bonincontro de la universitãþi italiene, Allain Guillermou  de la
Sorbona, din Paris, prof. Michel de la Montpellier, alþii de la Toulouse,
Bordeaux, Aix-en-Provance. Bine ar fi sã se organizeze ºi azi asemenea
acþiuni, la nivelul de exigenþã ºtiinþificã ºi de personalitãþi ca altãdatã.
Nu ºtiu ce se mai face, cum ºi cu ce autoritate ºtiinþificã se organizeazã.
Ceea ce ºtiu este faptul cã lectoratele sunt în mare suferinþã.
Fie s-au desfiinþat, fie sunt încadrate  cu mici excepþii  cu persoane
necunoscute ºi necunoscãtoare de ceea ce trebuie.
(Continuare în pag. 3)

Regimul politic din România în anii 1948-1989
Ioan SCURTU

Academia Românã
La 30 martie 1879, printr-o lege specialã,
Societatea Academicã Românã a fost decretatã
instituþie naþionalã, cu numele de Academia Românã,
for al moralitãþii, independenþei, cercetãrii ºtiinþifice,
literare ºi de creaþie artisticã.
La mijlocul secolului al XIX-lea,
în plin proces de formare a noului
stat naþional român, în societatea ºi
lumea culturalã româneascã erau
imperios necesare reforme care sã
accelereze progresul cultural ºi
ºtiinþific al spaþiului românesc.
Academii, în sensul vechi al
cuvântului, existau încã din secolul
al XVI-lea, atât în Þara Româneascã
(la Bucureºti, circa 1689), cât ºi în
Moldova (Iaºi, 1707). Mai târziu,
s-au transformat în primele
universitãþi româneºti. Premergãtor
apariþiei Academiei Române, s-au
înfiinþat mai multe societãþi

culturale, precum cele de la Braºov
(1821), Bucureºti (1844), Sibiu
(1881),
Cernãuþi
(1862).
Succesorii lor au încurajat ideea
înfiinþãrii unui institut central care
sã reuneascã cele mai importante
personalitãþi culturale ale
României,
dupã
modelul
academiilor occidentale.
Dupã Unirea Principatelor
Române de la 24 ianuarie 1859,
intelectualii români ºi-au dat
seama cã unitatea politicã nu este
posibilã fãrã o unitate culturalã.
Ioan Maiorescu propunea, la
1860, o societate academicã care

sã concentreze activitatea
erudiþilor români... pentru cultura
limbii, pentru scrisul istoriei
naþionale. Fiul sãu, Titu
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În 1989 ºi dupã aceastã datã, a
intrat în vocabularul curent
aprecierea cã regimurile din statele
membre ale Tratatului de la
Varºovia erau comuniste. De aici ºi
afirmaþia cã în 1989 s-a prãbuºit
comunismul
din
Europa.
Terminologia a fost folositã de
politologi, ziariºti ºi oameni politici
din Occident, impunându-se apoi ca
un adevãr indubitabil.
Aprecierea a fost luatã ca atare,
aºa cum la sfârºitul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial toate
regimurile
totalitare
erau
caracterizate ca fasciste. Fascist era
regimul din Italia, instaurat de
Mussolini, fascist era cel din
Germania în frunte cu Hitler,
fascist era cel din Spania lui
Franco, fascist era cel din România
condusã de Antonescu. O
asemenea apreciere s-a întins pe
durata mai multor decenii, astfel cã
Maiorescu, avea sã ia parte la ºi la începutul secolului al XXI-lea,
înfiinþarea
noii
societãþi la distanþã de peste 60 de ani, ea
academice.
continuã sã fie prezentã. Totuºi,
(Continuare în pag. 3) mulþi istorici ºi politologi, care au

studiat cu atenþie acele regimuri,
au ajuns la concluzia cã între ele
existau deosebiri substanþiale, care
impun o tratare diferenþiatã. Unele
regimuri se bazau pe un puternic
partid politic ºi au ajuns la putere
prin vot (Italia, Germania), altele
în urma unui rãzboi civil (Spania)
sau a unei catastrofe naþionale
(prãbuºirea graniþelor) 
România; unele se bazau pe
bisericã, altele nu au acordat nici
o importanþã
religiei; unele au
promovat
o
politicã tolerantã
faþã de minoritãþile naþionale,
altele au urmãrit lichidarea
acestora, mai ales a evreilor,
mergând pânã la holocaust. Cu cât
analiza este mai aprofundatã, cu
atât mai mult apar deosebiri de
fond ºi de nuanþã, de conþinut ºi de
formã între aceste regimuri,
catalogate multã vreme ca fiind
fasciste. În ultimii ani, în circuitul
ºtiinþific a intrat o terminologie mai
complexã ºi mai aproape de esenþa
regimurilor respective: regim
fascist, regim naþional-socialist

(nazist), regim corporatist, regim
de dictaturã militarã, regim
autoritar etc.
O dezbatere temeinicã asupra
regimului politic din Uniunea
Sovieticã ºi din celelalte state în
fruntea cãrora s-au aflat partide
comuniste nu a avut încã loc. Orice
dezbatere ar trebui sã porneascã de
la documente ºi de la realitatea
concretã, aºa cum se procedeazã
pentru alte perioade istorice. În
primul rând, de la
surse, de la
izvoare.
Este
bine
cunoscut faptul
cã o inscripþie din
secolul al II-lea, un hrisov din
veacul al XVI-lea sau un act din
secolul al XIX-lea suscitã vii
discuþii; specialiºtii cerceteazã atent
conþinutul, contextul istoric în care
a fost elaborat respectivul
document, mergând pânã la analiza
suportului pe care a fost scris,
formula de adresare folositã, forma
literelor etc. etc.
În cazul documentelor
provenite de la partidele
comuniste ºi de la organele de stat,
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cel mai adesea ele nici mãcar nu
sunt invocate, nu sunt citate în
forma lor originalã, ci sunt
înlocuite cu formule care au
cãpãtat deja notorietate, ºi sunt
acceptate fãrã rezerve de foarte
mulþi analiºti, politologi, oameni
politici, istorici etc. Se cuvine
subliniat faptul cã nici un
document de partid, dar absolut
nici unul, provenind din Uniunea
Sovieticã, Albania, Bulgaria,
Cehoslovacia, R.D. Germanã,
Iugoslavia, Polonia, România, dar
ºi din China, Cuba, R.D. Vietnam,
R.P.D. Coreanã nu conþine
aprecierea cã regimul politic din
statul respectiv ar fi comunist.
Niciun lider politic, dar absolut
nici unul, nu a susþinut vreodatã
cã þara sa ar trãi în comunism, deºi
ar fi fost cei mai îndreptãþiþi sã
afirme cã au reuºit sã edifice
societatea cea mai bunã ºi mai
dreaptã de pe Pãmânt. Totuºi, lor
li se atribuie cuvinte pe care nu
le-au rostit ºi aprecieri pe care nu
le-au fãcut.
(Continuare în pag. 6)

Puncte de vedere

SISTEME EUROPENE DE MANAGEMENT AL MEDIULUI (II)
industriale: economii de materii
prime ºi energie; costuri mai
scãzute de management al
deºeurilor; calitate îmbunãtãþitã a
produselor; productivitate crescutã;
reducerea riscurilor de imbolnãvire
monitorizarea ºi evaluarea
a muncitorilor ºi a pericolelor
progresului programului; h)
asupra mediului: îmbunãtãþirea
informarea regulatã a tuturor
imaginii publice a întreprinderii.
angajaþilor asupra progresului
Un sondaj efectuat în Statele
realizat de companie, în legãturã cu
Unite ale Americii pe un numãr de
producþia curatã,
peste 500 de
în ultima lunã, în
companii care au

Realizarea
producþiei
curate
reprezintã
o
ultimele ºase
adoptat procecãlãtorie, nu o destinaþie  Promovarea Programului
luni, ultimul an
sele de producþie
sau ultimii cinci
Producþiei Curate  Respectarea standardelor
curate a relevat
ani; i) încuraîncãrcãturii totale de poluanþi  Managementul
cã fiecare comjarea ºi recomadecvat al procesului de producþie  Nevoia unor
panie ºi-a redus
p e n s a r e a
deºeurile
modificãri
structurale
ºi
crearea
unor
stimulente
eforturilor
industriale cu
economice
legale

Schimbãri
în
gândirea
ºi
atitudinile
individuale ºi
85-100%, iar
oamenilor

O
strategie
ºi
o
politicã
de
mediu

puncte
colective
timpii de recupede plecare pentru integrarea aspectelor vizând mediul
fructuoase, în
rare a investiþiei
implementarea
într-o afacere Provocãri ºi oportunitãþi
au fost mici,
producþiilor
între o lunã ºi
curate; j) conºtientizarea faptului cã asemenea, fragmentare. Totuºi, trei ani. Schimbãrile tehnologice au
realizarea producþiei curate numeroase studii de caz sugereazã inclus:
încorporarea
unor
reprezintã o cãlãtorie, nu o faptul cã sistemele de producþie tehnologii avansate, cum ar fi
destinaþie.
curate pot reduce costul de schimbul de ioni ºi ultrafiltrarea;
producþie ºi nivelul emisiilor ºi sunt modificarea unor procese, cum ar
Efectul producþiilor curate disponibile pentru multe sectoare. fi înlocuirea unei substanþe vechi cu
asupra costurilor unitare
O întreprindere care adoptã un un material nou, mai puþin poluant;
Deºi nu existã o evaluare proces de producþie curat poate adoptarea unor procese prepondetaliatã legatã de aspectele realiza unul sau mai multe dintre derent mecanice în raport cu cele
economice ale realizãrii dezvoltãrii urmãtoarele beneficii, în acelaºi chimice (United Nations Industrial
industriale durabile prin intermediul timp cu reducerea poluãrii Development Organization, 1994).

Prof. univ. dr. Ion A. POPESCU
Prof. univ. dr. Aurelian A. BONDREA
Lector univ. dr. Mãdãlina I. CONSTANTINESCU

REFLECÞII LA DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A BUCUREªTIULUI (VI)

Clãdirile reverbereazã spaþiul din jurul lor
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
În marile epoci ale arhitecturii,
Renaºterea, Barocul, Clasicismul,
nu a existat separaþia care se face
astãzi între urbanist ºi arhitect.
Arhitectul Lorenzo Bernini, unul
din marii maeºtri ai Barocului,
desena pieþe celebre ºi fântâni, una
din capodoperele sale fiind Piaþa San
Pietro din Roma, sculpta statui, care
împodobesc Colonada de la San
Pietro sau statuia ecvestrã a lui
Ludovic al XIV-lea. Arhitectul era, în
marile epoci ale arhitecturii, un
fãuritor al imaginilor globale, care þin
de urbanism, dar ºi al celor de detaliu,
care þin de arhitecturã, sculpturã,
picturã, arte monumentale.
Vitruviu, în celebrul lui Tratat
de Arhitecturã din timpul lui

Octavianus Augustus, dã indicaþii
cum trebuie alcãtuite municipiile ºi
repartiþia lucrãrilor, care sunt în
interiorul oraºelor, cum sã se facã
orientãrile, dupã punctele cardinale
ale clãdirilor, sau cum sã se execute
construcþiile edilitare. În capitolul
Despre educaþia arhitecþilor, el
afirma: ªi, într-adevãr, ºtiinþa
universalã e alcãtuitã ca un singur
trup din aceste multe ºi variate
ramuri.
O meteahnã a timpurilor mai
noi, dominate de un materialism
exclusivist este disectibilitatea
domeniilor în zeci de specializãri.
Specializarea excesivã a distrus
capacitatea multora de a face
sinteze. Or, arhitectura ºi

urbanismul solicitã în primul rând
capacitatea de a face sinteze.
Iatã ce afirma despre
disectibilitate, în anul 1975,
academicianul arhitect Octav
Doicescu:
În
aceastã
disectibilitate, în acest fenomen de
construcþie, noi ne gãsim astãzi într o
situaþie pe planul 4-5-6 în
înlãnþuirea aspectelor disectibilitãþii
fenomenului de construcþie de
arhitecturã. Aceastã disectibilitate,
care ne ajutã sã cuantificãm foarte
bine, ne ajutã sã facem niºte lucruri
funcþionale foarte acceptabile, sã
spunem, dar naºte aceste dialoguri
nesatisfãcãtoare cu opinia noastrã
publicã. Aºa facem în materie de
construcþie de locuinþe, aºa facem
ºi în urbanism în urbanism însã
fenomenul apare foarte periculos .
(Continuare în pag. 5)

Etapele necesare pentru
introducerea unui program de
realizare a unei producþii curate
într-o întreprindere pot fi
sintetizate, dupã cum urmeazã: a)
elaborarea ºi implementarea unei
politici de mediu atotcuprinzãtoare la nivelul corporaþiei,
care sã se axeze pe prevenirea
poluãrii; b) stabilirea unor
obiective ale corporaþiei privind
programul de introducere a
producþiei curate, cu fixarea unei
agende bine precizate; c)
alocarea responsabilitãþilor,
timpului ºi suportului financiar
pentru întregul program; d)
implicarea angajaþilor la toate
nivelurile; e) elaborarea de
proceduri de contabilizare a
reducerii de deºeuri în cadrul
companiei ºi utilizarea acestora
în mod regulat pentru a
identifica, evalua ºi elimina
deºeurile, în fiecare etapã a
procesului productiv; f)
obþinerea ºi utilizarea celor mai
bune informaþii tehnice ºi de altã
naturã atât din interiorul, cât ºi
din exteriorul companiei; g)

producþiilor curate, datele
fragmentare sugereazã faptul cã
astfel de producþii ar fi mai
eficiente. În mod evident, în acest
domeniu mai trebuie încã fãcute
cercetãri suplimentare.
Dovezile referitoare la faptul cã
producþiile curate pot reduce mai
degrabã decât creºte costul unitar de
producþie ºi, din acest motiv,
îmbunãtãþi productivitatea sunt, de

Studii de caz din Europa
semnaleazã situaþii similare cu cele
din SUA. Un exemplu îl reprezintã
proiectul PRISMA în Olanda.
Industria poate reprezenta o
sursã a celor mai serioase
probleme de mediu la nivel local
ºi internaþional. Problemele sunt
legate în special de poluarea
aerului, a apei ºi a solului; ele pot
avea un impact rapid sau gradual
asupra sãnãtãþii umane ºi a
ecosistemelor. Comunitãþile de
afaceri au recunoscut faptul cã
modelele actuale de producþie ºi
de consum nu sunt durabile. În
acelaºi timp, întreprinderile au
realizat faptul cã, pentru a putea
rãmâne pe piaþã, vor trebui sã
integreze, din ce în ce mai mult,
în strategiile lor de afaceri ºi în
planificarea pe termen lung
consideraþiile privind mediul.
Aceastã cerinþã este esenþialã,
dacã întreprinderile doresc sã
utilizeze noile posibilitãþi de
afaceri sau îºi propun sã intre în
competiþie cu alte firme, care iau
în considerare problemele de
mediu, sau dacã doresc sã
furnizeze produse sau servicii
pentru terþe pãrþi, care au exigenþe
din ce în ce mai crescute privind
problemele de mediu.
(Continuare în pag. 6)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspund:

Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã

 prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Student: Când ne referim la
esenþa sociologiei clasice ce
aspecte caracteristice ar trebui
sã invocãm?
Profesor: Geneza sociologiei a constituit un rãspuns la
criza generatã de apariþia
modernitãþii ºi a societãþii
moderne, noua ºtiinþã fiind
chematã, pe de o parte, sã ofere
o diagnozã ºtiinþificã a crizei
societãþii europene, iar pe de altã
parte, sã producã mijloacele ºi
instrumentele ºtiinþifice necesare
instituirii noii ordini sociale.
În acest context, sociologia
clasicã este o perioadã distinctã
din ciclul de viaþã al sociologiei
ca ºtiinþã, atât din punct de vedere
al substanþei ideatice, cât ºi din
cel al dimensiunii sale temporale,
cronologice. În general, este
consideratã clasicã seria de
teorii, sisteme, curente ºi ºcoli
sociologice care începe cu
pozitivismul sociologic, al cãrui
creator a fost Auguste Comte
(1798-1857), continuã cu
sociologismul elaborat de Émile
Durkheim (1858-1917), sociologia lui Karl Marx (1818-1883),
sociologia logico-experimentalã,
matematicã, propusã de Vilfredo
Pareto (1848-1923), ºi se încheie
cu sociologia comprehensivexplicativã, elaboratã de Max
Weber (1867-1920).
Cronologic, sociologia
clasicã este sociologia creatã în
perioada dintre publicarea
operelor sociologice ale lui
Auguste Comte (1824-1856) ºi
publicarea celor ale lui Max
Weber (1891-1919), de cãtre
reprezentanþii lor, care au aparþinut
aceleiaºi generaþii, aceleiaºi epoci
a istoriei europene, perioadã
consideratã retrospectiv beneficã
ºi relativ paºnicã, deºi societãþile
ei se aflau în procese de mutaþii
profunde.
Caracterul clasic al sociologiei
din aceastã perioadã îi este conferit
de faptul cã reprezentanþii sãi au
pus în discuþie, în mod coerent ºi
sistematic, ºi au formulat
rãspunsuri la problemele fundamentale ale societãþii ca
societate, ca întreg,
propunând:
a) modele proprii de
abordare ºi de tratare a obiectului
lor de studiu;
b) concepþii metodologice,
metode, tehnici ºi norme de
investigare a societãþii, a
fenomenelor, proceselor ºi
realitãþii vieþii sociale a
oamenilor;
c) idealuri sociale 
elaborând concepþii cu privire la
societatea idealã sau la cea mai
bunã posibilã ºi dezirabilã
societate umanã.
Operele sociologilor clasici au
fost ºi au rãmas puncte de reper,
pietre de hotar, în geneza ºi
evoluþia sociologiei ca ºtiinþã a
societãþii, având ca vocaþie
investigarea, cunoaºterea, explicarea ºi participarea la construcþia
ºi reconstrucþia lumii sociale, atât
în epoca lor, cât ºi astãzi.
Tematica fundamentalã,
comunã a reflecþiilor sociologilor
clasici îºi are sorgintea în
conºtiinþa cã:
- în epoca lor, ºtiinþa ºi
cercetarea ºtiinþificã a lumii
reprezentau modelul ideal al
gândirii riguroase ºi eficace,
respectiv, modelul unic al
gândirii valabile;
- asigurarea ºi menþinerea
ordinii ºi coerenþei societãþilor
umane nu sunt posibile decât prin
sisteme de valori ºi de credinþe
împãrtãºite ºi comune;
- vechile valori ºi credinþe
comune, tradiþionale, transcendentale erau ameninþate de

dezvoltarea gândirii ºtiinþifice, în
secolul lor (al XIX-lea)
manifestându-se o evidentã
contradicþie între religie ºi ºtiinþã;
- asigurarea ordinii ºi stabilitãþii sociale nu poate fi realizatã
decât pe baza unor convingeri,
valori ºi idealuri comune, în
mãsurã sã reuneascã membrii
colectivitãþilor sociale ºi sã îi
angajeze în eforturi convergente
ºi armonioase, care sã le asigure
convieþuirea paºnicã ºi bunãstarea
generalã, materialã ºi spiritualã.
Pe acest fond de gândire, toþi
reprezentanþii clasici ai
sociologiei ºi-au propus sã
descifreze ºi sã înþeleagã situaþia
societãþilor europene de dupã
Revoluþia francezã de la 1789,
semnificaþia crizei generate de
dispariþia structurilor feudale ºi
teologice, precum ºi natura ºi
esenþa societãþii industriale
capitaliste ºi democratice, aflatã
în procese de genezã, constituire
ºi consolidare; urmãrind cu
insistenþã ºi considerând ca
probleme majore ale vieþii sociale
necesitatea perpetuãrii consensului ºi restabilirii omogenitãþii
convingerilor ºtiinþifice, morale
ºi religioase, ca ºi condiþii vitale
ale stabilitãþii ºi evoluþiei
societãþii moderne.
Aceste teme ºi probleme
fundamentale nu au fost arbitrare,
ele li s-au impus tuturor, însã au
fost abordate ºi tratate în mod
diferit, în funcþie de particularitãþile ºi caracteristicile
personalitãþii fiecãruia, de
specificul contextelor societãþilor
naþionale ºi ale mediilor
intelectuale în care s-au format
ºi au creat, de modul de percepere
ºi de interpretãrile pe care le-au
dat unora ºi aceloraºi realitãþi
istorice ºi sociale ºi, nu în ultimul
rând, de sistemele de valori în
lumina cãrora au evoluat aceste
realitãþi.

Student: Pot fi sintetizate
coordonatele fundamentale ale
sociologiei clasice?
Profesor: În esenþã,
reprezentanþii clasici ai
sociologiei ºi-au elaborat
operele, punând în discuþie un
ansamblu de teme specific
sociologice, care, în sintezã, pot
fi formulate dupã cum urmeazã:
a) de ce ºi în ce mod este
posibilã societatea ca întreg, ca
un tot;
b) care este esenþa societãþii,
natura sa; este ea o realitate în
întregime naturalã, non-naturalã,
parþial naturalã, parþial supranaturalã sau idealã;
c) care sunt factorii ºi
condiþiile care fac posibilã
apariþia diferitelor procese ºi
forme de organizare socialã ºi
care sunt proprietãþile generice
ale acestora;
d) prin ce mecanisme apar,
dobândesc coerenþã, dureazã, se
schimbã ºi dispar grupurile,
organizaþiile ºi instituþiile sociale;
e) în ce relaþii cauzale ºi de
dependenþã se aflã diferitele
subsisteme  economice, politice,
sociale, tehnologice etc  ale
societãþii globale, ca sistem
integrator al acestora;
f) în ce mod se structureazã
ºi în ce ierarhii structurale se
configureazã societãþile umane;
g) cum ºi de ce se schimbã,
se transformã ºi se dezvoltã
societatea, care sunt factorii ºi
sensurile dinamicii ºi progresului
social;
h) în ce mod elementele
majore ale relaþiilor sociale se
cristalizeazã în aºteptãri, scopuri,
acþiuni, norme ºi valori.
Investigarea acestei vaste ºi
complexe problematici ºtiinþifice

le-a permis clasicilor sociologiei
universale sã elaboreze ample
sisteme de gândire cu privire la
originea societãþii, la raporturile
dintre individ, grupãri, colectivitãþi
sociale ºi societãþi, la structura
socialã, sistemul social, ordinea ºi
echilibrul social, contribuind, în
acelaºi timp, la clarificarea
statutului epistemologic ºi
gnoseologic ºi la elaborarea
metodologiei, metodelor ºi
tehnicilor investigaþiei sociologice.
Reprezentanþii clasici ai
sociologiei au produs opere
ºtiinþifice durabile, care au
generat dezbateri extinse în
domeniul teoriei, metodologiei ºi
cercetãrii sociologice ºi al
relaþiilor dintre sociologie ºi
construcþia socialã, contribuind,
în mod hotãrâtor, la demonstrarea
locului ºi rolului cunoaºterii
ºtiinþifice în eforturile de
raþionalizare a organizãrii sociale.
În acelaºi timp, ei au propus, atât
analiza ºtiinþificã a societãþii în
vederea ghidãrii bunei practici
sociale, cât ºi moralitatea
ºtiinþific întemeiatã în rezolvarea
problemelor sociale, cu precãdere a celor ale dezorganizãrii ºi
conflictului social. Aceasta
explicã locul important pe care

sã continuãm a privi lumea
socialã prin prisma aceluiaºi fond
de idei.
Privitã din aceastã perspectivã, evoluþia sociologiei la
mijlocul ºi în a doua jumãtate a
secolului XX apare într-o nouã
luminã. În sensul cã toate
schimbãrile intervenite în
gândirea sociologicã a acestui
secol, indiferent de substanþa ºi
orientãrile lor, sub forma
sociologilor radicalã, umanistã,
structural-funcþionalistã º.a., au
fost derivative ºi sumative, care
n-au fãcut altceva decât sã
utilizeze idei ºi concepte
tradiþionale, clasice, fãrã sã
producã moduri originale de
gândire. O asemenea situaþie a
fost pusã în legãturã cu problema
dacã, în perioada de dupã Primul
Rãzboi Mondial, s-a înregistrat,
în mod real, o schimbare majorã
a unei forme a societãþii umane
cu alta, comparabilã cu cea a
trecerii de la societãþile agrare la
societatea industrialã. Aceastã
temã a posibilitãþii unei
schimbãri fundamentale a fost
cea care a inspirat problematica
abordatã de sociologii epocii
respective ºi a dat conþinut
operelor lor.

guverne ºi organismele de
conducere, asupra naturii muncii
noastre, a instituþiilor de educaþie,
sãnãtate, securitate socialã, chiar
asupra surselor de hranã ºi de apã.
Beneficiarii acestor procese sunt,
de departe, corporaþiile multinaþionale ºi instituþiile financiare
internaþionale, care reprezintã, de
fapt, continuarea lungii istorii a
colonialismului ºi intervenþionalismului în viaþa socialã
mondialã ºi a controlului politic
prin intermediul dominaþiei
economice ºi militare. În acest
context, pentru cercetãrile
ºtiinþifice, inclusiv cele
sociologice, noi teme de
investigaþie macrosocialã apar:
dezvoltarea socialã viitoare,
echitatea ºi/sau inechitatea socioeconomicã, securitatea profesionalã, controlul democratic al
vieþii sociale, libertatea,
configuraþiile relaþiilor dintre
comunitãþile sociale ºi umane
locale, state, instituþiile
internaþionale, neguvernamentale ºi corporaþiile multinaþionale,
care fac astãzi noua ordine
globalã.
Este vorba de o tematicã
ineditã, rezultatã din faptul cã
globalizarea trebuie înþeleasã ca

societãþii, care genereazã, în mod
necesar, acorduri ºi dezacorduri,
ce împart ºi separã grupurile
sociale etc., ceea ce reclamã în
mod necesar studiul sociologic
ºtiinþific al societãþilor ºi al vieþii
sociale, în general; studiu care are
ca vocaþie descoperirea legãturilor
dintre cunoaºterea ºtiinþificã a
relaþiilor dintre anumite situaþii
existente, care e de dorit sã fie
pãstrate ºi care sã fie schimbate,
ca ºi identificarea regularitãþilor
care definesc ºi explicã relaþiile
reciproce dintre realitãþile sociale
concrete ºi efectele pe care acestea
le au asupra condiþiilor vieþii,
activitãþii ºi comportamentului
fiinþelor umane.
La acestea se adaugã
contribuþiile clasicilor sociologiei universale la constituirea
acesteia ca ºtiinþã de sine
stãtãtoare ºi obiectivã a societãþii.
În aceastã privinþã, considerãm cã
rãmân de actualitate ºi valabile
urmãtoarele:
a) crearea sociologiei ca
ºtiinþã întemeiatã pe raþiune,
logicã ºi observaþie, în contrast
cu viziunile bazate pe ideea
ordinii naturale, ºi insistenþa
asupra faptului cã lumile
sociale, ca ºi cele fizice, pot fi
înþelese, controlate ºi îmbunãtãþite continuu, în mod
influenþial ºi raþional;
b) determinarea naturii
sociologiei ca ºtiinþã specialã a
realitãþii sociale globale, având ca
obiect analiza, explicarea ºi
înþelegerea ansamblului societãþii;
c) introducerea în domeniul
de studiu al sociologiei a
fenomenelor sociale pe care nu
le studiazã celelalte ºtiinþe sociale
ºi umane, respectiv, a acelora care
nu intrã în preocupãrile niciuneia
dintre aceste discipline 
fenomenele sociale globale sau
totale, cum sunt fenomenele ce
transcend conºtiinþele individuale sau comportamentul social,
pe care nu le studiazã nici

Student: În ce constau
rezonanþele în actualitate ºi cum
s-ar putea ele defini?
Profesor: O semnificaþie
actualã deosebitã a moºtenirii
sociologice clasice este
realitatea cã, prin toate
caracteristicile sale, sociologia a
dorit, ºi este legitim sã doreascã
ºi astãzi, sã fie, în acelaºi timp,
ºtiinþificã ºi sinteticã, în
sensul cã nu trebuie sã se
mulþumeascã numai cu analize
ºi sã se epuizeze în investigaþii
de detaliu, ci sã urmãreascã, sã
perceapã ºi sã înþeleagã
ansamblul social, pentru a nu
deveni o simplã tehnicã de
cercetare.
În sfârºit, faptul cã toþi cei ce
discutã despre sau fac
sociologie au fost, ºi sunt, fie
observatori, fie actori ai realitãþii
politice, face ca aceºtia sã nu fie
lipsiþi de interes politic. Întrucât
atitudinea sociologicã rezultã din
faptul cã toþi sunt înrãdãcinaþi
în societate ºi au menirea de a-i
identifica problemele; dar,
simultan, ei sunt obligaþi de a se
detaºa de aceste probleme, pentru
a fi în mãsurã sã înþeleagã
societatea în care trãiesc ºi pentru
a o vedea la fel de surprinzãtoare,
ca pe oricare alta. În consecinþã,
este bine ca sociologii sã nu fie
lipsiþi de interes politic, cu o
singurã condiþie: sã fie capabili
sã se situeze mai presus de
interesul politic.
Considerãm cã, fiecare în
parte ºi toate la un loc, aceste
elemente constitutive ale
moºtenirii sociologice clasice
rãmân de actualitate ºi constituie
puncte de reper pentru sociologia
contemporanã. Din mai multe
raþiuni: prima dintre acestea o
constituie faptul cã lumea din
care s-a nãscut sociologia clasicã
a fost, în foarte mare mãsurã,
asemãnãtoare cu cea în care trãim,
astãzi, o lume a unor schimbãri ºi
transformãri generalizate, inedite,
imprevizibile ºi chiar înfricoºãtoare.
A doua: problemele pe care
le-au abordat reprezentanþii
sociologiei clasice, temele pe
care le-au cercetat, ca ºi
rãspunsurile pe care le-au
formulat, existã ºi astãzi, deºi se
pun în alþi termeni. Ceea ce face
ca, în fond, sã gândim ºi sã
acþionãm, în aproape toate
domeniile vieþii sociale, la fel ca
ºi clasicii sociologiei, adicã, în
mod raþional, metodic ºi potrivit
regulilor metodologiei ºi rigorii
ºtiinþifice.
În aceastã privinþã, nu putem
sã nu constatãm cã astãzi, ca ºi
în vremea reprezentanþilor
sociologiei clasice, sunt puse în
discuþie marile probleme ale
stãrii actuale a lumii, ca ºi cele
ale devenirii viitoare a societãþii
umane, în general, ºi, în legãturã
cu acestea, ale destinelor
popoarelor, naþiunilor, ale statelor
naþionale ºi statului, în general.
Toate acestea sunt produsul
profundelor urmãri ale marilor

confruntãri generate de cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, care a
avut consecinþe nu numai
comparabile cu cele ale
Revoluþiei franceze din 1789, ci
mult mai ample ºi mai profunde,
asupra configuraþiei generale a
societãþilor, nu numai europene,
ci ºi de pe toate continentele
globului pãmântesc. Momentele
esenþiale ale evoluþiei sociale
mondiale din aceastã perioadã
sunt cunoscute: Yalta, care a
desenat o nouã hartã a lumii ºi a
favorizat o nouã configuraþie a
structurilor economice, sociale,
politice în zone determinate ale
globului pãmântesc, concretizatã
în crearea de zone de influenþã
diferitã; apariþia unor sisteme
economico-sociale opuse;
declanºarea rãzboiului rece;
intensificarea cursei înarmãrilor
etc., prezente în lume pe toatã
durata celei de a doua jumãtãþi a
secolului al XX-lea.
Acesteia i-a urmat o perioadã
de instabilitate a spaþiului
economic internaþional, generatã
de criza petrolului, de criza
energeticã, ce a introdus în
dezbaterile economice, politice ºi
sociale o temã nouã, cea a
incertitudinii cu privire la
conþinutul ºi sensurile evoluþiei
economice, sociale ºi politice
mondiale, având la bazã
caracterul din ce în ce mai
problematic al accesului la
resurse ºi la locul unde este situat
leadership-ul mondial.
Concomitent, evoluþiile
tehnologice au început sã ridice
ºi ele noi probleme, implicând
noi forme de activitate ºi de
organizare socialã; situaþie în care
societãþile primei lumi apãreau
a fi din ce în ce mai vulnerabile
la multipli factori, ca, de
exemplu: activitatea industrialã,
rãzboaie, terorism, dezastre
naturale etc.
La începutul anilor 90, în
contextul creat de perspectivele
generate de sfârºitul rãzboiului
rece, tema incertitudinii
înregistreazã o subtilã disoluþie,
în locul ei fiind propusã ºi,
treptat, afirmatã o nouã imagine
a lumii, ca o lume
informaþionalã, o lume a
prevalenþei realitãþilor majore,
post ºi supranaþionale, în care
forþa propulsivã majorã a lumii
este reprezentatã de corporaþiile
economice internaþionale,
adevãraþii învingãtori în marele
conflict al sistemelor modernitãþii
secolului XX; în timp ce
adevãraþii perdanþi sunt statelenaþiune ºi guvernele, care se aflã
deja în incomoda situaþie de a fi
prea mici pentru a putea continua
sã-ºi îndeplineascã atribuþiile
tradiþionale ºi prea mari pentru a
exercita altele. Pe acest fond, la
sfârºitul secolului XX, s-au
impus alte douã viziuni asupra
evoluþiei mondiale: integrarea
ºi globalizarea, cu propunerile
lor privind perspectivele ºi
direcþiile evoluþiei viitoare a
societãþii ºi civilizaþiei contemporane ºi cu eforturile de
constituire a bazelor teoretice
necesare configurãrii unei noi
ordini economice, sociale,
politice, militare, o nouã ordine,
care sã se întemeieze pe noi
sisteme de valori, aspiraþii ºi
idealuri, în mãsurã sã corespundã
mai adecvat misiunii naturale
universale a umanitãþii, a speciei
umane în ansamblul sãu.
Este evident cã o asemenea
problematicã este preponderent
sociologicã, dar nu numai, ºi cã
ea reprezintã un vast ºi complex
teren de cercetare, macrosociologicã ºi de sociologie istoricã, a
surselor istorice ale actualei
configuraþii a societãþii contemporane, a elementelor constitutive
caracteristice acesteia, precum ºi
a legitimitãþii lor istorice ºi
contemporane. Ca ºi a substanþei,
legitimitãþii ºi limitelor teoriilor
integrãrii, globalizãrii ºi
globalitãþii, în vederea descifrãrii

liniilor de conduitã necesare,
posibile ºi dezirabile, atât în
planul cercetãrii ºtiinþifice, cât ºi
la nivelul acþiunii economicosociale ºi politice practice, în
mãsurã sã conducã la cele mai
eficiente modalitãþi de abordare,
tratare ºi soluþionare a acestor
complexe probleme, pe care le
ridicã starea actualã a lumii
sociale ºi perspectivele devenirii
sale viitoare.
În acest context, considerãm
cã moºtenirea clasicilor
sociologiei universale este, mai
mult decât peremptorie, deosebit
de actualã.

Student: Se spune cã
obiectivitatea nu poate fi atinsã
în presã, cã ar fi un ideal la a
cãrui
împlinire
totalã
jurnalistul poate doar spera.
Este adevãrat?
Profesor: Mulþi teoreticieni afirmã cã obiectivitatea în
scriitura de presã nu ar fi decât
o utopie. Se spune cã excesul
de ironie, mai cu seamã în
editorialul actual, tendinþa spre
senzaþional ºi spre redactarea
cu ambiguitãþi aproape
indescifrabile
dãuneazã
capitalului de obiectivitate pe
care orice jurnalist, dacã nu se
erijeazã în perpetuu pamfletar,
ar trebui sã îl pãstreze nealterat.
Echivocul, considerã unii
autori, ar denatura realitatea.
Este vorba despre jocuri de
cuvinte
rocamboleºti,
calambururi
licenþioase,
expresivitatea redusã la
antifrazã, la antonomaze
perifrastice denigratoare, la o

construcþie textualã instabilã a
sofismelor ºi a paradoxurilor.
Obiectivitatea se referã la
doza obligatorie de onestitate,
dincolo de patimi ºi selecþii, la
acurateþea
relatãrii,
la
coeziunea ºi coerenþa textului,
la justeþea cuvântului potrivit în
contextul potrivit, la rigoarea în
logica argumentãrii, la
respectarea faptelor, la
responsabilitatea faþã de cititor,
vãzut ca partener de dialog,
capabil
sã-i
amendeze
jurnalistului exagerãrile ºi
subiectivitãþile stridente.
Informaþia utilitarã este cea
care apare în ºtirile redactate de
jurnalistul istoric al clipei cu
imparþialitate. Neutralitatea
exprimãrii
ar
garanta
obiectivitatea deplinã, însã
apare ºi aici problema selecþiei
ºi a ierarhizãrii informaþiei,
favorizarea subiectivã a unor
fapte ºi a unor actori implicaþi

în eveniment. Un dicþionar
explicativ de jurnalism va numi
obiectivitatea drept valoare
supremã, în cazul jurnalismului
informativ. Ceea ce þine de
factual, de adevãr, de relatarea
echidistantã, de poziþia neutrã
faþã de o situaþie conflictualã,
de reflectarea pe cât posibil
nedistorsionatã a tuturor
faþetelor unui eveniment
reprezintã opþiunea viabilã
pentru o posibilã redactare
obiectivã. Alãturi de reflectarea
tuturor unghiurilor de vedere
aparþinând cât mai multor
martori ºi actanþi implicaþi în
eveniment.
Student: Se poate vorbi de
o redactare a textului
jurnalistic nerecomandatã sub
aspect moral?
Profesor: Se poate vorbi de
un embargo moral privind
publicarea unor materiale ce

atenteazã la integritatea unor
categorii (sociale, de vârstã) ºi
un embargo stipulat în acte
normative, în texte de lege.
Unele
acþiuni
verbale
calomnioase,
acuzaþiile
nefondate ºi neprobate sunt,
uneori, amendabile la propriu.
Referirile la suicid, la
evenimente reprobabile, în care
sunt implicaþi minori, persoane
cu handicap, necesitã o mare
atenþie din partea jurnaliºtilor.
Jose de Broucker diferenþiazã
între interdicþiile profesionale
ºi cele de convenienþã. Deºi
eufemismele sunt considerate
de unii autori nerecomndabile
în textul de presã, fiindcã ar
putea distorsiona realitatea,
sunt cazuri în care simþul moral,
bunul simþ, ceea ce þine de
latura profund umanã au
prioritate, iar redactarea
îngãduie o litotã, o perifrazã
eufemisticã.

dezvoltare
acceleratã
a
cunoaºterii descriptive ºi a
practicii metodologice, necesare
obþinerii unor date empirice
verificate, ca bazã a interpretãrii
generalizate a faptelor sociale
cunoscute ºi ca sursã a unor idei,
în mãsurã sã ghideze investigarea
unor noi fapte ºi realitãþi sociale;
c) conturarea unor noi
orizonturi pentru promovarea
echilibratã a investigãrii
sistemelor sociale integrale
(macrosociale), în relaþie cu
investigaþiile ºi analizele concrete
(empirice)
ale
faptelor,
fenomenelor ºi proceselor sociale;
d) conceperea societãþilor
umane ca sisteme sociale
deschise, care interacþioneazã,
pe de o parte, unele cu altele, iar
pe de altã parte, cu elementele lor
constitutive; demonstrarea
necesitãþii investigãrii sistematice a relaþiilor dintre acestea,
ºi nu considerarea arbitrarã a lor
ca realitãþi distincte, de sine
stãtãtoare;
e) demonstrarea complexitãþii problematicii caracterului
deschis, exterior ºi interior, al
societãþilor, dat fiind faptul cã
acestea nu sunt egal deschise
unele faþã de altele în exterior. Iar
în interior, acelaºi sistem social
nu este egal deschis tuturor
membrilor sãi, în aproape
niciunul dintre elementele sale
constitutive: ordinea, libertatea,
drepturile ºi obligaþiile etc.
Aceasta constituie însãºi drama

Actualitatea moºtenirii
sociologiei clasice
l-au ocupat, în opera lor,
dezbaterile ample ºi aprofundate
consacrate problematicii sistemului social ºi a acþiunii sociale,
în vederea asigurãrii caracterului
raþional al intervenþiilor pe care
oamenii le opereazã în sistemul
social pentru constituirea unei
societãþi mai bune. ªi, nu în
ultimul rând, au clarificat
raporturile dintre naturã ºi
societate, stabilind atât
distincþiile, cât ºi asemãnãrile
dintre acestea.
Student: Care sunt
elementele constitutive ale
moºtenirii sociologice clasice ºi
în ce mãsurã reprezintã acestea
puncte de reper pentru
sociologia contemporanã?
Profesor: Rãspunsuri solide
la aceastã temã nu pot fi date
decât prin considerarea atentã a
esenþei, problematicii fundamentale ºi a soluþiilor pe care
reprezentanþii clasici ai
sociologiei le-au dat la exigenþele
specifice generate de angajarea
lor în eforturile de a crea o ºtiinþã
obiectivã, de sine stãtãtoare,
având ca obiectiv de studiu
societatea în ansamblul sãu;
eforturi fãcute în condiþiile unor
schimbãri ºi transformãri inedite
ºi imprevizibile ale evoluþiei
sociale, generate de emergenþa
societãþii industriale ºi de geneza
modernitãþii, întruchipatã în
procesele de înlãturare a
societãþii feudale ºi de instituire
a unei noi ordini sociale.
Constituitã în perioada crizei
tranziþiei la noua societate
industrial-capitalistã în þãrile
europene, sociologia, devenitã
clasicã, ºi-a gãsit sursele ºi ºi-a
conturat problemele ºi ideile
distinctive, începând cu anii
1830, articulându-se într-un
sistem ºtiinþific specific, pânã la
sfârºitul secolului al XIX-lea;
respectiv, în perioada în care au
fost create societãþile industriale,
urbane, birocratice în care trãim
ºi astãzi. Ceea ce ne determinã

Dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, în a doua
jumãtate a secolului al XX-lea
însã, transformãrile politice,
economice ºi sociale, prin natura,
complexitatea ºi dimensiunile
lor, au condus la o schimbare
radicalã ºi la transformãri ce au
determinat apariþia unei noi lumi
sociale, radical diferitã de cea
anterioarã, urmatã de vaste ºi
profunde procese ºi fenomene
care afecteazã aproape toate
faþetele vieþii noastre comune ºi
individuale. În a doua jumãtate a
secolului XX, aceastã evoluþie a
fost plasatã, iniþial, sub emblema
internaþionalizãrii relaþiilor
sociale, apoi sub cea a
globalizãrii noii ordini sociale.
Student: În ce raport se aflã
globalizarea ºi ce impact are
acest proces asupra relaþiilor
sociale, a lumii sociale?
Profesor: În acest context, la
nivelul unei analize abstracte,
globalizarea poate fi consideratã
ca un proces sau un ansamblu de
procese de creºtere continuã a
interconexiunilor transnaþionale,
care afecteazã toate domeniile
sociale, culturale, economice,
politice, legale, militare,
environmentale, ºi care conduc la
o deteritorializare ºi reteritorializare a spaþiului economic, social
ºi politic. Concomitent cu o
reconfigurare a relaþiilor de
putere, în cadrul cãreia puterea
exercitatã
la
nivelul
comunitãþilor locale poate fi
exercitatã de cãtre entitãþi
exterioare, de la mare distanþã.
Forþa care a generat aceastã
evoluþie a fost dereglarea pieþelor
financiare ºi ale muncii, ale
statelor
naþionale.
Din
perspectivã umanã ºi a oamenilor
ca ºi cetãþeni globali, globalizarea
echivaleazã cu un proces prin
intermediul cãruia nu mai avem,
aproape deloc, un control asupra
legilor care ne guverneazã,
asupra reprezentanþilor noºtri în

un fenomen social multidimensional ºi diferenþiar, ale cãrui
dinamici ºi consecinþe reclamã
cunoaºterea diferenþiatã a
interconexiunilor dintre toate
domeniile-cheie ale activitãþii ºi
vieþii sociale, care se desfãºoarã
la nivel global, ateritorial, ºi nu
dupã principiul vechi al
teritorialitãþii ºi localizãrii,
subnaþionale,
naþionale,
regionale ºi chiar supranaþionale.
Evident cã, prin însãºi natura
sa, aceastã tematicã este, prin
excelenþã, o tematicã de cercetare
sociologicã. În aceastã situaþie,
ceea ce ne intereseazã aici este
problema dacã ºi în ce mãsurã
moºtenirea sociologicã clasicã
mai poate constitui un punct de
reper ºi o sursã valabilã de
inspiraþie pentru sociologia ºi
sociologii contemporani, în
conturarea noilor puncte de
vedere, a modalitãþilor de
abordare ºi de elaborare a
aparatului teoretic, conceptual,
metodologic ºi tehnic necesar
pentru descifrarea substanþei
noilor realitãþi sociale ºi pentru
obþinerea cunoaºterii autentice a
lor, ca bazã a contribuþiei
sociologiei la explicarea,
participarea ºi reconstrucþia lumii
sociale actuale ºi viitoare.
Student: Chintesenþa ideaticã
a sociologiei clasice este în
mãsurã sã ne ofere date obiective
care sã permitã formularea unor
rãspunsuri întemeiate. În ce
constau acestea?
Profesor: Cred cã o
detaliere, o nuanþare a lor este
absolut necesarã. Iatã câteva
dintre aceste date utile:
a) construcþia unor sisteme
teoretice articulate ale studiului
societãþii ca societate, configurând fenomenele de interacþiune
socialã, ºi a coerenþei lor ca
sisteme sociale, prin gruparea ºi
explicarea faptelor sociale;
b) conceperea societãþilor
umane ca sisteme sociale ºi
deschiderea unor noi cãi de

psihologia ºi nici celelalte ºtiinþe
socio-umane;
d) demonstrarea peremptorie
a originalitãþii sociologiei,
datoratã voinþei de rigoare
ºtiinþificã ºi scrupulelor de
metodã, rezultate din efortul de a
nu afirma nimic de care nu suntem
siguri cã a fost demonstrat;
e) efortul de clarificare ºi de
statuare a situaþiei fenomenelor
care se repetã, pe care sociologia
urmãreºte sã le interpreteze în
funcþie de anumite categorii
generale, ºi, în ultimã instanþã, de
a stabili legi ale existenþei ºi
devenirii societãþilor umane;
f) stabilirea principiilor unor
clasificãri ale tipurilor sociale, ale
structurilor fiecãrei societãþi ºi ale
relaþiilor dintre diferitele
structuri, în cadrul unui proces de
continuitate istoricã, inclusiv al
confruntãrilor dintre societãþi.

Auguste Comte
(1798-1857)

Émile Durkheim
(1858-1917)

Karl Marx
(1818-1883)

Max Weber
(1867-1920)

Vilfredo Pareto
(1848-1923)

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

 lect. univ. dr. Ruxandra COMAN

Student: Pentru ca
materialul de presã, orice tip de
articol, sã poatã fi uºor de
înþeles de cãtre cititorul mediu,
jurnalistul trebuie sã traducã
jargoanele. Existã ºi un jargon
în domeniul comunicãrii
jurnalistice?
Profesor: Existã termeni
specifici domeniului jurnalistic,
înregistraþi în dicþionare de
specialitate, cum ar fi suivism,
referitor la ºtirile preluate din
alte tipuri de media de cãtre
presa scrisã, de exemplu. Legat
de acesta apare termenul
metanews (metaºtiri)  ºtiri
despre ºtiri. Multe sintagme
sunt metafore din diverse alte
domenii, cum este tehnica
drajeului vizând tactica
jurnalistului de a ambala o
informaþie aridã într-un
material atractiv, uneori cu o
naraþiune uºor telenovelisticã,
cu epitete cliºeizate, din sfera
senzaþionalului facil. Nici
termenul afghanistanism nu

este recunoscut în alte medii, el
fiind creat de publiciºtii
americani pentru a desemna
evenimentele petrecute în zone
aflate la mare distanþã de
interesele cititorilor, fãrã ca
jurnalistul sã fie obligat sã-ºi
asume responsabilitatea pentru
cele scrise. Faptele omnibuz
sunt cele de importanþã
nerelevantã, care formeazã
punctul de interes al unui numãr
foarte mic de cititori  lucrãrile
de specialitate atribuite
sintagmei lui Pierre Bourdieu.
Tot din jargon jurnalistic
fac parte sintagme precum
decuparea evenimentului,
derapaj mediatic, echilibrarea
informãrii. Toate aceste
expresii sunt explicate în lucrãri
de specialitate din domeniul
jurnalistic. Termeni precum
macheta,
hebdomadar,
facsimil, colontitlu aparþin unui
domeniu restrâns, iar metafora
cap limpede este recunoscutã
doar în redacþii.

473  30 martie 2009

Lectoratele de românã
(Urmare din pag. 1)
ªi e pãcat. Academicianul
Augustin Buzura avea dreptate,
fiindcã lectoratele pe bazã de
reciprocitate între state au dat
rezultate remarcabile, în ciuda
vigilenþei bolnãvicioase, nocive
pentru þarã...
E pãcat ºi e dãunãtor cã
dispare o veche ºi rodnicã
tradiþie.
Încã înainte de 1944,
Ministerul Educaþiei Naþionale
cerea, de pildã, sã se creeze mai
multe lectorate de românã pe
lângã diferite Facultãþi de Litere.
Guvernul francez a acceptat
propunerea, convins fiind de
rostul ºi importanþa lor
deosebitã, pe care le evidenþia
ºi viitorul membru al Academiei
Franceze, Eugen Ionescu, pe
când era secretar cultural la
Legaþia românã din Vichy.
Într-o scrisoare, adresatã lui
N. Bagdasar la 13 ianuarie
1944, el mãrturisea: Am
crezut totdeauna  ºi am scris
în rapoartele mele  cã cel mai
bun sistem de propagandã
culturalã îl constituie lectoratul
de românã, în jurul cãruia
manifestãrile culturale de orice
fel se pot grupa mai lesne, în
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chip mai firesc: asociaþie de
prieteni intelectuali, conferinþe,
spectacole, biblioteci...
Lectoratele de românã au
existat mulþi ani ºi consider cã
ar fi folositor sã reînvie
în universitãþile unde au
funcþionat ºi sã se dezvolte tot
mai puternic în climatul
spiritual al Uniunii Europene.
ªi ar fi bine sã nu se uite
ce personalitãþi ale culturii
naþionale de mai târziu ºi cadre
universitare de prestigiu au
predat la mari universitãþi din
strãinãtate. Amintesc doar
câþiva critici, istorici literari ºi
scriitori care-mi vin acum în
minte: C. Ciopraga, D. Micu,
Eugen Simion, Ion Rotaru, Paul
Miclãu, Ion Dodu Bãlan,
C. Crucer, Nicolae Constantinescu, Sever Trifu, Florin
Popescu (în S.U.A.), Marin
Mincu, Florea Firan (în Italia),
M. Zaciu, M. Diaconescu
(Germania) ºi s-ar putea alcãtui o
carte întreagã înºirându-i pe toþi.
Din ultimii douãzeci de ani
amintesc pe Mihaela Albu în
America, Valentina Curticeanu,
în Polonia.
Deci, e nevoie imperioasã
de o resurecþie a Lectoratelor de
românã în strãinãtate.

Academia Românã
La 30 martie 1879, printr-o lege specialã, Societatea Academicã
Românã a fost decretatã instituþie naþionalã, cu numele de Academia
Românã, for al moralitãþii, independenþei cercetãrii ºtiinþifice, literare
ºi de creaþie artisticã.

Tineretul nostru ºcolar de astãzi nu mai e acel
tineret zglobiu, vioi, rezistent
(Urmare din pag. 1)
Iatã, ce credem cã ar fi afirmat, în intervenþiile sale, distinsul
savant, dacã ar fi participat la masa noastrã rotundã:
Trebuinþa de a se dezvolta cât mai mult învãþãmântul ºi
practica gimnasticii nu numai ca mijloc de educaþie fizicã ºi de
întãrire a corpului, dar ºi ca mijloc de ( ) pregãtire de elemente
solide pentru apãrarea þãrii, astãzi este recunoscutã de toþi.
Mai cã nu este þarã în lume care sã nu aibã cunoºtinþã de
datoriile ei ºi de rolul ce trebuie sã-l joace, care sã nu dea cea mai
mare atenþie ºi sã facã cele mai mari sacrificii pentru a propaga ºi
încuraja, prin toate mijloacele, exerciþiile fizice sub orice formã:
gimnasticã, jocuri, înotat, canotagiu, tragerea la semn etc. În aceastã
privinþã, noi  trebuie s-o recunoaºtem cu pãrere de rãu  stãm
foarte jos între celelalte popoare ºi între celea care ne înconjoarã.
Pânã deunãzi, învãþãmântul gimnasticii nu fãcea parte din
învãþãmântul public, iar în afarã de ºcoalã nu s-a fãcut nimic.
Þinuta sa demnã, care nu a admis niciodatã ca subalternii
sau colaboratorii sãi sã fie târâþi la un compromis sau altul, þinutã
cultivatã ºi prin mersul zilnic pe jos de la locuinþa sa, din str. Lt.
Lemnea nr. 7, la Ministerul Instrucþiunii ºi înapoi, s-a prelungit
ºi în demersurile sale reformatoare pe tãrâmul cultivãrii fizice.
Recitind opera matematicianului, astronomului ºi savantului
Spiru Haret, descoperim ºi alte idei sãnãtoase puse în aplicare în
învãþãmântul românesc în vremea ministeriatelor sale: 31.III.1897
 11.IV.1899; 14.II.1901  22.XII.1904; 12.III.1907 
29.XII.1910. Pe bunã dreptate scria el, Învãþãmântul desemnului,
muzicii ºi al gimnasticii a fost pânã acum destul de sacrificat în
ºcolile noastre. Se considerau aceste studii ca «secundare»,
«accesorii» ºi aºa se numeau. Aceasta era o greºealã. În
învãþãmânt orice studiu are un scop bine determinat, aºa cã lipsa
lui face ca þinta învãþãmântului sã nu fie pe deplin atinsã.
Pentru remedierea acestei stãri de lucruri, Spiru Haret ºi
colaboratorii sãi au convins cã disciplinele vocaþionale enunþate
sunt indispensabile instrucþiei ºi educaþiei.
În urma intervenþiei sale, avea apoi sã constate: Noile
programe au dat ºi acestor obiecte toatã atenþiunea, acordându-le
timpul de care aveau trebuinþã ºi prescriind ºi pentru ele metodele
ce trebuie urmate.

(Urmare din pag. 1)

Au urmat ºi alte mãsuri reformatoare, care au structurat
învãþãmântul vocaþional, apropiindu-l de cel occidental.
Dacã am zice cã toatã organizarea ºcolarã cu tendinþe
practice, cu dezvoltarea educaþiei fizice ºi a culturii muzicale e
aºezatã de el, cã ºcoala secundarã de azi el a fãcut-o, cã
învãþãmântul meseriilor ºi al agriculturii la sate el le-a creat, cã
ºcoala primarã ºi normalã el a organizat-o, am zice mult, foarte
mult, foarte mult desigur pentru moment; dar Haret n-a fãcut
numai atât  se scria în presa vremii.
Neîmpãcat cu sine, cu responsabilitatea sa socialã, Spiru Haret
nota: Tineretul nostru ºcolar de astãzi nu mai e acel tineret
zglobiu, vioi, rezistent, de pe timpul când eram eu la liceu [înscris
în sept. 1862, Spiru Haret a urmat liceul Sf. Sava din Bucureºti,
unde a predat cu ani în urmã ºi semnatarul acestor rânduri]. În
ºcolile noastre nu mai vãd jucându-se barul, mingea bãtutã,
ogoiul, mingea la zid ºi îndeosebi unul din jocurile noastre
originale cele mai frumoase, pe care l-am jucat eu, anume oina.
Spiru Haret a ºtiut sã se înconjoare de colaboratori admirabili
pe care i-a ajutat apoi sã participe la congresele internaþionale,
sã elaboreze lucrãri de þinutã, sã prelucreze tot ceea ce era mai
valoros în epocã. Th. Berescu (Iaºi), Radu S. Corbu (Brãila),
Gh. Moceanu ºi D. Ionescu (Bucureºti) sunt doar câþiva dintre
profesorii de gimnasticã, de o corectitudine ºi o competenþã
exemplare, care au colaborat cu ministrul Haret  cel care a
îndeplinit ºi funcþia de vicepreºedinte al Federaþiei Române de
Gimnasticã, încã de la fondarea ei, în anul 1907.
Învãþãmântul gimnasticii  constata ministrul Haret  a
cãpãtat un mare avânt în anii din urmã; mai ales prin stãruinþa
câtorva maeºtri, care au introdus ºi aici metode de exerciþii noi,
în locul vechilor sisteme, care dãduse învãþãmântului acestuia
mai mult caracterul acrobaþiei. Astãzi sunt în onoare mai multe
miºcãri ale corpului fãrã aparate, care se pot face chiar de copiii
de la 7 ani, izolaþi sau în grupe, ºi care sunt aºa de proprii pentru
a dezvolta vigoarea ºi sãnãtatea corpului, dând, în acelaºi timp,
deprinderi de disciplinã a miºcãrilor.
Cele prezentate nu puteau fi tãinuite în opera savantului. Este
onorant pentru domeniul educaþiei fizice de acum un secol cã
din rândurile edificatorilor ei a fãcut parte însuºi ministrul
Instrucþiunii: Spiru Haret.

La propunerea lui C.A.
Rosetti, locotenenþa domneascã
a aprobat, la 1 aprilie 1866,
regulamentul pentru formarea
Societãþii Literare Române.
Scopul ei principal era stabilirea
ortografiei limbii române,
redactarea unei gramatici ºi a
unui dicþionar-tezaur. Regulamentul prevedea formarea
societãþii la Bucureºti ºi numirea
membrilor de cãtre Ministerul
Instrucþiunii ºi Cultelor. Membrii
urmau sã reprezinte toate
regiunile, plus aromânii, astfel:
 7 membri din vechiul
regat: Vasile Alecsandri,
Costache Negruzzi, Vasile
Urechea-Alexandrescu, Ion
Heliade Rãdulescu, August
Treboniu Laurian, C.A. Rosetti
ºi Ion C. Massimu, la care s-au
adãugat, în 1867, Titu Maiorescu
ºi Nicolae Ionescu;
 3 din Transilvania: Timotei
Cipariu, Gavriil Munteanu ºi
George Bariþiu;
 3 din Basarabia: Alexandru
Haºdeu, Constantin Stamati ºi
Ioan Strãjescu;
 2 din Bucovina: Alexandru
Hurmuzaki ºi Ambrosiu
Dimitrovici, (înlocuit apoi de
Ioan Sbiera);
 2 din Banat: Alexandru
Mocioni ºi Vincenþiu Babeº;
 2 din Macedonia: Ioan D.
Caragiani ºi Dimitrie Cozacovici.

Prima ºedinþã s-a þinut, un
an mai târziu, la 1/13 august
1867. Sosirea la Bucureºti a
celor mai importante personalitãþi, venite din toate
regiunile, cu ocazia deschiderii
lucrãrilor primei ºedinþe, a fost
un adevãrat eveniment. A fost
decisã adoptarea numelui de
Societatea Academicã Românã.
Cu acest prilej, Timotei Cipariu
sublinia: Pentru eliberarea
limbei naþionale va îngriji mai
cu distincþiune decât altele chiar
aceastã Societate Literarã. Ea va
îngriji ca limba românã sã scape
de tot jugul despotismului sub
cari de secoli a gemut. Ea va
îngriji pentru conservarea limbii
româneºti, din toate provinciile
locuite de români.. Ea îi va reda
forma curat naþionalã românã,
pentru ca sã figureze cu toatã
demnitatea între ºi lângã surorile
ei de origine latinã. Membrilor
fondatori iniþiali li s-au mai
adãugat Iosif Hodoºiu, (reprezentând Maramureºul), ªtefan
Gonata, Alexandru Roman. În
total, numãrul membrilor
fondatori a ajuns la 25. Primul
preºedinte al Societãþii Academice
Române a fost Ion Heliade
Rãdulescu (pânã la 1 august
1870). Instituþia nou fondatã a
fost pentru început o societate
naþionalã enciclopedicã. Ea a
devenit reprezentativã pentru
spiritualitatea românã, reunind
oameni de culturã din þarã ºi
apoi din întreaga lume.

La 30 martie 1879, se
înfiinþa, prin lege, Academia
Românã, care era declaratã
institut naþional ºi avea urmãtoarele trei secþii: 1. Secþiunea
literarã: literaturã, artã, filologie
ºi filosofie; 2. Secþiunea istoricã:
istorie, geografie ºi ºtiinþe
sociale; 3. Secþiunea ºtiinþificã:
ºtiinþe teoretice ºi aplicate.
Ca instituþie naþionalã,
Academia Românã a împlinit, în
plan cultural ºi ºtiinþific, unirea
tuturor românilor înainte ca ea
sã se fi produs în plan politic.
Acest lucru a fost subliniat ºi la
sesiunea jubiliarã din 1919: În
lupta sfântã pentru unirea tuturor
românilor, Academia Românã
ºi-a avut partea ei importantã pe
teren cultural (...), a reunit în
cercul restrâns al viitoarei
Academii bãrbaþi luminaþi din
toate þinuturile româneºti ºi
astfel România Mare de azi îºi
gãsea de o jumãtate de secol
patria comunã sub acoperiºul
tânãrului aºezãmânt.
În cei peste 130 de ani de
existenþã, în Academia Românã
s-au regãsit reprezentanþi
marcanþi din toate domeniile
ºtiinþelor (filologice, istorice,
matematice, fizice, chimice,
biologice, geonomice, tehnice,
agricole, silvice, medicale º.a.),
ale literaturii ºi artei, reprezentanþi ai cultelor, armatei ºi
vieþii politice.
Un moment greu în istoria
Academiei, l-a constituit

aplicarea Decretului din 9 iunie
1948, privind transformarea ei
în Academia R.P.R., apoi în
Academia R.S.R.
La 5 ianuarie 1990, imediat
dupã Revoluþia din decembrie89,
Consiliul Frontului Salvãrii
Naþionale a dat un decret prin
care Academia Românã se
reorganiza. Astfel, Academia
Românã redevenea cel mai înalt
for ºtiinþific ºi cultural al þãrii.
Academia Românã are un
numãr de 14 secþii, 3 filiale, în
Iaºi, Cluj-Napoca ºi Timiºoara,
ºi 69 de institute ºi centre de
cercetare ºtiinþificã pe diverse
domenii. Pe lângã acestea se
numãrã ºi Biblioteca Academiei
Române, Editura Academiei
(înfiinþatã în 1938), Fundaþia
Familiei Menachem H. Elias
(înfiinþatã în 1925) ºi Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã
(înfiinþatã în ianuarie 1998),
precum ºi revista Academica
(înfiinþatã în octombrie 1990).
Între 16 ianuarie 1998aprilie 2006, Academia Românã
a fost condusã de istoricul literar
Eugen Simion, membru titular
al acestui for din 1992. Din
5 aprilie 2006, preºedinte
al Academiei Române este
Ionel Haiduc, membru titular
al Academiei Române din
18 decembrie 1991, doctor în
ºtiinþe chimice (1964), care
condusese Filiala Cluj-Napoca
a acestui înalt for (din 1965).

ªansa României  oamenii. Reprofesionalizarea României
Un nou demers benefic al Academiei Române
Vocaþia de for naþional
ºtiinþific, economic, social ºi
cultural a Academiei Române,
a dobândit recent o nouã ºi
strãlucitã confirmare, prin
iniþiativa adoptatã, de curând,
de a pune în dezbatere o
problemã publicã de anvergurã,
cu impact asupra dezvoltãrii
întregii societãþi româneºti.
Este vorba despre nevoia
imperioasã de a se reconsidera
concepþia cu privire la capitalul
uman, care trebuie reclãdit
pur ºi simplu în contextul
dezvoltãrii durabile, al crizei
economico-financiare care
loveºte dur, fãrã menajamente,
ºi þara noastrã. Primul pas în
acest parcurs, deloc uºor, pe
care trebuie sã-l facã fiecare
s-a realizat prin lansarea, în
Aula Academiei Române, a
valoroasei lucrãri elaborate de
Institutul de Proiecte pentru
Inovaþie ºi Dezvoltare,
intitulatã ªansa României 
oamenii. Reprofesionalizarea
României, care conþine studii
pertinente, argumente cu
rigoare ºtiinþificã precum
ªtiinþa româneascã pentru
secolul XXI, de acad. Ionel
Haiduc, Dubla elice a învãþãrii
ºi muncii, de acad. Mircea
Maliþa, Noul profil al fermierului
român, de acad. Cristian Hera,
Reclãdirea capitalului uman,
de dr. Cãlin Georgescu. O
pledoarie convingãtoare pentru

reprofesionalizare, pentru
elaborarea neîntârziatã a unui
program coerent, care sã
îmbine într-o viziune unitarã
mãsurile ce se impun pentru
valorificarea optimã a capitalului uman. În concepþia
remarcabililor autori ai acestor
studii, reprofesionalizarea
înseamnã renunþarea la
amatorism, diletantism, improvizaþie ºi accentuarea rolului
profesioniºtilor, elitelor, într-o
comunitate dintre oamenii de
ºtiinþã ºi oamenii politici care
îºi exprimã convingerea cã pot
lucra împreunã  cum sublinia
acad. Ionel Haiduc, preºedintele
Academiei Române.
ªi o asemenea soluþie este
viabilã, întrucât Academia
Românã are virtuþile ºi
abilitãþile necesare  deþine
expertiza pentru luarea
deciziilor, are continuitate,
nefiind angajatã politic,
deci este independentã de
ciclul electoral , putând sã
urmãreascã ºi sã monitorizeze
respectarea unor strategii, a
unor programe pe termen lung,
sã semnaleze eventualele noi
exigenþe privind îmbunãtãþirea
acestora.
Reprofesionalizarea
lucrãtorilor din agriculturã este
cu atât mai acutã cu cât ea
presupune asigurarea securitãþii
ºi siguranþei alimentare a
populaþiei, iar pregãtirea
profesionalã actualã presupune

ºi cunoºtinþe solide privind
conservarea mediului ºi a
resurselor umane, participarea
la furnizarea de energie
alternativã. Or, fãrã a investi în
agriculturã nu poate creºte nici
performanþa agricolã, nu se
poate ajunge la fermieri
competitivi ºi, întrucât se
importã 60-80% din alimente,
organizarea într-un lanþ agroalimentar ar fi absolut necesarã
 a susþinut acad. Cristian Hera.
Studiile prezentate, opiniile
exprimate s-au constituit într-un
semnal de alarmã, care sunã la
modul cel mai grav cã, dacã se
va continua sã nu se investeascã
în capitalul uman, principala
resursã a oricãrei naþiuni,
ºansele vor fi limitate, dar, în
acelaºi timp, un îndemn la
reprofesionalizare. Pierderea
speranþei ºi încrederii cã
România poate traversa solidar
aceastã crizã economicofinanciarã reprezintã un risc
major al unei asemenea
perioade dificile, iar ºansa
României sunt, cu adevãrat,
oamenii  cum accentua
preºedintele Senatului României,
Mircea Geoanã.
Fãrã ºtiinþã, cercetare ºi
educaþie, fãrã a investi consistent în capitalul uman nu se
va putea reprofesionaliza
nimic. Cu atât mai mult acest
demers trebuie sã devinã un
exerciþiu public asumat, un
exerciþiu pe care autoritãþile

politice, dar ºi societatea
româneascã ºi-l asumã  s-a
apreciat în dezbatere. De
asemenea, s-a exprimat convingerea cã existã în þarã
competenþe remarcabile în
toate domeniile, capabile ºi
dispuse sã-ºi punã talentul ºi
priceperea în slujba rezolvãrii
problemelor dificile ºi complexe cu care se confruntã
România, fãrã a mai tolera
diletantismul, mediocritatea ºi
impostura  dupã cum
considera dr. Cãlin Georgescu,
directorul Institutului de
Proiecte pentru Inovaþie ºi
Dezvoltare.

Concluzia cã ºi deciziile
politice trebuie sã fie
fundamentate pe raþionalitate
ºtiinþificã, pe o evidentã rigoare
în judecatã ºi pe probitate
moralã  semn al unui înalt
profesionalism  s-a impus de
la sine, fiind susþinutã în cele
mai diverse domenii, din cele
mai diferite puncte de vedere,
mesajul transmis de aceastã
dezbatere laborioasã constând
într-adevãr, în sintagma ªansa
României  oamenii. Reprofesionalizarea României.

Adela DEAC

IMAGINAR SAU IMAGINAL: REPUBLICA LUI CARAGIALE ÎN ATLASUL LITERATURII MODERNE (II)
Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Capitala Republicii lui Caragiale ar fi putut
sã fie Ploieºtiul, pentru cã transformãrile radicale
ale societãþii româneºti legate de idealurile de
libertate, egalitate ºi fraternitate ale Revoluþiei
de la 1848 au supravieþuit multã vreme în acest
oraº. Dar cum soarele de la Bucureºti rãsare,
Miþa Baston, concubina ploieºteancã înºelatã în
amor, va deveni ºi ea mahalagioaicã
bucureºteancã (adicã locuitoare a unui cartier
nou, de la marginea Bucureºtiului), convinsã cã,
o datã cu istoria ce se schimbã, poate fi schimbat
ºi propriul ei destin. Bucureºtiul este în opera
lui Caragiale o scenã a afirmãrii tuturor
necunoscuþilor capabili de transformãri
revoluþionare. Juxtapunerea permanentã a
impresiilor despre destinul individual ºi despre
idealurile colective creeazã imagini variate.
Garabet Ibrãileanu credea cã formulãrile extrem
de critice ale autorului exprimã ura sa împotriva
atitudinii revoluþionare (G. Ibrãileanu,
Foiletoanele lui Caragiale, 1901 în Note ºi
impresii, Iaºi, Viaþa româneascã, 1920). În
realitate, Caragiale ridiculizase specializarea de
revoluþionar în probleme intime ºi globale,
poziþia îndârjitã ºi rigidã a unor oameni care
doreau sã obþinã cu orice preþ ceea ce voiau, cu
orice mijloace, indiferent de registrul în care, cu
tupeu, dorinþele lor erau exprimate. Totuºi, când
I. L. Caragiale a împlinit ºaizeci de ani,
G. Ibrãileanu, fascinat de prezenþa lui strãlucitoare
ºi plinã de vervã, de talentul lui scriitoricesc
asemãnãtor realismului unui Stendhal, a vorbit
cel dintâi despre proporþia dintre imaginar ºi real
din opera scriitorului: numai el singur în toatã
literatura românã «face concurenþã stãrii
civile»; dintre toþi scriitorii vremii sale,
Caragiale e cel mai mare artist. (Eminescu e mai
poet decât artist, oricât de mare artist e. Caragiale
e mai artist decât poet, oricât de mare poet e).
(G. Ibrãileanu, Caragiale  Când a împlinit
ºaizeci de ani în I. L. Caragiale faþã cu
reacþiunea ... criticii. Fundaþia Culturalã ,,Rampa
ºi ecranul, Casa de presã ºi editurã, colecþia
Sinteze pentru mileniul trei, vol. I, Bucureºti,
2001, p. 119).
Societatea româneascã dornicã de
descentralizare era grãbitã sã obþinã foloase din
aplicarea principiilor autonomiei locale,
concentrate în formula: scopul societãþii ca
România sã fie bine ºi tot românul sã prospere.
Confundând capitalismul ºi conducerea
centralizatã, Caþavencu respingea epitropia
bucureºtenilor, capitaliºtilor, asupra noastrã; cãci

în districtul nostru putem face ºi noi ce fac
dânºii în al lor...  (O scrisoare pierdutã în
I. L. Caragiale Opere, vol. I, Editura Naþional,
2000, p. 125). Aºadar, Bucureºtiul era modelul
progresului urban al societãþii româneºti, de la
care provincialii porneau ºi se distanþau
încrezãtori în forþele lor. Devenit capitala
tânãrului stat român, oraºul acesta era scena
confruntãrii personajelor celui pe care Paul
Zarifopol îl considera un demon al veseliei,
cãci a surprins cu exactitate acea societate
orãºeneascã care se afirma ca purtãtoare a unei
conºtiinþe de culturã nouã, indiferent de calitatea
ei rudimentarã ori nu. (Publicul ºi arta lui
Caragiale în Viaþa româneascã, an IV, nr, 6,
1922, apud I. L. Caragiale faþã cu reacþiunea ...
criticii, Fundaþia culturalã ,,Rampa ºi ecranul,
Casa de presã ºi editurã, colecþia Sinteze pentru
mileniul trei, vol. I, Bucureºti, 2001, p. 138). În
opera lui Caragiale, Bucureºtiul este scena
improvizaþiilor profesionale ºi politice.
Înmulþirea numãrului de politicieni ºi de slujbaºi
ai statului în capitala tânãrului stat român pornea
de la convingerea cã acestea erau profesiuni ce
presupuneau o muncã mult mai uºoarã. Dacã în
trecut selecþia pentru ocuparea unor posturi se
fãcea prin tradiþia de familie, în Republica lui
Caragiale slujbele de stat sunt întotdeauna
ocupate fãrã o selecþie realã. Dacã ºcoala mai
avea încã puterea sã selecteze, ºcolarul era
totdeauna stimulat sã improvizeze. ªi aceastã

improvizaþie se oglindeºte pe deplin în noua
societate din Republica lui Caragiale. Lumea
bucureºteanã parvenitã îºi imagina cã trebuie sã
se alinieze, indiferent cât de repede, la cultura
europeanã. În capitala unui judeþ de munte, unde
în preajma alegerilor opþiunea politicã a
Bucureºtiului pentru candidatul trimis de
centru este lege, Caþavencu rezumã cel mai
clar faptul cã violentul salt civilizator modern
ºi exacerbarea demagogiei naþionaliste
patriotarde deveniserã o constantã a discursurilor
electorale: Nu voi, stimabile, sã ºtiu de Europa
dumitale, eu voi sã ºtiu de România mea ºi
numai de România... (O scrisoare pierdutã în
I. L. Caragiale Opere, vol. I, Editura Naþional,
2000, p. 119).
Limba oficialã pe care o vorbesc locuitorii
Republicii lui Caragiale este unicã. Observarea
ei porneºte de la convingerea autorului cã noi,
românii, suntem o lume în care, dacã nu se face
ori nu se gândeºte prea mult, ne putem mândri
cã cel puþin se discutã foarte mult (Câteva
pãreri în I. L. Caragiale Opere, vol. III, Editura
Naþional, 2000, p. 155). Cel care explica
diferenþa dintre stil ºi manierã, dintre o operã
care are viaþã ºi e scrisã cu talent ºi o creaþie
rigidã ºi neînsufleþitã, observase consultând
savantul Cours français de Rhétorique, prima
þâþã la care am supt laptele ºtiinþei literare, cã
din minunata carte bãtrânã a putut învãþa sã
croiascã asemeni unui ucenic la aceastã
excelentã ºcoalã de croitorie nenumãrate
stiluri precum cel clar, concis, pompos, uºor,
mãreþ, simplu, sublim, patetic, larg, ornamentat,
chiar înflorit figurile de stil, precum ºi toate
subtilele deosebiri formale între sutele ºi miile
de feluri de a se exprima ale omului (Câteva
pãreri în I. L. Caragiale Opere, vol. III, Editura
Naþional, 2000, p. 172, 173). Satirizând discret
retorismul discursului paºoptist, capabil arareori
de simulare ironicã (în cazul lui Mihail
Kogãlniceanu sau Nicolae Filimon), cu
elocvenþã ºi umor fin, I. L. Caragiale povesteºte
mai departe într-o manierã autoironicã care este
secretul succesului operei sale, în condiþiile în
care educaþia vorbirii româneºti urma modelele
savante franceze. Fenomenul educãrii
personajelor în limbi strãine de circulaþie
europeanã are urmãri nebãnuite. Tranziþia în
vorbirea educatã a personajelor reprezintã un
fenomen deosebit de interesant, ce ilustreazã
schimbãrile de mentalitate din societatea
contemporanã scriitorului: Aºa, când am ajuns
ºi eu calfã ºi am voit sã lucrez pe seama mea,
când mi-a venit ºi mie un muºteriu, o idee, sã-mi
cearã o hainã ca sã se poatã prezenta în lume,

am pus mâna aiurit în grãmada de vestminte ºi
am trântit în capul blond ºi buclat al unui copilaº
de prinþesã o mantie largã de pelerin nespãlat,
în spinarea unui arlechin ºui o largã purpurã
imperialã, iar pe umerii mândri ai unui Cesar, o
cazacã pestriþã de paiaþã cocoºatã.
ªi le-am dat drumul în lume aºa, ºi lumea,
care judecã pe oameni dupã vestminte, cum
spune înþeleptul Nast-ed-din-Hogia, a dat de
pomanã copilaºului prinþesii. S-a prosternat
înaintea arlechinului, iar pe tânãrul meu Cesar
l-a fluierat ºi huiduit!
Ce succes!... De ce?
Fiindcã un singur stil a fost uitat  savantul
meu curs francez sã mã-nveþe, unul singur 
stilul potrivit, tocmai acela care-mi trebuia,
singurul care se poate numi stil. Nu e decât
unul. (Câteva pãreri în I. L. Caragiale Opere,
vol. III, Editura Naþional, 2000, p. 173).
Pitorescul lingvistic al personajelor din
Republica lui Caragiale a fost remarcat încã de la
început de critica literarã, care a încercat sã
lumineze diverse registre ale invenþiei lingvistice
a autorului. Eugen Lovinescu scrisese despre
limba citadinã, ziaristicã, de proces-verbal. Paul
Zarifopol constata parodia grotescã a jargonului
jurnalistic. Tudor Vianu remarca funcþia
scenicã a limbajului, care indica un moment
important în dezvoltarea realismului în literatura
noastrã. ªtefan Cazimir în Caragiale  universul
comic nota interferenþa registrelor lingvistice
ºi amestecul de stiluri, ca surse ale comicului.
Adevãrul este cã în Republica lui Caragiale
personajele societãþii de strânsurã ºi de
adunãturã se ghideazã dupã principiul lu
mam mare: Ei! ziceþi voi cum ºtiþi; eu zic cum
am apucat. Aºa se zicea pe vremea mea, când a
ieºit moda asta (...). (D-l Goe... în I. L. Caragiale
Opere, vol. III, Editura Naþional, 2000, p. 173).
Oamenii mai în vârstã, cu sau fãrã educaþia
veche, nu se feresc sã vorbeascã pe ºleau, cu
autentice inserþii paremiologice greu traductibile:
se þinea gaie dupã mine, mai cã-mi venea sã-l
cârpesc, azi aici, mâine-n Focºani ce-am avut
ºi ce-am pierdut, cap ai, minte ce-þi mai
trebuie. Balcanismul limbajului este condimentat
cu turcisme ºi grecisme: mangafa, papugiu,
moftangiu, halima, abitir. Vorbirea
neîngrijitã sau needucatã suficient dã naºtere
dezacordurilor, construcþiilor cu anacolut,
eliptice ºi redundante. Sincronizând acþiunile,
gesturile ºi indicaþiile scenice, limbajul din
Republica lui Caragiale are funcþia de a
caracteriza, de a individualiza, de a critica, de a
data, de a localiza, de a tipiza ºi, nu în ultimul
rând, de a sintetiza ºi de a generaliza cu umor

dilemele iscate în situaþii diverse. Ambiguitatea
expresiei, repetarea circularã a formei lingvistice
golitã de semnificaþie prin ticuri, cliºee sau
automatisme, contrastul între ceea ce spune
personajul ºi ceea ce reprezintã conþinutul
exprimat, opoziþia între forma realizatã a
limbajului ºi forma pe care ar dori sã o foloseascã
vorbitorul, erorile constând în abaterile de la
normele de corectitudine logicã, lingvisticã sau
stilisticã demonstreazã cã limbajul personajelor
lui Caragiale dã naºtere comicului reluat
deopotrivã de comunicarea needucatã sau de
lipsa de comunicare prin vorbire. Pe de altã
parte, tendinþele de înnoire sunt surprinse ºi la
nivelul limbajului, ce ilustreazã incultura fãrã
de tranziþie a personajelor franþuzite, englezite
de valurile vremii. Neologismele alterate au
funcþia de a individualiza personajele, care nu
citesc nici româneºte, nici franþuzeºte corect.
Auditivi, ei pronunþã i în loc de e: cintiron,
cremenal, dicoraþie, dipotat, ezerciþ,
isplica, iconomie. Ei spun cu u în loc de o
sau viceversa în cuvinte precum: giuben,
revuluþie, particoler. De teamã cã formulele
cu i ºi u ar fi incorecte, personajele lui Caragiale
utilizeazã în limbajul lor pronunþãri hipercorecte
sau hiperurbanisme precum: devorþa,
teribel, triveal, coraj, foncþionar,
poblice, docoment. Ei reduc finala
cuvintelor care se teminã în -iu ºi rostesc:
coledzi, sufradzi. Ei fac sã disparã sau sã
aparã consoana n, când nici nu te-ai aºtepta,
în cuvintele franþuzeºti pe care le imitã cu
nonºalanþã: pasion în loc de pension,
sanfasó în loc de franþuzescul sans façon,
itindenþie în loc de intendenþã, andrisant în
loc de adresant, adorantã în loc de adoratã.
Pentru cã nu deschid niciodatã vreun dicþionar,
ci se formeazã auzind ºi repetând limbajul
semidoct al gazetelor pe care nu prea le pricep,
ei substituie consoane ºi rostesc: bagabont,
bampirul, bagadel, catinda. Asimilãrile,
disimilãrile, metatezele constituie deliciile
lingvistice ale cunoscãtorilor, care le recunosc
în rostiri precum apropitar, ampotrofag,
ciferticat, catridalã, levorver, ostromente,
l-a suplimatãrã.
Pentru cuvintele recent împrumutate,
personajele lui Caragiale, care nu ºtiu sã le
pronunþe le încurcã rostirea, folosesc etimologia
popularã ºi spun: asinuitate în loc de
asiduitate, lãcrãmaþie în loc de reclamaþie, a
mânca de la datoriile ce se impun în loc de
traducerea corectã a expresiei franþuzeºti
manquer à ses devoirs = ,,a nu-ºi îndeplini
obligaþiile, geantã latinã în loc de gintã latinã,

lege de murãturi în loc de moratoriu =
,,amânarea plãþii datoriilor, renumeraþie în
loc de remuneraþie, fandacsie, modistã în
loc de modestã, scrofuloºi la datorie în loc de
scrupuloºi. Despre cunoaºterea sensului
neologismelor nici nu poate fi vorba în cazul
personajelor lui Caragiale ºi de aici, folosirea
improprie a unor termeni în formulãri precum:
pardon de impresie în loc de expresie, iluzii
în loc de aluzii, mi s-a fãcut o imputare ºi sunt
mândru de aceasta, n-o mai maltrata domnule,
mãcar cu o vorbã bunã, s-a pronunþat cu
vociferãri. Dupã modelul fonetic francez, ei
deformeazã o seamã de cuvinte are au uneori
altã origine precum enteres, suspanda,
enfasa, comersant.
Când doar douã generaþii de vorbitori ai
Republicii lui Caragiale îºi unesc moºtenirile ºi
achiziþiile lingvistice, jargonul sunã cam aºa:
alevoa, pamplezir, de par egzamplu,
monºerul meu, mã, musiu, per lamour di
Dieu, þãþico maºer, zãu, þãþico, parol! Sã
mã-ngropi. Utilizarea regionalismului în
exprimarea telegraficã este specialitatea lui
Costãchel Gudurãu. Un maestru al contopirii
regionalismului cu neologismul în rostirea
utilizatã în Republica lui Caragiale rãmâne
Marius Chicoº Rostogan, care explicã cum stau
lucrurile în privinþa cometei Falb. Introducând
în pronunþia regionalã inconfundabilã teoria
kantianã a lucrului în sine, expresii latineºti
precum mutatis mutandis (schimbând ceea ce
trebuie schimbat) ºi semper ignorabimus (vom
ignora mereu), formula agnosticismului lui
Dubois-Reymond, conferinþa este caraghioasã
pentru cã, fãrã sã þinã seama de particularitãþile
de vârstã, savantul pedagog semidoct se
adreseazã unor copii de clasele primare. Pentru
cã se plictisesc, dascãlul-orator îi apostrofeazã
pe ºcolari, chiar dacã aceºtia nu-i pricep
definiþiile circulare, în timpul discursului
interactiv: Conzistenþia comeatii conzistã din
materia cea mai fainã din toate puncturile de
vedere a senzurilor noastre; mutachis mutanghis,
mai fainã decât o beºicã de sãpun mã rog!
Materia în jenãre e doar ceva, mã rog, carele
nu esistã, ci e mai apoi numa o însuºire a lucrului
în sine, carele iaste o enerjie, carea nu se ºtie ºi
pe carea semper ignorabimus!... Aceea apoi nu-i
ghe nasul vost, niºte mucoºi! cã e prea înalt;
aceea o veþi ºtudui când veþi îmbla la
Univerzitache, cum am îmblat ºi eu.  (Despre
cometã. Prelegere popularã în I. L. Caragiale
Opere, vol. II, Editura Naþional, 2000, p. 167).
(Va urma)
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150 de ani de la naºterea unui strãlucit comandant de oºti român
 mareºalul ALEXANDRU AVERESCU 
Dr. Constantin OLTEANU
Mareºalul Alexandru Averescu ocupã un loc
de seamã în galeria marilor comandanþi militari
români din perioada contemporanã. S-a nãscut
la 9 martie 1859, la Ismail, satul Babele, în
istoricul an al Unirii Principatelor; dupã ce a
absolvit ºcoala primarã în satul natal, Alexandru
Averescu a urmat cursurile Seminarului Teologic
Ortodox din Ismail, dar, dupã un an, s-a retras,
înscriindu-se la ªcoala de arte ºi meserii din
Bucureºti, pe care a terminat-o în anul 1876; la
vârsta de 18 ani, în anul 1877, s-a încadrat
voluntar în escadronul de jandarmi din Ismail; a
luat parte la Rãzboiul pentru Independenþã cu
gradul de sergent, afirmându-se în luptele care
s-au desfãºurat la sud de Dunãre. Dupã rãzboi,
figureazã ca elev al ªcolii de subofiþeri de la
Bistriþa (jud. Vâlcea), însã, în scurtã vreme, este
trimis la ªcoala Divizionarã de la Mânãstirea
Dealu (jud. Dâmboviþa), pe care a absolvit-o în
1881, ca ºef de promoþie, primind gradul de
sublocotenent; în anii 1884-1886, urmeazã
cursurile ªcolii Superioare de Rãzboi din Torino.
Revenit de la studii, lui Alexandru Averescu
i s-au încredinþat importante funcþii, între care
menþionãm: 1894-1895, comandant al ªcolii
Superioare de Rãzboi din Bucureºti, unde
desfãºoarã ºi o valoroasã activitate didacticã;
1895-1898, ataºat militar la Berlin; în 18981907, comandant de regiment de Roºiori, apoi
ºef al Secþiei organizare ºi operaþii din Marele
Stat Major, comandant de brigadã de Roºiori,
când este ºi înaintat la gradul de general de
brigadã; între 1907-1909, a fost ministru de
Rãzboi, desfãºurând o notabilã activitate
legislativã, care a contribuit la susþinerea
procesului de modernizare a armatei. În acelaºi
timp, ca ministru de rãzboi, a condus reprimarea
rãscoalei þãranilor din 1907, acþiune aprobatã de
Parlamentul României. Represiunea, de o
neobiºnuitã asprime, a fost realizatã cu acordul
celor douã partide politice de guvernãmânt liberal ºi conservator. Rezultatul general al
represiunii s-a soldat cu mii de victime, la care
s-au adãugat zecile de mii de arestaþi, urmãriþi
ºi judecaþi, pentru participare directã sau
adeziune la rãscoalã.
În anii 1909-1911, generalul Alexandru
Averescu a comandat Divizia 1 infanterie, iar
între 1911-1913 a devenit ºeful Marelui Stat
Major. Generalul Alexandru Averescu a
comandat trupele române în campania din
Bulgaria din anul 1913, în timpul celui de al
Doilea Rãzboi Balcanic, când, România,
împreunã cu Serbia, Muntenegru, Grecia ºi
Imperiul otoman au acþionat împotriva Bulgariei,
care ºi-a atacat, fãrã declaraþie de rãzboi, foºtii
aliaþi în Primul Rãzboi Balcanic, urmãrind sã
dobândeascã o poziþie dominantã în zonã. În
situaþia creatã, România a mobilizat armata.
Trupele române au operat sub comandament
propriu, în conformitate cu planul de operaþii

elaborat de Marele Stat Major, sub conducerea
generalului Alexandru Averescu, având numele
de cod Ipoteza nr.1 bis. Comandamentul
român a conceput executarea a douã acþiuni pe
direcþii diferite, separate în spaþiu la circa 200
de km, cu douã grupãri de forþe: o grupare
principalã, concentratã în sud-estul Olteniei,
compusã din 11 divizii de infanterie ºi douã
divizii de cavalerie, destinatã sã opereze în
direcþia generalã sud-estul Olteniei-Sofia; o
grupare secundarã, compusã din douã divizii
de infanterie, sub comanda generalului Ioan
Culcer, care acþiona în Dobrogea în scopul
asigurãrii graniþei de sud a þãrii. Acþiunile

4/17 august 1916. Armata românã a intrat în
acþiune în baza planului de campanie Ipoteza Z,
care îmbina fericit obiectivul strategic cu cel
politic, postulând cã Scopul general al
rãzboiului ce vom întreprinde este realizarea
idealului nostru naþional, adicã întregirea
neamului. Cucerirea teritoriilor locuite de
români, ce se gãsesc astãzi înglobate în monarhia
austro-ungarã, trebuie sã fie fructul rãzboiului.
Conform planului de campanie, în desfãºurarea
strategicã iniþialã, aproximativ 75% din totalul
forþelor, respectiv Armata de Nord (Armata 4),
comandatã de generalul Constantin Prezan,
Armata 2, sub comanda generalului Alexandru
Averescu, ºi Armata 1, comandatã de generalul
Ioan Culcer, erau destinate sã acþioneze ofensiv
în Transilvania, Banat ºi Ungaria, atacând pe
direcþia generalã Budapesta, pentru a lovi trupele
austro-ungare, insuficient pregãtite la acea datã
pentru acþiune, iar Armata 3, comandatã de
generalul Mihail Aslan, circa 25% din forþe,
trebuia sã treacã în apãrare pe Dunãre ºi în
Dobrogea. În acest cadru, nu ne propunem sã
abordãm situaþia operativ-strategicã în
ansamblu, ci sã subliniem doar câteva aspecte
din acþiunile desfãºurate de Armata 2,
comandatã de generalul Alexandru Averescu, pe
care-l evocãm. Concentratã în Câmpia Bârsei,
aceastã armatã avea misiunea sã treacã la
ofensivã în sectorul cuprins între
Valea Oituzului ºi cursul
superior al râului Argeº, sã iasã
pe râul Mureº, între Târgu
Mureº ºi Alba Iulia, ulterior, sã
continue ofensiva prin Poarta
Someºului. Ofensiva în
Transilvania
a
debutat
promiþãtor, astfel cã pânã la 28 august 1916,
Armata de nord ºi Armata 2 ºi-au atins
obiectivele ordonate de Marele Cartier General
Român la 20 august, în timp ce Armata 1 s-a
apropiat de ele, trecând la apãrare în apropierea
imediatã a acestora. Operaþia ofensivã a
Armatei 2, în vederea eliberãrii pãrþii centrale a
Transilvaniei, ca ºi acþiunea celorlalte armate,
se desfãºura cu succes, însã, la 7 septembrie
1916, sub imperiul derutei provocate de primele
înfrângeri de pe frontul de sud, în sectoarele
Turtucaia ºi Silistra, Marele Cartier General
român a schimbat planul de campanie, cu grave
consecinþe politico-strategice. În consecinþã,
înainte de schimbarea situaþiei pe frontul din
Transilvania, prin concentrarea Armatei 9
germane, Marele Cartier General român a
hotãrât oprirea, pentru scurtã vreme, a ofensivei
pe acest front ºi trecerea la ofensivã pe frontul
din Dobrogea, întãrind în acest scop frontul de
sud cu mari unitãþi luate de la armatele 1, 2 ºi de
Nord, ce operau în Transilvania. Generalul
Alexandru Averescu a fost unul dintre
susþinãtorii activi ai modificãrii planului de
campanie, mãsurã consideratã de istorici ºi
analiºtii militari ca fiind una din marile greºeli
ale Comandamentului român, care a influenþat
negativ desfãºurarea generalã a operaþiilor

militare, ce au urmat. Menþinerea planului de
campanie iniþial ar fi dus, din punct de vedere
strategic, la ceea ce avea sã afirme reputatul
general german Erich Ludendorff: Dacã
România ar fi urmãrit marºul ei înainte spre
Transilvania, nu numai grupul arhiducelui Carol
ar fi fost complet învãluit, dar drumul, pentru a
merge cãtre inima Ungariei ºi contra
comunicaþiilor noastre cu Peninsula Balcanicã,
ar fi fost liber, iar noi am fi fost învinºi.
La 26 septembrie 1916, generalul Alexandru
Averescu a revenit la comanda Armatei 2
române. La sfârºitul lunii septembrie, Inamicul
ºi-a concentrat efortul, într-o primã etapã, în
Carpaþii de Curburã ºi în culoarul Rucãr-Bran.
Luptele din acest sector al Carpaþilor au cãpãtat
un caracter deosebit de înverºunat, îndeosebi în
trecãtorile Predeal, Rucãr, Oituz, Turnu Roºu,
Surduc (Lainici). Armata 2, sub comanda
generalului Alexandru Averescu, avea misiunea
sã opreascã ofensiva forþelor inamice ºi sã
interzicã pãtrunderea lor spre sud prin trecãtorile
Carpaþilor de Curburã.
Situaþia de pe frontul român, ca parte a
frontului de est, a fost examinatã pe larg în
Conferinþa interaliatã de la Chantilly (Franþa),
din 15 noiembrie 1916, la care România nu a
fost invitatã. Pe frontul din Moldova, efortul
militar român se combina, în continuare, cu cel
rus, Comandamentul suprem rus
destinând pentru frontul din
Moldova trei armate (4, 6 ºi 9).
Pentru campania din 1917,
armata românã a fost redimensionatã, refãcutã, reorganizatã,
dotatã ºi instruitã, acþiune care
a dus la creºterea capacitãþii ei
combative. Potrivit planului de campanie,
trupele româno-ruse de pe frontul din Moldova
trebuiau sã imobilizeze, prin acþiuni ofensive,
forþele Puterilor Centrale, care operau în sectorul
Focºani-Nãmoloasa. Pentru realizarea acestui
obiectiv strategic, s-a prevãzut executarea a douã
lovituri: o loviturã principalã în sectorul
Nãmoloasa cu Armatele 1 românã, comandatã
de generalul Constantin Cristescu, ºi 6 rusã,
pentru ruperea apãrãrii inamicului din Valea
Siretului, dupã care ofensiva urma sã se dezvolte
spre vest ºi nord-vest, în scopul încercuirii ºi
nimicirii forþelor principale ale Armatei 9
germane; o loviturã secundarã în sectorul
Mãrãºti cu Armata 2 românã, comandatã de
generalul Alexandru Averescu, ºi trupele de la
aripa dreaptã a Armatei 4 ruse, având misiunea
sã creeze condiþii favorabile declanºãrii
ofensivei forþelor româno-ruse de pe direcþia
loviturii principale.
Operaþia ofensivã a Armatei 2 române de la
Mãrãºti s-a desfãºurat între 11-17 iulie 1917,
într-o zonã deluroasã  muntoasã a þinutului
Vrancei. Într-un înflãcãrat ordin de zi dat de
generalul Alexandru Averescu, comandantul
Armatei 2, înainte de începerea bãtãliei, se
menþiona: Nu uitaþi cã reluãm lupta pentru cea
mai dreaptã ºi sfântã cauzã: pentru izgonirea
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trupelor române pe teritoriul Bulgariei au avut
preponderent un caracter demonstrativ.
Participant la campanie, Nicolae Iorga îl descrie
pe generalul Alexandru Averescu astfel: O
siluetã ºi o metodã de Molke, cu acelaºi calcul
exact al tuturor posibilitãþilor, cu aceeaºi
indiferenþã pentru tot ce mai este alãturi. Deºi
nu au avut loc lupte propriu-zise, campania din
1913 a furnizat comandamentului armatei
române o serie de învãþãminte, care au servit
activitãþii de îmbunãtãþire a sistemului militar
românesc. Analiºtii militari din epocã, ºi de mai
târziu, nu ºi-au însuºit aprecierile pozitive
exagerate privind participarea armatei române
la aceastã campanie din Bulgaria, subliniind
faptul cã în toate fazele ei s-au manifestat
numeroase neajunsuri. De exemplu, generalul
Vasile Rudeanu, contemporan al acelui
eveniment, scrie cã Dupã rãzboiul balcanic din
1913, auzeam vorbindu-se cã armata noastrã era
suficient pregãtitã de rãzboi. Ea se întorsese
victorioasã din Bulgaria. Se uita cã nu fusese
vorba de rãzboi, ci numai de un simplu marº
ofensiv.
Cum se cunoaºte, România s-a alãturat
Antantei în temeiul Convenþiei politice ºi a
Convenþiei militare, semnate la Bucureºti, la

cotropitorilor din cãminele voastre...am toatã
nãdejdea cã Armata 2 românã nu va lipsi de la
aºa sfântã datorie ºi va ºti sã se menþinã ca ºi
pânã acum, prin valoarea ei doveditã, la
înãlþimea încrederii ce pune þara în ea. Trupele
Armatei 2 române ºi-au îndeplinit cu cinste
greaua misiune ce li se încredinþase. Ele au
desfãºurat cu succes singura operaþie ofensivã a
armatei române în campania anului 1917,
reuºind sã producã o severã înfrângere forþelor
principale ale Armatei 1 austro-ungare ºi sã
pãtrundã pânã în Valea Putnei, pe o adâncime
de peste 20 km, în întreaga fâºie a armatei, de
aproximativ 35 km. În timpul operaþiei, unitãþile
Armatei 2 au eliberat 30 de localitãþi ºi o
suprafaþã de aproximativ 500 kmp din teritoriul
cotropit. În seara zilei de 17 iulie, ofensiva de la
Mãrãºti a încetat din cauza situaþiei operativstrategice periculoase ce se crease în Galiþia ºi
Bucovina ca urmare a ofensivei trupelor austroungare, a cãror pãtrundere spre sud ameninþa cu
lovirea în spate a forþelor româno-ruse de pe
frontul din Moldova. În bãtãlia de la Mãrãºti,
Armata 2 a înregistrat 1.469 de militari morþi ºi
3.052 de rãniþi. Victoria Armatei 2 de la Mãrãºti
a fost elogiatã de personalitãþi politice ºi militare,
de istorici ºi scriitori, din þarã ºi din strãinãtate.
Mihail Sadoveanu, care a vizitat câmpul de luptã
la câteva ore de la terminarea bãtãliei, scria:
Bãtãlia de la Mãrãºti va trece în istoria noastrã
ca o operã serioasã ºi solidã de artã militarã.

Operaþia ofensivã de la Mãrãºti
La rândul sãu, generalul Alexandru Averescu,
comandantul Armatei 2, menþiona: Poporul
României moderne trebuie sã-ºi întipãreascã
bine în suflet ziua de 11 iulie 1917, când în acea
zi, pentru întâia datã, armata sa tânãrã, care-ºi
primise botezul de sânge numai cu 40 de ani
înainte, la Griviþa, scrie în istoria sa prima
victorie în adevãratul înþeles al cuvântului, adicã
victorie ofensivã ºi definitivã.

Puternica loviturã datã de Armata 2 la
Mãrãºti a determinat pe comandantul Armatei 9
germane sã renunþe la ofensiva proiectatã între
Siret ºi Prut, hotãrând executarea loviturii
principale pe direcþia Focºani, Mãrãºeºti, dupã
care ofensiva urma sã se dezvolte spre nord, pe
la vest de Siret. Dupã ce inamicul a mutat
lovitura principalã dintre Siret ºi Prut, cum se
preconizase iniþial, în Valea Siretului, s-a ajuns
la bãtãliile de la Mãrãºeºti ºi Oituz.
Între 26 iulie ºi 9 august 1917, Armata 2,
comandatã de generalul Alexandru Averescu, a
executat operaþia de apãrare în poarta
Oituzului. Aceastã operaþie a început cu douã
zile mai târziu decât bãtãlia de la Mãrãºeºti ºi s-a
desfãºurat, în continuare, concomitent cu ea.
Operaþia de la Oituz s-a încheiat cu victoria
trupelor Armatei 2, care au zdrobit ofensiva
trupelor austro-ungare.
La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial,
generalul Alexandru Averescu, care se bucura
de un meritat prestigiu, s-a angajat în viaþa
politicã, ca lider al Ligii Poporului, devenitã, în
1920, Partidul Poporului, care, în anii 19191920, s-a bucurat de o largã susþinere popularã,
însã, apoi, a intrat într-un accentuat declin.
Generalul Alexandru Averescu a fost prim
ministru în perioada 29 ianuarie-14 martie 1918
ºi ministru ad-interim la Externe; a redevenit
prim ministru între 13 martie 1920-16 decembrie
1921, deþinând succesiv portofoliile de adinterim la Ministerul de Interne ºi Industriei ºi
Comerþului; va fi din nou prim ministru între
30 martie-9 august 1926 ºi 14 noiembrie 19263 iunie 1927, având ºi portofoliul Ministerului
Finanþelor; în anul 1938, avea calitatea de
ministru secretar de stat ºi de consilier regal. În
anul 1923, generalul Alexandru Averescu este
primit membru de onoare al Academiei Române,
iar în anul 1930 i se acordã demnitatea de
mareºal al României. Mareºalul Alexandru
Averescu s-a remarcat ºi printr-o intensã
activitate publicisticã: în cele 12 lucrãri
abordeazã probleme de tacticã, de geografie
militarã, de istorie militarã, de mobilizare, de
organizare a activitãþii de comandament ºi stat
major. În prefaþa lucrãrii sale Cãlãuza
ofiþerului, Alexandru Averescu scria în
decembrie 1903: Sunt convins însã, cã ºi astfel
cum am putut-o înjgheba, va fi de o utilitate
realã, în special ofiþerilor tineri, cari vor putea
gãsi în ea o bunã parte din datele necesare în
campanie, prezentate sub o formã
corespunzãtoare condiþiunilor ºi trebuinþelor
noastre. În afarã de alesele sale calitãþi de
remarcabil comandant de oºti ºi de distins
teoretician militar, mareºalul Alexandru
Averescu era ºi poliglot, cunoscând limbile
italianã, germanã, francezã, englezã ºi rusã.
Prin moartea mareºalului Alexandru
Averescu în noaptea de 1 spre 2 octombrie 1938,
oºtirea românã pierdea unul dintre iluºtrii sãi
comandanþi.

Nu poþi gãsi poezie nicãieri, Ai parte, dacã ai carte...
când nu o porþi în tine
Vasile Voiculescu: Toiagul minunilor

Simpozionul dedicat Zilei
Internaþionale a Poeziei, organizat sub egida Universitãþii
Spiru Haret.
Moderatori: Mircea Itu,
decan al Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, ºi Vasile Andru, prozator
ºi eseist, doi iubitori ai poeziei.
Crezul lor, ca ºi al tuturor
participanþilor de altfel, a fost:
Nu poþi gãsi poezie nicãieri,
când nu o porþi în tine.
Întocmai a simþit revelaþia
ºi Mihaela Albu, o prezenþã
beneficã, aºa cum a descris-o
Vasile Andru, prin poemele sale
Incompatibilitate,
Împotrivire, Durere/Dor,
Întrebare. Ascunsã bine în
vers, dar mãreaþã în fond, ideea
sa stârneºte patimi, durere,
lacrimi, întocmai ca un arbore
ce-ºi întinde coroana spre cer.
A prezentat un pastel, dar ºi un
sonet, a dezvãluit un colþ de
suflet strãpuns de o sabie de
iubire încãrcatã de cercuri de
rubin, iar în final a întins
palmele pentru a sprijini
cãderea stelelor. Cu adevãrat un
regal poetic, un curcubeu de
emoþii ºi sentimente, o cascadã
intensã de metafore.
Poezia este ca aureola unei
stele, creºte, când este privitã
prin prisma unei lacrimi, ar
spune Valeriu Butulescu. Iar
instituþia spiritualã blândã este
nimeni altul decât pãrintele
profesor Theodor Damian.
Poetul îºi adreseazã sieºi o
întrebare existenþialã într-un
moment de cumpãnã a vieþii,
în care muntele pãrea de
netrecut, iar durerea de nestins
Sunt bun de murit sau bun de
înviat?. Interesant este cã nu
rãspunsul îmbracã poezia în
frumos, în artã purã, ci tocmai
întrebarea, dilema conducãtoare a itinerariului sufletului
poetic. Strigãtul durerii,
suspinul dezvãluie noua
experienþã, în care gândurile,
semnele de întrebare, zilele
bune, zilele grele, mãrturisirile,
furtuna din sine, marile bucurii
sau ideile îndrãzneþe, toate
îmbracã haine croite din
cuvinte. Oceanul sau mai bine
spus infinitul sãu lasã pradã
fiarei neîncarnate drept
moºtenire durerea. Diferit de la
fiinþã la fiinþã în trecerea spre
nemurire este felul plângerii, nu
oceanul, nu îngerii. Pe drept
cuvânt, Mihaela Albu a

considerat cã pãrintele Damian
extrage tãcerea din cuvânt.
Un motiv în plus de a ne
apleca sufletul spre poezie este
ºi sintagma Semnul Isar,
titlul unuia dintre volumele
prezentate de pãrintele Damian,
care, în opinia lui Daniel
Dragomirescu, este metaforicã ºi simbolicã, plinã de
semnificaþii. Aceasta poate
fi echivalatã cu spaþiul
Purgatoriului (care lipseºte din
teologia ortodoxã), un loc al
meditaþiei grave ºi al limpezirii
spirituale, o ºansã datã celui
care, în cursul existenþei, s-a
abãtut de la calea cea dreaptã,
a sãvârºit pãcatul, ca orice
fãpturã omeneascã, dar nu
într-o manierã iremediabilã.
Isarul este, într-un anumit plan,
chiar apa Iordanului, ºi totodatã
un simbol al permanentei
deveniri cosmice, dar ºi al
miºcãrii ce se opune statului pe
loc. Aºadar, simbolul purificãrii
ºi regenerãrii este esenþa
poeziei theodoriene ºi în
acest sens glasul eului murmurã
Marea noastrã problemã / este /
cã a trecut prea mult timp / de la
inventarea cuvintelor / în mod
normal / trebuie sã ajungi sã
locuieºti / în fiecare cuvânt /
înainte de a-l folosi pe deplin.
Poezia este arta care poate
sã punã o ranã pe portativ, a
afirmat Vasile Ghica, iar poetul
ºi muzicianul Dan Anghelescu
o confirmã pe deplin. Venind
dinspre muzicã, nu este
exagerat sã afirm cã ajutã astfel
duhul poetic. Gândul sãu
devine o respiraþie a minþii, care
este ºi duh ºi primire a
vocii lãuntrice, a descifrãrii
misterului, aºa cum s-a pronunþat
Vasile Andru. ªi, într-adevãr, nu
este puþin lucru sã cânþi în
poemul tãu copacii nefiresc de
albi, oraºul strãin, îngerul
lucrurilor ori somnul asfalturilor din lungi pelerinaje.
Structura este deosebitã,
noþiunile asemenea, dar nu este
nefiresc sã ascunzi în muzicã
un poet ºi un poet pe portativ.
Poezia este fondarea
Fiinþei prin cuvânt, afirma
Martin Heidegger. Este în firea
lucrurilor ca un îndrãgostit de
filosofie sã fie iubitor de
poezie. Ioan N. Roºca. Un
filosof legat de poezie ºi nu
desprins de ea printr-o naturã a
lucrurilor; un poet ce cântã
pãsãrile migratoare, mãiastra
sau zeiþa. Un orb ce-ºi

vizioneazã lumina din propria
mânã. Un filosof ce înþelege
complementaritatea, un poet ce
iubeºte ambele ipostaze, un
filosof ºi un poet, un poet ºi un
filosof desãvârºit.
Poemul se cuvine sã fie ca
o stea: e o lume ºi pare un
diamant  era de pãrere Juan
Ramon Jimenez. O lume
întreagã se ascunde ºi în
poemele ziaristului ºi poetului
Gabriel Stãnescu, cel care este
sigur doar pe cer. Cerul sãu,
împodobit cu ºiruri infinite de
cuvinte, cu speranþe numite
<<Mayflower>>, cu Vertebre
vulnerabile ori, de ce nu, cu
Scrisori de la tropice. Un cer
care a devenit ºi al nostru, al
tuturor odatã cu recitarea
gândurilor aºternute, iar ecoul
nu este doar un rând pe hârtie,
ci se va auzi departe, rãsfrânt
peste proprii ani.
Poezia este deschiderea ºi
închiderea unei uºi, lãsându-i
pe cei care privesc prin
deschizãturã sã ghiceascã ce
s-a vãzut în frântura aceea de
clipã opina Carl Sandburg. Din
universul unei metropole, se
ajunge la universul României
aproape rural, cãci poetul Ion
Dodu Bãlan deplânge în
volumul Cutremurul de suflet
însuºi suspinul lãuntric, întrebarea, dar nu ºi rãspunsul, fuga,
dar ºi adãpostul, ninsoarea cu
semnele de întrebare aferente.
Chiar dacã Nimeni nu mai
este/ ªi totul s-a fãcut poveste,
frãmântarea rãmâne, chinuie,
dar nu sfârºeºte gândul....
Poezia este arta de a face
sã intre marea într-un pahar
considera Italo Calvino. Astfel
vom pãtrunde în globul viselor
propus de poetul Nicolae Dan
Fruntelatã. Se descrie pe sine în
poezie, aminteºte de Rãzboiul
Mondial de catifea, despre
Ziua mea, dar ºi despre
Scrisoarea lui Ovidiu. Cu
zâmbet ºi graþie a cucerit
gândul poetic, transformându-l
în realitate.
ªi Elena Liliana Popescu,
Puiu Ion Stoicescu, Iulian
Neacºu, Ioan Gâf-Deac, Baki
Imeri au propus o poezie totalã,
purtatã de semnul fiinþei
creatoare, în care întrebarea,
frãmântarea dezvãluie gustarea
veºniciei din potirul clipei.

Prozele lui Vasile Voiculescu din Toiagul minunilor sunt
grupate tematic în douã tipuri: din prima abordare transpare o
naturã epicã de rãdãcinã rãsãriteanã, în timp ce a doua trimite
la o viziune ideaticã. Prin Vasile Voiculescu ne împãrtãºim dintr-o
originalã plãmãdire a unei geneze cosmogonice reflectate în
metafora poeticã. Luãm parte la o interesantã perspectivã
meditativã asupra motivului biblic, oglinditã cu mijloacele
specifice lirismului. Cultivarea asiduã a naraþiunii,
reinterpretarea parabolelor evanghelice ºi sublinierea
semnificaþiilor simbolice din textele consacrate redimensioneazã literatura noastrã. Nici unul dintre poeþii români
nu se adapã aºa de mult ca Voiculescu la izvoarele alegoricului,
pe care îl netezeºte ºi-l atenueazã, muzical ºi plastic, ca sã
nu-ºi piarzã virtuþile ºi caracterele poetice Un efort cu totul
aparte, aproape singular, de echilibru, de depãºire a imediatului
în zonele spiritului  mãrturisea Lucian Blaga cu privire la
medicul ºi scriitorul Vasile Voiculescu. Pentru o mai bunã
ilustrare a strãlucitelor poeme-prozã ale lui Voiculescu, vom
reda Copacul lui Iuda:
Era în noaptea de groazã când ceata de ostaºi ºi slujitori
prinseserã pe dulcele Mântuitor ºi-l purtau, legat, de la Ana la
Caiafa ºi înapoi. Judecata asprã ce urma, grãbitã, în întuneric, ºi
Fiul Omului îndura tãcut toatã batjocura, scuipãri ºi loviri peste
obraz. Toþi îl pãrãsiserã, Petre se lepãda a doua oarã, Sfintele
Femei plângeau încuiate în casã, iar bieþii ucenici, înspãimântaþi,
se risipiserã ca un stol de cocori pribegi apucaþi de furtunã ºi
rãmaºi fãrã de cârmaciu.
În acest timp un om, cumplit la vedere, rãtãcea, orbecãind
prin paraginele grãdinei Getsemani. Pãrea o iasmã scãpatã din
iadul cel mai afund cum se izbea de trunchiuri, purtând încolãcitã
pe braþ o funie nouã ºi împrãºtiind în preajmã-i o spaimã fãrã
de nume. El umbla plecându-ºi genunchii tremurãtori în faþa
fiecãrui copac  ºi erau acolo mii  rugându-se de fiecare sã aibã
milã de el.
- «Îndurã-te, tu mãcar, ºi lasã-mã sã mã spânzur de cea mai
oropsitã din crãcile tale». Dar copacul, zguduit de friguri, îºi înãlþa
ca într-un vârtej braþele noduroase în sus, sã nu-l poatã atinge ºi
pângãri omul blestemat ce-i plângea la rãdãcinã ªi de la copac
la copac, odatã cu omul, alerga vijelia, spaima ºi nebunia. Umbla

astfel de ceasuri întregi, când ajunse lângã un cedru bãtrân, care
la apropierea lui stãtu neclintit. Era un uriaº cedru milenar, sub
care David îºi cântase psalmii, la umbra cãruia judecase Solomon
ºi proorocise Isaia. Iuda îngenunchie pentru a mia oarã la poala
bãtrânului copac ºi se rugã iarãºi:
- «Îndurã-te tu cel puþin ºi dã-mi alinare! Apa, când vreau sã
mã arunc în ea, fuge de mine; fierul ascuþit sare cât colo când se
atinge de
el pieptul
meu ºi cu
niciun chip
nu mã pot
ucide
Îndurã-te
tu ºi îngãduie sã-mi
spânzur
t r u p u l
blestemat
de una din
crengile
tale!...»
ªi iatã cã
cedrul
patriarhilor,
cunoscãtor
al tainei,
întinse ºi
îºi plecã
milostiv
unul din
braþele-i
puternice
ºi omul
acela putu
sã-ºi potoleascã setea de moarte. ªi, cât ai clipi, de una din
ramurile uriaºului se legãna domol ucenicul cel viclean prin care
se împlinise scriptura ºi se deschiseserã porþile zãvorâte pe unde
nãvãlea spre lume vremea cea nouã.

Atunci o nouã vijelie, ºi mai nebunã, se dezlãnþui în bezna
grãdinei, izvorâtã din mânia celorlalþi copaci care, frãmântându-ºi
frunziºul, strigau pânã la nori împotriva cedrului:
- «De ce ne pângãreºti neamul ºi grãdina noastrã, pe veci?»
- «Voi nu cunoaºteþi taina Mielului dat spre junghiere pentru
spãlarea pãcatelor lumii cu sângele lui Dar aþi vãzut cã sub
mine s-a rugat Mântuitorul înainte de a fi prins de cãtre ostaºi, ºi
cel din urmã cuvânt al lui a fost iertare pentru Iuda; cea din
urmã poruncã ce mi-a dat a fost sã am grijã de chinuitul sãu ucenic
ºi sã-l scap de povara unei vieþi mai rea decât iadul!»
ªi furtuna nu se potoli multã vreme încã. A doua zi,
când s-a hotãrât moartea lui Iisus ºi s-au început pregãtirile de
osândã, trebuia o cruce pe care sã-l spânzure ºi sã-l þintuiascã.
Câþiva slujitori intrarã în grãdina Getsemani sã taie un lemn din
care sã alcãtuiascã unealta de supliciu. Dar nici un copac nu
primea sã ajute la osânda ºi uciderea Domnului ºi sã slujeascã
astfel celor rãi. Topoarele îºi stricau tãiºul în trunchiurile
învârtoºate ca piatra, fierãstraiele îºi rupeau pânzele zimþuite; ºi
aºa, din copac în copac, încercând, cãznind ºi ocãrând, slujitorii
ajunserã la cedrul cel falnic, podoaba grãdinii. Copacul verde,
plin de vânj ºi viaþã, aºtepta liniºtit, cu o cracã uscatã, groasã,
smulsã parcã de un fulger ºi dãrâmatã jos la tulpinã... Într-o doarã,
amãrâte, slugile lovirã ºi în el. Dar minune, topoarele se înfipserã
cu putere în trunchiul din care sãreau, în toate pãrþile, aºchii, ca
într-un lemn moale de salcie... Curând o cruce grosolanã de lemn
nestrunjit era gata încãrcatã pe umerii robilor ºi pornitã spre
palatul lui Pilat, de unde pleca alaiul osândei. Dar pe când se
clãtina zguduit de loviturile topoarelor, cedrul spunea celorlalþi
copaci ce-l blestemau cã tocmai el s-a gãsit sã primeascã
rãstignirea Mântuitorului:
- «Tãceþi ºi domoliþi-vã cã voi nu pricepeþi adâncul tainelor.
Blestemul lumii nu se poate indica altfel: trebuia ca cel mai
vinovat cu cel mai fãrã de patã sã se întâlneascã odatã; ca mila
cea mai desãvârºitã sã se reverse peste vina cea mai fãrã de iertare
ºi sã o copleºeascã; omul cel mai josnic ºi Dumnezeu sã sufere
aceleaºi chinuri la un loc... Eu am fost cel sortit de proorocii
acestei întâlniri binecuvântate ºi rânduit ca trupurile amândurora
sã spânzure de mine. Uitaþi-vã, eu duc acum Mântuitorului cãinþa
lui Iuda!»

Cine este Vasile Voiculescu (27.11.1884 - 26.04.1963).

Vasile Voiculescu a fost
medic, poet, prozator ºi
dramaturg român. Acesta se
naºte la 27 noiembrie 1884, în
comuna Pârscov, judeþul
Buzãu, ca fiu al lui Costache
Voiculescu, gospodar cu stare,
ºi al Sultanei (nãscutã Hagiu),
fiica unui negustor. Începe
ºcoala în satul Pleºcoi în anul
1890. Încheie cursul primar la
Buzãu. Urmeaza studii liceale
la Liceul Alexandru Hâjdeu
ºi apoi la Liceul Gheorghe
Lazãr din Bucureºti. Preocupat
de materialism, pozitivism ºi
evoluþionism citeºte pe Littré
Claude Bernard, Auguste
Cristiana TUDOR, Comte, Darwin ºi Spencer.
masterandã, Studiazã opera lui Wundt,
Facultatea de Jurnalism, Höfding, Pierre Janet ºi
Comunicare ºi Relaþii Publice W. James, atras de psihopatologie

ºi de psihofizicã. Începe doctoratul în medicinã în 1910.
Facultatea de Litere ºi Filosofie Se cãsãtoreºte cu Maria
din Bucureºti (1902 - 1903), Mittescu, studentã ºi ea la
Medicinã, cunoscutã în satul
sãu natal, Pârscov. Începuturile
poetice ale lui Vasile Voiculescu
au stat sub influenþa beneficã a
poeziei lui Vasile Alecsandri,
Alexandru Vlahuþã, George
Coºbuc. Lirica sa din perioada
interbelicã se distinge prin
puternice accente religioase,
generate de convingerea cã
existã Dumnezeu. Ea se înscrie
în curentul tradiþionalismului
interbelic, care se va transforma
în poezia gândiristã. Înclinaþia
spre teluric ºi elementar,
sentimentul religios sunt
punctate prin simboluri ºi
apoi trece la Facultatea de alegorii. Apar treptat semnele
Medicinã, în 1903, ºi îºi ia expresionismului: tumultul

vieþii pulsând în vegetaþia din
jur, sufletul devine spaþiul unor
frãmântãri ca în pragul apocalipsului. Temele religioase
preferate sunt Naºterea, venirea
Magilor, moartea Mântuitorului.
În volumul Poeme cu îngeri
sunt foarte multe prezenþe
angelice, întreg universul
poetic e cuprins de aceastã
hierofanie. Devine medic ºi
doctor în medicinã la Bucureºti,
þine la radio o serie de conferinþe faimoase de medicinã
pentru þãrani, dar pasiunea
pentru scris se amplificã,
scriind ºi povestiri fantastice. În
prozã îi apar postum Capul de
zimbru, Ultimul Berevoi,
amândouã volume de povestiri;
romanul Zahei orbul ºi Teatru:
unele dintre povestiri au fost

scrise în perioada când a fost
exclus din viaþa literarã, iar din
dramaturgie putem cita piesele:
Duhul pãmântului, Demiurgul,
Gimnasticã sentimentalã,
Pribeaga. În 1941, este distins
cu Premiul Naþional de Poezie.
A fãcut patru ani de detenþie în
închisorile comuniste (1958 1962). A fost condamnat dintr-o
eroare judiciarã. Poetul român
care, dupã 1948, a suferit
cumplit pentru convingerile
sale democratice, fiind bãgat la
vârsta de 74 de ani în
penitenciar, ºi interzicându-i-se
sã publice, ne-a lãsat o operã
literarã de mare rafinament
artistic. Ultimele sonete
închipuite ale lui Shakespeare
... sunt dovada incontestabilã a
stãpânirii de cãtre Vasile

Voiculescu a limbajului artistic,
cu nebãnuite nuanþe. Creaþiile
sunt elaborate între 1954 1958. Cele 90 de sonete sunt o
monografie închinatã paradisului ºi infernului iubirii,
conform criticului Ovid S.
Crohmãlniceanu. În inchisoare,
se îmbolnãveºte de cancer ºi
moare, doborât de boalã, în
noaptea de 25 spre 26 aprilie
1963, la Bucureºti (Str. Dr.
Staicovici 34). Ca semn al
preþuirii de care se bucurã opera
lui Vasile Voiculescu într-o
Românie modernã ºi în proces
de tranziþie democraticã, membrii
Academiei Române l-au ales,
post-mortem, membru al
acesteia.

Marius ION
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Epistola a VIII-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
ªtii de ce cred eu cã viaþa
bate moartea?
Viaþa este veºnicã, iar
moartea e trecãtoare. Moartea e
vie, dar viaþa nu e moartã. În
vreme ce moartea trãieºte, viaþa
nu moare niciodatã.
Viaþa
este
scurtã, indiferent
dacã ni se curmã în
pruncie fragedã, în
maturitate deplinã
sau trãim pânã la
bãtrâneþi uitate. Sã
vieþuieºti ºi sã
supravieþuieºti reprezintã douã
scopuri nobile.
Sfântul Maxim Mãrturisitorul
spune cã, întrucât nu ne amintim
ce a fost înainte de naºtere, nu ne
vom aminti nici ceea ce va fi dupã
moarte. Nu existã nici o altã viaþã
ºi nu existã nimic în afarã de viaþa
aceasta. Eu cred cã viaþa aceasta
este totul. Ne imaginãm o viaþã
de dincolo, o viaþã dupã moarte,
o viaþã dupã viaþã, dar tocmai
pentru a ne întãri în confruntarea
cu moartea. Paradisul este aici.
Precum în cer, aºa ºi pe pãmânt,

dupã cum rostim în rugãciunea
creºtinã. Ierusalimul ceresc se
oglindeºte în Ierusalimul
pãmântesc, iar Mecca cereascã în
Mecca pãmânteascã. Dacã raiul
existã, aici este, aici este, aici este,
scrie un sufi pe nume Hazrat
Khwaja Nizamuddin Auliya.
Martin Heidegger defineºte
omul drept Sein zum Tode

epistole
(fiinþã spre moarte), fãrã mãcar
sã întrezãreascã vreo speranþã
de ieºire din tragismul condiþiei
umane. Jean-Paul Sartre afirmã
cã omul este un être pour la
mort (o fiinþã pentru moarte),
iar Andre Malraux îi rãspunde
prin concepþia cã omul esteun
être contre la mort (o fiinþã
împotriva morþii).
Viaþa noastrã nu este o
cãlãtorie spre moarte, aºa cum
pare, ci un itinerariu spiritual
spre împlinire. Noi nu trãim

pentru a muri. Rezultã cã
suntem fiinþe pentru viaþã.
Omul nu poate lupta cu
moartea decât în plan simbolic.
Viaþa nu trebuie irositã.
Extremele ar fi distracþia
exageratã sau munca în exces.
Asumarea morþii înseamnã
credinþa în firescul existenþei ºi
în continuitatea dintre viaþã ºi
moarte.
Dragã cititoare, dragã
cititorule, nu cumva ai impresia
cã viaþa se scurge pe lângã tine
sau cã îþi scapã printre degete?
O luptã-i viaþa, deci te luptã,/
Cu dragoste de ea, cu dor,
scria poetul George Coºbuc.
Viaþa este bunul cel mai de preþ
ºi, totuºi, ea este nepreþuitã.
Luptãm sã nu trãim degeaba.
Luptãm sã n-o pierdem. Luptãm
sã-i dãm sens. Singurul sens
al vieþii este a-i gãsi un sens,
ne povãþuieºte Mircea Eliade,
cel ce aratã cã, prin creativitate
ºi imaginaþie, omul poate evita
cãderea în timp ºi teroarea
istoriei implacabile.
Panvitalismul reprezintã
principiul fundamental al
religiei jain. Respectul vieþii
este sfânt. El se referã la toate
fiinþele ºi îmbracã forme
inedite. Astfel, credincioºii jain,
divizaþi în shvetambara (cei
înveºmântaþi în alb) ºi
digambara (cei înveºmântaþi
în
aer),
sunt
vegetarieni, umblã
cu gura acoperitã
sã nu înghitã vreo
muscã ºi curãþã cu
mãtura pãmântul
înainte sã-l calce,
pentru a nu ucide cu
pasul vreo furnicã.
Sã nu ucizi, îndeamnã una
dintre poruncile Bibliei.
Draga mea, dragul meu,
respectã viaþa ta ºi a celuilalt,
respectã orice formã de viaþã!
În a noua epistolã, þi-aº scrie
despre milã, iertare ºi
compasiune. Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte!

Cu sinceritate,
al dumneavoastrã,
Mircea ITU

Drumul Nemuririi
este pavat cu sonete

Expert academic în mintea seacã ºi locvace, ni se transfere clarã ca o urmã a
dezghiocat cuvinte, al cãror agresivitatea searbãdã ºi diamantului pe sticlã.
sâmbure tare îl cautã cu rãsuflarea fetidã a inculturii
Oriunde s-ar afla în peisajul
voluptate de când se ºtie, Paul sãtule ºi satisfãcute) pe sincronic sau diacronic,
Miclãu plãteºte ºi în vers, ca ºi drumurile marcate cu borne contemporan cu noi sau
în toga de mãtase neagrã, etern milenare cãtre locurile de dialogând meseriaº cu Petrarca,
tribut sentinþei care a ridicat pelerinaj etern al poeziei.
Baudelaire, Vasile Voiculescu,
fruntea omului din tinã: La
Cuvântul este turnat în Shakespeare sau Ion Barbu,
început a fost cuvântul. A ales caolin ºi copt ca bronzul curat poetul deschide mereu pentru
demult perfecþiunea formei fixe la foc mic ºi îndelung. Urmeazã noi câte o poartã, ne invitã sã
ºi s-a robit sonetului ca cu rãbdare de meºteºugar batav ne împãmântenim puþin la
matematicianul fericit de tãierea meticuloasã a faþetelor þãrmul sãu ºi apoi, pe neºtiute,
rotunjimea perfectã a numerelor strãlucitoare pentru ca imaginea ne taie odgonul luntrei dândudesenate în forme geometrice pe fulgeratã de gând a poetului sã ne drumul pe apele poeziei sale.
nisip. Indiferent de
Etern vor fi legaþi cei
anotimp, atât de afarã, cât
din aceastã tagmã, nobilã,
Verbul primãverii
ºi din suflet, el cautã cu
dar fãrã istov, sã taie în
rãbdare minuþioasã de
ocna de sare a cuvintelor
artizan asiatic lãcaºul ideal Soarele-a zbucnit ºi vremea e caldã
pentru un Ceas ºi un Timp
pentru fiecare cuvânt solul s-a trezit ºi-i deja mustit
în care prezentul este doar
încastrat în diademe verbele din el s-au ºi prenuntit
un accident nesemnivirtuale. ªlefuirea lor seva de sub ceas în murmur o scaldã
ficativ.
migãloasã a devenit o Eu în curte ies lumina-mi tresaltã
Bucuroºi ar trebui sã
voluptate dureroasã ca printre trandafiri ieºiþi ca din mit
fim cã ne lasã sã-l citim
ciliciul umililor cãlugãri foarfecele-i prind în cânt nerostit
ºi îi spunem plecând un
cãsãtoriþi etern doar cu
bolta peste noi se face mai-naltã
genunchi în nisipul
bogãþia
spiritului.
arenei: Ave Senex!
Însoþindu-l prin datele de Ca din mine tai ce e de prisos
Discipuli te salutant!
Arcul
tare-l
strâng
chiar
pânã
la
os
popas de la fiecare final de
ªi
pentru
cã
sonet avem, noi, cititorii, Lacrimi din noi curg cu parfum de fire
Echinocþiul
tocmai
ne-a
Sapa
bagã
sens
în
noul
discurs
uneori senzaþia cã ne-am
deschis din nou eternul
întovãrãºit ca odinioarã Astfel ca în rit cuvântul s-a scurs
drum al anului, asortãm
drumeþii-cãlare medievali, Primãvara lui se râde în neºtire
acest crochiu cu sonetul
pentru a ne apãra de
28 februarie 2008
Verbul primãverii.
briganzii zilei (trufia,
Ultimele douã volume: Clipã fãrã sfârºit (Instant sans fin) ºi Din parfum de gând, recent
apãrute, vã invitã, dragi cititori, la o nouã întâlnire cu cea de-a treia emisferã cerebralã, în care
semiotica magistrului motiveazã criptic imaginile vãzute cu ochi noi de cãtre un poet care descoperã
eternitatea metaforei în fiecare zi.
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REFLECÞII LA DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A BUCUREªTILOR (VI)

Clãdirile reverbereazã spaþiul din jurul lor
(Urmare din pag. 1)
Medicina mondialã a ajuns
la concluzia cã prea marea
specializare cere în momentul
de faþã un generalist, un fel de
medic de familie, dacã vreþi,
acest medic al omului care, cu
mijloacele lui, îþi dãdea o
soluþie
în
globalitatea
fenomenului omenesc mai bine
decât þi-o dã fiecare specialist
în momentul de faþã,
specialistul care îþi dã un
rãspuns, dar numai pentru un
subansamblu al acestei
diversitãþi imense, care
constituie biologia omului.
ªi urbaniºtilor le
trebuie generaliºti
pentru cã rezultatele
de pânã acum, aºa
cum au evoluat, nu
duc la o concluzie
nici de permanenþã,
nici de coeziune
socialã. Desigur, s-a
discutat foarte mult
unde poate fi format
un
astfel
de
generalist. Unii au
ajuns la concluzia cã,
desigur, ar putea fi
arhitectul. Aparent,
da, el stãpâneºte cele
trei dimensiuni ºi
dacã este foarte
dibaci ºi îi place
lumea
în
care
trãieºte, o stãpâneºte
ºi pe a patra. Desigur,
el, prin formaþie,
stãpâneºte totdeauna
trei
dimensiuni
deodatã.
Deci, nu numai
cã ni se pare cã noi
suferim ca profesie,
în momentul de faþã,
de aceastã zisã disectibilitate de
care am vorbit, care este o
metodã, un sistem de a face faþã
unor cerinþe. Noi ne trezim
scurtaþi, micºoraþi, strâmtoraþi
în posibilitãþile noastre în
aceastã disectibilitate, ºi, nu
întâmplãtor, din restul
cercetãrilor
pe
planul
cunoaºterii globale apare
necesitatea acestui generalist. E
adevãrat, arhitectul, în decursul
timpului, a fost un generalist,
pentru cã vã spuneam cã sunt
structuri europene care, ºi
astãzi, sunt valabile dupã 300 400 ani.
Octav Doicescu a fost
preocupat în toatã cariera lui de
problemele urbanismului, ca ºi
G.M.Cantacuzino, care afirma
în
articolele
despre
reconstrucþia
oraºelor:
Etalonul de mãsurã al
preocupãrilor noastre rãmâne
omul, cu tot complexul lui de
nãzuinþe 
Generalist a nãzuit sã fie
ºi Le Corbusier, care a imaginat
planurile maºinii de locuit,
dar ºi celebrul Plan Voisin,
expresie a unui egoism feroce,
ce prevedea, nici mai mult, nici
mai puþin, decât ºtergerea de pe
faþa pãmântului a unei mari
pãrþi din centrul istoric al
Parisului, pentru ca sã facã loc
celor 14 - 15 zgârie - nori
cruciformi proiectaþi de el.
Oraºul este o þesãturã de
imagini
ce
alcãtuiesc
megaimaginea globalã la care
participã faþadele caselor.
Acestea contureazã traseele
strãzilor ºi ale pieþelor publice,

delimiteazã spaþiile ºi dau
ritmuri diferite peisajului creat
de om . Deci, urbanismul se
exprimã, în primul rând, prin
intermediul arhitecturii.
Tot Octav Doicescu ne
învãþa: Construcþia unei case
sau orice element plastic
exterior creeazã atmosfera
oraºului De pildã, o casã
construitã, fiindcã trecem pe
stradã, suntem obligaþi s-o
vedem. Dacã aceastã casã nu
îndeplineºte cel puþin condiþiile
de corectitudine esteticã,
indispune pe cei care au deja o
educaþie de sesizare a
frumosului, iar ceilalþi care ar

agresarea simþurilor
ºi
pierderea interesului pentru
percepþia cadrului urban.
Deducem de aici cã la scara
Bucureºtiului avem nevoie de
o ierarhizare judicioasã a
monumentelor ºi clãdirilor.
Potrivit lui Corbusier,
clãdirile reverberezã spaþiul din
jurul lor ºi acest spaþiu îl
denumeºte spaþiu acustic.
Spaþii acustice din jurul
monumentelor de arhitecturã,
mai noi sau mai vechi, sunt
accentele, elementele de accent
ale oraºului. Un astfel de
accent este Scuarul ºi
Atheneul Român.

trebui sã primeascã aceastã
educaþie elementarã de
ambianþã criticã, sunt sortiþi sã
rãmânã la factori de
comparaþiune minorã, ceea ce
micºoreazã spiritualitatea
omului ºi a cetãþii 
Referindu-se ºi el la faþadele
caselor din oraº, G.M. Cantacuzino
nota: Cei care îºi fac casã o fac
numai pentru dânºii. Ei nu vor sã
dea banii pentru o faþadã. Pe
vremuri, a face o faþadã îngrijitã
la o casã era nu un act de vanitate,
dar de bunã cuviinþã ºi de
generozitate faþã de omul de pe
stradã. Edilii oraºelor de altã datã
se simþeau îndatoraþi a se îngriji
nu numai de igiena cetãþeanului,
dar ºi de sufletul lui, ºi continua
astfel: Exteriorul caselor e un
tribut pe care cel care le
construieºte îl plãteºte omului de
pe stradã, o datorie faþã de oraº,
adicã faþã de societate.
Din cele arãtate mai sus,
concluzionãm cã faþadele
caselor din Bucureºti constituie
o altã temã esteticã majorã, care
þine atât de Arhitecturã, cât ºi
de Urbanism.
Sã ne imaginãm oraºul ca
o simfonie grandioasã în care
pãrþile de calm, de liniºte,
alterneazã cu pãrþile mai agitate
ºi cu sonoritãþi mai intense.
Dacã privim astfel Bucureºtiul,
vom constata cã are elemente
de fond, cele care alcãtuiesc
marele fundal urbanistic, dar ºi
elemente de accent. Fiecare
dintre aceste elemente are rolul
lui în simfonia urbanisticã ºi,
prin suprasolicitare, conduce
fie la monotonie, fie la

Octav Doicescu spunea:
N-am dãrâma Atheneul Român
pentru nimic în lume. Sã ºtiþi cã
eu am fãcut o anchetã; de 25 de
ani fac ancheta aceasta în ºcoalã
ºi întreb pe cei tineri ºi mai
nãvalnici ca spirit în ºcoalã:
Hai sã dãrâmãm Atheneul!
Aproape toatã lumea refuzã ºi
în anul II ºi în anul III, când nu
are încã închegatã aceastã
imagine a globalitãþii unitãþii
arhitecturale sau a globalitãþii
unei culturi. Sunt oraºe în lume
care sunt foarte bogate ºi n-au
aceste înzestrãri ale comunitãþii.
Simt nevoia ºi le creeazã în
momentul de faþã, cu exproprieri
ºi cheltuieli foarte mari.
Fireºte cã aceste spaþii
acustice, care devin accente la
scara oraºului, trebuie puse în
valoare cât mai bine. Am putea
alcãtui chiar ºi o listã foarte
sumarã a lor, din care nu
trebuie sã lipseascã: Palatul
C.E.C, Palatul Poºtei, Palatul
Cantacuzino  azi Muzeul
George Enescu, Bufetul lui Ion
Mincu de la ªosea, Faþada
Veche a ªcolii Superioare de
Arhitecturã, desenatã de
Grigore Cerchez, ºi altele. Dar
cum sã le punem în valoare?
Prin toate amenajãrile din jurul
lor: mobilier urban, iluminat
stradal, dalaje, întreþinerea
permanentã a faþadelor,
reglementãri urbanistice stricte
pentru tot ceea ce se
construieºte în proximitatea lor.
Pe lângã aceste accente,
existã elementul de fond, adicã
fundalul urbanistic alcãtuit din
miile de case ºi din sutele de

Bibliotecile publice

În plin proces de deteriorare de ani buni,
bibliotecile publice din România parcurg o
vizibilã perioadã criticã, jalnica lor imagine pare
a nu impresiona, sensibiliza instituþiile abilitate
sã se ocupe de starea lor, lectura fiind ºi ea în
bunã parte afectatã. În absenþa unui program
coerent de ameliorare a stãrii bibliotecilor
publice, pentru cã de o strategie nici nu poate fi
vorba, aºa cum dispun de mult þãrile occidentale,
ai senzaþia cã au fost pur ºi simplu abandonate,
în spaþiile acestora nemaiîntâmplându-se nimic
din ceea ce ar putea atrage, promova interesul
pentru a poposi într-o asemenea ambianþã. Au
rãmas o amintire întâlnirile cu scriitorii, care 
atâtea câte au fost  nu erau niciodatã organizate
sistematic, nici mãcar convorbirile cititorilor cu
profesorii de limba ºi literatura românã n-au fost
mai frecvente, ºansa pentru carte ºi lecturã fiind
dramatic marcatã.
La fel de rare ºi aproape inexistente sunt ºi
proiectele de donaþii de carte cãtre bibliotecile
publice din România, care devin tot mai sãrace.
Paradoxal, deºi multe din cãrþile literaturii
române se aflã de ani întregi în format electronic,
doar suntem în era Internet-ului, nu? modernele
mijloace oferite se folosesc în micã mãsurã în
acest domeniu. S-a întrebat oare cineva câþi
dintre profesorii de limba românã au asemenea
cãrþi pe format electronic, pe care le recomandã
elevilor, studenþilor spre a-i îndemna astfel spre
lecturi fundamentale. Se pare cã nu, deºi cãrþile
din literatura clasicã se aflã de multã vreme în
baze de date accesibile. Dincolo de lipsa surselor
financiare, invocatã cu voluptate atunci când
cineva catadicseºte sã constate starea deplorabilã
a acestui domeniu, de situaþia precarã a
infrastructurii, se ascunde ºi o insuficientã
preocupare, uneori chiar un condamnabil
dezinteres, din care cauzã dispar aproape peste
noapte zeci de biblioteci publice, multe pur ºi
simplu fiind desfiinþate, altele au devenit

improprii pentru a continua sã funcþioneze,
afectate cumplit de calamitãþi naturale ºi ...
umane. De pildã, în anul 2006 bibliotecile
publice au fost cu 328 mai puþine faþã de anul
precedent, fiind eliberate cu 1,6% mai puþine
volume.
ªi dacã ar fi sã definim starea naþiunii
folosind parametrii aceºtia  cãrþile existente în
bibliotecile publice ºi gradul lor de lecturã ,
evident, concluzia n-ar fi dãtãtoare de mari
speranþe.
La toate aceste aspecte se adaugã ºi maniera
neprofesionistã, uneori chiar dezastruoasã, în
care sunt gestionate bunurile bibliotecilor
publice. În acest sens Biblioteca Naþionalã, care
nu doar teoretic ar trebui sã reprezinte ceea ce
ar însemna nava-amiral a pãstrãrii, conservãrii
ºi protejãrii unui asemenea patrimoniu,
dimpotrivã, înregistreazã o tristã ºi inadmisibilã
contraperformanþã  manuscrisele nu au fost
inventariate de ani de zile, deteriorãrile unor
manuscrise rare, abuzurile în serviciu devenind
o stare de spirit aproape generalizatã. În acest
climat, a proliferat nestingheritã maniera în care
salariaþii ºi-au atribuit dreptul de a cumpãra
aparate de copiat în valoare de zeci de milioane,
fãrã licitaþie, în custodia lor intrând ilegal valori
incomensurabile. S-a mers pânã acolo încât, în
urmã cu aproximativ ºapte ani, s-a cedat dreptul
de facsimilare a Codex Aureus landului german
Hessen, care a fost vândut unei edituri din
Elveþia, prejudiciu fiind evaluat la 1,5 milioane
dolari.
În faþa unui asemenea adevãrat haos,
rãspunderile se cer a fi grabnic stabilite, precum
ºi atât de necesarele mãsuri pentru construirea
unei alte imagini a bibliotecilor publice, mai
atractive, pentru revigorarea acestei importante
componente a patrimoniului naþional cultural.

A.D.

întreþinerii faþadelor. Fãrã efortul
de a le curãþa ºi întreþine mereu,
fundalul urbanistic nu va avea o
valoare deosebitã ºi îºi va pune
pecetea pe atmosfera întregului
oraº. Marile oraºe, Paris, Londra,
Amsterdam, impresioneazã ºi
prin aerul de mereu proaspãt
curãþit, vopsit al faþadelor care
mãrginesc strãzile ºi pieþele.
Martha Bibescu, în faimosul ei
memoriu pentru înfrumuseþarea
Bucureºtilor, din 1931, pleda
pentru cinstea în întrebuinþarea
materialelor ºi cerea ca la
faþadele din Bucureºti sã utilizãm
piatrã, marmurã ºi cãrãmidã, dar
nu orice fel de cãrãmidã, ci pe
aceea roºiaticã, care, în opinia ei,
era cãrãmida noastrã naþionalã.
De asemenea, ea sugera sã
proiectãm strãzi acoperite cu
bolþi ºi deschise spre exterior cu
arcade, arcadele contribuind mult
la caracterul omogen al oraºului.
Exemple celebre ar fi Rue Rivoli,
Place de Vosges ºi altele.
Acum, Bucureºtiul pare
invadat de construcþiile cu pereþi
cortinã, care nu au avut încã
timpul necesar sã-ºi dezvãluie
limitele funcþionale ºi estetice.
Sunt oraºe celebre în lume
tocmai pentru materialele pe
care le-au utilizat la faþade.
Aceste materiale le conferã
culoarea, de fapt întreaga
atmosferã specificã. Aº aminti
Roma, unde faþadele sunt
placate cu travertin, Ierusalimul,
la care toate construcþiile sunt
obligatoriu placate cu piatrã, sau
Erevanul, la care clãdirile, în
majoritate, sunt placate cu o
piatrã vineþie, un tuf vulcanic,
care le conferã unicitatea.
Ceea ce ne-ar rãmâne de
fãcut pentru ca arhitectura ºi
urbanistica Bucureºtiului sã fie
în armonie ar fi ca, aºa cum
spunea G.M.Cantacuzino:
Arhitectura sã pãrãseasca
unele formule sonore ºi
publiciste pentru a reveni la
vechea ei bunã cuviinþã.

Nu este de
mirare sã vezi un
d i p l o m a t ,
indiferent în ce
þarã, în ce an, la
cãmaºã albã ºi
scrobitã,
în
costum abia cãlcat
ºi cu o cravatã
perfect asortatã.
Aºa îi este felul ºi
aºa îi este portul
de când se ºtie. Te
surprinde sã afli cã
diplomaþia merge
la lucru în haine
de galã ºi gânduri
luminoase scoase
la vedere? Rãspunsul ar putea ºi
ar trebui sã fie
NU! Dar nu
n e a p ã r a t
categoric, câtã vreme au existat pe lume, sã zicem un Richelieu
ori Talleyrand. Cãrora trusoul cotidian al lui Scapin nu le-a fost
câtuºi de puþin strãin .Ei bine, diplomaþia, de la intrarea ei în arenã,
a avut parte ºi de vremuri bântuite de geruri nãprasnice ºi de arºitã
cumplitã. Drept care a procedat în consecinþã.
Au rãmas în urmã timpurile când rãzboiul era un fel de sport,
de deprindere ºi de timp liber, practicat din plictisealã, cu
protagoniºti care mai de care. Aþi recunoaºte în paºnica Suedie
de azi pe rãzboinicul infatigabil de altãdatã, în stare a-i provoca
insomnii lui Petru cel Mare? Dar pe potoliþii danezi, crezuþi de
noi toþi ca veniþi pe lume doar ca sã asculte la gura sobei poveºtile
rostite personal de Andersen, în stare sã exerseze ceva timp, e
drept, îndepãrtat, dansul inimioarelor tropotind vârtos pe
grumazul balticilor, în timp ce le subtiliza drãgãstos cloºca de pe
ouã? Avem în minte lecturi despre desfãtarea esteticã a lui
Bonaparte la gândul apropierii clipelor când va snopi în bãtaie
inamici vechi ºi noi.
Numeroase tratate adunate în vrac prin sertare ºi rafturi de
istorie ne atrag atenþia cã ºi pacea îºi are rostul ei pe lume.
Lucru valabil ºi azi. Ceea ce nu înseamnã neapãrat cã luptele
s-ar fi retras cu desãvârºire în amintire. N-a mai izbucnit un
rãzboi mondial de la Hiroshima încoace, dar, cum bine ºtim, zeci
de rãzboaie locale  juste? nejuste? cine mai ºtie  au însângerat
harta Planetei. Pornite din te miri ce. Chiar ºi din pricina unui
meci de fotbal.
Existã stãri de crizã, sensibilitãþi, incapacitãþi de a te purta
normal în situaþii anormale. Prilejuri de gâlceavã. Încãierarea 
pe cale de consecinþã  foarte aproape.
Nu pot sã nu salut în lumea de azi orice semn cã diplomaþia
iese în stradã cu gândul la liniºtea noastrã. Nu declaraþiile de
dragoste sunt esenþiale cât consecinþele lor. Mã câºtigã diplomaþia
activã ºi inteligenþa ºi mai ales eficienþa.
Îl urmãresc cu anumitã simpatie pe noul preºedinte american,
încã de pe vremea când îºi anunþa sfielnic intenþia de a câºtiga
nominalizarea Democraþilor. I-am preluat mesajele fãrã prea multã
convingere. Îmi reprezentam, Casa Albã, în cazul sãu, un Pod prea
îndepãrtat. Eram în faza în care aºteptam nu doar argumente, care
sã mã convingã de determinare cu care a plecat la drum, ci ºi dovezi
cã bunele intenþii n-au fost gândite drept provizie electoralã. S-a
întâmplat sã fiu contrazis. Cel puþin deocamdatã.
Apreciez frumuseþea spuselor preºedintelui Obama la adresa
diplomaþiei ºi a diplomaþilor chemaþi sã serveascã, precum spune,
interesele ºi valorile þãrii. Este ºi ãsta un prilej sã constaþi cã cele douã
moduri de a te impune în faþa altora  paloºul ºi vorba bunã  din Biroul
Oval ni se face, subliniat, cunoscuta preferinþã pentru calea din urmã.
Vehiculul blindat al diplomaþiei americane este scos din
hangarul perfect protejat pentru a fi trimis sã alerge pe Cãile
Lactee ale Universului. Mi se pare o schimbare de opticã ºi de
topicã. Binecunoscutã pentru noi sintagma Cât suntem încã pe
pace... sunã în retroversiune americanã cam acelaºi lucru ca ºi
pe la noi. Cu alte cuvinte, înainte de a trasa pe tablã ºi pe creier
felurite Axe ale rãului, înainte de a te hotãrî sã nu-i mai rãspunzi
cuiva la bineþe ºi a exersa, prin încãperile Casei Albe negre semne
de luptã, decizi: Sã stãm de vorbã! Ca ºi cum i-ai striga vecinului
de peste gard, duºman de-o viaþã, ºi el cu barda la îndemânã;
Amice, nu vii la o bere? Îi dai o ºansã ca, dupã ce se dezmeticeºte
ºi îºi iese din uluialã, sã te surprindã: Mai mã întrebi?
Nu am idee cum se va descurca fosta Primã Doamnã în acea
clãdire unde ºi-au purtat paºii, ideile ºi deciziile un Powell,
Kissinger, Dulles ori Rusk. ªansa de a performa i s-a oferit. Are
ºanse. Este un semn iuþeala cu care preºedintele ºi-a trimis cãtre
toate punctele cardinale  cu probleme, ambasadori cu însãrcinãri
speciale, unul ºi unul, chiar dacã nu sunt egali între ei. (George
Mitchel m-a convins cu prestaþia sa în Irlanda de Nord ºi sper sã
îi iasã ºi în Orient, un pãrinte fiindu-i irlandez, celãlalt evreu;
Richard Holbrooke, în Balcani, nu) Au început turneele repezi,
precum ploaia de varã, ale secretarului de stat, sper aducãtoare
de aluviuni fertile. S-a deschis sezonul invitaþiilor la dialog, unele
de neimaginat anul trecut pe timpul ãsta. Întâlnirea cu Medvedev
e ca ºi începutã. Vizita la Buckingam ºi ea. a intrat pe rol
Preºedintele Iranului, cu ce ºanse încã nu ºtim. Mare lucru sã nu
aflãm de un mesaj similar pe adresa lui Raul Castro.
Cu siguranþã, ca ºi pe Diploma de capacitate, atrag aplauze
notele mari la discipline întortocheate. Poþi avea zece la caligrafie
ori la cor, important este cum te descurci cu Teorema lui Pitagora.
S-a spus cã situaþia de crizã, cea mai apãsãtoare de la Marea
depresiune, reprezintã pentru administraþia americanã o ecuaþie
la fel de încâlcitã ca ºi Orientul Mijlociu. Bune orice izbânzi, cât
de mici, în ofensiva de pace declanºatã, dar coroniþa de premiant
poate sosi doar anunþatã de tãcerea definitivã ºi irevocabilã a
mitralierelor, de potolirea definitivã a furtunii de deasupra
Orientului (cum inspirat îºi intitula volumul sãu de corespondent
de rãzboi un remarcabil gazetar).
În demersul preºedintelui Obama, care convoacã diplomaþi
în tranºeele pãcii, vãd un semn luminos. Rãzboinicul vine spre
tine cu mâna apãsatã pe patul pistolului prins la centurã.
Diplomatul înainteazã stãpânit de gândul cã ajuns sub fereastra
ta sã-þi batã în geam cu floarea de la butonierã, protejatã cu grijã
sã nu-ºi rãtãceascã nimic din parfum ºi savoare.

(Va urma)

Neagu UDROIU

blocuri. Cum se prezenta acum
câþiva ani acest fundal urbanistic,
ne descrie Neagu Djuvara: Case
toate la fel, al cãror desen
arhitectural nu ar fi fost urât, dar
care fuseserã construite din
materiale atât de proaste ºi cu
atâta economie, încât dupã 10 ani
pãreau vechi de o sutã de ani.
Ziduri crãpate, zugrãveala
spãlatã, apa prelinsã pe ea
desenând ºiroaie murdare.
În mare parte, aspectul atât
de trist ºi cenuºiu al marilor
cartiere, care produc inconfortul
vizual ºi sentimentul de
plictisealã, rezultã din aceastã
neglijare
permanentã
a

Palatul artelor (Muzeul militar) din parcul Carol

Corneliu TOADER

S.O.S.

Cu floare
la butonierã

Bucureºti 550
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Uneori

Biserica Sfantul Spiridon Spirea Veche

Conform ordinului nr. 35
din 15.05.2003 al Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie (ANPC),
o persoanã care doreºte sã
devinã asistent maternal
trebuie sã deþinã o locuinþã,
care sã fie salubrã, sã dispunã
de spaþiu suficient pentru
asigurarea intimitãþii tuturor
celor care locuiesc în ea, sã
dovedeascã
aptitudini
parentale ºi sã aibã trãsãturi
pozitive
de
caracter.
Candidaþii care depãºesc etapa
evaluãrii iniþiale sunt obligaþi
sã urmeze o serie de cursuri
despre drepturile, creºterea ºi
dezvoltarea copilului.
Toate aceste condiþii ne
apar ca justificate din
perspectiva asigurãrii unei
evoluþii normale a oricãrui
copil.
Candidatul pentru funcþia
de asistent maternal, care nu
îndeplineºte
cerinþele
menþionate, nu este atestat de
ANPC. Statul considerã cã o
asemenea persoanã nu este

capabilã sã se ocupe de copiii
altora. Candidatul respins poate
sã aibã însã propriul copil,
statul considerându-l potrivit
pentru rolul de pãrinte.
Dacã nu poþi fi un bun
pãrinte pentru copiii altora, vei
fi, cu siguranþã, un pãrinte bun
pentru copiii tãi.
Aceeaºi persoanã este
judecatã diferit în funcþie de
absenþa sau prezenþa iubirii
pãrinteºti. Se presupune cã, din
iubire pentru copilul sãu,
candidatul respins va deveni o

altã persoanã. Casa îi va fi
curatã ºi suficient de spaþioasã,
i se va schimba caracterul, iar
aptitudinile parentale vor ieºi la
ivealã. Tot din iubire, acea
persoanã va studia ce înseamnã
creºterea ºi dezvoltarea unui
copil.
Un adevãrat miracol al
iubirii pãrinteºti. Dar minunile
sunt rare, iar copiii nefericiþi
atât de mulþi.

Alexandru LUCINESCU

473  30 martie 2009

Puncte de vedere
(Urmare din pag. 1)
O strategie ºi o politicã de
mediu reprezintã puncte de
plecare pentru integrarea
aspectelor de mediu într-o
afacere. Instrumentele prin
care se poate asigura o realizare
sistematicã a politicii ºi
obiectivelor întreprinderii
includ, printre altele, sistemele
de management de mediu ºi
examinarea (auditul de mediu).
Aceste instrumente ajutã la
controlul ºi îmbunãtãþirea
performanþei întreprinderii în
raport cu mediul, în
conformitate cu politica sa de
mediu. Ele au fost promovate
în diferite þãri de cãtre corpurile
guvernamentale, ca mecanisme
adecvate pentru a fi adoptate ºi
utilizate de întreprinderi ºi
companii, ca urmare a liberei
lor opþiuni, fãrã presiuni legale.
În acelaºi timp, organizaþiile de
afaceri ºi alte tipuri de
organizaþii la nivel internaþional
ºi naþional au promovat, de
asemenea, aceste instrumente
ca modalitãþi utile de
perfecþionare.
Firmele ar trebui sã
stabileascã ºi sã menþinã un
sistem de management al
mediului adecvat întreprinderii,
acesta trebuind sã includã, în
mod imperios: a) colectarea
informaþiei pertinente ºi la timp
cu privire la mediu, sãnãtatea
ºi impacturile activitãþilor lor;
b) stabilirea obiectivelor
mãsurabile ºi, acolo unde este
cazul, a þintelor pentru
îmbunãtãþirea performanþelor
legate de mediu, incluzând
monitorizarea periodicã a
relevanþei acestor obiective; c)
monitorizarea ºi verificarea
regulate cu privire la mediu,
sãnãtatea
ºi
siguranþa
obiectivelor ºi þintelor.
Un sistem de management de mediu susþine cadrul
intern necesar pentru a controla
impacturile mediului întreprinderii ºi pentru a integra
importanþa mediului în
activitãþile afacerii. Având un
astfel de sistem adecvat, acesta
ar trebui sã asigure acþionarii,
angajaþii ºi comunitatea cã
întreprinderea lucreazã activ
pentru protejarea mediului de
impactul activitãþilor sale. În
plus, pentru a îmbunãtãþi
performanþele de mediu, prin
instituirea unui sistem de
management de mediu, se pot
îmbunãtãþi beneficiile econo-
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mice ale companiilor prin
reducerea costurilor de operare
ºi asigurare, îmbunãtãþind
conservarea energiei ºi a
resurselor, reducerea, de
asemenea, a accesului la
capital, satisfacþia consumatorului,
precum
ºi
îmbunãtãþirea relaþiilor cu
comunitatea ºi publicul.
Scopul unui sistem de
management de mediu
(environmental management
system  EMS) este acela de a
ajuta organizaþia sã-ºi atingã
obiectivele printr-un control
consistent al activitãþilor sale,
precum controlul intern al
contabilitãþii, ce furnizeazã
asigurarea intrinsecã cu privire
la faptul cã sistemul de
management
de
mediu
funcþioneazã bine. Adoptarea
unui EMS de cãtre întreprinderi
se sprijinã pe o varietate de
motive. Oricum, presupunerea
ce stã la baza implementãrii
este aceea cã implementarea
unui EMS este cea mai bunã
manierã de management de
mediu care va îmbunãtãþi în
mod simþitor performanþa
afacerii. Un EMS nu se
fundamenteazã pe adoptarea
unor standarde uniforme de
benchmarks. Mai degrabã,
fiecare organizaþie îºi croieºte
punctul de plecare, design-ul ºi
conþinutul EMS pentru a-i servi
propriilor aspiraþii, scopuri,
capacitãþi ºi experienþe. În mod
consecvent, nu existã standarde
acceptate în mod general cu
privire la ceea ce un EMS
aspirã sã atingã. Potrivit UNEP
(United Nations Environment
Programme), EMS este
identificarea unei probleme ºi
un instrument de rezolvare a
problemei, bazat pe conceptul
îmbunãtãþirii continue, care
poate fi implementat într-o
organizaþie în variate feluri,
depinzând de sectorul de
activitate ºi de nevoile
percepute de management.
UNEP identificã cinci
elemente-cheie într-un EMS,
referindu-se adesea la Metoda
EMS, aºa cum reiese ºi din
schema prezentatã: întreprinderea unei analize iniþiale a
mediului; definirea politicii de
mediu; dezvoltarea unui plan de
acþiune cu privire la mediu ºi
definirea responsabilitãþilor
legate de mediu; dezvoltarea
informãrii interne ºi a cursurilor
de pregãtire; auditul sistemului
de management de mediu ºi

analiza managementului de performanþelor afacerii: ca mai degrabã ca o sursã de cost,
mediu.
orice instrument de mana- decât a unei creºteri a
venitului, în viitor. Managerii ºi
angajaþii pot considera mai
degrabã costurile ca fiind externe
decât interne companiei ºi pe
acest considerent pot trage
concluzia, falsã de altfel, cã
aplicarea unui management al
mediului eficient poate fi
asociatã cu un cost net;
proliferarea instrumentelor. În
prezent, existã o varietate de
modele EMS. În plus, ministerele
mediului dintr-o multitudine de
state dezvoltate, ca, de altfel, ºi
numeroase
state
care
înregistreazã un nivel mediu al
dezvoltãrii
la
nivelul
departamentelor, au dezvoltat noi
instrumente sau le-au modificat
pe cele deja existente cu privire
la EMS. Multe companii care
oferã consultanþã au început sã
Colectând ºi evaluând în gement, adoptarea unui sistem activeze în acest domeniu. În
mod adecvat ºi la timp de management de mediu poate vreme ce experimentarea joacã
informaþiile privitoare la suporta
un
mai
bun un rol vital în dezvoltarea unor
mediu, la sãnãtatea ºi siguranþa management global al afacerii, noi instrumente, mult mai
îmbunãtãþirea eficiente, decizia în ceea ce
impacturilor
activitãþii incluzând
întreprinderii,
este
de eficienþei operaþionale ºi a priveºte alegerea utilizãrii ºi
recomandat ca întreprinderea sã productivitãþii prin minimi- modului de utilizare a anumitor
furnizeze angajaþilor sãi ºi zarea pierderilor ºi prevenirea instrumente poate fi copleºitoare
publicului larg astfel de poluãrii, reducerea numãrului pentru manageri; inerþia
informaþii. Este, de asemenea, de accidente, a pierderilor, managementului
ºi
a
imperios
necesar
ca reducerea costurilor de angajaþilor, lipsa de experienþã
întreprinderea sã prevadã curãþare, reducerea datoriilor. ºi cultura companiei. Un alt
Globalã
de obstacol îl constituie îngrijorarea
impacturile de mediu, sãnãtate Iniþiativa
Mediului ºi incertitudinea care se
ºi siguranþã ale procesului de Managementul
Environment manifestã printre manageri
producþie asupra ciclului de (Global
Management Initiative  atunci când vine vorba de o nouã
viaþã a produselor.
Provocãri ºi oportunitãþi. GEMI), organizaþie non-profit, tehnologie, punându-se astfel
Implementarea efectivã a printre ai cãrei membri se problema înlocuirii celei vechi.
unui sistem de management de numãrã o foarte mare parte a Implementarea EMS constituie o
mediu presupune angajarea companiilor mari americane, inovaþie în managementul
substanþialã a companiei atât sublinia cã valoarea internã afacerii, la fel ca orice altã
financiar, cât ºi cu resurse reprezintã beneficiul primar al inovaþie ºi poate fi încetinitã de
umane. Organizaþiile apeleazã implementãrii unui sistem de inerþie ºi lipsã de experienþã. O
la astfel de angajãri numai dacã management de mediu. companie cu o culturã pozitivã
acestea le aduc beneficii Îmbunãtãþirea performanþelor poate fi de un real folos: unele
concrete. Companiile sunt în afacerii are ºi o dimensiune pe companii se pot adapta mult mai
termen lung. Un sistem de repede ºi într-o mãsurã mult mai
general
motivate
sã
management de mediu poate mare inovaþiei decât altele.
implementeze un sistem de
conduce la gãsirea unor noi
management de mediu sau mai tehnologii care pot creºte Structura responsabilitãþii
multe, urmãrind urmãtoarele profitabilitatea prin intermediul managementului poate, de
obiective: a) îmbunãtãþirea beneficiilor rezultate dintr-o asemenea, juca un rol nu puþin
performanþelor de mediu: astfel de implementare; c) lipsit de importanþã  cel puþin
în cazul în care responsabilitatea
companiile pot introduce un câºtigarea accesului la piaþã: EMS este integratã cu alte
sistem de management de unele companii au ales sã obiective importante ale
mediu pentru a-ºi îmbunãtãþi implementeze un sistem de companiei. Problema care poate
performanþele de mediu sau management de mediu pentru deriva de aici este legatã de apatia
pentru a se alinia regula- a-ºi îmbunãtãþi accesul pe o angajaþilor. În timp ce
mentelor guvernamentale în anumitã piaþã unde companiile angajamentul de la nivelul top
vigoare. Un sistem de se aºteaptã sã opereze conform managerilor este esenþial pentru
management de mediu creeazã unor standarde de mediu. În succesul strategiei de mediu a
cadrul pentru identificarea ºi plus, un mare numãr de companiei, angajaþii se implicã
acordul cu reglementãrile companii mari cer furnizorilor  ºi sunt entuziaºti  numai dacã
guvernamentale. În þãrile lor sã fie certificaþi EMS.
iniþiativele legate de mediu joacã
OCDE, în special în þãrile
Firmele se pot confrunta cu un rol important în implicarea lor.
Un mecanism important în
dezvoltate, companiile fac o serie de provocãri atunci când
subiectul unor dispoziþii ºi implementeazã sau pun în acest domeniu este acordarea
reglementãri
complexe aplicare un EMS. Acestea pot de iniþiative financiare
naþionale; b) îmbunãtãþirea include: perceperea unui EMS directorilor departamentelor de

mediu
prin
izolarea
departamentului de restul
companiei. Implementarea
unui EMS cere, adesea, în plus
faþã de compartimentarea
tradiþionalã, un departament de
mediu, ceea ce unele companii
numesc adesea Departamentul
pentru Mediu, Sãnãtate ºi
Siguranþã. Pentru a obþine
îmbunãtãþiri ale mediului,
managerii de mediu trebuie
adesea sã influenþeze alte
departamente, cerându-le o mai
bunã comunicare între
departamente, mai ales cu
departamentele de achiziþii ºi
producþie, care sunt adesea
familiarizate cu problemele
legate de mediu din activitatea
lor, armonizarea practicilor
interne. Odatã ce o companie
desfãºoarã un EMS pentru a
promova o îmbunãtãþire a
mediului, cum poate acesta sã-ºi
armonizeze practicile cu cele
existente la nivel internaþional?
Certificarea externã a
unui sistem de management
de mediu. ISO 14001. Peste
60% dintre companiile
europene ºi din zona AsiaPacific ºi mai mult de 40%
dintre cele din America de
Nord, listate în FTSE All 
World Developed Index, au
adoptat un sistem de
management de mediu. Dintre
acestea, 65% sunt certificate
extern cu ISO 14001 (OCDE,
2004). ISO 14001 este cel mai
important standard internaþional pentru designul ºi
conþinutul unui sistem de
management de mediu.
Dezvoltat sub auspiciile

dezvoltarea, imple-mentarea,
menþinerea ºi evaluarea
obiectivelor ºi politicilor de
mediu. Familia include
standarde pentru sistemele de
management de mediu, audit al
mediului, performanþele legate
de mediu, evaluarea ciclului de
viaþã ºi etichetarea (ISO, 1996).
ISO 14001 presupune ca o
companie sã punã în practicã ºi
sã implementeze o serie de
practici ºi proceduri care, luate
împreunã, sã asigure un sistem de
management
de
mediu.
Majoritatea cerinþelor pentru ca un
sistem de management de mediu
sã fie certificat ISO 14001 includ
(ISO, 2002): politica declaraþiei
 implicã o declaraþie publicã a
managerului privind politica de
mediu, care trebuie sã includã
urmãtoarele
angajamente:
prevenirea poluãrii, îmbunãtãþirea
continuã a sistemului de
management de mediu ºi
concordanþa sa cu toate statutele
ºi reglementãrile în vigoare.
Politica de mediu ar trebui sã fie
adecvatã naturii, scãrii ºi
impacturilor de mediu ale
activitãþilor, produselor sau
serviciilor
organizaþiei;
informarea sistemului 
identificarea tuturor aspectelor
activitãþilor, produselor ºi
serviciilor organizaþiei, care au un
impact semnificativ asupra
mediului, incluzându-le aici ºi pe
acelea care nu sunt reglementate;
obiective ºi þinte  performanþele
obiectivelor
ºi
þintelor
documentate trebuie sã fie în
strânsã corelaþie cu angajamentele
asumate în declaraþia politicii de
mediu;
programul
de

angajaþilor, instituirea de practici
ºi instrucþiuni; monitorizarea
programului  programul
necesitã o auditare periodicã a
activitãþii sistemului de
management de mediu; acþiunile
de corecþie  verificarea,
corectarea ºi prevenirea acþiunilor,
atunci când apar deviaþii de la
sistemul de management de
mediu, incluzând evaluarea
periodicã a îndeplinirii de cãtre
organizaþie a cerinþelor de mediu
reglementate;
acþionare/
îmbunãtãþire

top
managementul trebuie sã verifice
ºi sã îmbunãtãþeascã în mod
periodic sistemul de management
de mediu ºi, de asemenea, sã facã
ajustãrile necesare pentru
atingerea scopurilor finale.
În
ciuda
creºterii
importanþei sale în timp, ISO
14001 a fost criticat pentru ceea
ce poate fi descris ca
slãbiciune structuralã. Un
studiu apãrut în anul 2001, al
US National Academy of Public
Administration, identifica
principala problemã ca
divergenþe în interpretare ºi
norme profesionale privind
înregistrarea ºi auditarea
procesului.
ISO 14001 are o serie de
limite. Foarte important este
faptul cã îmbunãtãþirea continuã
este definitã ca o îmbunãtãþire a
sistemului de management de
mediu al organizaþiei, ºi nu ca o
îmbunãtãþire a performanþelor
de mediu.
EMAS. Strategia de Audit ºi
Eco-Management
a
UE
(European Unions EcoManagement and Audit Scheme

Organizaþiei Mondiale pentru
Standardizare (ISO), standardul a fost negociat la începutul
anilor90 ºi finalizat în anul
1996. Acesta face parte din
familia de standarde ISO 14000
 un set de instrumente pentru

implementare  un program de
management de mediu trebuie sã
demonstreze cum un sistem de
management de mediu va fi
implementat pentru atingerea
obiectivelor ºi þintelor iniþiale.
Acestea includ pregãtirea

 EMAS) este un instrument de
management pentru companii ºi
alte organizaþii care opereazã în
Uniunea Europeanã ºi în Zona
Economicã Europeanã (European
Economic Area  EEA) pentru a
evalua, raporta ºi îmbunãtãþi

Regimul politic din România în anii 1948-1989

(Urmare din pag. 1)
În România a mai existat un asemenea
precedent nefericit, prin caracterizarea regimului
Antonescu din anii 1941-1944 ca fiind fascist. Deºi
nici un document oficial nu folosea aceastã
caracterizare, iar Ion Antonescu a declarat în
repetate rânduri cã regimul sãu nu era fascist, deºi
ar fi avut toate motivele sã-i facã pe plac ducelui
Mussolini, ca un antemergãtor în promovarea
acestui regim. Totuºi, au existat mulþi istorici care
au caracterizat regimul lui Antonescu drept fascist.
Atunci exista un comandament politic  venit de
la Moscova ºi preluat de P.C.R. , iar unii istorici
l-au slujit cu mult zel, falsificând documentele
vremii ºi introducând cuvântul fascist în
discursurile lui Antonescu ºi în legislaþia adoptatã
de acesta, deºi acest cuvânt nu fusese rostit ºi nici
scris de conducãtorul statului din anii 1940-1944.
Citãm, cu titlu de exemplu, cartea intitulatã
Contribuþii la studierea regimului politic din
România. Septembrie 1940  august 1944,
semnatã de Mihai Fãtu. În argumentaþia sa, autorul
apeleazã la aprecierile din documentele P.C.R. ºi
la cuvântãrile lui Nicolae Ceauºescu, dar ºi la
textul rostit de acuzatorul public în procesul
intentat lui Antonescu: Ne stãruie ºi acum în
minte valoarea moralã a unei sublinieri fãcutã la
începutul Procesului Marii Trãdãri Naþionale din
anul 1946 de cãtre acuzatorul public-ºef al
Tribunalului Poporului, Vasile Stoian: «În
cercetarea crimelor regimului care a subjugat
poporul român timp de patru ani, instrucþia s-a
strãduit sã nu alunece pe panta indignãrii. Ne-am
dezbrãcat de toatã amintirea umilinþelor,
suferinþelor îndurate de acest popor ieri, totuºi am
meditat asupra consecinþelor pe care le suportã
azi o naþie întreagã, pentru a examina ºi expune
faptele cu toatã obiectivitatea» Un proces,
apreciat de la bun început ca fiind al marii trãdãri
naþionale, în care sentinþele erau dinainte stabilite
la Moscova, nu putea sã fie obiectiv, astfel cã
argumentul lui Fãtu este descalificant pentru un
istoric. Pe parcursul a 368 de pagini, autorul
foloseºte numeroase citate, dar când Ion
Antonescu sau Mihai Antonescu îºi caracterizeazã
regimul din perioada septembrie 1940  august
1944, în locul cuvintelor acestora, sunt puse fie
puncte, puncte, fie aprecierile istoricului
menþionat: fascist, militaro-fascist, hitlerist.
Comparaþia pare a fi forþatã, deoarece, în
caracterizarea regimului în fruntea cãruia s-a
aflat Antonescu, posibilitãþile de dezbatere ºi
confruntare publicã erau extrem de reduse,
datoritã cenzurii ºi a obligaþiilor istoricilor
români de a se orienta dupã aprecierile cuprinse
în documentele P.C.R. Totuºi, chiar ºi atunci au
existat cercetãtori, între care A. Simion  care
au reuºit sã formuleze concluzii pe baza unor
documente ale vremii, sã încadreze regimul
Antonescu în contextul general al celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, sã marcheze evoluþii
semnificative ºi contradicþii, cu alte cuvinte sã
elimine abordarea linearã, ºi într-o singur
registru a problematicii respective. Având în
vedere aceastã nefericitã experienþã
istoriograficã, este necesar ca ºi în cazul
regimului politic din 19481989 sã nu se
recurgã la formule prestabilite, ci, într-o
societate democraticã, sã aibã loc o dezbatere
deschisã, în urma cãreia sã se formuleze
concluzii argumentate ºi susþinute documentar.
Unii afirmã cã denumirea de regim
comunist rezultã din faptul cã þãrile respective
erau conduse de partide comuniste. Afirmaþia
este numai în parte valabilã, deoarece nu orice

regim politic este definit prin partidul aflat la
putere. Dacã luãm exemplul României din
perioada interbelicã, ar trebui sã admitem cã a
existat un regim liberal ºi unul naþional-þãrãnist
(când P.N.L., respectiv P.N.Þ., s-au aflat la
guvernare). În aceastã logicã ar trebui sã afirmãm
cã în timpul cât la conducere era Partidul
Poporului (19201921 ºi 19261927), România
a avut un regim popular, dar nimeni nu s-a
încumetat pânã acum sã facã o asemenea
afirmaþie. Dupã cum nu s-a gãsit o denumire a
regimului politic în timpul unor guverne de
coaliþie alcãtuite din mai multe partide (1919
1920, 1927) sau a unui guvern care nu se
sprijinea pe un partid (19311932) ºi care se
declara de uniune naþionalã. Pânã în prezent,
niciun istoric nu a caracterizat regimul politic
din perioada interbelicã în funcþie de partidul
aflat la putere, mãcar ºi pentru faptul cã în
România schimbãrile de guvern se derulau cu o
mare rapiditate (într-un interval de douã decenii,
între 19181938, s-au perindat 26 de guverne).
Istoricii sunt aproape unanimi în a aprecia
cã în anii 19181938 a existat un regim
democratic, parlamentar-constituþional, care se
întemeia pe partidele politice ºi alternarea lor la
putere. A urmat, între 1938 ºi 1940, regimul de
autoritate monarhicã. Aºadar, tiparul partid de
guvernãmânt = regim politic nu se potriveºte,
este o formulã simplistã ºi, în fond, neadevãratã.
Se poate invoca faptul cã o asemenea analizã
nu se aplicã în cazul partidelor comuniste. Dar
mai întâi se cuvine precizat cã nu toate partidele
din statele pe care le avem în vedere se numeau
comuniste. Au avut acest nume partidele din
Uniunea Sovieticã (1917), Cehoslovacia (1921),
Bulgaria (1948). În România partidul aflat la
putere a purtat numele de Partidul Muncitoresc
Român din 1948 pânã în 1965, când a redevenit
Partidul Comunist Român, pe care-l avea din 1922
(iniþial, în 1921, s-a numit Socialist-Comunist).
În Polonia partidul aflat la conducere se numea
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, în Ungaria
 Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, în
Republica Democraticã Germanã  Partidul
Socialist Unit din Germania, în Iugoslavia 
Uniunea Comuniºtilor din Iugoslavia, în Albania
 Partidul Muncii din Albania. Este de analizat
de ce a existat o asemenea varietate de denumiri,
deºi toate declarau cã se întemeiazã pe învãþãtura
marxist-leninistã. Vor trebui avute în vedere
tradiþiile, contextul concret istoric, anumite
evenimente care au marcat evoluþia þãrilor
respective etc. Este o temã asupra cãreia istoricii
trebuie sã se aplece, ºi sã nu foloseascã numai
denumiri generice pentru unele partide pe care
acestea nu le aveau, ci sã explice varietatea ºi
semnificaþia ei.
Desigur, având în vedere faptul cã partidele
aflate la putere în Uniunea Sovieticã, Polonia,
Cehoslovacia, R.D. Germanã, Ungaria,
România, Iugoslavia, Bulgaria ºi Albania aveau
aceeaºi bazã ideologicã ºi îºi propuneau acelaºi
obiectiv  construirea socialismului ºi
comunismului în statele respective  denumirea
genericã de partide comuniste poate fi admisã,
dar ea nu o poate înlocui pe cea realã.
Un alt element concret, de care nu se poate
face abstracþie, este denumirea statelor respective,
care a avut, de asemenea, o anumitã specificitate.
Dupã 1948, Bulgaria, Iugoslavia, Albania,
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, România s-au
numit Republici Populare. La rândul sãu, partea
de Est a Germaniei, constituitã ca stat în 1949,
ºi-a luat numele de Republicã Democratã.
Regimul politic era caracterizat ca fiind regim

democrat-popular. Era o formulare pleonasticã,
deoarece demos (democrat) înseamnã popor; s-a
afirmat cã ea a fost utilizatã pentru a deosebi acest
regim de celelalte democraþii (sclavagistã,
burghezã). Ulterior, Cehoslovacia, Iugoslavia,
Albania ºi România ºi-au luat numele de
Republicã Socialistã. Numele complet al Uniunii
Sovietice era Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste (din 1922). În 1989, situaþia era
urmãtoarea: 5  republici socialiste, 2  republici
populare, 1  republicã democratã. Dupã cum se
observã, nici una din aceste þãri nu s-a intitulat
Republica Comunistã, aºa cum aveau sã fie
numite dupã 1989. Evident, nu era vorba doar
despre un element formal, ci de unul de conþinut,
care meritã o analizã concretã ºi gãsirea
motivaþiilor acestei diversitãþi.
Liderii din aceste þãri ºtiau prea bine definiþia
lui Karl Marx, potrivit cãreia societatea
comunistã se va caracteriza printr-o abundenþã
de bunuri materiale ºi spirituale care va permite
realizarea unui deziderat fundamental al omului:
De la fiecare dupã munca sa, fiecãruia dupã
necesitãþi. Or, este cunoscut cã în nicio þarã
aºa-zis comunistã nu s-a realizat acest deziderat,
ci, din contra, s-a înregistrat, mai ales de la
sfârºitul anilor 70 ai secolului XX, o deteriorare
a situaþiei economice, materiale, cu consecinþe
grave asupra nivelului de trai al populaþiei. S-a
ajuns în unele state  ca de exemplu în România
 la introducerea de cartele ºi raþii la
principalele produse de consum. Din punct de
vedere spiritual, existenþa cenzurii, a controlului
ideologic asupra învãþãmântului, ºtiinþei ºi
culturii a îngustat considerabil libertatea de
expresie artisticã ºi satisfacþie intelectualã. Lipsa
posibilitãþii de opþiune politicã, restricþiile
impuse de regim afectau grav necesitatea fiinþei
umane de a se manifesta liber în spaþiul public.
Conºtienþi de aceastã realitate, conducãtorii
statelor respective au lansat lozinca potrivit
cãreia comunismul este visul de aur al
omenirii, un ideal îndepãrtat, care putea fi atins
prin eforturi ºi sacrificii pe care generaþiile
prezente trebuiau sã le facã pentru fericirea
copiilor ºi nepoþilor lor. Aceºtia urmau sã trãiascã
în comunism. O asemenea perspectivã justifica,
în mentalitatea liderilor partidelor respective,
privaþiunile la care erau supuºi cetãþenii: aveau
un loc în istorie pentru Karl Marx V.I. Lenin ºi
I.V. Stalin paºii fãcuþi spre vârful dealului, de
unde se vedeau zorii luminoºi ai comunismului.
Se acredita astfel o nouã religie, a muncii ºi
sacrificiului, pentru colectivitate, care tindea sã
ia locul creºtinismului. Religia creºtinã
preconizeazã ideea cã abstinenþa ºi suferinþa din
aceastã lume vor fi rãsplãtite pe lumea cealaltã,
care va fi veºnicã, unde se afla Raiul, cu râuri
de lapte ºi miere, precum ºi cu flori ºi pãsãri
care delectau sufletele credincioºilor.
Noua religie  a comunismului ca liman al
fericirii  cãuta sã estompeze nu doar realitatea,
ci însãºi teoria lui Marx despre societatea în care
fiecare ar obþine tot ce doreºte, dupã necesitãþi.
În realitate, nu a existat ºi nu va exista vreo
societate care sã satisfacã asemenea deziderate,
deoarece dorinþele, aspiraþiile, pretenþiile,
necesitãþile oamenilor cresc de la o generaþie la
alta în progresie geometricã. Vom da câteva
exemple: în anul 1900, cine avea un automobil
era un om cu stare materialã deosebitã sau un
extravagant; în 2009, automobilul a devenit o
necesitate ºi un bun comun, nefiind puþine
cazurile când fiecare membru al unei familii are
propria maºinã; astãzi, nimeni nu mai este
impresionat când vede un automobil, doar marca

sau puterea acestuia, mãsuratã în cai putere, poate
trezi interesul unora. În anii 30 ai secolului trecut,
televizorul era o raritate ºi o curiozitate tehnicã;
în prezent, televizorul a devenit un obiect comun,
o necesitate, astfel cã s-a ajuns  în multe familii
 ca acesta sã fie instalat în fiecare camerã, ba
chiar ºi în bucãtãrie. Un alt exemplu poate fi
calculatorul: în anii 50 el era un obiect ieºit din
comun, pentru ca dupã 2000 sã devinã nelipsit în
activitatea oricãrui funcþionar, conducãtor de
întreprindere, intelectual ºi chiar muncitor; astãzi,
în 2009, copii de 56 ani simt nevoia sã lucreze
pe calculator ºi sã navigheze pe Internet, fãcând-o
cu dezinvolturã de adevãraþi maeºtri. Este evident
cã asemenea exemple se pot da cu sutele ºi cu
miile, pentru a demonstra cât de utopicã a fost
teoria lui Karl Marx.
Cei care susþin cã în statele Tratatului de la
Varºovia, dar ºi în Albania, Iugoslavia ar fi
existat regimuri comuniste, sau cã ele existã încã
în China, Vietnam , Coreea de Nord ºi Cuba,
utilizeazã un argument imbatabil: existenþa
proprietãþii comune (colectiviste) asupra
mijloacelor de producþie (întreprinderi
industriale, bãnci, cãi ferate, terenuri agricole
etc. etc). În realitate, dincolo de formulele
teoretice vehiculate, muncitorii nu au fost ºi nu
s-au simþit proprietari ai fabricilor în care lucrau,
dupã cum nici þãranii cooperatori nu credeau cã
pãmântul le aparþine. A fost o proprietate
gestionatã de aparatul de partid ºi de stat, care
impunea normele de lucru, cantitatea ºi calitatea
materiilor prime, desfãºurarea procesului
tehnologic, caracteristicile produsului finit, piaþa
de desfacere ºi preþul acestuia. Lozincile potrivit
cãrora poporul era stãpân pe soarta sa, cã el
era deþinãtorul tuturor bunurilor materiale ºi
spirituale, s-au dovedit a fi complet false.
Evenimentele din 1989 au demonstrat foarte
limpede cã muncitorii ºi þãranii erau ostili
proprietãþii comune, care nu era a lor.
Revenind pe terenul analizei documentelor
vremii, se cuvine menþionat cã pentru aprecierea
regimului politic dintr-o þarã se impune analiza
Constituþiei, care stabileºte structura puterii ºi
modul de exercitare a acesteia. Dincolo de
caracterul pur formal, declarativ al drepturilor
ºi libertãþilor democratice, se cuvine reþinut
faptul cã în toate Constituþiile din þãrile
menþionate orânduirea de stat era apreciatã ca
fiind socialistã. Niciuna, dar absolut niciuna,
dintre Constituþiile din Uniunea Sovieticã,
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germanã,
Polonia, România, Ungaria nu menþiona cã
regimul politic ar fi comunist.
Citãm, cu titlul de exemplu, Constituþia
Republicii Socialiste România, votatã în august
1965, care menþiona la art. 2: În strânsã unire,
clasa muncitoare  clasa conducãtoare în
societate , þãrãnimea, intelectualitatea, celelalte
categorii de oameni ai muncii, fãrã deosebire de
naþionalitate, construiesc orânduirea socialistã,
creând condiþiile trecerii la comunism.
Formulãri similare existau ºi în legile
fundamentale ale celorlalte state avute în vedere.
O altã categorie de documente care necesitã o
cercetare atentã este aceea care provenea de la
conducerea partidelor respective. Din punctul de
vedere al stadiului de dezvoltare a societãþii în anii
80 ai secolului XX, partidele comuniste din
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germanã,
Ungaria ºi Iugoslavia afirmau cã ele construiesc
societatea socialistã dezvoltatã. În România a fost
adoptat, în 1974, Programul Partidului Comunist
Român de fãurire a societãþii socialiste multilateral
dezvoltate ºi înaintarea României spre comunism,

în care se menþiona: În concordanþã cu noile
condiþii, el [Programul] traseazã obiectivele
fundamentale ale etapei urmãtoare din istoria
României socialiste. Documentul conþinea mai
multe aprecieri, între care ºi aceea cã: În condiþiile
fãuririi societãþii socialiste multilateral dezvoltate
se accentueazã realizarea unor principii ale treptei
superioare comuniste. Erau reiterate principiile
formulate de Karl Marx ºi se conchidea:
Comunismul presupune realizarea unui înalt nivel
al forþelor de producþie, pe baza celor mai noi
cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii, asigurarea unei
producþii de bunuri materiale care sã satisfacã din
plin toate necesitãþile, determinate ºtiinþific, ale
populaþiei. Perioada de trecere era apreciatã la 20
 25 de ani, ceea ce însemna cã abia dupã anul
2000 se punea problema trecerii la edificarea
societãþii comuniste.
În Uniunea Sovieticã, Nichita Sergheevici
Hruºciov ºi Leonid Ilici Brejnev au susþinut cã
þara lor încheiase etapa socialistã ºi începea
construirea societãþii comuniste. Mihail
Sergheevici Gorbaciov a renunþat la asemenea
declaraþii triumfaliste ºi a apreciat cã socialismul
însuºi se afla în crizã ºi trebuia reformat prin
glasnosti ºi perestroika. El nu s-a referit
niciodatã la reformarea comunismului sau cã
Uniunea Sovieticã ar fi un stat comunist.
Analiza documentelor elaborate de partidele
care conduceau aceste þãri aratã limpede cã
niciunul, dar absolut niciunul, nu aprecia cã se
aflau în fruntea unor þãri comuniste sau cã ar
construi societatea comunistã. Nici un lider din
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia,
România, Polonia, R.D. Germanã, Ungaria sau
Uniunea Sovieticã nu afirma cã regimul politic
din þara lor ar fi unul comunist. Se spune cã Mihail
Gorbaciov ar fi încercat sã reformeze regimul
comunist prin perestroika ºi glasnosti. În realitate,
Gorbaciov nu s-a referit absolut niciodatã, dar
absolut niciodatã, la reformarea comunismului.
În decembrie 1988, el declara: Suntem în prezent
preocupaþi la cel mai înalt nivel de clãdirea unui
stat socialist de drept. În februarie 1989, acelaºi
Mihail Gorbaciov afirma: Cercetãrile noastre
actuale au drept scop gãsirea unei modalitãþi mai
puþin dureroase, poate un mijloc optim de a da
socialismului o faþã umanã, un chip de om.
Aºadar, dupã mai mult de ºapte decenii de la
preluarea puterii politice, P.C.U.S. nu aprecia cã
asigurase evoluþia Rusiei (Uniunii) Sovietice pe
calea comunismului. Deoarece se foloseºte în
mod curent expresia: în decembrie 1989 a fost
rãsturnat regimul comunist din România,
menþionãm cã Raportul prezentat la Congresul
al XIV-lea al P.C.R., din noiembrie 1989, de
Nicolae Ceauºescu, secretarul general al P.C.R.,
aprecia cã acel Congres marca trecerea României
la o nouã etapã de dezvoltare: la realizarea fazei
superioare a Programului de fãurire a societãþii
socialiste multilateral dezvoltate ºi crearea
condiþiilor necesare înfãptuirii în viaþã a
principiilor de muncã ºi viaþã comuniste.
Momentul trecerii la construirea comunismului
era mai îndepãrtat faþã de cel stabilit în 1974.
Programul  directivã adoptat la Congres
prevedea dezvoltarea economico-socialã a
României pânã în anii 2000  2010, în vederea
îndeplinirii neabãtute a Programului de fãurire a
societãþii socialiste multilateral dezvoltate ºi
înaintarea României spre comunism. Cu alte
cuvinte, cu mai puþin de o lunã înainte de revoluþia
din decembrie, Nicolae Ceauºescu considera cã
România se afla în etapa societãþii socialiste
multilateral dezvoltate, urmând ca dupã 2010 sã
aparã posibilitatea trecerii la realizarea

performanþele lor de mediu.
Operaþionalã încã din anul 1995,
EMAS a fost limitatã la început
doar la companiile din sectorul
industrial. Oricum, din anul 2001,
EMAS a fost deschisã tuturor
sectoarelor, incluzând ºi serviciile
publice ºi private. Asemenea ISO
14001, EMAS promoveazã
oportunitãþi pentru companii, prin
înregistrarea acestora în Registrul
EMAS. Pentru a accede la
Registrul EMAS, o companie
trebuie sã îndeplineascã ºase
cerinþe: realizarea unei analize a
mediului pentru toate aspectele
legate de mediu ale activitãþilor,
produselor ºi serviciilor
companiei; stabilirea unui sistem
de management de mediu efectiv,
care sã asigure companiei o
politicã de mediu în care sã fie
fixate responsabilitãþile, obiectivele, mijloacele, procedurile
operaþionale, pregãtirea necesarã,
monitorizarea ºi sistemele de
comunicaþie; punerea la punct a
unui sistem de audit care sã
stabileascã
conformitatea
companiei cu sistemul de
management de mediu care sã
detalieze rezultatele obþinute pe
baza obiectivelor ºi paºii care
urmeazã a fi fãcuþi pentru
îmbunãtãþirea performanþelor de
mediu; verificarea analizei de
mediu, a sistemului de
management de mediu, procedurii
de audit ºi declaraþiei de mediu din
partea unei persoane abilitate din
cadrul EMAS; publicitatea
analizei de mediu, a sistemului de
management de mediu, a
procedurii ºi performanþelor de
mediu din declaraþie.
Sistemul de management
de mediu cerut de EMAS
necesitã îndeplinirea a trei
cerinþe, care nu se deosebesc cu
mult de cele cerute de ISO
14001. Oricum, douã cerinþe
ale EMAS  furnizarea unei
declaraþii privind performanþele
de mediu obþinute ºi furnizarea
de date pentru public  nu sunt
reflectate în ISO 14001.
Mãsurarea performanþelor de mediu. Managementul
mediului nu este o activitate
lipsitã de dinamism, ci necesitã
monitorizare constantã pentru
a ne asigura cã obiectivele
stabilite de cãtre companie sunt,
într-adevãr, atinse sau chiar vor
fi depãºite. Printre instrumentele care mãsoarã performanþele mediului se numãrã ºi
contabilitatea managementului
de mediu sau contabilitatea
verde, ºi în mod specific
benchmarkingul de mediu ºi
performanþele indicatorilor de
mediu.

principiilor comuniste. Cu toate acestea,
numeroºi oameni politici, ziariºti, politologi ºi
istorici nu au ezitat sã afirme cã în decembrie 1989
a fost înlãturat regimul comunist din România.
Dacã Ceauºescu s-ar ridica din mormânt ºi ar afla
cum este caracterizat regimul în fruntea cãruia s-a
aflat, foarte probabil cã s-ar întoarce înapoi,
liniºtit, cã nu este vorba despre el. O analizã atentã
a situaþiei concrete din statele conduse de partidele
comuniste aratã cã, în fapt, ele nu au realizat visul
de aur al omenirii preconizat de Karl Marx.
Aceste partide s-au inspirat din învãþãtura marxistleninistã ºi au realizat: lichidarea societãþii
burgheze bazate pe proprietatea privatã asupra
mijloacelor de producþie ºi crearea proprietãþii
socialiste; desfiinþarea claselor sociale ºi
lichidarea vechilor elite; omogenizarea societãþii
în vederea constituirii poporului unic muncitor;
guvernarea unui singur partid, care aplica
dictatura proletariatului (din anii 70 ai
secolului trecut s-a renunþat la aceastã denumire,
folosindu-se cea de democraþie revoluþionarã);
controlul ideologic asupra învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii; impunerea unui model unic de existenþã
a fiecãrui cetãþean, considerat a fi o rotiþã în
marele angrenaj al societãþii socialiste. Un
asemenea regim, în care partidul comunist se
considera centrul vital al naþiunii ºi singurul
îndreptãþit sã conducã, în care cetãþeanului îi era
anulat orice drept de opþiune liberã, democraticã,
era  dincolo de sloganul potrivit cãruia
socialismul se construieºte cu poporul, pentru
popor  un regim totalitar. Cum de-a lungul
istoriei au existat mai multe tipuri ale unui astfel
de regim, apreciem cã în statele din Europa
Centralã ºi de Sud-Est, în care puterea aparþinea
partidelor comuniste, acest regim a fost unul
socialist-totalitar. Socialist  pentru cã aºa
rezultã din toate documentele oficiale din
perioada respectivã, iar un istoric nu are dreptul
sã facã abstracþie de aceste documente, sau sã le
înlocuiascã pentru a-ºi impune propria schemã
teoreticã. În acelaºi timp, istoricul nu trebuie sã
cadã în capcana sloganurilor oficiale ale timpului
ºi nici ale celor ulterioare, ci sã analizeze
modalitatea concretã în care acþiona regimul
respectiv. Iar aceastã analizã conduce la concluzia
cã a fost un regim totalitar, în care individul era
obligat sã se subordoneze fãrã nici o rezervã sau
împotrivire directivelor celor care pretindeau cã
reprezintã întregul, adicã poporul. Toate
pârghiile de conducere aparþineau unui partid-stat,
iar orice opoziþie era drastic sancþionatã. În timpul
unui asemenea regim, sute de mii ºi chiar milioane
de oameni au fost lichidaþi pentru simplul motiv
cã aveau o altã opþiune decât cea oficialã. Intrarea
în circuitul ºtiinþific a sintagmei socialism
totalitar va întâmpina, desigur, o realã opoziþie
datoritã faptului cã au existat ºi existã regimuri
socialiste în mai multe state (Italia, Spania, Franþa,
Grecia º.a.), care respectã democraþia,
pluralismul, alegerile libere, economia de piaþã
ºi proprietatea privatã. Asocierea socialismului
cu totalitarismul creeazã o anumitã reacþie de
respingere. Din acelaºi motiv, pentru socialismul
totalitar al anilor 7080 ai secolului XX, care a
abandonat internaþionalismul, devenind naþional,
s-a evitat denumirea de socialism naþional,
deoarece putea fi asociat cu naþional-socialismul
promovat de Adolf Hitler.
Credem cã evitarea unor asemenea asocieri
nu trebuie sã se realizeze prin sacrificarea
conþinutului regimului din statele în fruntea
cãrora s-au aflat partide comuniste, ci printr-o
cât mai clarã explicare ºi delimitare a termenilor.
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04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

LUNI  30 martie 2009

MIERCURI  1 aprilie 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 Virtuþi ºi vicii  Preluare TVRM Cultural
09:00 Românul, cetãþean european  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. XXI)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Lumea vãzutã de aproape.
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)

MARÞI  31 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 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:00 Comorile oraºului  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. XXII)
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 Nimic fãrã lege  Preluare TVRM Cultural
09:00 Gândeºti, deci exiºti  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 La hanul morãriþei  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. XXIII)
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 Calendar cultural  luna aprilie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
21:00 Emisiune culturalã
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 82)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)

TVRM Cultural
LUNI  30 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  31 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  2 aprilie 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  1 aprilie 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  2 aprilie 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:
 Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefon: 021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87  interioare 168 ºi 169

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

VINERI  3 aprilie 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 Echipele Gusti  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  4 aprilie 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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
18:30 Arta de a trãi. Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural-politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Reconstituirea
(1970). Povestea reconstituirii unui banal
incident, o bãtaie între doi tineri, întreprinsã
de Miliþie, se transformã într-o crimã. Este
primul film, ca operã de artã, care în ton
ironic, maliþios, cinic, ne introduce în infernul
românesc, moral ºi spiritual, în labirintul
bãºcãliei, variantã specific româneascã ºi
degradatã a spiritului balcanic. Pretextul
fiind reconstituirea în scopuri ipocrit educative
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  3 aprilie 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  4 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert

Opinia
naþionalã

a unui delict minor de cãtre procuraturã,
miliþie, cu sprijinul unei echipe de cineaºti,
Lucian Pintilie propune, în fond, o incursiune
în subconºtientul românesc colectiv, pe care
o realizeazã cu acelaºi simt al concretului,
al notaþiei minuþioase, al personajelor, al confruntãrilor afective, comportamentale, de
mentalitate. Construit ca un reportaj, ca un
film documentar, ca un film-anchetã, ca un
film-dosar de existenþã, ca un film-fapt de
cronicã, Reconstituirea, prin valoarea lui
esteticã, este o epopee, o frescã a infernului
moral ºi spiritual românesc. Un film cu o
densã suprapunere de straturi, cu multiple
sensuri si semnificaþii filosofice. În rolurile
principale: Vladimir Gãitan, George Mihãiþã,
George Constantin. Regia Lucian Pintilie
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Lumea pe dos (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ  5 aprilie 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
ºi Simona ªerban
22:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
22:30 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
Sfãtuitorul Fan Zeng (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 i.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)

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

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

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

DUMINICÃ  5 aprilie 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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...minuni sunt încã

Poate vã intereseazã !

Minuni au fost...

COLOSSEUMUL DIN ROMA

Dintre cele ºapte ,,vechi minuni ale lumii, ºase nu mai existã astãzi.
Ele au fost distruse de catastrofe naturale, de rãutatea oamenilor, dar au
dispãrut ºi datoritã acelui factor necruþãtor, numit TIMP. Acestea sunt:

MACHU PICCHU

PIRAMIDELE DIN EGIPT  Dintre ,,icoanele antichitãþii,
singurele care AU REZISTAT timp de 45 de secole.

Citadela incaºilor, ridicatã în Munþii Anzi din Peru. Ruinele oraºului
Machu Picchu, descoperite de arheologul Hiram Bingham, sunt unele
DE CURÂND, AU FOST DESEMNATE ALTE ºapte NOI MIRACOLE dintre cele mai frumoase ºi enigmatice locaþii strãvechi din lume. Oraºul
a fost construit în piatrã între flancurile a douã culmi din lanþul de est al
ARHITECTONICE (dintre multe astfel de miracole, câte sunt în lume).
munþilor Anzi, ºi care coboarã în pãdurile amazoniene. În vreme ce incaºii
Acestea sunt:
foloseau vârful muntelui (2761,50 m înãlþime), ridicând sute de structuri
MARELE ZID CHINEZESC
de piatrã, începând cu anii 1400, legendele ºi miturile indicau faptul cã
Machu Picchu (însemnând vechiul pisc în limba Quechua) ,era cel mai
adorat loc sacru din acele timpuri. Circa 610 metri deasupra, norul
înfãºoarã ruinele palatelor, bãilor, templelor, hambarelor ºi a în jur de
150 de case, toate într-o remarcabilã stare de conservare. Multe dintre
cãrãmizile care cântãresc circa de 50 de tone, sunt atât de precis sculptate
ºi unite cu atâta exactitate, încât îmbinãrile fãrã mortar nu permit nici
mãcar unei lame de cuþit sã intre printre ele. Fãrã îndoialã, Machu Picchu
repezintã un exemplu de arhitecturã ºi inginerie tehnicã.

Statuia lui ZEUS  Se aflã în oraºul Olimpia,
de pe coasta vesticã a Greciei, aflat la 150 km de Atena.

COLOSSEUMUL DIN ROMA

CHICHEN-ITZA

TEMPLUL LUI ARTEMIS  Situat în Efes (Grecia anticã),
lângã oraºul Selkuc de azi, din Turcia

EL CASTILLO  Cele 99 de trepte. Piramida a fost construitã
în aºa fel încât, în timpul echinocþiilor, soarele la apus arunca
o umbrã semãnând perfect cu cea a unui ºarpe, coborând
pe treptele dinspre nord ale construcþiei.

GRÃDINILE SUSPENDATE ALE SEMIRAMIDEI
Au fost localizate în Babilon, aºezate pe partea esticã a Eufratului,
la aproximativ 50 km sud de Bagdadul de azi din Irak
MARELE ZID CHINEZESC

COLOSUL DIN RODOS  Strãjuia intrarea în portul din insula
Rodos din Grecia. Rodos este o insulã aflatã în Asia Micã,
unde Marea Egee întâlneºte Marea Mediteranã.

Marele zid Chinezesc, una dintre cele mai mãreþe minuni ale lumii, se
întinde pe o distanþã de aproximativ 6400 km, din estul spre vestul Chinei.
Cu o istorie de peste 2000 de ani, unele porþiuni din zid sunt acum ruine, în
timp ce altele au dispãrut în totalitate. Zidul a fost construit într-o perioadã
foarte lungã. În epoca Statelor Combatante (între secolele VII ºi IV î.e.n),
pe pãmântul Chinei se gãseau numeroase principate care luptau unul
împotriva altuia. Pentru a apãra graniþele de invaziile triburilor migratoare
dinspre stepele nordice, statele Yan, Zhao ºi Qin au construit la graniþele
lor nordice ziduri de apãrare. În anul 221 î.e.n, primul împãrat al dinastiei
Qin a reunificat þara, a legat zidurile rãzleþe pe care le construiserã diferitele
principate, ºi a continuat sã construiascã Zidul, creând astfel aceastã minune
a lumii. Se spune cã ar fi singura construcþie de pe Pãmânt care se vede de
pe Lunã. Potrivit documentelor istorice, începând din secolul VII î.Hr. ºi
pânã la dinastia Ming (1368-1644 d.Hr.), peste 20 de state combatante ºi
dinastii feudale au participat la construirea zidului. Marele Zid chinezesc,
una dintre cele mai mari minuni ale lumii, a fost inclus de UNESCO pe
lista Patrimoniului Cultural Mondial în 1987.

Celebrul oraº al mayaºilor,situat pe actualul teritoriu al Mexicului.
Fosta cetate maya de la Chichen-Itza, Mexic, a fost construitã în anul
800 d.H. Principala structurã din Chichen Itza este Castillo, o piramidã
cu baza pãtratã ºi un templu în varf. Ea constituie centrul cetãþii ºi
reprezenta locul de lângã rai, unde sãlãºluiau zeii. Chichen-Itza este
supranumitã Tarâmul fãgãduinþei, fiind unul dintre cele mai importante
dovezi ale civilizaþiei Maya-Toltec. Situl este compus din mai multe
clãdiri: Piramida Kukulcan (El CastilloCastelul), Piaþa celor 1000 de
coloane, Templul Curþii Ovale, Tempul Jaguarului, Templul RãzboiulTemplul Chichen Itza propriu- zis, Observatorul, Osuarul, Platforma
Venus, Platforma Uliului ºi Jaguarului, Drumul cãtre Locul de Sacrificii,
Platforma Craniilor, Templul Bãrbatului Bãrbos.

TEMPLUL RÃZBOINICILOR

RUINELE ROZ
ALE ORAªULUI PETRA

IGLESIA

OBSERVATORUL ASTRONOMIC

Branding - Rebranding

Culoarea succesului

Culorile comunicã mai
sincer, mai mult ºi mai profund
decât cuvintele. Potenþeazã
recunoaºterea unui brand ºi
joacã un rol fundamental în
alegerile pe care le fac consumatorii. Provoacã sentimente, evocã idei; de aceea, tot
ce este culoare are o importanþã
deosebitã în designul unei
mãrci.
Dincolo de aspectele psihologice, în branding, în imaginea
unei companii transpusã în
materialele vizuale de promovare, fie cã este vorba de un
site web, de o carte de vizitã,
de un afiº sau de un spot
publicitar, creatorii imaginii,
mãrcii ar trebui sã se asigure ca
toate aceste materiale pot fi
citite uºor. Fiecare culoare
transmite un mesaj  cheie ºi
diferenþiazã o marcã de concurenþa sa. Aceasta înseamnã
cã, dacã un logotip utilizeazã
trei sau patru culori, el transmite
tot atâtea mesaje despre marca
respectivã ºi, chiar dacã acestea

sunt complementare, aglomerarea paletei cromatice face
dificilã interpretarea ºi memorarea de cãtre consumator. Tot
ce este culoare în reprezentarea
unei mãrci ar trebui sã se
combine armonios ºi sã emitã
un semnal unitar.
Graþie artiºtilor  pictori,
ilustratori sau graficieni,
precum ºi a studiilor întreprinse
de psihologii publicitari, codul
cromatic se bucurã acum de
interpretãri bine definite:
Negrul este greu, apãsãtor,
dar în contextul potrivit,
transmite sofisticare ºi mister.
Sugestia profesioniºtilor este
aceea de a utiliza negrul în
contrast cu albul sau cu o
culoare stridentã numitã neon.
Utilizarea negrului trebuie
cântãritã cu grijã  este de evitat
când ne adresãm copiilor, dar
reprezintã o bunã alegere
pentru imaginea unei expoziþii
fotografice sau a unei mãrci
tehnice, de exemplu.

Unul dintre cele mai cunoscute monumente din India, Taj Mahal (Palatul
lui Taj),este cel mai grandios monument de arhitecturã de pe teritoriul Indiei.
A fost construit de împãratul mogul Khurram, supranumit Shah Jahan,
pentru a adãposti trupul iubitei sale soþii, Mumtaz Mahal. Construcþia
spectaculosului monument funerar a început în 1642 ºi a fost nevoie ca
peste 20.000 de muncitori sã lucreze timp de 22 ani pentru a ridica edificiul
decorat cu: turcoaze din Tibet, agate din Yemen, safire din Ceylon, ametiste
din Persia, coral din Arabia, jad din China, malachit din Rusia perle din
Oceanul Indian. La rãsãrit întreg ansamblu pare roz, iar seara alb-gãlbui.
Schimbarea culorilor se spune cã este simbolul stãrii de spirit a femeilor.
Taj Mahal-ul este cel mai bine pãstrat monument-mormânt din lume.

STATUIA MÂNTUITORULUI

Reprezintã cea mai de preþ comoarã a Iordaniei, dupã ce timp de 2000
de ani a stat ascunsã de ochii Occidentului. Descoperit de exploratorul
elveþian Johann Ludwig Burckhardt în 1812, oraºul de culoarea trandafirului
se aflã la 162 de mile sud de capitala iordanianã Aman ºi este construit pe
o terasã din apropierea Vãii lui Moise. A fost capitala legendarã a regatului
nabatienilor, o populaþie arabã care, pânã la cucerirea lui de cãtre romani, a
stãpânit aceastã regiune. Oraºul,, pierdut Petra, cu fascinantele faþade
sculptate în piatrã, situat într-un canion adânc; accesul în oraº se face prin
splendidul defileu colorat în 11 nuanþe naturale. Cu cei peste 2.600 de ani
de istorie, siteul arheologic continuã sã fie admirat pentru arhitectura sa
masivã, structurile sãpate în rocã ºi pentru complexul ingenios de canale
de apã, care au supravieþuit trecerii timpului.

FARUL DIN
ALEXANDRIA
Se afla pe o micã
insulã, numitã
Pharos, în apropierea
oraºului egiptean
Alexandria

MAUSOLEUL TAJ MAHAL

Cele 1000 de coloane

Statuia lui Iisus Hristos, care se înalþã deasupra oraºului Rio de Janeiro,
reprezintã cea mai frumoasã atracþie a metropolei. Este situatã la 710 m
altitudine, pe Muntele Corcovado, ºi a fost inauguratã în 1931. Propunerea
pentru a construi o statuie imensã ca punct de reper pe munte, vizibilã
din întreg oraºul Rio, a fost fãcutã în 1921 de cãtre Arhidieceza de Rio de
Janeiro, ca un mod de a marca celebrarea Centenarului Independenþei
Braziliei planificatã pentru anul urmãtor.
MAUSOLEUL DIN HALICARNA
S-a aflat în Bodrumul de azi, în sud-vestul Turciei

Construcþie simbolicã pentru Imperiul Roman. Cunoscut original sub
numele de Amfiteatrul Flavian, dupã numele familiei împãratului Vespasian,
sub a cãrui domnie începuse construcþia, Colosseumul din Roma este
probabil cea mai impresionantã clãdire a Imperiului Roman, vizitatã anual
de sute de mii de turiºti. Împãratul Vespasian, fondatorul dinastiei Flavian,
a început construcþia Colosseumului în anul 72 d.c, iar dupã ºapte ani de
muncã intensã, construcþia nu atinsese mai mult de trei sferturi din înãlþimea
stabilitã a amfiteatrului. Însã, dupã doar un an, clãdirea era terminatã ºi
inauguratã de cãtre Titus, fiul ºi urmaºul la tron al lui Vespasian. Festivitãþile
de inaugurare au durat o sutã de zile. Pentru început, Colosseumul a servit
pentru luptele între fiare, apoi a venit rândul oamenilor sã lupte cu animalele,
urmaþi de gladiatorii care se înfruntau între ei pe viaþã ºi pe moarte. Uriaºul
anfiteatru a fost construit în locul unui lac artificial, parte dintr-un parc
construit de Nero în centrul Romei, care includea, de asemenea, ºi Domus
Aurea, cât ºi statuia Colossus. În prezent, monumentul este unul dintre
cele mai vechi repere istorice ºi reprezintã o carte deschisã pentru orice
turist. Acea giganticã statuie a lui Nero, inspiratã probabil de Colosul din
Rodos, a dat numele actual al monumentului.

Culoare pretenþioasã, violetul
solicitã deseori un contrast
estompant cu o altã culoare,
pentru ca mesajul verbal sã
poatã fi citit.
Albastrul  o culoare ce
evocã serenitatea, armonia ºi

Griul

cea
mai
conservatoare ºi neutrã culoare.
Evocã siguranþã, încredere, dar
ºi tristeþe monotonã. Este o
culoare complet lipsitã de viaþã.
Funcþioneazã însã de minune în
combinaþie cu purpuriul sau cu
diverse tonuri de albastru.
Violetul este, prin tradiþie,
simbolul misterului, al regalitãþii ºi spiritualitãþii. În
publicitate, apare deseori în
comunicarea originalã, neconvenþionalã, extrem de creativã.

Tonurile de albastru se
combinã atractiv cu alte culori
pastelate (de exemplu, nuanþele
de verde). În combinaþie cu
portocaliul, albastrul dã un
efect vibrant, tulburãtor.

Verdele  o culoare ce
declanºeazã sentimente puternice. Generoasã, spiritualã,
sugereazã fertilitatea, renaºterea.
Este alegerea firmelor cu profil
financiar, ce vor sã inducã ideea
creºterii profitului. Verdele
este alegerea organizaþiilor
ecologice, un simbol al vieþii,
al învierii. Dar nu trebuie sã
uitãm cã verdele este asociat
conferã încredere. Dar ºi cultural cu sentimente negative
neimplicare, fiind o culoare precum invidia, cã multe
rece. În paleta cromaticã a animale sau insecte capãtã
designerilor web existã
216 culori, o abundenþã din care
pot alege nuanþa cea mai
potrivitã.
Albastrul este culoarea
pentru care opteazã, în general,
companiile de asigurãri  din
motive lesne de înþeles.
Albastrul este culoarea pe care
trebuie sã o evite cu orice preþ
producãtorii de mâncare, pentru
cã, se ºtie, albastrul suprimã
apetitul.

MAUSOLEUL TAJ MAHAL

Documentare realizatã de prof. Camelia MACSUT,
G. ª. Traian Demetrescu  Craiova
culori verzi în momente critice.
De aceea, verdele este cotat
drept o culoare periculoasã.
Folositã doar ca accent cromatic, are un efect vizual
benefic. Este de evitat combinaþia
cu roºul aprins, ambele culori
devenind atât de vibrante, de
perturbatoare, încât mesajul
comunicãrii poate fi deranjant.
Ca sã nu mai vorbim de daltoniºti
care nu pot face diferenþa.
Maro  o culoare conservatoare, ce transmite stabilitate,
simplitate ºi confort. Fiind o
culoare monotonã, excesul
devine plicticos. Este recomandatã în tratãrile fotografice
gen sepia sau în combinaþie cu
accente cromatice de portocaliu,
verde, albastru sau roºu.
Asociatã cu sentimente de
confort ºi familiaritate, este o
culoare potrivitã pentru comunicarea unor produse sau mãrci
destinate activitãþilor casnice.
Portocaliul  o culoare
caldã, vibrantã, expansivã.
Potrivitã pentru cei care doresc
sã iasã în evidenþã, sã atragã
atenþia. Atunci când este
folositã predominant, riscã sã

irite. De aceea, se recomandã
tuºe izolate de oranj, în
scopul accentuãrii selective.
Cea mai fierbinte dintre
culori  roºul  reprezintã toate
lucrurile intense ºi pasionale.
Cãldurã, vitezã, determinarea,
competiþia, riscul, agresiunea
sunt imagini ºi sentimente
evocate de culoarea roºie.
Existã roºul  Coca-Cola. Este
roºul Ferrari. Abuzul poate fi
iritant ºi extrem de tulburãtor.
Utilizarea excesivã de roºu
trebuie sã fie doar o opþiune
deliberatã cu scopul expres al
inflamãrii publicului. Este o
excelentã culoare de accent, în
special în combinaþie cu tonuri
neutre, dar contrasteazã violent
cu verdele, albastrul, violetul.

Poate fi temperat cu alte culori care o degajã. De aceea, el
calde, precum portocaliul, trebuie îndulcit, fãcut atractiv
prin juxtapunerea fie a unor
tonurile de maro sau galben.
culori de pãmânt  maro ºi
Galbenul solar este verde , fie a unor culori în
asimilat optimismului, bucuriei tonuri de roz sau bleu. Fiind o
plenare. Poate fi totuºi o culoare neutrã, este des utilizatã
culoare neliniºtitoare, ce ca fundal al materialelor de
instigã imaginaþia febrilã
comunicare.
De aceea, utilizarea acestei chei
Prin tradiþie culturalã
cromatice trebuie deliberatã cu
creºtinã,
albul este simbolul
atenþie. Galbenul este un fundal
puritãþii ºi curãþeniei, al tinereþii
ºi inocenþei. Considerat nonculoare, este utilizat pe scarã
largã drept fundal, pentru cã
asigurã vizibilitate excelentã
unui mesaj suprapus.
ce evidenþiazã mesajul scris
Prin culori, construim o
într-o culoare contrastantã.
lume aparte. În branding,
simplitatea sau abundenþa
Bejul este o culoare neutrã
cromaticã trebuie sã însemne
 ce denotã spirit practic,
întotdeauna ceva mai mult decât
ancorare în realitate, conaºa a vrut artistul. Iar alegerea
servatorism. Folosit singur, culorii unei mãrci trebuie sã fie
una strategicã, cu premise bune
în stimularea succesului mãrcii.
Un succes valoric, nu neapãrat
de casã (încasãri).

Dana PÃTRÃNOIU,

poate deveni obositor prin
banalitatea ºi monotonia pe

studentã, anul III ID,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

