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O PREOCUPARE CONSTANTÃ SPRE EXCELENÞÃ (I)
din Occident, spre a întãri dimensiunea

Prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA,
internaþionalã a Universitãþii Spiru Haret.
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
2. Schimbãri în Planul general al Cercetãrii
directorul Departamentului
ºtiinþifice, la nivel de Universitate (s-au ales
de Management al Cercetãrii ªtiinþifice câteva teme generale care sã reuneascã idei ºi
Aflat în faþa unor provocãri impuse de
societatea cunoaºterii, de globalizare, precum ºi
de actuala crizã economicã ºi financiarã mondialã,
Departamentul de Management al Cercetãrii
ªtiinþifice din Universitatea Spiru Haret a tins
constant spre un management performant, de
calitate, prin adaptãri ºi schimbãri continui, în
special în anul 2008 ºi începutul lui 2009.
O amprentã nouã asupra calitãþii s-a produs
în urma concluziilor desprinse cu ocazia analizei
în Senat a cercetãrii ºtiinþifice pe semestrul I
2008 ºi a observaþiilor reþinute în urma primei
vizite a Comisiei de Evaluare a EUA.
Schimbãrile ºi modificãrile principale,
introduse sau propuse de DMCS, sunt urmãtoarele:
1. Îmbunãtãþirea conceptualã a Strategiei în
cercetarea ºtiinþificã a Universitãþii Spiru Haret,
impulsionatã de cele spuse mai sus, dar ºi de criza
financiar-economicã. S-a conturat mai precis
scopul ºi misiunea cercetãrii pe termen mediu ºi
lung, dar ºi în timpul crizei ºi dupã, precum ºi în
context naþional, sau al UE ºi mereu în perspectiva
viitorului. Au fost întrevãzute unele verigi care
conduc la cercetãri de excelenþã ºi la o dezvoltare
durabilã a þãrii. Au fost, totodatã, reþinute unele
probleme cheie care se impun a fi abordate, pe
sisteme ºi subsisteme de cercetare, dar ºi sub
aspectul managementului.
În strategie s-a accentuat mai precis misiunea
cercetãrii ºtiinþifice, rolul managementului ºi
al calitãþii în cercetare, transparenþa activitãþii
de cercetare, cercetarea la ciclul II, Bologna,
alinierea la standardele ºi practica Universitãþilor

forþe de cercetare din aproape toate facultãþile),
dar ºi la nivel de facultãþi. În urma solicitãrilor
de actualizare a planurilor de cercetare, au fost
scrise ºi articole cu astfel de subiecte în Opinia
naþionalã, în special la ºtiinþele economice (vezi
suita de articole despre Criza Mondialã de A.
A. Bondrea º.a., Globalizarea de ªt. Costea, sau
Cultura calitãþii de Olaru Silvia etc. Au fost
reþinute sau formulate teme ca: Tipuri de
management economico-financiar în timpul crizei
ºi post-crizã; Contradicþia dintre multiculturalismul
ºi multilingvismul specifice prezentului, faþã de
o singurã culturã, limbã etc. mondiale; Tipuri
de strategii pe diferite probleme naþionale,
regionale ºi locale privind integrarea europeanã
în timpul crizei; Diferenþe în cadrul teoriilor
globalizãrii privind integrarea diferitelor categorii
de state; Oportunitãþi ºi verigi de bazã ale
dezvoltãrii României în perioada crizei;
Metodologii privind cercetarea ºtiinþificã a
masteranzilor I.D; Procentul cercetãrii ºtiinþifice
într-o universitate de tip Bologna; Anticipãri ale
unor schimbãri economico-sociale sau legislative
necesare în viziunea viitorului etc.
3. Au fost multiplicate ºi intensificate formele
de comunicare între DMCS ºi facultãþi sau centre
de cercetare, dar ºi cu CNCSIS-ul, un accent
deosebit punându-se pe e-mail. Deja multe facultãþi
sau centre au intrat într-un flux foarte activ al
comunicãrilor ºi consultaþiilor cu DMCS. S-a pus
accent pe dimensiunea managementului pe
orizontalã, dar dominant pe verticalã (tip japonez),
care implicã întreg personalul în promovarea
calitãþii ºi nu numai factorii de rãspundere.

Pastorala de Sfintele Paºti 2009 -

HRISTOS CEL ÎNVIAT, BOGÃÞIA VIEÞII NOASTRE
a PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
+DAN I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREªTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ªI
DOBROGEI, LOCÞIITOR AL TRONULUI
CEZAREEI CAPADOCIEI ªI PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREA CUCERNICULUI CLER,
PREA CUVIOSULUI CIN MONAHAL
ªI PREA IUBIÞILOR CREDINCIOªI
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREªTILOR
HAR, PACE ªI MILOSTIVIRE DE LA
IISUS HRISTOS-DOMNUL NOSTRU, IAR
DE LA NOI PÃRINTEªTI BINECUVÂNTÃRI
Voi cunoaºteþi harul Domnului nostru Iisus
Hristos, cã El, bogat fiind, pentru noi a sãrãcit,
ca voi cu sãrãcia Lui sã vã îmbogãþiþi(II
Corinteni 8, 9)
Hristos a înviat!
Prea cucernici ºi Prea cuvioºi Pãrinþi,
Iubiþi credincioºi ºi credincioase,
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
prãznuitã în Sfânta ºi Marea Sãrbãtoare a
Sfintelor Paºti ne aratã bogãþia iubirii milostive
a lui Dumnezeu ºi a slavei cereºti dãruite nouã,
oamenilor, în Iisus Hristos, ca noi sã fim pãrtaºi
ai vieþii ºi bucuriei veºnice a Preasfintei Treimi.
Bogãþia iubirii ºi slavei dumnezeieºti
împãrtãºitã oamenilor în Hristos Cel Rãstignit
ºi Înviat se aratã mai ales în darul sfinþirii ºi al
înfierii dumnezeieºti a omului prin har, precum
ºi în darul învierii trupului omenesc din moarte
ºi stricãciune, pentru a participa la viaþa, slava
ºi fericirea veºnicã din Împãrãþia cerurilor, dupã
ce am primit rãscumpãrarea ºi iertarea pãcatelor,
prin jertfa Crucii.
În aceastã privinþã, Sfântul Apostol Pavel,
în Epistola cãtre Efeseni, ne învaþã zicând:

4. S-au conturat piloni sau verigi care sã
determine formarea unei culturi a calitãþii,
devenitã un fel de constrângere obligatorie ºi
în cercetarea ºtiinþificã, prin controlul mai intens
al ºefilor de catedre ºi al directorilor de centre de
cercetare, ºi prin adaptarea fiecãrui cadru la o
muncã de cercetare continuã ºi nu în hopuri.
5.Între deficienþele constatate de DMCS,
remediate sau în curs de remediere prin cele
indicate mai sus, a fost ºi rolul exemplului
personal, pe care îl joacã factorii de
rãspundere din facultate în cercetarea
ºtiinþificã. În acest sens, s-a putut desprinde o
regulã: acolo unde aceºti factori practicã un
management de calitate al cercetãrii ºi, totodatã,
sunt exemple recunoscute în activitatea de
cercetare, acolo ºi restul personalului didactic
efectueazã cercetãri de valoare; ºi invers, unde
decanul ºi restul conducerii nu realizeazã
activitate de cercetare recunoscutã, exemplul
negativ se reflectã în aproape toatã facultatea.
(Continuare în pag. 4)

FERICIREA UMANÃ
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA

Fericirea  scopul suprem
al vieþii omului ?
Desigur, toþi sau aproape toþi oamenii doresc
sã fie fericiþi. Ei urmãresc sã obþinã sentimentul
plenitudnii vieþii lor, iar nu pe acela al vidului
existenþial. Rezultã oare de aici cã fericirea este
scopul fundamental al omului ºi, deci, însuºi
sensul existenþei sale?
Dacã, aºa cum am considerat anterior,
fericirea este ecoul subiectiv benefic, care survine
în urma realizãrii umane sau care însoþeºte drumul
spre împlinire, atunci problema care se pune este
aceea de a ºti care sunt scopurile umane prioritare.
Care din cele douã þinte urmãrite de om constituie
scopul sãu ultim : plãcerea sau împlinirea ?
Dacã am considera plãcerea ca scop ultim
ºi, deci, ca sens al existenþei umane, atunci vom
conchide cã împlinirea reprezintã un scop relativ,

Citãrile în reviste academice
reprezintã adesea cel mai bun
indicator al impactului pe care îl au
asupra comunitãþii ºtiinþifice
cercetãrile pe care le desfãºurãm.
Totuºi, existã situaþii în care se
realizeazã o distorsionare a acestui
indicator, din urmãtoarele motive,
detaliate astfel: autocitãri (ce
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Conferinþele Facultãþii de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
excepþie. Acesta a fost crezul instituþii româneºti, lucrãri pseudo
dintotdeauna al domnului profesor, ºtiinþifice, în care adevãrul este
care a insistat de fiecare datã pe falsificat.
instruire, ca fundament al unei
Ca o introducere în subiectul
principal al conferinþei, prof.univ.dr.
Vladimir Iliescu activeazã ca profesor
Vladimir Iliescu a þinut sã precizeze
în cadrul Institutului de Istorie din cadrul
cã: Un dascãl trebuie sã dea, mai
Facultãþii de Filozofie, Universitatea
întâi, sfaturi bune pentru auditorii
Tehnicã Rhineland-Westfalia din Aachen
sãi. Primul meu sfat, ºi se aplicã în
(RWTH Aachen  Rheinisch-Westfälische
general la ºtiinþele umaniste, este sã
Technische Hochschule), având ca
învãþaþi limbi strãine. Pentru orice
domenii de cercetare istoria est-europeanã
specialitate umanistã este nevoie de
din antichitate ºi pânã în zilele noastre,
limbi strãine, ca sã te poþi informa,
istoria veche universalã, respectiv istoria
ca sã poþi sã îi auzi pe ceilalþi la un
veche a românilor. De asemenea, domnia
congres º.a.m.d., iar asta vã dã un
sa este reprezentantul în Germania al
plus, cu aceleaºi cunoºtinþe teoretice,
Institutului Naþional pentru Studiul
despre meseria dumneavoastrã. [ ]
Totalitarismului (sub egida Academiei Române), dar ºi expertªi al doilea sfat: lãrgirea cunoºtinþelor
consultant pe problemele Europei de est ºi sud-est pentru Fundaþia
în cadrul marii discipline, nu numai
Hanns Seidel din Munchen, organizaþie care susþine educaþia politicã
sectorul în care predaþi sau cercetaþi
ºi civicã în serviciul democraþiei, pãcii ºi dezvoltãrii.
sau expuneþi, sã nu rãmâneþi numai
Referindu-se la activitatea cercetãri serioase.( ) L-am la stricta specialitate. Încercaþi sã
profesorului Vladimir Iliescu, provocat cu tema pe care o audiaþi profesorii buni, mai mari,
conf.univ.dr. Rodica Ursu a spus: propunem astãzi în dezbatere, mai mici, cum vreþi sã îi numiþi.
aproape cuprinde necuprinsul, dat Izvoarele scrise ºi arheologice
ªi astfel, pornind cu aceste
fiind faptul cã are o pregãtire privind etnogenera românilor ºi, în sfaturi bune, distinsul invitat a
extraordinarã, absolvent de istorie, special, a problemei pãrãsirii continuat cu descrierea izvoarelor
de filologie clasicã, de drept, ºi a Daciei, dat fiind faptul cã spre scrise ºi arheologice, cu accent pe
Institutului de Studii Balcanice. regretul nostru, al tuturor, dar ºi din cele scrise, privind istoria României.
Deci, o pregãtire temeinicã, care ignoranþa noastrã, a istoricilor, apar,
este baza unei cariere ºtiinþifice de în România, pânã ºi sub egida unor
Gabriela SÂRBU

întrucât devine mijloc pentru dobândirea
plãcerii.
În plus, dat fiind faptul cã plãcerea se obþine
mai uºor prin satisfacþiile corporale de tot felul
ºi, respectiv, printr-o diversitate de bunuri
materiale, cei mai mulþi oameni vor înclina sã
acumuleze cât mai multã bogãþie materialã ºi sã
neglijeze împlinirea spiritualã. Ei vor pune
accent nu pe a fi, adicã pe împlinirea fiinþei lor
generice, integrale, ºi, mai ales, a celei mai
elevate laturi a ei, dimensiunea spiritualã, ci pe
a avea, adicã pe saturarea cerinþelor sensibile
printr-un surplus de bunuri de consum, prin
goana dupã avere. De altfel, domnia lui a avea
s-a ºi încetãþenit în lumea contemporanã, fiind
chiar un criteriu de personalizare în societatea
democraticã din zilele noastre.
În mãsura în care împãtimiþii plãcerilor
uºoare trec de la senzaþii de tot felul la idei ºi
sentimente dezinteresate, ei se dedicã mai ales
divertismentului, distracþiei, manelelor, showurilor de televiziune etc.

Or, marii gânditori, deºi n-au ignorat faptul cã
fericirea constituie scopul tuturor acþiunilor umane,
n-au identificat totuºi fericirea cu sensul vieþii.
În antichitate, Aristotel a considerat fericirea
ca scop ultim, dar a echivalat-o cu activitatea
demnã de dorit în sine, adicã demnã de a fi
urmãritã ca scop în sine, ºi anume activitatea
spiritualã. În acest sens, în lucrarea sa Etica
nicomahicã, a ierarhizat bunurile în felul urmãtor :
,,Aºadar, împãrþind bunurile în trei categorii, ºi
anume cele exterioare, cele ale sufletului ºi cele
ale corpului, pe cele ale sufletului le considerãm
bunurile cele mai importante, ºi asta în sensul cel
mai înalt, iar printre bunurile sufletului situãm
actele ºi activitãþile spirituale. Iar activitãþile
spirituale erau cele cognitiv-morale. În aceeaºi
lucrare, conchidea: ,,Expunerea noastrã concordã
deci ºi cu afirmaþia cã fericirea constã în virtute
în general sau într-o anumitã virtute; cãci fericirii
îi este proprie activitatea sufletului conformã cu
virtutea.
(Continuare în pag. 4)

Evaluarea cercetãrii ºtiinþifice (II)
Lector univ. dr.
George LÃZÃROIU

publicându-ºi deja contribuþiile
ºtiinþifice în Analele Universiãþii
Spiru Haret, Seria Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã.

(Continuare în pag. 8)

Vã dorim Sãrbãtori Pascale fericite!
Liniºte, pace, luminã ºi multã iubire în suflet!
Mulþi prieteni adevãraþi în preajmã!
Hristos a Înviat!

Centrul de istorie a civilizaþiei româneºti în context european Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã - a organizat conferinþa
Izvoarele scrise ºi arheologice privind etnogeneza românilor,
susþinutã de prof. univ. dr.Vladimir Iliescu

Un amfiteatru plin ºi o atenþie
deosebitã au fost auspiciile sub care
au debutat conferinþele Centrului de
istorie a civilizaþiei româneºti în
context european, înfiinþat de
Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã a Universitãþii Spiru Haret.
Invitaþi, masteranzi, studenþi ºi
cadrele didactice ale facultãþii au
participat la conferinþa ºtiinþificã
Izvoare scrise ºi mãrturii arheologice
privind etnogeneza românilor,
susþinutã de prof. univ. dr. Vladimir
Iliescu.
În deschiderea conferinþei,
decanul facultãþii, prof. univ. dr.
Alesandru Duþu, ºi conf. univ. dr.
Rodica Ursu au subliniat ideea
conform cãreia ca orice universitate
de prestigiu, sprijinim aceastã
mobilitate a profesorilor, care sã
poatã conferenþia în diverse
universitãþi ºi, în felul acesta, sã fim
mai aproape de preocupãrile
cercetãtorilor ºi a profesorilor din
Occident ºi, totodatã, sã ne facem
cunoscute preocupãrile noastre în
Europa, ceea ce este un bun prilej
de a lega parteneriate pe teme de
cercetare, la care sunt invitaþi sã
participe, ºi participã, masteranzii
facultãþii, o parte dintre dânºii

Binecuvântat fie Dumnezeu ºi Tatãl
Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru
Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu
toatã binecuvântarea duhovniceascã; precum
întru El ne-a ºi ales înainte de întemeierea lumii,
ca sã fim sfinþi ºi fãrã de prihanã înaintea Lui,
mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre
înfierea întru El, prin Iisus Hristos, din bunã
socotinþã a voii Sale, spre lauda slavei harului
Sãu, cu care ne-a dãruit pe noi, prin Fiul Sãu
Cel iubit; întru El avem rãscumpãrarea prin
sângele Lui ºi iertarea pãcatelor, dupã bogãþia
harului Sãu (Efeseni 1, 3-7).
Apoi, Sfântul Apostol Pavel se roagã pentru
cei pe care-i pãstoreºte zicând: cã Dumnezeul

Domnului nostru Iisus Hristos, Tatãl slavei ( )
sã vã lumineze ochii inimii, ca sã pricepeþi care
este nãdejdea la care v-a chemat, care este
bogãþia slavei moºtenirii Lui, în cei sfinþi
(Efeseni 1, 17-18).
Mergând mai adânc în tâlcuirea bogãþiei
iubirii lui Dumnezeu arãtatã oamenilor în Iisus
Hristos, Apostolul Neamurilor spune lãmurit cã
aceasta s-a fãcut cunoscutã prin Învierea lui
Hristos ºi Înãlþarea Sa la cer: Pe aceasta
Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din
morþi ºi aºezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri
( ) ºi toate le-a supus sub picioarele Lui ºi,
mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,
care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineºte
toate întru toþi (Efeseni 1, 20 ºi 22-23).
Vedem, aºadar, cã Hristos Cel înviat este
capul Bisericii cãreia El îi împãrtãºeºte
plinãtatea vieþii Sale divino-umane, pentru cã
în Biserica sa cunoaºtem bogãþia slavei înfierii
ºi învierii noastre în Hristos prin Duhul Sfânt.
Bogãþia iubirii covârºitoare a lui Dumnezeu
Tatãl pentru oameni, arãtatã în Hristos, lucreazã
în omul credincios mai întâi taina învierii lui din
moartea pãcatului ºi apoi învierea din moartea
ºi stricãciunea (coruptibilitatea) trupului:
Dumnezeu, bogat fiind în milã, pentru multa
Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi cei ce eram
morþi prin greºelile noastre, ne-a fãcut vii
împreunã cu Hristos - prin har suntem mântuiþi!
- ºi împreunã cu El ne-a aºezat în ceruri, în
Hristos Iisus, ca sã arate în veacurile viitoare
covârºitoarea bogãþie a harului Sãu, prin
bunãtatea ce a avut cãtre noi întru Hristos Iisus
( ), pentru cã a Lui fãpturã suntem, zidiþi în
Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu
le-a gãtit mai înainte, ca sã umblãm întru ele
(Efeseni 2, 4-7 ºi 10).

vizeazã interesul autorului de a
beneficia de o cât mai bunã
vizibilitate), citãri reciproce (autori
care se citeazã între ei având ca
interes sprijinul unuia faþã de
celãlalt) ºi citãri ale unor deficienþe
conþinute de articolul vizat
(autori care, intenþionat sau nu,
interpreteazã eronat o idee,
beneficiind astfel de citãri din
partea specialiºtilor revoltaþi). Toate
acestea contribuie întrucâtva la o
imagine falsã asupra relevanþei

investigaþiilor ºtiinþifice. Este
binecunoscut cazul lui Mohamed El
Naschie, redactor-ºef la Chaos,
Solitons and Fractals (CSF), editatã
de Elsevier (ce face parte din the
Big Three, alãturi de WileyBlackwell ºi Springer), ºi care este
numãrul unu între revistele din aria
matematicii ce se ocupã de
dinamicã nonlinearã ºi fizicã
teoreticã, cu un factor de impact
(IF) de 3,5 în 2009, conform lui
H.G. Boehm (Elsevier). El Naschie

a publicat 322 de articole în aceastã
revistã (5 articole în volumul 38,
numãrul 5, din decembrie 2008),
multe de o calitate ºtiinþificã
îndoielnicã. Contactat de Nature,
Peter Woit, fizician ºi matematician
la Columbia University (New
York), susþine cã aceste articole par
a avea o evaluare externã ce se
apropie de zero.
(Continuare în pag. 4)

REFLECÞII LA DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A BUCUREªTIULUI (IX)

Un copac creºte în zeci, sute de ani;
o casã o poþi face într-un an
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
Am prezentat pânã acum temele
majore ale oraºului pe care ar trebui
sã le aibã în vederile lor urbaniºtii:
relieful, strãzile ºi pieþele publice,
fronturile faþadelor, salvarea ºi
punerea în valoare a clãdirilor de
patrimoniu.
O altã temã majorã a oraºului o
constituie parcurile ºi, în general,
toate suprafeþele verzi.
Într-o convorbire, pe care o
aveam în urmã cu treizeci de ani,
arhitectul Paul Emil Miclescu îmi
spunea:
Oraºele ºi târgurile noastre au
avut în decursul timpului un
caracter aparte, tocmai datoritã
întinselor plantaþii, zone verzi de pe
cuprinsul lor. Conacele, hanurile,

casele erau înecate într-o mare de
verdeaþã; toþi cãlãtorii strãini prin
Þãrile Române descriu asemenea
imagini. Caracterul dominant al
localitãþilor noastre era dat de aceste
plantaþii masive. Socotesc cã e un
caracter pe care mai mult ca oricare
alþii trebuie sã-l pãstrãm. Sã pãstrãm
deci plantaþiile ce le mai avem în
oraºe, la care jinduiesc mulþi dintre
acei care trãiesc în metropolele
industriale de astãzi.
Pânã la începutul secolului al
XIX-lea caracterul dominant al
Bucureºtiului era, fãrã îndoialã, dat
de plantaþiile masive de pe
cuprinsul sãu.
Înconjurat de celebrii codri de
stejar ai Vlãsiei, aproape de

nepãtruns vreme de secole, oraºul
înecat într-o mare de verdeaþã
suporta mult mai bine arºiþa zilelor
de varã sau rafalele vânturilor reci
ºi temperaturile scãzute din zilele
de iarnã.
Treptat, codrii falnici ai Vlãsiei
au dispãrut, iar lemnul lor a luat
calea Stambului, unde cam toate
casele din lemn, care aveau treipatru niveluri, erau fãcute din acest
lemn, aºa cum susþinea arhitectul
filosof Constantin Joja.
Plantaþiile masive din oraº au
dispãrut ºi astãzi au mai rãmas în
Bucureºti doar vreo 40 parcuri
publice!
Cel mai vechi parc este Parcul
sau Grãdina Ciºmigiu, amplasat pe
un teren cu izvoare subterane care
nu secau niciodatã.
Denumirea îi provine de la
turcescul ceºme, care ar însemna

izvor amenajat pentru a bea apã, sau
fântânã (construitã artificial).
Ciºmegiu (la plural ciºmegii) era
slujbaºul însãrcinat în trecut cu
supravegherea reþelei de ciºmele
din Bucureºti.
Primul arhitect peisagist al
Grãdinii Ciºmigiu a fost vienezul
Carl Friedrich Wilhelm Meyer, în
anul 1843. Dupã opt ani, s-au adus
în zonã mii de care cu pãmânt ºi
s-au realizat plantaþii cu plante
aduse de la Viena. Inaugurarea
propriu-zisã a Grãdinii Ciºmigiu a
avut loc la 22 martie 1860.
Între anii 1878-1884, o parte a
Ciºmigiului a fost afectatã pentru
deschiderea Bulevardului Regina
Elisabeta. Astãzi, suprafaþa Grãdinii
Ciºmigiu este de aproximativ
14 hectare.
(Continuare în pag. 5)
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Student: Care sunt
principalele aspecte legate de
schimbãrile sociale produse de
tehnicile de informare ºi
comunicare?
Profesor: Aºa cum aratã
Pierre Chambat în Spaþiu
public, spaþiu privat: rolul
medierii tehnice, rolul
tehnicilor de informare ºi
comunicare a crescut tot mai
mult în ultimul secol, în prezent
el ajungând sã redefineascã
barierele, în mod tradiþional
stabilite între spaþiul public ºi
spaþiul privat. În acest sens,
autorul identificã patru aspecte
principale, legate de schimbãrile produse de tehnicile de
informare ºi comunicare:
 o tehnicizare a relaþiilor
prin medierea tehnicã a
comunicãrii dintre indivizi;
comercializarea
comunicãrii;
 fragmentarea publicurilor;
 mondializarea fluxurilor
de informaþii.
Student: Ce înseamnã
tehnicizarea relaþiilor?
Profesor: Odatã cu apariþia
a tot mai multe mijloace tehnice
de comunicare, fie ea de masã
(sateliþi de comunicaþii, Internet)
sau interpersonalã (telefonul
mobil, programele de poºtã
electronicã sau conversaþie), se
pune problema dacã acestea
accentueazã tendinþa de individualizare sau, dimpotrivã, pe
cea de socializare. O problemã
de larg interes în câmpul
cercetãrilor psiho-sociale este
legatã de dublul statut al acestor
tehnici: accentueazã ele
tendinþele de fragmentare ºi
chiar anomizare a societãþii
post moderne sau, dimpotrivã,
sunt în vehicul important în
dezvoltarea abilitãþilor de
comunicare ºi în realizarea
coeziunii sociale? Fiind un
subiect intens dezbãtut, nu se
poate, fireºte, încã oferi un
rãspuns definitiv la aceastã
problemã. Existã autori care
susþin cã tehnicile de informare
ºi comunicare moderne vor
conduce cãtre dezvoltarea unei
culturi participative ºi a unor
cetãþeni mai responsabili, mai
informaþi ºi mai conectaþi la
problemele de interes public. Pe
de altã parte, existã o serie
întreagã de studii care demonstreazã cã nu existã o reþetã
neapãrat raþionalã de utilizare a
tehnicilor de informare ºi
comunicare, astfel cã unii
oameni ajung sã prefere conversaþia online interacþiunii sociale
directe, petrecându-ºi mult timp
cu programe de divertisment ºi
ignorând aproape în totalitate
chestiunile din agenda publicã
naþionalã sau internaþionalã.
Student: Comercializarea
comunicãrii marcheazã faptul
cã informaþia este o marfã?
Profesor: Încã de la începuturile mediatizãrii tehnice a
comunicãrii a apãrut problema
dublei naturi a informaþiei,
transmise prin diferite instrumente, fie cã era vorba de
telegraful electric în secolul
XIX, fie cã este vorba de
telefonul mobil în secolul XXI.
Astfel, informaþia prezintã
calitatea de a fi un serviciu
public, dar ºi o marfã. În acest
sens, informaþia mediatã a
trebuit sã se supunã unei duble
reglementãri: ea trebuia sã
rãspundã cerinþelor publicului
de a fi informat cu privire la
problemele de interes public,
dar ºi cerinþelor concurenþiale
a informaþiei. În acest fel,
informaþia mediatã a fost mereu
supusã unor imperative
antagonice: tratarea chestiunilor serioase (probleme legate
de economie, politicã, societate)
ºi goana dupã senzaþional,
aducãtoare de profituri semnificative. Ceea ce Pierre Chambat
sesizeazã este faptul, lesne de
observat pentru oricare dintre noi,
cã în perioada actualã avem de-a
face cu o tendinþã din ce în ce mai
pregnantã spre comercializarea

controversatului post de
televiziune OTV), de altã parte,
ca urmare a concurenþei tot mai
acerbe între companiile private,
care le împinge dincolo de limitele etice sau chiar legale (avem
în vedere cazul companiilor care
dezvãluie informaþii cu caracter
personal legate de profesie sau
situaþie financiarã unor firme
private aflate în cãutarea unor
potenþiali cumpãrãtori).
Student: Fragmentarea
publicurilor reprezintã o
consecinþã a specializãrii
mass-media?
Profesor: Odatã cu apariþia
televiziunilor specializate, nu se
mai poate vorbi de public, ci de
publicuri ale mass-media. De
asemenea, relativ recent, s-a
dezvoltat ºi conceptul de self
media. Pornind de la fragmentarea ºi individualizarea cererii
de informaþii, televiziunile
digitale au diversificat oferta de
programe, oferind totodatã
posibilitatea de a se implica ºi
mai activ în selecþia informaþiei.
Student: Mondializarea
fluxurilor informaþionale
marcheazã un schimb de
informaþii între þãri?
Profesor: Odatã cu apariþia
marilor corporaþii media
internaþionale ºi a televiziunilor
transfrontaliere, avem de-a face
cu o circulaþie la nivel mondial
a informaþiei media. Existã
numeroase dispute legate de
reglementarea echitabilã a
modului în care informaþia
circulã. În prezent, se constatã
faptul cã mondializarea
fluxurilor informaþionale pune
o serioasã presiune asupra
identitãþii naþionale. De
asemenea, aºa cum s-a subliniat
ºi cu alte prilejuri (a se vedea
discuþia despre raportul Sean
McBride), la modul ideal,
trebuie sã existe un schimb al
informaþiilor între diversele þãri
ºi nu o rãspândire aproape
unidirecþionalã venitã dinspre
þãrile dezvoltate economic
înspre þãrile mai puþin
dezvoltate.
Student: Cum putem defini
sursa de informare?
Profesor: Sursa de
informare este o structurã
instituþionalã sau un serviciu
(public/privat) care are ca obiect
difuzarea/comercializarea
informaþiei cu caracter general
sau dintr-un anumit domeniu.
Student: Care sunt
principalele surse de informare?
Profesor: Principalele
surse de informare sunt:
1. Serviciul de documentare. Cele mai importante
instituþii din domeniul massmedia dispun de servicii proprii
de documentare, în care
lucreazã documentariºtijurnaliºti competenþi, care
stãpânesc informaþia ºi o
furnizeazã colegilor. Deºi
invizibili pentru public, deºi
munca lor nu este spectaculoasã, aceºtia sunt principalii
gestionari ai capitalului de
informaþii al instituþiei.
2. Agenþiile de ºtiri.
Asemenea structuri de informare,
care comercializeazã ºtiri,
rãspunzând nevoilor instituþiilor
din domeniul mass-media, s-au
creat ºi dezvoltat din a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea
(Agenþia francezã Havas  1835,
Agenþia germanã Bernard Wolff
 1848, Agenþia americanã
Associated Press  1848, Agenþia
britanicã Reuter  1851).
3.Departamentele/
birourile de relaþii publice din
cadrul ministerelor, instituþiilor/întreprinderilor/
organizaþiilor sunt structuri
care gestioneazã informaþia
privitoare la instituþia în cauzã,
folosind în acest scop
instrumente precum: comunicatul, dosarul de presã,
conferinþa de presã, ºi care pot
fi contactate de jurnaliºti
oricând
aceºtia
cautã
informaþiile posibile a fi
furnizate de aceste structuri.

5. Bibliotecile de diverse
tipuri (serviciile de referinþe)
sunt structuri care mediazã
informarea, la cerere, identificând ºi selectând, conform
scopului propus, informaþii din
orice domeniu. În biblioteci,
aceastã activitate vizeazã
asistenþa directã, personalã
acordatã celor care cautã
informaþia. Alãturi de modalitãþile tradiþionale, sunt utilizate
ºi resursele electronice, iar
furnizarea de referinþe prin
e-mail a devenit o practicã curentã.
6. Centrele/institutele de
documentare. Ca în orice þarã,
ºi în România existã asemenea
unitãþi specializate în informare
ºi documentare, care pun la
dispoziþia solicitanþilor diferite
instrumente de informare ºi
oferã servicii de consultanþã în
domeniu.
Student: Jurnaliºtii ce surse
instituþionale de informare
utilizeazã cel mai des?
Profesor: Sursele indispensabile în informare ºi
comunicare sunt agenþiile de
presã. Chiar dacã nu se mai
bucurã de monopol în ceea ce
priveºte difuzarea ºtirilor
internaþionale, agenþiile de
presã au reprezentat, încã de la
apariþia lor, la sfârºitul secolului
XIX, ºi pânã în prezent, unul
dintre cele mai importante
mijloace de transmitere a informaþiilor la nivel internaþional.
Dupã cum le numeºte Jean
Claude Bertrand, agenþiile de
presã sunt un ziar al ziarelor,
principalul lor rol fiind acela de
a colecta informaþii din întreaga
lume ºi de a le distribui cãtre
mass-media. Informaþiile pe care
le colecteazã ºi le transmit
vizeazã toate domeniile: de la
divertisment pânã la conflicte
internaþionale. Agenþiile de presã
au fost mereu la curent cu
ultimele descoperiri tehnologice,
fãcând pe rând apel fie la
telegraful electric (începând cu
1850), fie la comunicaþiile radio,
la începutul secolului XX, fie la
sateliþii de comunicaþie sau la
computere, începând cu anii70.
Serviciile oferite de
agenþiile de presã sunt, aºa cum
aratã ºi Bertrand, urmãtoarele:
 Informare: garanþia cã
toate faptele vor fi semnalate
canalelor media abonate;
 Furnizarea de reportaje ºi
ºtiri sub o formã care sã
corespundã criteriilor rigorii ºi
neutralitãþii;
 Serviciu de asistenþã
pentru redactarea ºi conceperea
ziarului, intrând în contact direct
cu computerele publicaþiilor.
În primii ani de apariþie a
agenþiilor de presã, doar marile
puteri se bucurau de aceste
instrumente. Dupã cum ºtim, în
prezent, aproape toate þãrile au
dezvoltat propriile agenþii de
presã. De asemenea, agenþiile
de presã s-au specializat în
timp: existã agenþii de presã
care servesc ºi alte instituþii în
afara canalelor media (guverne,
parlament) sau agenþii de presã
care s-au specializat în
difuzarea unui anumit tip de
informaþie (economicã, politicã, sportivã etc.).
Existã mai multe criterii în
clasificarea agenþiilor de presã.
Jean Claude Bertrand identificã
trei asemenea criterii:
 criteriul funcþional:
agenþiile de presã pot fi, în funcþie
de acest criteriu, generaliste
(preiau ºi transmit informaþie
generalã) sau, aºa cum
menþionam anterior, specializate;
 criteriul statutului juridic:
în funcþie de acest criteriu, avem
agenþii comerciale private,
agenþii cooperatiste, aflate în
proprietatea ziarelor, ºi agenþii
de stat, susþinute de guvern.
Unele agenþii, cum este AFP, au
statut
mixt:
libertatea
redacþionalã este garantatã prin
lege, dar suportul material este
garantat de guvern;
 criteriul geografic:
agenþii mondiale, agenþii

comunicãrii. În acest fel, nu
numai cã programele de
televiziune sunt axate pe cãutarea
senzaþionalului în detrimentul
informãrii publicului, însã sunt
tot mai frecvente cazurile de
ingerinþã în spaþiul privat al
indivizilor. Pe de o parte, ca
urmare a dorinþei de personalizare a informaþiei, care conduce
la un plus de senzaþional ºi deci
de audienþã (a se vedea cazul

4. Centrele de informare
comunitarã (CIC) sunt structuri
instituþionale care au ca obiect
colectarea, organizarea ºi
comunicarea informaþiilor de
interes comunitar-administrativ,
referitoare la sãnãtate, educaþie,
culturã, asistenþã socialã;
înfiinþate în România din ultimii
ani ai secolului XX, funcþioneazã
pe lângã primãrii ºi/sau bibliotecile judeþene sau municipale.

internaþionale (diferã de primele
pentru cã opereazã într-un numãr
limitat de þãri) ºi agenþiile
naþionale.
De notat cã nu doar
canalele media se aboneazã la
agenþiile de presã. Existã
posibilitatea ca o agenþie sã fie
ea însãºi abonatã la alte agenþii,
de exemplu agenþiile naþionale
sunt adesea abonate la agenþii
internaþionale sau mondiale.

Student: Care sunt
principalele agenþii mondiale
de presã?
Profesor: Agenþiile mondiale de presã sunt:
 Agenþia Reuters. A fost
creatã la Londra, de Julius
Reuters, în 1851, la 16 ani dupã
apariþia Agenþiei franceze
Havas. La sfârºitul secolului
XX, Reuters a devenit cea mai
puternicã agenþie de informaþii.
Principalele zone de interes ale
agenþiei sunt reprezentate de
informaþiile financiare, bursiere, economice. Probabil cã
una dintre cauzele succesului
acestei agenþii se datoreazã
pragmatismului pe care l-a
abordat în privinþa informaþiei.
Astfel, deºi s-a apropiat în anul
1930 de guvernul britanic,
agenþia a funcþionat în principal
ca societate privatã cooperatistã. Din anul 1941, agenþia
a adoptat o cartã, numitã
Reuters Trust, în care erau
specificate unele reguli
importante, printre care ºi
imposibilitatea de a trece
vreodatã sub controlul unui
grup privat de interese, prin
care sã îi fie periclitate
integritatea ºi independenþa
profesionalã. Reuters este,
poate, în acest sens, cel mai
elocvent exemplu pentru ideea
cã, pe termen lung, (agenþia
funcþioneazã de mai bine de un
secol), contrar aºteptãrilor
publicului român, obiºnuit
cu tunurile ºi diversele
ocoliºuri financiare, respectarea
fermã a criteriilor deontologice

agenþie privatã, Havas a fost
naþionalizatã în anul 1940 ºi
departamentul care se ocupa de
reprezentarea mondialã a
cãpãtat denumirea de Agence
France Presse. Cheia succesului
acestei agenþii constã tocmai în
statutul sãu mixt, beneficiind de
relaxare financiarã, ca urmare
a suportului oferit de statul
francez, dar ºi de totalã libertate
redacþionalã, garantatã prin
lege. Totuºi, în anii70 acest tip
de organizare ºi-a dovedit
ineficienþa. Aceasta deoarece
retribuþiile salariaþilor erau fixe,
iar cerinþele legate de
necesitatea investiþiilor au fost
neglijate. Ca în cazul oricãrei
instituþii de stat, birocraþia,
conservatorismul ºi inerþia
managerialã
au
blocat
dezvoltarea fireascã a instituþiei,
astfel cã, dacã una dintre
principalele sale rivale, Agenþia
britanicã Reuters, înflorea
economic la aceastã datã,
agenþia francezã trecea prin
momente dificile. În anul 1975,
statul francez a oferit
împrumuturi
substanþiale
agenþiei, ceea ce i-a permis
acesteia sã facã o serie de
modificãri tehnice indispensabile într-un climat
concurenþial acerb la nivel
internaþional. De asemenea, s-au
introdus
proiecte
de
raþionalizare a consumului ºi
s-au deschis noi servicii: servicii
telematice, servicii radio (1982),
servicii fotografice, servicii
economice în limba englezã. La
momentul actual, France Presse

articol nu împiedicã statele sã
impunã un regim de autorizãri
radioului, televiziunilor sau
cinematografului. Exercitarea
acestor libertãþi, presupunând
obligaþii ºi responsabilitãþi,
poate fi supusã unor formalitãþi,
condiþionãri, restricþii ori
sancþiuni prevãzute de lege,
care,
într-o
societate
democraticã, constituie mãsuri
necesare pentru securitatea
naþionalã,
integritatea
teritorialã sau siguranþa
publicã, apãrarea ordinii ºi
prevenirea criminalitãþii,
protejarea sãnãtãþii ºi a moralei,
protejarea reputaþiei ºi a
drepturilor celuilalt, pentru a
împiedica divulgarea de
informaþii confidenþiale sau
pentru a garanta autoritatea ºi
imparþialitatea puterii juridice.
Student: Cum se împacã
explozia media cu diversitatea
ideologicã?
Profesor: Posibilitãþile
tehnologice avansate de comunicare (sateliþii de comunicaþii,
computerul ºi Internetul au
crescut exponenþial viteza de
colectare ºi difuzare a
informaþiei. Pe fondul acestei
dezvoltãri tot mai rapide,
conflictele doctrinare dintre
þãrile occidentale ºi þãrile din
fostul bloc sovietic au atins
limite extreme. Astfel, doctrina
liberalã ridicã principiul
libertãþii la gradul de valoare
absolutã, în timp ce doctrinele
paternaliste
subordonau
libertatea unor finalitãþi
superioare de naturã economicã
sau politicã. Prima perspectivã
urmãreºte garantarea dreptului
oricãrui cetãþean de a alege
informaþia, cea de a doua
presupune faptul cã aceastã
responsabilitate îi revine
statului. Chiar dacã formele
de guvernare paternalistã,

TEHNICI DE INFORMARE
ªI COMUNICARE
duce la succes financiar durabil.
Fireºte, alãturi de respectarea
integritãþii ºi independenþei,
Agenþia Reuters îºi datoreazã
succesul ºi unei politici
manageriale foarte inspirate.
Deºi s-sa lovit de rezistenþa
ziarelor cooperatiste, managerul Gerald Long a optat
pentru satelitul de telecomunicaþii ºi computer, ceea ce
în anii70 a însemnat o politicã
de peste 10 ani de investiþii.
Roadele însã nu au întârziat sã
aparã:
convertibilitatea
dolarului a necesitat un sistem
permanent de stabilire a
cursurilor de schimb valutar în
întreaga lume. Acesta a fost
momentul
când
noile
tehnologii, în care Reuters a
investit, ºi-au dovedit din plin
eficacitatea, agenþia devenind
ani la rând principalul operator
pentru stabilire cursurilor de
schimb valutar. Profiturile
agenþiei au crescut exponenþial,
ea fiind, totodatã, principalul
furnizor mondial de informaþie
economicã, o instituþie cu peste
10 mii de angajaþi ºi cu
posibilitãþi enorme de finanþare.
 Associated Press (AP) ºi
agenþiile americane. Istoria
A.P. este legatã de iniþiativa
ziarelor americane care, la
câþiva ani de la apariþia Agenþiei
Reuters, mai exact în anul 1848,
ºi-au unit eforturile pentru a
crea o agenþie de presã
americanã: Associted Press.
Scopul acestei organizaþii a
fost, iniþial, acela de a þine piept
presiunilor exercitate de
societãþile de telecomunicaþii,
care dispuneau de suficiente
mijloace tehnice pentru
acoperirea teritoriului american, în continuã expansiune la
acea vreme. Forma de
colaborare între publicaþii a fost
aceea a unei cooperative în care
fiecare ziar era reprezentat în
funcþie de valoarea lui
comercialã.
Agenþia s-a dovedit a fi
eficace pânã la începutul
secolului XX, când unele
grupuri, care o considerau prea
instituþionalã ºi prea prudentã, au
decis sã îºi încerce norocul pe
cont propriu formând United
Press ºi International News
Sercices, care, în anul 1958, au
fuzionat pentru a crea United
Press International. Ca urmare a
unei politici economice nu foarte
inspirate pânã în anii90, UPI a
cunoscut o perioadã de declin. În
prezent, singura agenþie
americanã cu pretenþii mondiale
rãmâne Associated Press.
 Agenþia France Presse
(AFP) (1835). Aºa cum
menþionam, statutul juridic al
Agenþiei France Presse este
unul mixt: libertatea redacþionalã
este garantatã prin lege, iar
suportul economic este garantat
de statul francez. Originile
Agenþiei France Presse o atestã
ca fiind cea mai veche agenþie
de presã. Ea este moºtenitoarea
Agenþiei Havas. Deºi nu are
aceeaºi amploare ca ºi Reuters,
având doar douã mii de
angajaþi, ea este cea de a treia
mare agenþie mondialã de ºtiri,
prezentã în 170 de þãri ºi
servind peste 2000 de instituþii
media. Deºi a început ca o

rãmâne, în continuare, una
dintre cele mai mari agenþii de
presã ale lumii, însã ea trebuie
sã facã faþã altor provocãri,
apãrute ca urmare a progresului
tehnic (apariþia Internetului, a
calculatoarelor). Acest lucru o
sileºte sã identifice noi surse de
finanþare, deoarece distanþa dintre
ea ºi ceilalþi doi coloºi informaþionali, Reuters ºi Associated
Press, creºte tot mai mult.
Student: Aþi putea preciza
câteva aspecte legate de
documentele juridice care
reglementeazã comunicarea la
nivel internaþional?
Profesor: Faptul cã
graniþele teritoriale ale
diferitelor state nu trebuie sã
reprezinte o barierã în calea
liberei circulaþii a informaþiei
reprezintã o afirmaþie aproape
unanim acceptatã, dacã nu de
toþi liderii politici, (a se vedea
cazul Chinei, care blocheazã
informaþiile neconforme cu
politica partidului), cel puþin de
toþi oamenii care au acces la
mijloacele de comunicare în
masã. Odatã cu dezvoltarea
capacitãþilor tehnologice de
transmitere a informaþiei,
aceastã afirmaþie a devenit un
imperativ, concretizat într-un
act legislativ internaþional.
Astfel, pe 10 decembrie 1948,
Organizaþia Naþiunilor Unite a
adoptat o versiune completatã
a Declaraþiei Drepturilor
Omului, în care, la articolul 19,
se specifica tocmai acest fapt:
frontierele nu trebuie sã devinã
un obstacol în calea liberului
schimb de informaþii. Orice
individ are dreptul la libertatea
de informare ºi de expresie,
care implicã dreptul de a nu
avea neplãceri din cauza
opiniilor sale, precum ºi dreptul
de a cãuta, de a primi ºi de a
rãspândi, fãrã a þine cont de
frontiere, informaþii ºi idei, prin
orice mijloace de expresie.
Documentele, care au
urmat acestei prime legiferãri a
libertãþii circulaþiei informaþiei,
privesc ºi un alt aspect, cât se
poate de important. Astfel,
celelalte documente juridice
internaþionale importante cu
privire la libera circulaþie a
informaþiei privesc ºi limitele
acestei libertãþi:
 Pactul Naþiunilor Unite
privind drepturile civile ºi politice
(adoptat în 1966 ºi intrat în
vigoare în 1976) precizeazã cã
libertatea circulaþiei informaþiei se
realizeazã sub formã oralã, scrisã,
imprimatã, artisticã sau prin orice
mijloc. În acest document se
vorbeºte ºi despre limitele acestei
libertãþi, care trebuie sã fie stabilite
legal, în vederea respectãrii
drepturilor ºi reputaþiei celuilalt,
a apãrãrii securitãþii naþionale, a
ordinii publice, a sãnãtãþii ºi
moralitãþii publice.
 Convenþia europeanã de
apãrare a drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale
prevede, la articolul 10, faptul
cã: Orice persoanã are dreptul
la libertatea de expresie. Acest
drept cuprinde libertatea
opiniei ºi libertatea de a primi
sau de a comunica informaþii
sau idei, fãrã ingerinþa
autoritãþilor publice ºi fãrã a
þine cont de frontiere. Prezentul

specificã þãrilor din fostul bloc
sovietic, au dispãrut, aplicaþiile
libertãþii de informare cunosc
diverse nuanþãri ale acestor
douã perspective extreme.
Student: Este echitabilã
distribuþia resurselor media?
Profesor: Problematica
legatã de fluxul informaþional
a constituit o preocupare
constantã ºi pentru organizaþiile
mondiale din sistemul ONU.
Fireºte, Organizaþia Naþiunilor
Unite s-a bazat mereu pe libera
circulaþie a informaþiei între
diversele state, ca pe un
instrument
de
maximã
importanþã, indispensabil chiar
în stabilirea unui climat de pace
ºi bunã cooperare între þãrile
lumii. Aceastã prestigioasã
instituþie a organizat, în anul
1948, la Geneva, o conferinþã
internaþionalã pe tema libertãþii
de informare, conferinþã care
nu a dus însã la semnarea unor
acorduri
formale
între
reprezentanþii celor 35 de þãri
prezente. Totuºi, în cadrul
acestei conferinþe, s-au oferit
definiþii care sunt încã de
referinþã pentru ceea ce este
jurnalistul ºi agenþia de presã.
O
altã
organizaþie
mondialã, nu mai puþin
importantã, UNESCO (United
Nations Education, Science and
Culture Organization 
Organizaþia Naþiunilor Unite
pentru Educaþie ºi Culturã) a
fost, pe la mijlocul anilor70,
foarte activã în apãrarea
dreptului la libera informare.
Aceasta este ºi perioada cea
mai controversatã în activitatea
UNESCO de pânã în prezent.
Totul a început la conferinþa
organizatã sub egida UNESCO,
la Nairobi, în anul 1976. Cu acest
prilej, s-a avansat ideea unei noi
ordini mondiale a informaþiei,
care sã asigure o mai bunã
comunicare între þãrile lumii a
treia ºi þãrile puternic industrializate. O comisie constituitã
ad-hoc ºi prezidatã de fostul
ministru irlandez, laureat al
premiului Nobel pentru pace,
Sean McBride, a prezentat, în
anul 1980, un raport care
dezvolta aceastã idee. Raportul
poartã un nume extrem de
sugestiv Many voices, one
world ºi, timp de 15 ani de la
apariþia sa, NOMIC (Noua
Ordine Mondialã a Informãrii ºi
Comunicãrii) a provocat
conflicte dintre cele mai
puternice între þãrile membre
UNESCO. Conflictele au devenit
atât de violente încât Statele
Unite ºi Marea Britanie au pãrãsit
UNESCO, pentru a se întoarce
abia în 2003, respectiv în 1997.
Ca urmare a faptului cã
informaþia circula aproape
exclusiv
dinspre
þãrile
occidentale cãtre þãrile lumii a
treia, ca urmare a discrepanþei
între resursele materiale dintre
aceste þãri, s-a considerat cã este
oportunã încãlcarea principiului
liberal al tratãrii informaþiei în
favoarea intervenþionismului.
Multe þãri membre UNESCO au
pãrut sã subscrie la argumentele,
altminteri foarte convingãtoare,
ale lui McBride pentru a accepta
intervenþia din partea organizaþiilor mondiale în circulaþia
informaþiei, pentru a asigura

faptul cã ºi statele puternic
industrializare vor primi
informaþii de la statele lumii a
treia ºi din þãrile fostului bloc
sovietic.
Criticii care susþin cauza
þãrilor în curs de dezvoltare au
descoperit, prin proprie
experienþã, cã teoria liberei
circulaþii [a informaþiei] nu se

TV, erau departe de realitatea
pe care se presupune cã ar
trebui sã o reflecte. Se ºtie cât
de puþin din ceea ce se petrecea
în realitate pãrea în presa din
perioada de dinainte de 1989.
Tocmai de aceea e greu de
crezut cã þãrile occidentale ar
fi acceptat sã preia ºi sã

 Agenþia italianã ANSA.
A fost creatã dupã rãzboi, sub
forma unei asociaþii de presã,
ºi are ca sursã de finanþare
ziarele italiene. Deºi este
independentã faþã de guvernul
italian, agenþia primeºte fonduri
de la acesta prin contracte de
securitate ºi ca formã de ajutor
public. ANSA este reprezentatã

verificã în realitate, ca urmare
a preponderenþei copleºitoare a
informaþiei, care are ca sursã
un mic numãr de þãri
industrializate ºi ca destinatar
locuitori din arii geografice
imense, cuprinse în þãrile lumii
a treia. Pentru a fi cu adevãrat
liberã, circulaþia informaþiei
trebuie sã fie bidirecþionalã, nu
unidirecþionalã. Concentrarea
agenþiilor de ºtiri ºi a
mijloacelor de comunicare în
masã, a producãtorilor de
echipamente tehnice destinate
comunicãrii în mâna unui mic
numãr de þãri foarte dezvoltate
face ca, în realitate, sã nu existe
ºansa comunicãrii libere între
þãri considerate ca egale, ºansa
unui schimb democratic între
parteneri liberi. Aceastã
situaþie de dependenþã [de
informaþia distribuitã de marile
puteri] existã în continuare
într-o mare parte a lumii ºi
existã o dorinþã tot mai mare
de transformare a acestei stãri
de dependenþã într-una de
independenþã, într-un mod cât
mai armonios cu putinþã. Þãrile
în curs de dezvoltare, ca o
consecinþã a resurselor limitate
de care dispun de a colecta ºi
distribui informaþie, se vãd
silite sã fie dependente de
marile agenþii internaþionale
pentru a obþine informaþii care
le privesc. Fluxul ºtirilor nu
este nici liber nici echilibrat.
Faptul cã aceste critici au o
bazã
solidã
constituie
principalul temei al necesitãþii
de a institui o nouã ordine
mondialã a comunicãrii. (The
McBride Report http://
unesdoc.unoesco.org/images/
0004/000400/040066eb.pdf.
Este interesant de remarcat
faptul cã, deºi se opuneau
cenzurii, Statele Unite au
interzis pentru o scurtã perioadã
de timp publicarea acestui
raport pe teritoriul sãu. Întrucât
raportul se bucura de sprijinul
Uniunii Sovietice, el a apãrut
foarte repede în România (la
doar 2 ani de la publicarea în
strãinãtate). Totuºi, SUA au
revenit în scurt timp asupra
deciziei ºi au publicat raportul.
Acum, acest document este
disponibil pentru toþi cei
interesaþi, fiind publicat on-line
la adresa menþionatã).
Bazat pe o serioasã
investigaþie, raportul punea în
evidenþã distribuþia neechitabilã a agenþiilor de presã, a
frecvenþelor radio, a sateliþilor
de comunicaþii (în perioada
respectivã doar un mic numãr
de þãri avea asemenea
dispozitive tehnologice), a
agenþiilor de publicitate, a
companiilor producãtoare de
echipamente tehnice pentru
comunicarea în masã. În lumina
acestor realitãþi, propunerea
care pãrea fireascã era, pe de o
parte, impunerea unor limite
circulaþiei informaþiei dinspre
þãrile industrializate înspre
þãrile din lumea a treia ºi
obligativitatea þãrilor occidentale de a prelua ºi difuza
informaþii puse la dispoziþie de
þãrile mai slab dezvoltate.
Rãspunsul Statelor Unite a fost
foarte dur, întrucât ele nu
vedeau în aceastã iniþiativã
decât dorinþa de a limita fluxul
informaþional, de aºa naturã
încât cetãþenii þãrilor mai puþin
dezvoltate sau cu o guvernare
de altã orientare politicã sã nu
aibã acces la programele de
radio ºi televiziune occidentale.
Aceasta împotriva dorinþei
cetãþenilor þãrilor în cauzã de
a avea acces la filmele
holywood-iene ºi la ºtirile
venite din Occident. Un alt
aspect important, pentru care
ideile aparent foarte generoase
ºi echitabile ale raportului Sean
McBride nu au fost puse în
aplicare, vizeazã ºi faptul cã
discrepanþele dintre þãrile
occidentale ºi þãrile estice nu
erau doar de naturã economicã,
ci ºi de naturã politicã. Astfel,
rãspunzând imperativului
doctrinei dirijiste, ce vizeazã
faptul cã statul are rolul decisiv
în selectarea informaþiei, ºtirile,
care apãreau în ziarele,
revistele, emisiunile radio sau

difuzeze informaþii furnizate de
presa din þãrile estice.
Realitãþile, de altminteri
foarte pertinente, prezentate de
raportul McBride nu s-au
schimbat substanþial, în ciuda
progreselor tehnologice semnificativ înregistrate în ultimii 30
de ani, care ne despart de prima
apariþie a acestui document:
fluxul informaþional este în
continuare preponderent unidirecþional, distribuþia resurselor
media este în continuare
neechitabilã. ªi atunci, de ce nu
se mai discutã despre acest
raport? Schimbarea decisivã nu
s-a produs în plan economic, ci
în plan politic: dizolvarea fostului
bloc sovietic a schimbat radical
în þãrile estice perspectiva asupra
presei ºi a rolului acesteia, astfel
cã acum se poate realmente vorbi
de libertatea de exprimare, ºtirile
fiind în mare parte în acord cu
realitãþile curente. Fireºte, unele
dintre problemele puse de
controversatul raport rãmân încã
de actualitate, însã ele nu se
prezintã cu aceeaºi acuitate ca în
perioada criticã a rãzboiului rece.
UNESCO a adoptat o
atitudine mult mai pragmaticã
în privinþa informaþiilor,
apropriindu-se de principiile
liberale, astfel cã, în sesiunea
129 a Comitetului executiv,
desfãºuratã în anul 1989, s-a
prezentat Noua Strategie
UNESCO: Consiliul executiv
declarã voinþa sa de a încuraja
libera circulaþie a informaþiei,
de a promova cea mai largã ºi
echilibratã difuzare a informaþiei, fãrã nicio îngrãdire a
libertãþii de expresie, de a dezvolta
mijloace capabile sã amplifice
capacitatea de comunicare în
þãrile în curs de dezvoltare pentru
a creºte participarea lor la
procesul de comunicare ºi, în
sfârºit, de a favoriza cunoaºterea
ºi înþelegerea mutualã a naþiunilor,
acordând sprijinul sãu mijloacelor
de informare în masã.
Alãturi de binecunoscutele
organizaþii ONU ºi de
UNESCO, existã ºi alte
organizaþii mondiale, care au ca
scop facilitarea liberei circulaþii
a informaþiei. Cea mai veche
organizaþie internaþionalã,
creatã în anul 1865, este
Uniunea Internaþionalã a
Telecomunicaþiilor (UIT).
Aceastã organizaþie a fost
creatã în scopul de a facilita
cooperarea dintre sistemele
naþionale de telecomunicaþie.
Dupã cel de la Doilea Rãzboi
Mondial, organizaþia s-a
specializat în dezvoltarea
sateliþilor de comunicaþie ºi în
organizaþia distribuirii internaþionale
a
frecvenþelor,
devenind, totodatã, o instituþie
specializatã a ONU.
Student: Aþi amintit, în afara
agenþiilor de presã mondiale, de
agenþii internaþionale. Care sunt
acestea?
Profesor: Existã câteva
agenþii de presã care pot cãpãta
calificativul de agenþie
internaþionalã ºi printre acestea
menþionãm:

Deutsche
Presse
Agentur (DPA). Este vorba
despre agenþia care ar putea fi
calificatã ca un urmaº
îndepãrtat al Agenþiei Wolff,
creatã în secolul XIX, de cãtre
un colaborator al lui Charles
Havas. Forma de organizare a
acestei agenþii este destul de
interesantã. Astfel, DPA are
statutul unei cooperative de
presã, în care participã mai
multe grupuri media, însã
statutul agenþiei interzice ca
unul dintre aceste grupuri sã
preia conducerea. Departamentul
care asigurã respectarea acestei
prevederi este consiliul de
supraveghere, format din 18
persoane, format exclusiv din
responsabili de ziare. În ceea ce
priveºte conducerea, existã un
director general, responsabil cu
afacerile
administrative,
comerciale ºi tehnice, ºi un
director de redacþie, cu
autonomie ºi responsabilitate
depline. DPA are douã surse de
finanþare: în primul rând,
instituþiile de presã germane ºi,
apoi, într-o mãsurã mult mai
micã decât AFP, statul german.

în þãrile din America Latinã ºi
în þãrile unde existã minoritãþi
importante de origine italianã,
limbile în care opereazã fiind
engleza, italiana ºi spaniola.
 Agenþiile japoneze:
Kyodo, asociaþie jurnalisticã, ºi
Jiji Press, o agenþie care are în
vedere mai ales informarea
presei ºi întreprinderilor
industriale ºi financiare.
 Agenþia TASS. Aceasta
este o binecunoscutã agenþie de
ºtiri care a fost vreme de
aproape jumãtate de secol, de
la revoluþia din 1917 ºi pânã în
anul 1991, principalul purtãtor
de cuvânt al guvernului rus. Dat
fiind regimul politic autoritar ºi
intervenþionist din fosta URSS,
conducerea TASS era numitã de
guvern. De cele mai multe ori,
conducerea TASS era formatã
din membri marcanþi ai
partidului comunist ºi a fost
transformatã în cea mai mare
parte a timpului în purtãtorul de
cuvânt al guvernului sovietic.
Din anul 1991, aceastã agenþie
se numeºte STAR-TASS ºi este,
în continuare, apropiatã de
guvernul rus, însã trebuie sã
facã faþã concurenþei din partea
altor agenþii de presã, ea nemaiavând prerogativul de a selecta
toate informaþiile care veneau
din partea altor agenþii mondiale sau internaþionale de ºtiri.
Student: Vã rugãm sã ne
prezentaþi ºi agenþiile de presã
specializate.
Profesor: Acestea sunt,
dupã specializare:
 Informaþie financiarã.
Agenþiile, care concureazã
Reuters pe domeniul economic,
oferã numeroase servicii ºi
informaþii financiare, dezvoltându-se la scarã naþionalã ºi
internaþionalã. Datele oferite de
acestea sunt adesea însoþite de
programe de analizã ºi de
prelucrare informaþionalã,
menite sã asigure o cât mai
facilã prelucrare a datelor. Ele
cuprind informaþii despre
cursul de schimb valutar,
cursurile burselor, cursurile
materiilor prime ºi alte
informaþii economice mai
elaborate. Principalele asemenea agenþii sunt: Telerate
(fãcând parte din grupul Dow
Jones  Dow Jones Industrial
Average este unul dintre cei mai
cunoscuþi indici bursieri din
lume. Indicele, calculat pentru
prima oarã pe 26 mai 1896,
urmãreºte evoluþia celor mai
importante 30 de blue chip-uri
/ companii stabile, de
dimensiuni mari, ºi profitabile/
din Statele Unite. Indicele a fost
creat de Charles Dow, cofondator al Dow Jones &
Company ºi editor al revistei
The Wall Street Journal),
Knight Ridder, Bloomberg.
 Informaþie vizualã. Acest
tip de agenþii a fost creat în
anii60 pentru ziare ºi edituri.
Imaginile comercializate de
aceste agenþii sunt de o foarte
bunã calitate ºi sunt, de regulã,
vândute unei singure ediþii a
unei publicaþii dintr-o þarã sau
regiune. 60% din piaþa internaþionalã a informaþiei vizuale
(fotografice) este deþinutã de
celebrele agenþii franceze
Gamma, Sygma, Sipa.
 Servicii de informaþii
televizate: deoarece, la început
numãrul televiziunilor era
destul de redus, nu s-a justificat
dezvoltarea unui numãr
semnificativ de agenþii de
informaþii televizate. Totuºi,
odatã cu evoluþiile tehnologice,
CBS a organizat un departament de vânzare a
informaþiilor pe peliculã sau
bandã video. La fel ºi BBC
împreunã cu agenþia Reuters. În
Europa, celebrul Eurovizion nu
desemna, la început, un simplu
concurs muzical între þãrile
europene. Eurovizion a reprezentat numele unui sistem care
asigura schimbul de informaþii
televizate cu ajutorul Uniunii
Europene de Radiodifuziune,
care permitea fiecãrei þarã sã-ºi
punã imaginile din þarã la
dispoziþia altor þãri.
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Sãrbãtoarea Paºtelui. Datinile ºi credinþele poporului român

Oul

Oul, simbol al fecunditãþii
ºi al formei aproape
desãvârºite, era folosit ºi de alte
popoare, în ritualurile lor de
sãrbãtori. Popoarele Asiei ºi
Europei, care serbau Anul Nou
la echinocþiul de primãvara,
ofereau în dar, prietenilor ºi
vecinilor, ouã roºii. Acest
obicei, mult practicat în Italia,
Spania, Franþa, Rusia ºi chiar
în Persia, s-a transmis
creºtinilor de la pãgâni. ªi
romanii se zice cã foloseau
ouãle roºii la sãrbãtoarea lui
Janus. La perºi, egipteni, greci
ºi gali oul era emblema
universului, opera divinitãþii
supreme. La creºtini se credea
cã el îl reprezintã pe Creator,
care creeazã tot ºi conþine în
sine totul. La romani este
nelipsit în ultimele zile ale
Postului Mare, fiind consumat
de Paºte, dupã ce este sfinþit ºi
toatã familia ciocneºte ouã. În
dimineaþa primei zile de Paºte,
e obiceiul, în Bucovina, de a te
spãla cu ou roºu ºi cu bani, ca
sã ai faþa roºie ca oul ºi sã fii
bogat tot anul.
Ouãle colorate în alte culori
(galben, verde, albastru)
vestesc bucuria primãverii.
Cele colorate în negru
simbolizeazã chinul ºi durerea

Mai nou se întâlnesc icoane
pictate pe ouã sau în interiorul
oului. Tot un motiv tradiþional
îl constituie încondeierea cu
încreþeli (motive ornamentale)
de pe cãmãºile populare. Se mai
întâlnesc ºi alte motive: ºarpele,
grebla, furca, ciuboþica cucului,
hora, cloºca cu pui, coada
rândunicii, laba gâºtei, colþul
porcului, strugurele, cireºica,
floarea paºtii, fierul plugului,
cheptenul, frâul, ferestruica
Spiritualitatea româneascã pãstreazã câteva legende
etc., prezente, mai nou, în zona
referitoare la înroºirea ouãlor. Cea mai cunoscuta spune
Branului. Dar se mai
încondeiazã ouã ºi în Vrancea,
cã, întâlnindu-se cu jidanii, Maria Magdalena le-a spus
în Oltenia etc. În ziua de azi se
cã Hristos a înviat. Iar ei au rãspuns cã atunci va învia
întâlnesc ºi alte tehnici:
Hristos, când se vor înroºi ouãle din coºul ei. ªi pe datã,
încondeierea cu cearã coloratã,
ouãle s-au fãcut roºii. Se mai spune cã, dupã Înviere,
cu cearã arsã, cu tuºuri etc. La
jidanii au aruncat cu pietre în Maria Magdalena. Iar
urmã, ouãlor li se dã luciu cu
lac. În cultura popularã actualã,
pietrele se prefãceau în ouã roºii. Altã legendã spune
ouãle împistrite sunt, mai mult,
cã, sub crucea pe care a fost rãstignit Hristos, Maria
obiecte de artã. Este o adevãratã
Magdalena a pus un coº cu ouã ºi ele s-au înroºit de la
industrie a încondeierii ouãlor,
sângele ce cãdea din rãnile Domnului. Existã ºi alte
care constituie mândria Paºtelui
legende care povestesc despre originea acestui obicei.
bucovinean. Ele sunt vândute ºi
peste hotare (mai ales cele din
El este atât de rãspândit pe teritoriul românesc, aºa cum
Bucovina), fiind deosebit de
era ºi în trecut, ceea ce l-a fãcut pe un cãlãtor turc din
apreciate ºi de strãini. Însã
secolul al XVIII-lea sã numeascã Paºtele sãrbãtoarea
tradiþia general þinutã de români
de ouã roºii a ghiaurilor (creºtini) valahi.
este înroºirea ouãlor, care este
o adevãratã marcã identitarã ºi
dedicând strãdania de a le face scufundarea oului în diferite bãi o îndeletnicire specialã a
frumoase patimilor pe care le-a de vopsea: întâi galben, apoi fiecãrei gospodine pentru Joia
roºu, verde, albastru, negru. În Mare.
suferit Hristos pentru lume.
Tehnica diferã în funcþie de ornarea ouãlor se folosesc
zonã, timp, creatorul popular. motive geometrice, fitomorfe
Cea mai rãspânditã ºi mai sau zoomorfe. Dintre ele
renumitã tradiþie a încon- amintim romburi, triunghiuri,
deiatului ouãlor este în zig-zag-uri, puncte, frunza de
Bucovina. Mai întâi, aici se stejar, bradul, floarea de mãceº,
încondeiau ouã crude, apoi grâul, coarnele berbecului,
fierte, iar azi se închistresc ouã peºtele, cerbul (coarnele
golite de conþinut. Instrumentul cerbului), steaua magilor,
cu care se scriu ouãle se cãrarea (calea) rãtãcitã, cârligul
numeºte chisita (un vârf ascuþit ciobanului, crucea Paºtelui etc.
pe care le-a suferit Hristos pe
cruce dar, dacã vrem sã vorbim
despre arta popularã în privinþa
ornãrii ouãlor de Paºte, trebuie
sã ne referim la încondeiatul
ouãlor. Ouãle închistrite sunt
simbolul Mântuitorului, care a
ieºit din mormânt ºi a înviat,
precum puiul din gãoace. În
Bucovina (ºi nu numai) ele se
numesc ºi ouã muncite,

Pasca

În Moldova mai ales, dar ºi în alte zone ale
þãrii, femeile pregãtesc din grâu pasca. Ea se
frãmântã
din fãinã
curatã de
grâu, la
care se
adaugã
l a p t e ,
uneori ºi
ouã. Pasca
are formã
rotundã
pentru cã, în popor, se crede cã scutecele lui
Hristos au fost rotunde. Pe margini se pune un
colac împletit în trei, iar la mijloc se face o cruce
din aluat, simbolizând crucea pe care a fost
rãstignit Hristos. Între împletituri se pune brânzã
sãratã sau dulce, frãmântatã cu ou ºi stafide.
Pasca se împodobeºte cu ornamente din aluat 
flori, spirale, frunze etc. În anumite regiuni ale
þãrii, ea este un aluat simplu, ornamentat ºi cu
cruce; aluat de pâine sau de cozonac. Înainte de
a se face pasca, femeile se grijesc, se spalã pe
cap, se piaptãnã, îmbracã straie curate, fac
rugãciuni ºi apoi se apucã de plãmãdit. ªi faza
coacerii este ritualizatã: când pun în cuptor, fac
cruce cu lopata sus, pe tuspatru pereþii ºi apoi la
gura cuptorului, zicând: Cruce-n casa, / Cruce-n
masã, / Cruce-n tuspatru / cornuri de casã.

Mielul

Dupã cum pasca este un aliment pe care ºi
evreii îl consumau când sãrbãtoreau Paºtile, la
fel e ºi mielul. La Paºtile evreilor, fiecare cap
de familie trebuia sã aleagã din turma sa un miel
sau un ied de parte bãrbãteascã, fãrã defecþiuni
corporale, pe care îl pãstra din ziua de 10 Nissan
pânã în 14, când trebuia junghiat între cele douã
seri. Pragul ºi pãrþile laterale ale casei unde se
consuma, se ungeau cu sângele lui, apoi se
pregãtea pentru a fi fript împreunã cu toate
mãruntaiele în cuptor, fãrã ca înainte sã fie fiert
sau sã i se zdrobeascã vreun os. Legat de mielul
pe care îl consumã românii de Paºte în vremurile
noastre, putem spune cã preparatul tradiþional,
drobul, s-a impus întâi în lumea urbanã
româneascã, apoi, prin imitaþie, ºi în cea ruralã,
ca un nou aliment, cu gust distinct, care a început
sã aibã un consum specializat, ritual. Pregãtirea
drobului presupune utilizarea unui întreg arsenal
de mirodenii, - sare, piper, enibahar, tarhon,
pãtrunjel, mãrar. Drobul a devenit, prin
excelenþã, alimentul care se identificã, în
actualitate, aproape complet, - la fel ca pasca ºi
ouãle roºii - cu sãrbãtorile Paºtelui. Tãierea
mielului la Paºte nu este altceva decât jertfa
anualã a zeului din religiile precreºtine., spune
Ion Ghinoiu (Vârstele timpului, p. 166). Sau, am
spune noi, are acest corespondent în religiile
pãgâne, suferind o resemnificare în creºtinism.

Mielul este însã, mai cu seamã, semnul
blândeþii, al simplitãþii, inocenþei ºi puritãþii. E
unul dintre simbolurile Mântuitorului Hristos.

Tradiþiile populare ale
românilor, dar ºi ale creºtinilor, încã din
cele mai vechi timpuri, sunt departe de tradiþia
iudaicã, ce presupunea o sãrbãtoare a durerii, la
care alimentele rituale, pasca ºi mielul, se
consumau în grabã, însoþite de ierburi amare,
dupã cum amarã fusese ºi robia din þara
Egiptului. Pasca primilor creºtini era o pâine

de tablã de aramã, fixat într-o
mãciulie a unui bãþ plat).
Tehnica tradiþionalã spune cã la
încondeiat se miºcã oul, iar nu
instrumentul. Acum se mai
foloseºte ºi peniþa, în cazul
încondeierii ouãlor cu tuº.
Tehnicile sunt diferite. Cea mai
apropiatã de tradiþie este
încondeierea prin acoperirea
succesivã cu cearã, apoi

dulce, care se sfinþea de cãtre preoþi, apoi se
împãrþea sãracilor. Amintirea acesteia este pasca
de astãzi. La bisericã pasca este dusã într-un coº
anume pregãtit pentru Paºte. Dupã sfinþirea din
dimineaþa primei zile de Paºte, pasca dobândeºte
puteri purificatoare, asemeni anafurei. Ea este
sfinþitã ºi se consumã imediat dupã anafura. Tot
în coºul care se duce la sfinþit, femeile pun
cârnaþi, ouã roºii ºi împistrite, colaci, brânzã,
slãninã, drob, usturoi, sare, prãjituri ºi alte
alimente. Acestor alimente, sfinþite, li se atribuie
puteri vindecãtoare.
În unele locuri se spune cã, cine mãnâncã
ouã în ziua de Paºti va fi uºor peste an. În trecut
albuºul de ou roºu sfinþit se usca, se pisa ºi se
sufla în ochii bolnavi de albeaþã, ai vitelor ºi
oamenilor. Cu slãnina se ungeau rãnile sau vreun
picior scrântit. De asemenea, pentru friguri, omul
se afuma cu slãninã ºi tãmâie puse pe o lespede.
Slãnina, consumatã ca atare, se spunea cã are
proprietãþi tãmãduitoare pentru oameni ºi vite.
Hreanul sfinþit se pãstra în pãmânt, crezându-se
cã el curãþeºte apa fântânilor, vindeca de boli ºi
friguri. Dacã cineva îl consumã când vine de la
bisericã, se spune cã va fi iute ºi sãnãtos tot anul.
Sarea era folositã la sfinþirea fântânilor, iar
azi e pusã în mâncare. Cuiºoarele se spunea cã
sunt bune pentru dureri de mãsele, iar cu fãina
se freca ochiul vitei bolnave de albeaþã. Despre
usturoiul sfinþit se spunea cã nu se stricã; dar
folosea ºi la alungarea strigoilor sau pentru
tãmãduirea celor bolnavi de vãtãmãturã.
Puteri deosebite i se atribuie ºi lumânãrii de
la Înviere, care este pãstratã ºapte ani ºi aprinsã
în caz de grindina, furtuni, sau mari primejdii.
Noaptea Învierii este deosebitã, ea simbolizând
noaptea luminii, a izbãvirii omului din iad, din
pãcat ºi din moarte. Spun sfinþii cã întreaga
omenire va învia dupã modelul Învierii lui
Hristos.
De aceea, în zilele noastre, Învierea este
privitã ca o sãrbãtoare a luminii. Seara sau la
miezul nopþii, când oamenii merg la slujba
Învierii, aprind lumânãri la mormintele celor
morþi din neamul lor. În Bucovina e obiceiul ca,
în noaptea Învierii, sã se lase luminile aprinse
în toatã casa ºi în curte, ca sã fie luminatã
gospodãria, în cinstea luminii pe care a adus-o
Hristos în lume, prin Învierea Sa.
Mulþimile participã, în toatã þara, la Slujba
Învierii. În unele locuri (Moldova, Bucovina),
la miezul nopþii, când se spune cã s-a deschis
mormântul ºi a înviat Hristos, se aud împuºcãturi
ºi pocnituri. Dupã unii etnologi, acestea s-ar face
pentru alungarea spiritelor rele, dar în acest
moment ele nu au nimic de-a face, în acest
context, decât cu învierea din mormânt a lui
Hristos; vestesc deschiderea mormântului
Domnului.
În unele locuri era obiceiul ca, în noaptea
Învierii, sã se aprindã, pe dealuri, focurile de
veghe. În jurul lor, oamenii istoriseau
întâmplãri din viaþa lui Hristos. Flãcãii sãreau
peste aceste focuri, pentru ca vrãjitoarele ºi
fermecãtoarele sã nu aibã putere asupra lor. În
zilele noastre, ele se mai fac, sporadic, prin
curþile bisericilor, ca oamenii sã prindã ºi
momentul Învierii.
Din acest moment salutul obiºnuit este
înlocuit cu cel de Hristos a-nviat, la care se
rãspunde Adevãrat a-nviat, salut pãstrat pânã
la Înãlþarea Domnului. Este o formã de
mãrturisire a Învierii ºi a credinþei creºtine. La
întoarcerea de la slujba de Înviere, creºtinii pun
într-un lighean un ou roºu ºi o monedã de argint,
peste care toarnã apã neînceputã. Existã apoi
datina de a se spalã, dându-ºi fiecare cu oul roºu
peste obraz ºi zicând: Sã fiu sãnãtos ºi obrazul
sã-mi fie roºu ca oul; toþi sã mã doreascã ºi sã
mã aºtepte, aºa cum sunt aºteptate ouãle roºii
de Paºti; sã fiu iubit ca ouãle în zilele Paºtilor.
Atunci când se dã cu banul pe faþã, se spune:
Sã fiu mândru ºi curat ca argintul. Iar fetele
zic: sã trec la joc din mânã-n mânã, ca ºi banul,
sã fiu uºoarã ca ºi cojile de ouã, care trec plutind
pe apã. În unele sate, în lighean se pune ºi o
crenguþã de busuioc existând credinþa cã, dacã
te speli cu el, vei fi onorat ca busuiocul. Familia
creºtinã se aºazã apoi la masa pascalã. Dupã
aceastã masã, capul familiei ciocneºte ouã cu
soþia ºi la formula tradiþionalã: Hristos a
inviat! adaugã: Hai sã ciocnim ouã, ca sã

Vinerea Mare

Vinerea Mare (Vinerea
Paºtilor, Vinerea Seacã, Vinerea
Patimilor) este zi de mare doliu
a întregii creºtinãtãþii, pentru cã
în aceastã zi a fost rãstignit ºi a
murit Mântuitorul lumii. Zi
aliturgicã, pentru cã Liturghia
reprezintã jertfa nesângeroasã a
lui Hristos, în chipul pâinii ºi
al vinului, iar cele douã jertfe
nu se pot aduce în aceeaºi zi.
În seara acestei zile se oficiazã
denia Prohodului Domnului. În
mijlocul bisericii se scoate
Sfântul Epitaf (care-l închipuie
mort pe Mântuitorul, înconjurat

de Apostoli ºi Maica
Domnului) pe sub care toatã
lumea trece, pânã în dupãamiaza zilei de sâmbãtã. În
zorii zilei de Înviere este dus
din nou în Sfântul altar ºi este
aºezat pe sfânta masã, unde
rãmâne pânã în miercurea
dinaintea Înãlþãrii Domnului.

ajungem ºi la anul Paºti frumoase, iar dupã
moarte sã ne vedem iarãºi în ceruri! Apoi,
ciocnesc ºi ceilalþi membri ai familiei. De obicei,
cinstea de a ciocni oul mai întâi revine celui mai
în vârstã. Se crede cã, fãcând acest lucru,
membrii familiei se vor vedea ºi pe lumea
cealaltã. Se spune cã în prima zi de Paºti nu e
bine sã mãnânci ouã roºii, pentru cã tot anul îþi
va mirosi gura ca oul clocit sau cã e bine sã
mãnânci ouãle nesãrate, cãci altfel þi se vor roºi
mâinile. În ziua de Paºte se spune cã nu e bine
sã dormi, cã-þi ia strigoiul anafura dintre dinþi, o
vinde diavolului ºi nu mai ai noroc în casã.
Dupã credinþa popularã, e bine sã þii minte
cu cine ai ciocnit oul prima datã pentru cã, dacã
din întâmplare te rãtãceºti printr-o pãdure,
trebuie sã-þi aminteºti cu cine ai ciocnit oul de
Paºti ºi imediat gãseºti drumul. Bãiatul, dacã
vrea sã ciocneascã oul cu o fatã, îl încearcã sã
vadã dacã este tare, ciocnindu-l uºor de frunte.
Fata încearcã oul bãiatului în dinþi. În unele
locuri, atât în Bucovina, cât ºi în Transilvania,
existã datina ca a doua zi de Paºti sã vinã bãieþii
la udat. Dupã tradiþionalul Hristos a înviat,
bãiatul spune cã i-ar fi sete ºi scoate o ulcicã cu
apã pe care o varsã fie pe gâtul fetei, fie pe faþa
ei, rostind: Sã-þi fie inima curatã ca apa ºi ea sã
te fereascã de orice boalã. Se mai practicã în
ziua de astãzi ºi udatul cu parfum, în loc de apã,
prin pãrþile Transilvaniei ºi Banatului. Bãiatul
primeºte câteva ouã roºii ºi este invitat la masa
pascalã.
Ofranda pascalã pentru morþi devine,
elementul central al palierului popular al
sãrbãtorii destul de arareori. În sud-vestul þãrii
acest lucru se petrece atunci când în prima zi de
Paºte (eventual în a doua) se dau hore de
pomanã. Fundamentalã pentru hora pascalã a

mortului este ºi pomana de haine ºi / sau
alimente. Oferitã de cea mai bãtrânã femeie din
neam (sau de o altã femeie, chiar de o fetiþã,
dacã în familie nu mai trãieºte nici o femeie
maturã), ea este destinatã, în virtutea aceloraºi
analogii, doar celor de un sex cu mortul.
Joia de dupã Paºti (din sâmbãta luminatã)
mai este numitã Joia necuratã sau Joia rea.
Împreunã cu prima joie de dupã Rusalii,
formeazã, în credinþa popularã din Transilvania,
Joile verzi, þinute încã de femei, care cred cã, dacã
muncesc de aceste sãrbãtori, le va merge rãu.
Sãptãmâna de dupã Paºti (Sãptãmâna
luminatã) era þinutã de femei aproape toatã:
marþea pentru boala cea rea, miercurea pentru
tunete ºi trãsnete, joia pentru grindinã, vinerea
pentru rodirea pãmântului.
Cea mai mare sãrbãtoare din aceastã
sãptãmânã este însã Izvorul Tãmãduirii, þinutã
vineri. Sãrbãtoarea îºi are originea în a doua
jumãtate a primului mileniu creºtin, pe la anul
450, când se spune cã viitorul împãrat Leon cel
Mare a întâlnit prin pãdure un orb, care i-a cerut
apã. El a cãutat ºi a gãsit un izvor, cu apa cãruia
s-a vindecat orbul. Iar când a devenit împãrat
(aºa cum îi proorocise Maica Domnului, când
cautã izvorul), a zidit o biserica lângã izvorul
tãmãduitor, la care s-au fãcut multe vindecãri ºi
minuni. În prezent, sãrbãtoarea se þine în cinstea
Maicii Domnului, consideratã Izvorul
tãmãduirii, ca Cea care L-a nãscut pe Hristos
Dumnezeu, de la care vine tot darul. În aceastã
zi se face, în toate bisericile, aghiazmã, pentru
tãmãduirea de boli. în trecut, se fãceau
procesiuni cu icoana Maicii Domnului la câmp,
pentru ploaie. Era ziua cea mai propice pentru
sfinþirea izvoarelor ºi a fântânilor, considerate
sacre în tradiþia popularã. În unele locuri, se
crede chiar cã toate izvoarele sunt sfinþite ºi

Se spune cã pe cei ce trec de
trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i
doare capul, mijlocul ºi ºalele
în cursul anului, iar dacã îºi
ºterg ochii cu marginea
epitafului nu vor suferi de
dureri de ochi. Acestei zile i se
spune ºi Vinerea Seacã, pentru
cã bãtrânele þineau post negru,
iar seara, la Denia Prohodului
Domnului, luau anafurã de la
bisericã. Dupã cântarea
Prohodului Domnului, se
înconjoarã de trei ori biserica
de tot soborul, cu Sfântul
Epitaf, care apoi este aºezat pe
masa din mijlocul bisericii. La
terminarea slujbei, femeile
merg la morminte, aprind
lumânãri ºi-ºi jelesc morþii. La
sfârºitul slujbei, era obiceiul ca
preotul sã împartã florile
aduse, care erau considerate a
fi bune de leac. Lumea, în
trecut, pleca acasã cu
lumânãrile aprinse pe drum, ca
sã afle ºi morþii de venirea
zilelor mari. Ocoleau casa de
trei ori ºi intrând, se închinau,
fãceau câte o cruce cu
lumânarea aprinsã în cei patru
pereþi sau doar la grinda de la
intrare ºi pãstrau lumânarea
pentru vremuri de primejdie.
În popor se crede cã dacã plouã
în Vinerea Mare anul va fi
mãnos, iar dacã nu, nu va fi
roditor. Unii cred cã, dacã se
scufundã în apã rece de trei ori
în aceastã zi vor fi sãnãtoºi tot
anul. Femeile nu umplu borº în
aceastã zi, sã nu se scalde
Necuratul în el; nu coc pâine

tãmãduitoare în aceastã zi. În zona Dâmboviþei
este obiceiul sã se stropeascã, cu aceastã apã,
casa, animalele, pãsãrile ºi fântâna. În unele
locuri, se fãceau descântece pentru tãmãduirea
bolnavilor. Se lua un petic sau ciucure, ca semn
de la bolnav. La revãrsatul zorilor, se lua apa de
la izvor, lãsându-se semnul luat. Se închina ºi
se spunea Maica Domnului, ajutã-mã, apoi se
umpleau vasele. Cei bolnavi sãreau în apã sau
îºi udau pãrþile bolnave, în speranþa cã se vor
însãnãtoºi. Ritualul prevede cã, dacã te-ai
depãrtat de izvor, sã nu vorbeºti cu nimeni. Iar
dacã eºti întrebat ceva, sã rãspunzi: curând
întrebaºi, curând sã fie leacul. În zilele noastre,
circulã ºi alte povestiri despre izvoarele
tãmãduitoare de la Dervent, mânãstirea Izbuc din
Banat, ºi alte izvoare locale, la care se spune cã
s-au tãmãduit oameni. Ele sunt mai mult
apropiate de biserici sau locuri în care se zice ca
ar fi izvorât apa prin minune.
Duminica imediat urmãtoare Învierii este
numitã Duminica Tomii, fiind ziua în care
Hristos s-a arãtat Apostolului Toma, care nu
fusese cu ceilalþi apostoli, când li s-a arãtat
Domnul, ºi se îndoia de Învierea Mântuitorului.
În popor se crede cã raiul rãmâne deschis de la
Înviere pânã la aceastã datã pentru sufletele
aflate în iad. De asemenea, se crede cã cei ce
mor în aceastã perioadã merg în rai pentru cã, în
acest interval, uºile raiului sunt deschise, iar ale
iadului, închise. Despre cei ce se nasc în aceastã
perioadã, se spune cã vor avea noroc toatã viaþa.
Duminica Tomii se mai numeºte ºi Paºtele
mic. În aceastã zi, prin sate, încã se mai fac hore.
Mai demult, tinerii se legau fraþi de sânge, pe
datul mâinilor sau pe pãr.
În prima luni din a doua sãptãmânã de dupã
Paºte se serbeazã Paºtele Blajinilor, Paºtele
Morþilor, Paºtele Rohmanilor sau Matcalaul.
Despre Blajini se crede cã sunt fiinþe mitice, care
locuiesc în Ostroavele Albe ale Apei Sâmbetei,
se crede cã ar fi copiii nebotezaþi, morþi dupã
naºtere sau oamenii de demult, cu o credinþã mai
curatã decât a pãmântenilor. La aceastã
sãrbãtoare, se împart bucate pentru morþi, cu
credinþa cã acum sufletele lor sunt slobode ºi se
pot înfrupta din acestea. Celor ce nu împart se
spune cã le vor cere morþii noaptea. Se fãceau, în
unele locuri, sãrbãtori câmpeneºti, unde oamenii
mâncau ouã roºii ºi încondeiate (ale cãror coji se

numãr destul de mic la Sfânta
Liturghie din aceastã noapte
sfântã, ei vin la Slujba Învierii,
pentru a lua luminã. Apoi se duc
pe la casele lor, revenind,
dimineaþa, la bisericã, în
locurile unde se sfinþeºte pasca
ºi prinoasele. În bisericã este
obiceiul ca, în aceastã noapte,
sã se sfinþeascã pâinea numitã
paºti, fie sub formã de anafurã
sau anafurã amestecatã cu vin
(în Vestul þãrii). În Bucovina,
aceastã pâine, sub formã de
prescuri, o aduc la bisericã
femeile, în Vinerea Mare, când
se slujeºte Sfântul Maslu. Iar în
zona Banatului o aduce o
singurã familie, în Marea Joi,
ca milostenie pentru o rudã
decedatã în anul care a trecut,
a slobozit neamul omenesc. împreunã cu vin ºi vase.
Este ziua în care se
definitiveazã pregãtirile pentru
marea sãrbãtoare a Învierii;
spre searã, creºtinii se odihnesc
pentru a putea participa la
slujba de la miezul nopþii. Fiind
ultima zi a Postului Mare, era
obiceiul ca bãtrânii ºi copiii sã
se împãrtãºeascã.

sau altceva, sã nu ardã mâinile
Maicii Domnului; nu cos, ca sã
nu orbeascã; nu þes, nu torc, nu
spalã, pentru a nu o supãra pe
Sfânta Vineri; afumã casa cu
tãmâie, înconjurând-o de trei
ori, în zorii acestei zile, pentru
ca gângãniile ºi dihaniile sã nu
se apropie de casã ºi de pomi.
Copiii adunã flori de pe câmp
ºi le duc la bisericã. Înãlþãtoare
zi de doliu, tãcere ºi meditaþie,
Vinerea Mare este cinstitã mai
ales prin participarea la slujba
Prohodului Domnului. Aºa
Ziua Învierii Domnului,
rãmâne ea în conºtiinþa
cunoscutã ºi sub numele de
românilor contemporani.
Paºti începe, din punct de
vedere liturgic, în noaptea
dinainte; la miezul nopþii, când
Sâmbãta Mare este ziua se spune ca mormântul s-a
îngropãrii Domnului cu trupul deschis ºi a înviat Hristos.
ºi a pogorârii Lui la iad, de unde Chiar dacã românii participã în

Ziua Învierii
Domnului

Sâmbãta Mare

dãdeau pe apa curgãtoare) sau colaci. Sãrbãtoarea
este mai puþin þinutã în ziua de azi.
Dupã Înviere, la 40 de zile (în joia celei de a
VI-a sãptãmâni) se sãrbãtoreºte Înãlþarea
Domnului, cunoscutã, în popor ºi sub numele
de Ispas. Este una din cele mai vechi sãrbãtori
creºtine, serbatã, în vremea creºtinismului
primar, odatã cu Rusaliile. De Ispas se

organizau nedei, târguri (bâlciuri), jocuri ale
tinerilor. În calendarul pãstoresc, sãrbãtoarea
marca momentul urcãrii ciobanilor la munte. În
unele pãrþi ale Moldovei, se tãia din vârful cozii
vitelor pãr, care se îngropa într-un furnicar, ca
sã se înmulþeascã viþeii precum furnicile. S. Fl.
Marian mai consemneazã, în unele pãrþi ale
Moldovei ºi Munteniei, obiceiul tinerilor de a
culege flori de alun, despre care credeau cã sunt
bune de leac ºi de dragoste. Doar în aceastã zi
se spune cã se sãturau caii de pãscut doar pentru
un ceas: de aceea, se numea ºi Paºtele cailor.
În zilele noastre, de Înãlþare se fac pascã,
ouã roºii ºi cozonac, precum la Paºte. Înãlþarea
este cunoscutã ca sãrbãtoarea eroilor; de aceea,
se fac slujbe speciale ºi pomeniri ale morþilor la
monumentele eroilor, în unele garnizoane
militare ºi în biserici. În unele locuri, se iese la
holdã ºi se citesc rugãciuni pentru recolte. Mai
demult, se fãceau ºi cununi de spice. Obiceiul
se mai pãstreazã în Vestul þãrii, unde se þin la
prapurii din Bisericã pânã în anul urmãtor.
În sâmbãta dinaintea Duminicii Mari sunt
sãrbãtoriþi Moºii de varã sau Moºii de Rusalii.

Acum se dau de pomanã vase pline cu bãuturã ºi
mâncare ºi se slujesc parastase pentru morþi.
Seara, bãieþii tãiau nuiele mari de tei, pentru a fi
sfinþite a doua zi, de Rusalii, la bisericã. Acum se
aduc, în unele locuri, ramuri de nuc, ce se sfinþesc
ºi se pãstreazã la icoane, la fel ca salcia de Florii.
Aceste ramuri se crede cã sunt bune împotriva
ploilor cu piatrã, sau ca plante de leac. S-au ales
aceste ramuri întrucât frunzele de tei ºi de nuc
preînchipuie limbile de foc ce s-au pogorât peste
apostoli în aceastã zi. Din punct de vedere creºtin,
sãrbãtoarea are o foarte mare importanþã, fiind
consideratã ziua de naºtere a Bisericii. În popor
se credea cã, în aceastã zi, spiritele morþilor devin
agresive înainte de a se întoarce pe lumea cealaltã;
existã credinþa cã, din Joia Mare pânã la Rusalii
ele sãlãºluiesc printre cei vii. Cele mai agresive
erau considerate Ielele (Vântoasele, Rusaliile sau
ªoimanele) despre care se spunea cã încing hore
pe câmpuri ºi cã îl orbesc, ologesc sau amuþesc
pe cel pe care îl gãsesc lucrând. De aceea, pentru
a se feri de pocitul Rusaliilor, oamenii se feresc
sã lucreze. Bolile cauzate de iele poartã numele
generic de luatul din cãluº, întrucât se credea
cã pot fi vindecate prin jocul cãluºarilor în jurul
bolnavului.
Cel mai celebru dans al românilor, Cãluºul,
care a fost mult exploatat în latura sa
spectacularã, este, de fapt, un joc al cetei
masculine desfãºurat de Rusalii. Cãluºarii sunt
legaþi prin jurãmânt ºi legi cãluºereºti.
Jurãmântul se depune pe steagul lor special, la
hotar, ºi constã în fãgãduinþa cã vor pãstra legile
cãluºereºti, cã vor juca cu dreptate ºi fãrã
supãrare, cã nu vor ascunde din banii primiþi, cã
se vor avea ca fraþii ºi vor fi supuºi vãtafului. În
Ardeal, legãmântul se face la 9 hotare, cu apa
din 9 izvoare. Ei jucau prin curþile oamenilor ºi
se spunea cã îi tãmãduiesc pe cei bolnavi. Cu
acest scop foloseau ºi usturoi, pelin, o basma
albã, fire de grâu, tãmâie etc. Pentru cã bolile
de care tãmãduiau se spunea cã sunt de sorginte
magicã. Mamele îºi dãdeau copiii în braþele
cãluºarilor pentru a fi ºi ei la fel de voinici ºi
jucãuºi. Se credea mai demult cã în aceastã zi
trebuie sã petreci cu cãluºarii; iar dacã vei dormi,
sã-þi pui un cuþit sub cap, ca sã nu te trezeºti
pocit. Cu adânci rãdãcini istorico-mitologice,
Cãluºul este cel mai spectaculos dans românesc,
pãstrat ºi azi în zona de Sud a þãrii, dar ºi în
Ardeal, în unele locuri. Din pãcate, oamenii cred
cã el nu mai are rol vindecãtor, nici nu mai
alungã Ielele - credinþa oamenilor e alta acum.
Dar se pãstreazã, fie în forme mai ritualizate, la
sate, fie în forme mai spectaculoase, în cadrul
festivalurilor de la oraºe. Dacã adãugãm cã, a
doua zi dupã Rusalii, este sãrbãtoarea Sfintei
Treimi, putem spune cã aºa se încheie ciclul
pascal la români. Acesta este cel mai important
ciclu de sãrbãtori creºtine, alãturi de care îºi fac
simþitã prezenþa ºi obiceiurile populare, izvorâte
fie din practici creºtine foarte vechi, fie din vechi
ritualuri folclorice. Adunate la un loc, ele
alcãtuiesc perioada cea mai sfântã din viaþa
Bisericii ºi a oamenilor, constituind un important
reper al comunitãþii ºi spiritualitãþii româneºti
contemporane.

Dr. Iuliana BÃNCESCU,

Centrul Naþional pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale, Bucureºti
(http://www.crestinortodox.ro)
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FERICIREA UMANÃ

O PREOCUPARE CONSTANTÃ SPRE EXCELENÞÃ (I)
(Urmare din pag. 1)
MANAGEMENTUL
CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
ÎN UNIVERSITATEA
SPIRU HARET

În conformitate cu Carta
USH, managementul cercetãrii
ºtiinþifice se realizeazã atât pe
plan orizontal, cât ºi pe plan
vertical, existând, totodatã,
patru niveluri organizatorice:
1. Departamentul de
Management al Cercetãrii
ªtiinþifice (DMCS);
2. facultãþi;
3. catedrele, cele ce asigurã
activitatea concretã de cercetare
ºtiinþificã cu resursa umanã
competentã, profesionistã:
4. cele 40 de centre de
cercetare, acreditate de
Senatul USH; ele reprezintã
nucleele tehnice care efectueazã
activitate complexã, colectivã,
intra ºi interdisciplinarã,
fundamentalã ºi aplicativã.
 Infrastructura cercetãrii
ºtiinþifice la nivelul USH este
conceputã pe trei niveluri, astfel
încât sã acopere totalitatea
activitãþilor practice ºi de
laborator în cadrul colectivelor
de cercetare constituite la nivel
de catedre, centre de cercetare
ºi facultãþi.
În cursul anului trecut,
s-a constatat faptul cã
descentralizarea excesivã a
cercetãrii ºtiinþifice limiteazã
perspectivele de dezvoltare
strategicã. Ca urmare, prin
decizia Senatului USH, s-a
hotãrât înfiinþarea unui Institut
Central de Cercetare ªtiinþificã,
care este în fazã de proiect.
Cercetarea ºtiinþificã se
realizeazã în laboratoare ºi
cabinete ale facultãþilor,
dotate cu aparaturã, biblioteci
ºi alte facilitãþi necesare
documentãrii activitãþilor de
cercetare ºtiinþificã, iar în
unele cazuri cu laboratoare
specifice, dotate cu aparaturã
de experimentare ºtiinþificã
(facultãþile de Medicinã
Veterinarã, Geografia Mediului
ºi Geografia Turismului,
Matematicã ºi Informaticã,
Psihologie, Limbi ºi Literaturi
Strãine etc.). În prezent, USH
dispune de o infrastructurã
puternicã de cercetare: existã
un numãr de 58 de laboratoare
de cercetare echipate cu
aparaturã modernã; un numãr
de peste 9000 de calculatoare
performante, de ultima
generaþie, puse la dispoziþia
cadrelor didactice, studenþilor
ºi masteranzilor antrenaþi în
cercetare ºtiinþificã.
 În primul semestru al
anului 2008, a fost întocmit
Raportul de autoevaluare a
cercetãrii ºtiinþifice între anii
2005  2007 din USH, în
vederea atestãrii capacitãþii de
cercetare ºtiinþificã a USH, în
conformitate cu cerinþele
Autoritãþii Naþionale pentru
Cercetarea ªtiinþificã (ANCS)
ºi ale Consiliului Naþional
pentru Cercetare ªtiinþificã
în Învãþãmântul Superior
(CNCSIS) din cadrul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii.
Prin decizia ANCS nr. 9692 din
4 iulie 2008, Universitatea
Spiru Haret a fost atestatã sã
desfãºoare activitate de
cercetare ºtiinþificã. Atestarea
CNCSIS oferã posibilitatea de
a participa la toate competiþiile
pentru finanþare a unor
proiecte/granturi de cercetare
ºtiinþificã atât din fonduri
naþionale, cât ºi din cele
europene. Totodatã, atestarea
USH pentru a desfãºura
cercetare ºtiinþificã creeazã
premisele depunerii dosarului
pentru acreditare, de cãtre
CNCSIS, a calitãþii cercetãrii
ºtiinþifice efectuate în cadrul
USH, ceea ce reprezintã
standardul cel mai înalt de
performanþã la nivel naþional în
acest domeniu.
 În conformitate cu
orientãrile Preºedintelui ºi
Rectorului USH - domnul prof.
univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
ale Senatului USH, dar þinând
cont ºi de cerinþele ANCS ºi
CNCSIS, s-a luat o serie de
mãsuri pentru o mai bunã

informare, organizare, comunicare, monitorizare ºi
evaluare a activitãþii pe linie
de cercetare ºtiinþificã a
facultãþilor. În acest sens,
au fost activate instrumente
ºi metode de analizã ºi
monitorizare a activitãþii
catedrelor, a facultãþilor ºi a
centrelor de cercetare ºtiinþificã
(acolo unde acestea au fost
acreditate de Senatul USH) pe
linie de cercetare ºtiinþificã,
care au fost comunicate ºi
explicate tuturor conducerilor
ºi responsabililor cu cercetarea
ºtiinþificã din facultãþile USH,

16 august 2002 privind
cercetarea ºtiinþificã ºi
dezvoltarea tehnologicã 
modificatã ºi completatã ºi
Legea nr. 319 din 8 iulie 2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare)
ºi,
totodatã, în: Strategia în
domeniul cercetãrii, dezvoltãrii
ºi inovãrii (CDI) pentru un
orizont larg, 2007- 2013
aprobatã prin Legea nr. 217/
2007, concretizatã prin Planul
naþional al cercetãrii dezvoltãrii
inovãrii pentru perioada 20072013 (aprobat prin HG 475/
2007), precum ºi cu Strategia

parte. Aceste planuri stabilesc
teme de cercetare ºtiinþificã
fundamentalã ºi aplicativã,
corelate cu programele europene
ºi naþionale de finanþare, ale
mediului de afaceri ºi ale USH.
S-a solicitat facultãþilor sã îºi
adapteze Planurile de cercetare
ºtiinþificã pe anul 2009 atât la
nivelul facultãþilor, dar mai ales
la nivelul catedrelor, a centrelor
de cercetare ºi, chiar, individual,
al cadrelor didactice. S-a avut
în vedere ca temele de cercetare
ºtiinþificã alese sã se circumscrie
viziunii strategice a fiecãrui
domeniu în parte ºi sã orienteze

 Mecanismele de management al calitãþii cercetãrii
ºtiinþifice la nivelul USH:
1. Tabele tip CNCSIS,
pentru înregistrarea individualã
a activitãþii ºtiinþifice a cadrelor
didactice;
2. Raportul de evaluare
semestrialã ºi anualã a cercetãrii ºtiinþifice ºi ANEXELE
sale numerice;
3. Procedura de cuantificare a performanþelor cadrelor
didactice în cercetarea ºtiinþificã,
cu Fiºa de autoevaluare ºi
Grila de Punctaj.

Din amintita concluzie
aristotelicã, sunt de reþinut
identificarea fericirii cu virtutea
ºi accentul pus de filosof pe
faptul cã este vorba de virtute
ca act, iar nu ca simplu habitus,
ca dispoziþie habitualã. Cu alte
cuvinte, pentru obþinerea
fericirii este necesar ca
dispoziþia spre virtute sã fie
actualizatã, pusã în act.
Fericirea nu este ceva
dat omului, ci se cucereºte de
cãtre om.
În timpurile moderne, Kant
a conceput ºi el fericirea ca
scop al omului ºi a susþinut cã
se obþine prin înclinaþie, adicã
prin satisfacerea intereselor ºi
scopurilor individuale, dar nu
prin orice fel de înclinaþie, ci
printr-una conformã datoriei
morale, iar nu contrarã acesteia.
Potrivit lui, fericirea, ca stare
subiectivã beneficã, nu se
reduce la virtute, scopul vieþii
morale fiind datoria, dar
considera cã virtutea (datoria)
conferã omului demnitatea de
a fi fericit. ,,Binele suprem (ca

principalã condiþie a Binelui
suveran) este moralitatea, iar
fericirea constituie, desigur, al
doilea element al Binelui
suveran, dar totuºi astfel încât
el sã nu fie decât consecinþa
moralmente condiþionatã, însã
totuºi necesarã a moralitãþii.
În viziunea kantianã,
satisfacerea unei înclinaþii
contrare datoriei nu poate
produce decât o pseudofericire,
o fericire aparentã, cum ar fi
satisfacþia unui rãufãcãtor
pentru reuºita faptei sale,
mulþumire care oricând poate
trece în contrariul ei, în
remuºcare ºi suferinþã. Fericirea propriu-zisã nu poate sã
aparþinã decât celui care îºi
realizeazã interesele, dar,
totodatã, se comportã moral,
pentru cã numai acesta nu are
motive de reproº ºi regrete.
În fond, într-un fel sau altul,
ºi Aristotel ºi Kant au înþeles
fericirea în corelaþie cu
conduita moralã ºi, deci, cu
sensul vieþii, întrucât, aºa cum
preciza Kant, viaþa moralã
presupune tocmai realizarea
umanitãþii existente atât în noi,

cât ºi în semenii noºtri. În acest
sens, ambii gânditori au pus pe
prim plan realizarea sensului
vieþii ca înfãptuire a esenþei
umane.
Fericirea ca scop suprem
sau derivat implicã ºi gândul
dacã ea este terestrã sau numai
celestã.
Precum am arãtat, echivalatã cu plãcerile sensibilitãþii,
fericirea devine tangibilã în
viaþa de aici, pãmânteanã, dar,
corelatã moralitãþii ºi, în
genere, vieþii spirituale mai
elevate, obþinerea ei în viaþa
terestrã devine problematicã.
Doctrina creºtinã a ºi mutat
locul fericirii de pe pãmânt în
cer. Desigur, dacã admitem cã
fericirea se obþine prin creaþie
ºi moralitate ºi cã omul este
o fiinþã imperfectã, dar
perfectibilã, la care adãugãm ºi
credinþa în nemurirea sufletului
ºi în existenþa lui Dumnezeu,
atunci vom conchide cã ea,
fericirea, nu e posibilã decât ,,în
ceruri (Matei).
În etica sa autonomistã,
Kant însuºi a admis o posibilã
fericire celestã. Plecând de la

faptul cã fericirea îºi are sursa
în înclinaþie, care ne pune în
dependenþã de lucruri ºi de
ceilalþi oameni, ceea ce nu ne
permite sã ne realizãm toate
scopurile, cât ºi de la observaþia
cã înclinaþia ºi datoria nu prea
se acordã între ele, el a conchis
cã fericirea nu poate fi obþinutã
în mod cert decât în viaþa de
dincolo, cu condiþia ca sufletul
sã fie nemuritor, pentru a se
perfecþiona necontenit, ºi sã
existe Dumnezeu, ca garant al
fericirii omului virtuos.
În concepþiile care nu fac
câtuºi de puþin loc religiei, cum
ar fi ºi aceea a lui Camus,
fericirea, inclusiv în forma ei
superioarã, dacã este tangibilã,
nu se poate dobândi decât în
viaþa terestrã. Dar ºi unele
concepþii de facturã religioasã
admit, fie ºi parþial, o fericire
terestrã.
Fiind ºi pe mãsura omului,
nu numai a zeului, fericirea este
ºi meritã sã fie urmãritã ca scop,
dar nu detaºat, ci ataºat de
împlinirea umanitãþii autentice,
care existã, potenþial, în orice
persoanã umanã.

Evaluarea cercetãrii ºtiinþifice (II)
(Urmare din pag. 1)

atât prin sistemele electronice
de comunicare, cât ºi prin,
discuþii directe. In unele cazuri
s-au fãcut deplasãri la sediile
acestor facultãþi (Braºov,
Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Constanþa) pentru discuþii,
analize, instruire ºi verificãri.
Aceastã mãsurã a vizat
evaluarea concretã ºi directã a
muncii responsabililor cu
cercetarea ºtiinþificã la
nivelul facultãþilor. A fost
aprobatã de cãtre Preºedinte ºi
Rector, domnul prof. univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea, structura
paginii web a DMCS, care se
aflã pe site-ul Universitãþii.
Totodatã, în prezent, existã
pagini WEB ale cercetãrii
ºtiinþifice pentru fiecare
facultate a USH, unde pot fi
accesate informaþii privind
documentele strategice, planurile
ºi rapoartele anuale ale cercetãrii ºtiinþifice, activitatea de
cercetare ºtiinþificã fundamentalã
ºi aplicatã, rezultatele anuale
ale cercetãrii ºtiinþifice,
centrele de cercetare ºtiinþificã,
Analele ºtiinþifice, sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice etc.
 A fost elaborat un Cod etic
de bune practici în cercetarea
ºtiinþificã, care reuneºte principii,
proceduri, standarde ºi metodologii, prin care se fundamenteazã
rezultatele cercetãrii ºtiinþifice
ºi, ulterior, asigurã înregistrarea,
raportarea, diseminarea, aplicarea, exploatarea ºi utilizarea
acestora, în lumina respectãrii
proprietãþii intelectuale.
 În luna februarie 2008,
Senatul USH a aprobat strategia
de cercetare ºtiinþificã a
Universitãþii Spiru Haret
pentru perioada 2007-2013.
Strategia USH a fost
elaboratã ºi adaptatã, ulterior,
în mod permanent, în concordanþã cu liniile directoare ale
cercetãrii ºtiinþifice româneºti,
aºa cum sunt precizate în
legislaþie (Ordonanþa nr. 57 din

Naþionalã de Dezvoltare
Durabilã 2013 2020-2030 ºi
cu Conceptul strategic de
dezvoltare teritorialã România
2030 (emis de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi aflat în
dezbatere publicã).
De asemenea, Strategia
USH þine cont de mesajele
Conferinþei de la Bologna
(1999), ale Conferinþei de la
Berlin (2003) ºi ale orientãrilor
Strategiei Lisabona, în materie
de cercetare ºtiinþificã, astfel
încât întreaga activitate este
orientatã spre: compatibilizare
cu sistemul practicat în UE;
integrarea în Aria europeanã a
cercetãrii ºtiinþifice; regândirea
problematicii calitãþii; instaurarea unei relaþii ferme între
învãþãmânt  cercetare ºi
comunitate etc.
Nu în ultimul rând,
Strategia USH se va adapta
permanent la modificãrile
legislaþiei naþionale ºi europene
în domeniu, la cerinþele
schimbãrilor recente determinate
de criza economico-financiare,
cu impact social la nivel global
ºi, implicit, naþional, vizând în
acelaºi timp ºi perspectivele
evoluþiilor post crizã.
Strategia USH a reprezentat
modelul de întocmire a strategiilor de cercetare ºtiinþificã
pentru toate facultãþile
universitãþii, astfel încât
imediat dupã aprobarea sa
de cãtre Senat aceasta a
fost transmisã cancelarilor/
responsabililor cu cercetarea
ºtiinþificã. În perioada care a
urmat, DMCS a insistat, în mod
repetat, pentru a fi întocmite
aceste strategii la nivelul
fiecãrei facultãþi în parte.
 Planul anual de cercetare
ºtiinþificã la nivelul USH se
aflã la baza planurilor anuale
elaborate de cãtre fiecare
facultate, la nivel de catedre,
centre de cercetare ºi individual
pentru fiecare cadru didactic în

ºi programeze cercetarea
ºtiinþificã la nivelul fiecãrei
facultãþi. Aceste documente,
aprobate de Senatul USH, au
permis monitorizarea ºi
evaluarea continuã a calitãþii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã
ºi a rezultatelor sale, obligând,
totodatã, impunerea de schimbãri
permanente, dar necesare.
La sfârºitul anului 2008,
toate facultãþile USH aveau
întocmite documentele programatice de planificare ºi
orientare strategicã a cercetãrii
ºtiinþifice (Strategii ºi Planuri
de cercetare ºtiinþifice).
Se aflã în curs de actualizare noile strategii ºi planuri
de cercetare ºtiinþificã, în
conformitate cu noile determinante
ale crizei economico-financiare
globale, care afecteazã profund,
inclusiv în plan social, ºi þara
noastrã.
 Monitorizarea calitãþii
cercetãrii ºtiinþifice în USH a
fost un deziderat încã de la
înfiinþarea universitãþii ºi se
circumscrie criteriilor de
evaluare europene, prin Procesul
Bologna ºi Strategia Lisabona,
iar la nivel naþional se integreazã
legislaþiei ºi standardelor
româneºti, prin instituþiile sale
specializate ANCS ºi CNCSIS.
Cercetarea ºtiinþificã în
USH este organizatã pe baza
unor proceduri, norme ºi
reglementãri, care stabilesc
monitorizarea ºi evaluarea
rezultatelor. Câteva exemple:
Regulamentul cercetãrii ºtiinþifice; Metodologia aprecierii
calitãþii cercetãrii; Regulamentcadru de organizare ºi funcþionare
a centrelor de cercetare;
Proceduri de monitorizare ºi
evaluare la nivel de facultate,
catedre ºi fiecare cadru didactic;
etc. Toate aceste documente
sunt cuprinse în Manualul
Calitãþii Învãþãmântului ºi
Cercetãrii ªtiinþifice).

 La finalul anului 2008, s-a
realizat broºura cu Potenþialul
cercetãrii ºtiinþifice al USH 
teme ºi proiecte de cercetare
ºtiinþificã, ca instrument de
promovare a capacitãþii intelectuale ºtiinþifice a universitãþii,
cãtre parteneri/finanþatori din
instituþiile guvernamentale, ale
comunitãþilor locale, mediului
de afaceri etc.
 Finanþarea cercetãrii
ºtiinþifice în USH se face pe
trei niveluri:
1. Un procent de 25 % din
remuneraþia fiecãrui cadru
didactic este dedicat sprijinirii
activitãþilor de cercetare
ºtiinþificã individualã;
2. Un fond special anual de
un milion de EURO, aprobat de
cãtre Senatul USH, dedicat
finanþãrii unor proiecte de
cercetare ºtiinþificã care vizeazã
îndeosebi îmbunãtãþirea conþinutului ºtiinþific al cursurilor
universitare ºi al sistemului de
învãþãmânt în general;
3. Sume obþinute din cercetarea ºtiinþificã aplicativã
(contractualã), de granturi/
proiecte internaþionale (FP7,
Erasmus, Leonardo da Vinci,
COST, structurale, private etc.)
ori naþionale (Academia Românã,
CNCSIS, ANCS etc.). În anul
2008 valoarea totalã a acestor
venituri aproape s-a triplat faþã
de anii anteriori.
Þinta USH, în privinþa
atragerii de fonduri mai
consistente pentru sprijinirea
dezvoltãrii cercetãrii ºtiinþifice,
vizeazã atragerea de surse de
finanþare externe, atât prin
donaþii, sponsorizãri, dar mai
ales prin multiplicarea participãrii masive la contracte/
granturi/proiecte de cercetare
ºtiinþificã, interne ºi internaþionale, sporind numãrul
parteneriatelor ºi consorþiilor
cu instituþii de cercetare ºi
universitãþi din România, dar
mai ales din statele membre ale
Uniunii Europene.

DACÃ DORIÞI SÃ VIZITAÞI BURSA DE VALORI DIN BUCUREªTI
Invitaþia  o adevãratã
provocare adresatã cadrelor
didactice, masteranzilor ºi
studenþilor din cadrul Facultãþii
de Finanþe ºi Bãnci a
Universitãþii Spiru Haret este
de-a dreptul irezistibilã.
Excelenta idee aparþine conf.
univ. dr. Ion Corbu  ºef de
catedrã, care a organizat, în

(Urmare din pag. 1)

cadrul proiectului Ziua porþilor
deschise la BVR ºi prima vizitã
la aceastã instituþie, însoþind 25
de masteranzi ºi studenþi, dornici
sã pãtrundã în universul
enigmatic al bursei.
Invitatul Bursei de Valori
Bucureºti, ªtefan Cojanu 
trader la Societatea de Servicii
de Investiþii Financiare ETEBA

România, a susþinut o prezentare
a Bursei atât a operaþiunilor ºi
mecanismelor bursiere, cât ºi a
modalitãþilor de investire la
Bursa de Valori Bucureºti.
Participanþii au avut prilejul
sã urmãreascã ecranele de
tranzacþionare ºi ideal ar fi sã
existe ºi o variantã demo, a
acestora pe care sã se poatã

executa tranzacþii conform
situaþiei reale. Unii studenþi ºiau exprimat dorinþa de a se
înscrie la cursurile de broker organizate de Asociaþia Brokerilor,
dacã s-ar oferi unele facilitãþi.
Fireºte, s-a pledat ºi pentru a se
crea un cadru instituþional
adecvat în care studenþii sã poatã
efectua practica.

În final, se poate spune cã
a fost o întâlnire deosebit de
interesantã, cu organizare
excelentã, iar gazdele deosebit
de agreabile au fãcut ca
întâlnirea sã fie prietenoasã ºi
instructivã.
Asemenea manifestãri vor
fi continuate, în limita locurilor
disponibile. (A.D.)

Abonamentul la CSF este
de 4500 dolari pe an, iar David
Speyer (MIT) se întreabã de ce
costã atât de mult, din moment
ce activitatea de cercetare,
redactarea, editarea ºi tehnoredactarea iniþiale sunt realizate
de un autor neplãtit; selecþia,
solicitarea ºi coordonarea
referenþilor sunt realizate de un
editor neplãtit; editarea
secundarã ºi evaluarea articolelor sunt realizate în primul
rând de un referent neplãtit ºi,
în al doilea rând, de un editor
neplãtit. Editurii îi rãmâne
doar tehnoredactarea finalã,
organizarea articolelor într-un
numãr al unui volum, tipãrirea
ºi distribuirea revistelor,
anunþarea bibliotecilor cu
privire la apariþia acestora ºi
unele chestiuni legate de
copyright. De asemenea, David
Speyer observã cã majoritatea
cãrþilor sunt mult mai bine
editate decât cele mai multe
articole din reviste, deºi este
mai dificil sã fixezi un stil ºi un
sistem de citare unitare pe
parcursul unei lucrãri de
dimensiuni mai mari: aceastã se
întâmplã întrucât editorii
cãrþilor angajeazã redactori
care parcurg lucrarea împreunã
cu autorii pentru a realiza
aceastã uniformizare ºi plãtesc
specialiºti care evalueazã ce
texte ar trebui publicate (la
majoritatea revistelor aceste
activitãþi sunt repartizate unor
recenzori neplãtiþi care nu au
experienþã în editare). Existã o
importantã miºcare academicã
ce susþine cã rezultatele
ºtiinþifice ar trebui puse gratuit
la dispoziþia celor interesaþi.
O soluþie este postarea articolelor în arXiv. De asemenea,
existã multe reviste cu acces

Caravana cu filme
De când n-ai mai fost la
cinema?  este întrebarea la
care aºteaptã un rãspuns
organizatorii Festivalului
Internaþional Transilvania. Prin
Caravana cu filme ei îºi propun
sã redeschidã apetitul românilor
pentru mersul la cinema, sã-i
ajute sã redescopere mirajul
filmului românesc.
Pentru acei spectatori care
n-au avut, de prea mult timp,
ºansa sã vadã un film la
cinematograf a fost conceputã
Caravana filmelor care a
debutat pe 25 martie, la
Suceava, ºi îºi va continua
traseul, timp de douã luni, prin
alte 11 oraºe din þarã: Buzãu
(8-9 aprilie), Ploieºti (10-12
aprilie), Miercurea-Ciuc (20-21
aprilie), Braºov (22-23 aprilie),
Sibiu (24-26 aprilie), TârguMureº (28-29 aprilie), Timiºoara
(4-5 mai), Deva (12-13 mai),
Oradea (15-17 mai), Alba Iulia
(19-20 mai) ºi Craiova (22-24
mai). Pânã la 24 mai, în
cinematografe amenajate
ad-hoc în teatre, în case de
culturã sau universitãþi vor avea
loc între douã ºi cinci proiecþii
de film pe zi.
Vã amintiþi? În urmã cu doi
ani, Cristian Mungiu a pornit cu
filmul sãu -4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile- într-o caravanã
asemãnãtoare, adunând în spaþii
improvizate peste 18.000 de
români. Acest tip de caravanã,
care se practicã în Africa sau în
þãri ce nu au nevoie de
cinematografe, nu este chiar o
mândrie  mãrturisea acesta.
Totuºi, asemenea caravane
existã ºi în majoritatea þãrilor din
Vest  în Marea Britanie, în
Italia, în Elveþia , unde mersul
la cinema nu este o raritate, nu
este considerat o sãrbãtoare. Dar
existã caravane similare care se

nerestricþionat ce beneficiazã de
o indexare relevantã (chiar ISI).
În teoria categoriilor, cea mai
importantã revistã (Theory and
Applications of Categories)
este gratuitã.
IF evalueazã numãrul de
citãri timp de doi (uneori trei)
ani de la publicare. Pentru
domenii precum medicina sau
chimia este avantajos, nu ºi
pentru economie sau ºtiinþe
sociale, care încã citeazã clasici.
Parametrii convenþionali sunt
indicele de citare pentru articole
ºi IF pentru reviste academice.
El Naschie este un autor citat
foarte des, însumând 3.049 citãri
în ISI Web of Science. Deoarece
majoritatea articolelor sale sunt
publicate în CSF, acest fapt
determinã o creºtere semnificativã a IF pentru aceastã
revistã. Procentul de autocitãri
(definit ca numãrul de articole
în care El Naschie îºi citeazã
propriile lucrãri ca o fracþie a
numãrului total de articole ce
citeazã articolele sale) este de
32%. Indicele calitãþii revistei
este IF, calculat de Thomson
Scientific, care determinã
calitatea revistei prin metoda
împãrþirii numãrului de citãri
primite dinspre publicaþiile
indexate de Thomson Scientific
la numãrul de articole din revistã
(ca atare, nu se calculeazã
valoarea fiecãrui articol în parte,
ci valoarea revistei în ansamblu).
Ca rezultat al unui numãr mare
de citãri în cadrul propriilor
articole, CSF a obþinut un IF mai
mare decât al oricãrei reviste din
aria matematicii. Dupã cum
remarcã Ben Webster, publicaþii
din alte domenii decât matematica au un IF mai mare
întrucât includ articole mai
multe ºi mai scurte, tinzând
astfel sã se citeze mai des între
ele (eigenfactor, un demers

alternativ ce foloseºte un
algoritm inspirat de Google,
oferã o evaluare mult mai
exactã, plasând CSF pe locul
130 în aria matematicii).
Yves Gingras aratã cã El
Naschie editeazã o altã revistã
(împreunã cu Ji-Huan He), care
are în mare mãsurã aceleaºi
caracteristici ca ºi CSF:
International Journal of Non
Linear Sciences and Numerical
Simulations (IJNLSNS), ce
apare din 2000. El Naschie ºi
Ji-Huan He au publicat cel mai
mult în aceastã revistã (19,
respectiv 24 de articole, între
2000 and 2008). Ca ºi El
Naschie, care a publicat 97%
din articolele sale în aceste
douã reviste (322 în CSF ºi 19
în IJNLSNS), Ji-Huan He a
acoperit un amplu spaþiu în
CSF (26 de articole). Totodatã,
aceºti autori citeazã cel mai
mult cele douã reviste. IJNLSNS
este mai întâi citatã de CSF
(peste 20% din numãrul total de
citãri din aceastã revistã),
urmatã de 16% de autocitãri din
IJNLSNS). În perioada 20012003, doar 18% din lucrãrile
publicate în CSF veneau din
China. În perioada 20042008,
proporþia a crescut la 43%. ªi
în timp ce SUA au avut cel mai
mare numãr de contributori
înainte de 2000 (18% dintre
articolele apãrute în perioada
19932000), urmate de Anglia
ºi Germania, dupã aceea au
scãzut la 6%, ceea ce s-a
întâmplat ºi cu celelalte douã
þãri. O altã problemã ridicatã în
cazul lui El Naschie este
afilierea sa instituþionalã, care
variazã de la un articol la altul,
fãrã o conexiune academicã
relevantã: membru al Institutului
de Fizicã din Anglia (care este
o editurã, precum Institutul
European din Iaºi), visiting

professor la Universitatea din
Cairo ºi la Universitatea din
Alexandria, profesor onorific la
douã universitãþi din China
(Shanghais Jiao Tong ºi
Donghua), iar ca adresã de
contact are o cãsuþã poºtalã din
Anglia. R. Binder indicã ºi el
un comportament neetic pe care
conducerea revistei Neural
Networks îl are, din moment
ce John G. Taylor (redactor-ºef
adj.) are 31 de articole publicate
în aceastã revistã, Stephen
Grossberg (redactor-ºef adj.)
are 56, iar Kenji Doya
(redactor-ºef adj.) are 13.
Scopul revistelor academice
cu recenzori (peer-reviewed)
este de a verifica originalitatea,
importanþa ºi caracterul
condensat al rezultatelor într-o
formã îndeajuns de conturatã
încât sã fie utilã pentru uzul
public, iar problema este cã
organismele care asigurã
finanþãri iau ca reper IF ºi nu
calitatea intrinsecã a articolelor.
Comunitatea ºtiinþificã din
sfera fizicii, remarcã Andrew
Orlowski, nu reuºeºte sã se
decidã dacã articolele publicate
de Grichka ºi Igor Bogdanov,
doi foºti prezentatori ai unui
canal de televiziune din Franþa,
constituie descoperiri ºtiinþifice
sau o farsã elaboratã. Problema
este dacã existã un nivel redus
de coerenþã în fizicã ce face sã
aparã articole redactate într-un
jargon academic acoperitor în
principiu, dar care nu este
desluºit nici de autori, ºi nici de
recenzori. Dupã George Johnson,
acele articole reprezintã rezultatul unei gândiri confuze, al
unei redactãri deficitare ºi al
unor referenþi mai preocupaþi sã
corecteze greºeli de editare
decât sã analizeze calitatea
argumentelor formulate.

În oraºele fãrã cinema

Primul cinematograf din Timiºoara  1914
deplaseazã în comunitãþi izolate,
oraºe mici, fãrã sãli de cinema.
Deci, sentimentul de jenã faþã de
recurgerea la o asemenea
modalitate nu are vreo prea mare
motivaþie.
Existã, totuºi, o diferenþã
între situaþia de la noi ºi cea
invocatã. La noi, zeci de sãli de
cinema din þarã au fost transformate, în ultimii 20 de ani, în
discoteci, magazine alimentare,
cluburi, sãli de biliard sau
cazinouri. Incredibil. Existã
oraºe unde nu funcþioneazã în
prezent niciun cinematograf.
Satu-Mare, Oradea, Buzãu sau
Reºiþa , ca sã numim doar
câteva dintre ele.
La Satu-Mare, de pildã, cele
douã cinematografe existente
înainte de 89 au fost închise cu
mulþi ani în urmã. Reabilitarea
unuia dintre acestea ar implica
o investiþie uriaºã, fonduri de
care primãria nu dispune, în
timp ce a doua salã a fost
transformatã în discotecã, dupã
ce a fost modernizatã, pentru cã,
din lipsã de spectatori, i s-a dat
o altã utilitate. La Baia-Mare,

din patru cinematografe doar
unul a supravieþuit, dar nu oferã
ambianþa necesarã pentru a se
urmãri un film, neavând condiþii
de încãlzire. Acelaºi destin
sumbru l-au avut ºi cele cinci
cinematografe din Oradea,
transformate fie în discoteci, fie
uitate de autoritãþi. Cert este cã
de mai bine de doi ani nu mai
funcþioneazã niciunul din ele.
Nici la Buzãu situaþia nu este
mai roz, de la jumãtatea lunii
februarie a acestui an nu mai
existã niciun cinematograf,
dupã ce patronul singurului
cinematograf din oraº, Glendale
Studio, a decis sã punã lacãtul
pe uºã, sub pretextul cã mai
mult de zece spectatori nu
veneau la film. Din cele ºase
cinematografe câte existau la
Craiova, numai la douã se mai
ruleazã filme, restul fie cã au
fost retrocedate foºtilor proprietari, care le-au transformat
în salã de jocuri de noroc, fie cã
le-au abandonat.
Aºa s-a ajuns cã, din cele
400 de cinematografe existente
înainte de 1989, au rãmas mai

puþin de 180 de sãli funcþionale,
România fiind þara cu cea mai
micã densitate de ecrane de
cinema la 100.000 de locuitori.
Deci, ideea Caravanei filmelor
ar reprezenta o alternativã, o
modalitate de reîntoarcere la
cinematograf.
Suntem codaºii Europei ºi în
ceea ce priveºte numãrul
cinematografelor funcþionale
din þarã. Cauze posibile?
Interesul scãzut al autoritãþilor
a condus la starea deplorabilã în
care se aflã cinematografele,
ceea ce a determinat scãderea
dramaticã a numãrului de
spectatori de la an la an. Pânã
când nu se va manifesta o
viziune coerentã, nu se va
adopta o strategie privind starea,
destinul cinematografelor, vom
continua sã privim neputincioºi
la deteriorarea acestor spaþii
rezervate actului de culturã, la
tocirea interesului spectatorilor
pentru mersul la cinema.
Reînnodarea bunei tradiþii care
a existat va fi practic imposibilã.
Cât de trist ar fi.

Adela DEAC
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Epistola a XI-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Învierea este un miracol creºtin. Hristos a
înviat. Celor din morminte le-a dãruit viaþã.
Dupã sãptãmâna patimilor ºi rãstignire, dupã
coborârea de pe cruce ºi
urcarea la cer urmeazã sfânta
înviere. « Eu sunt învierea ºi
viaþa », rosteºte Iisus Hristos.
Mântuitorul este Fiul lui
Dumnezeu. Învierea este
sãrbãtoarea luminii. Aceasta reprezintã simbolul
biruinþei vieþii asupra morþii, al biruinþei
neprihãniei faþã de pãcat. Învierea este o tainã.
Ea nu se poate înþelege cu puterile trupeºti sau
lumeºti.
« A trecut oboseala nevoinþelor, dar sã nu
treacã râvna faptelor bune. S-a dus postul, dar
sã rãmânã evlavia. A trecut postul cel trupesc,
dar n-a trecut postul duhovnicesc », povãþuieºte
Sfântul Ioan Gurã de Aur. Iisus Hristos a dorit sã
prãznuiascã Paºtele împreunã cu noi, euharistia
fiind unul dintre sacramentele creºtine, dar tot la
fel a dorit sã prãznuiascã ºi Învierea.
Dumneata, care porþi credinþa în suflet ºi în
cuget, în noaptea învierii mergi la bisericã
pentru a participa la slujbã ºi a lua luminã.
Aceastã luminã nu se stinge niciodatã. Pãstreaz-o
cu sfinþenie în sufletul tãu!
Spargerea coajei de ou are înþeles
cosmogonic, dar poate reprezenta ºi o sfãrâmare

a cochiliei ignoranþei, o descãtuºare a energiilor
fiinþei spre mântuire, libertate ºi nemurire sau o
renaºtere.
În fiecare primãvarã, anul se reînnoieºte ºi
natura reînvie. Mugurul se deschide, floarea se
iveºte din pãmânt, fructul mijeºte printre frunzele
copacului, pãsãrile triluie, puiul sparge
gãoacea, iar ursul iese din bârlog. Ciclul viaþãmoarte-renaºtere se repetã la nesfârºit sub cerul
senin al nemuririi.
« Mrtyor ma amrtam gamaya » (Condu-mã
de la moarte la nemurire), dupã cum citim în
« Brhadaranyaka Upaniad ». De la viaþã ºi trãire
la nemurire. De la moarte ºi murire la nemurire.
Un vis frumos este nemurirea, dar ºi un
ideal. Nicidecum nu este o iluzie. Credinþa în
nemurire ne ajutã în ceea ce priveºte douã nevoi
majore din viaþa noastrã: 1) refacerea legãturii
cu Dumnezeu, absolutul, metafizicul, cosmicul,
sacrul ºi 2) vindecarea de frica de moarte.
Cea mai frumoasã lecþie pe care o þinea
Zalmoxis neamurilor tracice era nemurirea
sufletului. El îi învãþa cã ei nu mor, ci se duc sã
se reuneascã în ceruri cu zeul. Lecþia lui Zalmoxis
o putem regãsi povestitã de nemuritorul poet
Ovidius, în romanul « Dieu est ne en exil »
(Dumnezeu s-a nãscut în exil),
scris de nemuritorul prozator
Vintilã Horia.
Sã-i pomenim pe cei ce
au trecut înaintea noastrã! Ei
nu se mai reîntorc aici,
printre noi, dar trãiesc veºnic în sufletul nostru
ºi, prin amintire, devin nemuritori.
Prin artã ºi, mai ales, prin creaþie, omul este
nemuritor. Constantin Brâncuºi cunoºtea faptul
cã cel ce înalþã o construcþie megaliticã devine
nemuritor ºi, totodatã, asigurã nemurirea
neamului cãruia îi destineazã opera de artã.
Tocmai de aceea, el a proiectat ºi a realizat
capodopera sa, reunitã într-un ansamblu, tocmai
aici în România, la Târgu-Jiu.
Dragã prietenã, dragã prietene, cum îþi mai
merge? Te rog fã un pas înapoi ºi priveºte ceea
ce ai realizat în viaþã pânã acum. Continuã sã
visezi, sã crezi ºi sã creezi!
În epistola a douãsprezecea, þi-aº scrie
despre creativitate! Paºte fericit! Luminã,
credinþã ºi speranþã! Hristos a înviat!
Cu sinceritate,
al domniei tale,
Mircea Itu

epistole
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Odinioarã ca ºi acum
Valeriu RÂPEANU
George Mihail-Zamfirescu
(1898-1939), autorul comediei
tragice Domniºoara Nastasia
(1927) ºi al romanului Maidanul
cu dragoste (1933), s-a impus în
literatura românã ca scriitorul
care a adus în prim plan dramele
lumii de la periferia oraºelor,
cele douã opere fiind emblematice în acest sens. Nu sunt
singurele sale lucrãri literare
comedia amarã Idolul ºi Ion
Anapoda þine ºi acum afiºul
primei scene a þãrii.
Într-o viaþã scurtã, mãcinatã
de boalã ºi de sãrãcie, George
Mihail-Zamfirescu s-a dedicat
perioade mai întinse de timp ºi
gazetãriei, dovedind o solidaritate exemplarã cu lumea
umilã a periferiei bucureºtene

unde s-a nãscut ºi a petrecut
copilãria, adolescenþa ºi
tinereþea.
Am publicat o selecþie din
activitatea sa publicisticã în
volumul Mãrturii în Contemporaneitate, Editura Minerva,
1974, o nouã ediþie în 1984.
Astãzi publicãm douã articole
semnate de G.M. Zamfirescu,
cel dintâi apãrut în ziarul Facla
din 24 august 1932, se intituleazã
Ce vor aduce experþii. Aºa
cum se arãta în acelaºi ziar
misiunea experþilor Ligii
Naþiunilor era de a întocmi un
program de refacere economicã
ºi financiarã, în temeiul cãruia
se va stabili bugetul anului pe
exerciþiul 1933, bazat pe cu
totul alte criterii decât cele de
pânã acum. Cel de al doilea
articol se intituleazã Experþii

au venit, ne-au salvat ºi pleacã
ºi a apãrut tot în Facla, din
15 septembrie 1932. În Facla
din 3 septembrie, se spunea în
legãturã cu aceastã vizitã:
Gravitatea ºi urgenþa problemelor economico-financiare
din þãrile agricole din centrul ºi
sud-estul Europei au îndemnat
însã Conferinþa de la Laussane
sã iniþieze cercetarea, cu un
ceas mai devreme, a situaþiei
speciale în care se gãseºte
regiunea agricolã a Europei,
pentru a ajunge, în sfârºit, la un
program de mãsuri practice
pentru îndreptarea stãrii de
lucruri alarmante din aceastã
parte a Europei.
Prin plata cuponului se
înþelegea plata notelor împrumutului. Cine are urechi de
auzit... sã audã!

George Mihail-ZAMFIRESCU

Ce vor aduce experþii?

Peste câteva zile vor sosi în
þarã experþii de la Liga Naþiunilor,
invitaþi de guvernul român sã
colaboreze la reorganizarea
structuralã a statului.
În fruntea subcomitetului
financiar de patru, va veni un mare
economist, sir Otto Niemeyer.
Care vor fi mãsurile ce ni
se vor recomanda, pentru
echilibrarea balanþei bugetare,
ne putem uºor închipui, având
în vedere cã, la o situaþie egalã
 în Brazilia, de pildã  aceeaºi
comisiune a indicat: reduceri
sângeroase, amputãri radicale
în absolut toate capitolele
bugetului.
Aºadar, povestea pe care o
ºtim de mult: sfaturi, economii,
reduceri, concedieri.
Când guvernul român a
înþeles, recent, sã solicite
ajutorul înaltului for internaþional
de la Geneva, a avut în vedere
un concurs efectiv.
Îl vom avea?
Nu suntem la prima cerere
de economii ºi de amputãri
bugetare.
Nu vom ºovãi sã mãrturisim
cã, într-o largã mãsurã, situaþia
precarã, din punct de vedere
economic ºi financiar, în care ne
zbatem azi, este un rezultat

firesc al romantismului cu care
am înþeles sã experimentãm,
fãrã murmur, fãrã întrebare,
programele salvatoare cu care
au venit la noi, în rãstimpuri,
toate comisiunile ºi subcomisiunile strãine, mai mult sau mai
puþin experte.
Am economisit, am redus
fãrã mãsurã ºi fãrã sã ne
întrebãm ce repercusiuni vor
avea toate aceste amputãri
suportate cu stoicism.
Am concediat fãrã sã
anticipãm urmãrile.
A fost un timp când
problema ºomajului, la noi, era
aproape inexistentã. Astãzi
ºomajul muncitoresc ºi intelectual începe sã preocupe în
mod serios guvernul, cãci
problema are ºi o laturã de
securitate internã.
Clasa funcþionãreascã a
ajuns, în urma numeroaselor
reduceri, o lume de cerºetori ºi
de umbre. Pensionarii nu ºi-au
primit încã restanþele, furnizorii
statului în genere ºi cei ai
armatei, îndeosebi, sunt
neplãtiþi. Nesiguranþa creºte
pretutindeni  ºi de pretutindeni
urcã disperarea.
Am ajuns la o limitã extremã
a mizeriei.

Nu mai avem ce face cu
sfaturile, de oriunde ºi de la
oricine ar veni! Am colecþionat
destule programe salvatoare,
am tãiat de prea multe ori, ºi nu
fãrã eroism, în carne vie  ca
sã ne mai putem impune un nou
sacrificiu.
Nu mai avem curaj sã ni-l
impunem!
Astãzi avem nevoie de
ajutor  de ajutor efectiv,
eficace, neprecupeþit. Repetãm:
fãrã sã ni se cearã sacrificii, fãrã
condiþiuni care sã prevadã alte
reduceri, alte imputãri în buget,
alte concedieri.
Sã înþelegem cã e singura
soluþie posibilã, singura
salvatoare, singura modalitate
care sã asigure, printre altele,
ºi plata cuponului datoriilor
externe exigibile.
Dealtfel, neplata acestui
cupon ar fi singurul sacrificiu
ce ni s-ar mai putea cere...
Pentru evitarea tuturor
surprizelor pe care, pânã acum,
am luptat îndãrãtnic sã le
preîntâmpinãm, avem nevoie
de un ajutor cert, efectiv,
necondiþionat, pentru o realã
reconstituire ºi valorificare a
statului. (Facla, 24 august
1932)
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S-a spus, nu o datã, cã
experþii  pe care-i aºteptau
cercurile financiare de la noi ca
pe niºte mântuitori  nu vor
putea sã ne salveze, fie printr-un
eventual nou împrumut, pe care
ni l-ar înlesni, ºi cu atât mai
puþin prin sfaturi cu care 
repetãm  nu mai avem ce face.
De fapt, în privinþa împrumutului pe care am face bine sã
nu-l mai aºteptãm  ca sã ne
putem gândi în liniºte ºi singuri
la o soluþie mai limpede ºi mai
sigurã de succes  nu ne surâd
perspectivele.
Statele dunãrene  scrie
ziarul LOeuvre, în legãturã cu
conferinþa de la Stresa  îºi
expun deficitul asemeni cerºetorilor ce îºi etaleazã rãnile la uºa
bisericilor. ªi cer împrumuturi
cum ar cere alþii pomanã...
În faþa acestei situaþiuni,
constatã confratele parizian,
Franþa nu poate sã facã altceva

decât, sã fie mai darnicã cu
sfaturi decât cu aur.
În definitiv, Franþa face
foarte bine cã dã, atunci când i
se cer, sfaturi bune. Am cerut
ºi noi de câteva ori ºi ne-am
minþit sãrãcia de azi pe mâine.
Am fi foarte bucuroºi sã
ne-o mai putem minþi ºi acum
 ca sã avem, cel puþin, cu ce
ne plãti cuponul...
Dar asta e altã problemã.
Oricum, poate cã nu ar
strica, dacã  ºi în privinþa plãþii
cuponului  am cere sfaturi tot
de la sora noastrã mai mare ºi
mai latinã.
Din moment ce e singurul
ajutor pe care i-l putem solicita,
de ce sã nu mergem tot pe
drumul ce ne-a adus  cu
experþii de mânã  în pragul
falimentului?
Ar fi un gest de înaltã
valoare moralã. (Facla, 15
septembrie 1932)
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Un copac creºte în zeci, sute de ani; o casã o poþi face într-un an
(Urmare din pag. 1)
Înfãþiºarea actualã este
datoratã,din anul 1910, arhitectului F. Rebhuhn, care a
amenajat ºi lacul existent. Nu
voi aminti aici de punctele de
atracþie ale acestui parc vestit,
care oferã atâtea momente de
relaxare pentru bucureºteni ºi
pentru cei în trecere prin
capitalã.
Ceea ce vreau sã prezint
acum este un detaliu minunat,
despre care ne atrãgea atenþia,
la cursul de Peisagisticã din
facultate, profesorul arhitect
peisagist Valentin Donose:
marele covor de verdeaþã centrat
pe intrarea principalã de la
bulevard, perceput ca o
suprafaþã neîntreruptã, deci
netãiatã vizual de aleile asfaltate
transversale, aºa încât oamenii
care îl traverseazã par cã pãºesc
pe el, într-o stare de graþie...
Alt parc vestit al
Bucureºtilor, amplasat în zona
Filaret, este Parcul Carol I,
proiectat în anul 1900 ºi
inaugurat în 1906, pentru
celebrarea a 40 de ani de
domnie ai regelui Carol I.
La realizarea parcului ºi a
pavilioanelor expoziþiei, organizate în anul 1906, au lucrat:
arhitectul peisagist francez E.
Redont, arhitecþii români ªtefan
Burcuº, Victor ªtefãnescu, I.D.
Berindei, sculptorii Dimitrie
Paciurea, Frederik Storck, Filip
Marin, inginerii Elie Radu ºi
Grant. La inaugurarea din anul
1906, primarul Romei, contele
de San Martino, a adus în dar
Bucureºtiului statuia reprezentând Lupoaica Capitolinã.
Parcul, care se întinde pe o
suprafaþã de cca 45 de hectare,
va constitui pentru mai mulþi
ani mândria capitalei, beneficiind
de câteva puncte de atracþie
importante: Muzeul tehnic
Profesor inginer Dimitrie
Leonida, inaugurat în 1909,
Turnul Vlad Þepeº, care masca
un rezervor de apã, celebra
grotã, Statuile Giganþii, realizate
de Dimitrie Paciurea ºi Frederik
Storck, Fântâna Cantacuzino,
construitã în anul 1870. Un alt
punct de atracþie îl constituiau
Arenele Romane, amplasate
periferic, cu o capacitate de
5.500 locuri în aer liber. În
incinta Arenelor Romane, la
7 septembrie 1906, a fost
amplasatã Statuia Lupoaica
Capitolinã. Numele acestui
parc este legat ºi de Luna
Bucureºtilor, prima ediþie în
mai 1935.
Ideea de a se institui Luna
Bucureºtilor a fost propusã, în
octombrie 1934, la Congresul
Uniunii Oraºelor din România
de la Arad, de cãtre primarul general al Municipiului Bucureºti,
Alexandru Donescu.
La pregãtirea primei ediþii
au lucrat arhitecþii Octav
Doicescu, Constantin Joja, Gh.
Ionescu ºi N. Popiºteanu. În
expoziþia urbanisticã organizatã
de ei se prezentau machete
cu Bucureºti arheologic,
Bucureºti între 1600-1800 ºi
Bucureºtiul din 1934.
La intrarea în parc, s-a
realizat cu acest prilej Fântâna
Zodiacului, autori: arhitectul
Octav Doicescu ºi sculptorul
Mac Constantinescu.
Dupã 1945, odatã cu instalarea regimului comunist,
Parcul Carol I îºi pierde din
caracterul iniþial, iar numele
îi este schimbat în Parcul
Libertãþii.
În anul 1958, la capãtul
perspectivei ascendente se va
înãlþa Mausoleul eroilor
comuniºti, proiectat de cãtre un
colectiv condus de arhitectul
Horia Maicu.
Tot aici va fi realizat, în anul
1991, Monumentul Soldatului
Necunoscut...
Parcul a revenit în actualitate, odatã cu dezbaterile
aprinse care au avut loc în

legãturã cu edificarea Catedralei
Mântuirii Neamului în locul
Mausoleului eroilor comuniºti,
în urmã cu 3-4 ani.....
Între anii 1930-1935, s-a
realizat, în zona de nord, cel
mai mare parc al capitalei 
Parcul Herãstrãu, numit la
început Parcul Naþional
sau Parcul Carol al II-lea.
Proiectul parcului, cu suprafaþã
de 110 hectare, a fost întocmit
de arhitecþii peisagiºti Pinard ºi
F. Rebhuhn, iar aleile au fost
desenate de arhitectul Octav
Dobrescu.
Ideea acestui parc a fost
împãrþirea lui în douã zone: o
zonã liniºtitã, destinatã pentru
culturã ºi odihnã, ºi o zonã
pentru odihnã activã, sport ºi
distracþii.
În luna iunie a anului 1936,
aici se organizeazã a doua ediþie
a Lunei Bucureºtilor, pentru
care lucreazã arhitectul Octav
Doicescu. Expoziþia conþinea o
incintã armonioasã, delimitatã
de ºapte pavilioane provizorii,
printre care acela al municipiului Bucureºti, cu machetele
cunoscute bucureºtenilor încã
de la Luna Bucureºtilor prima
ediþie, din anul precedent.....
În anul 1937, organizarea
celei de a treia ediþii a Lunei
Bucureºtilor, tot în Parcul
Naþional (Parcul Carol al II-lea),
revine aceluiaºi arhitect Octav
Doicescu, care conferã o
monumentalitate deosebitã
pavilioanelor
provizorii.
Împreunã cu arhitectul
Constantin Joja, el realizeazã
acum Pavilionul Triplei Alianþe
(Tripla Alianþã alcãtuitã din
Cehoslovacia, România ºi
Iugoslavia).
Ediþia a patra a Lunei
Bucureºtilor, din anul 1938,
organizatã în Parcul Naþional
(Parcul Carol al II-lea), a
consemnat schimbarea faþadelor
la Pavilionul Triplei Alianþe ºi
reamenajarea interioarelor
pavilioanelor, încredinþatã
arhitectului Horia Creangã.
Luna Bucureºtilor, a
cincea ediþie, din anul 1939,
organizatã în Parcul Naþional
(Parcul Carol al II-lea), a fost
importantã, pentru cã în acel an
se comemorau 100 de ani de la
naºterea lui Carol I ºi 50 de ani
de la moartea poetului naþional
Mihai Eminescu.
Arhitectul Horia Creangã
proiecta pentru aceastã ediþie a
Lunei Bucureºtilor un
ansamblu impresionant, din care
fãceau parte ºase pavilioane
dispuse dupã o compoziþie
simetricã.
Din cele ºase pavilioane,
trei pavilioane erau rezervate
României, trei altor þãri participante la eveniment.
Arhitectul Horia Creangã
realiza la cele ºase pavilioane
o arhitecturã impunãtoare, ce
îngloba mari compoziþii murale
ºi diverse sculpturi.
Pavilioanele erau luminate
diurn printr-un tavan general de
sticlã, susþinut de stâlpi foarte
zvelþi. Din întregul ansamblu
proiectat de cel mai mare
arhitect român din perioada
interbelicã  Horia Creangã, nu
se mai pãstreazã astãzi decât
Restaurantul Pescãruº.
Luna Bucureºtilor, ediþia
a ºasea, din anul 1940, s-a
realizat în aceleaºi pavilioane
din Parcul Herãstrãu, într-o
notã de mare sobrietate.
În zona Parcului Herãstrãu
lua fiinþã, în anul 1936, unul din
punctele cele mai vizitate din
Bucureºti: Muzeul Satului,
printre primele muzee etnografice în aer liber din lume.
În anii 30 existau în
Europa, în afara României,
douã muzee în aer liber:
Muzeul Skansen din Stockholm
(Suedia, 1891) ºi Muzeul Bigdo
din Lillehamer (Norvegia). În
România, din anul 1929, exista,
în Parcul Hoia de la
Cluj, Muzeul etnografic al

Biserica Mãnãstirea Antim
(din ciclul biserici din Bucureºti translate)
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Experþii au venit, ne-au salvat ºi pleacã
Experþii financiari de la Liga
Naþiunilor vor pleca în curând
ºi în rate, aºa cum au venit.
Rezultatul popasului pe
care l-au fãcut la noi  exceptând
fireºte cele câteva mese
copioase la Snagov ºi la
Colonade  este nul. Domnii
experþi, dupã cum ne asigurã
cei în mãsurã, s-au documentat
în câteva zile asupra haosului
financiar de la noi, au spus
zâmbitori mersi ºi ne-au promis
cã vor face rapoarte detailate,
pe care le vor depune secretariatului Ligii Naþiunilor.
Pe baza acestor rapoarte,
probabil cã înaltul for de la
Geneva ne va trimite câteva
mustrãri, alte câteva sfaturi ºi
nu mai puþine  nu ar fi de
mirare  ameninþãri...
Asta e tot  acesta va fi
rezultatul final ºi aºteptat de noi
al concursului pe care guvernul
l-a solicitat de la Liga Naþiunilor.
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Transilvaniei, înfiinþat de
profesorul Romulus Vuia.
Muzeul Satului a apãrut în
urma campaniilor de cercetãri
monografice din perioada
1925-1935, organizate de
profesorul Dimitrie Gusti. În
numai douã luni, din martie
1936 ºi pânã în mai 1936,
profesorul Dimitrie Gusti ºi
colaboratorii sãi: H.H. Stahl,
Mihai Pop, Traian Herseni,
Anton Galopenþia, Mircea
Vulcãnescu ºi Gheorghe Focºa,
împreunã cu grupul de studenþi
care participaserã în campaniile
din teren, reuºeau sã realizeze o
operã muzeograficã excepþionalã.
Deschiderea oficialã a Muzeului

Iatã ce scria arhitectul G.M.
Cantacuzino în anii 40: Prin
plantaþii ºi ornamente utile ori
nu, oraºul se umanizeazã.....
Oraºele nu mai corespund
noþiunii de cetate, devenind
regiuni urbanizate, în care va fi
nevoie sã introducã cât mai
multe elemente naturale: lacuri,
ape, plantaþii.
Fireºte cã se vor gãsi unii
care considerã întreþinerea
parcurilor, a spaþiilor verzi, prea
scumpã, mai ales într-o perioadã
de recesiune economicã...
Acelaºi arhitect, G.M.
Cantacuzino, nota în O esteticã
a reconstrucþiei din 1947:
Statistica ºi contabilitatea, prin

Biserica Olari
(din ciclul biserici din Bucureºti translate)
Satului a avut loc la 10 mai
1936, în prezenþa regelui
Carol al II-lea, iar deschiderea
muzeului pentru public la
17 mai 1936.
Între 1936-1940, Muzeul
Satului se întindea pe 6,5
hectare, cu 33 complexe
autentice, dupã un plan elaborat
de dramaturgul ºi scenograful
Victor Ion Popa.
În anii 1940-1948, în unele
case din muzeu au fost
adãpostiþi refugiaþi bucovineni ºi
basarabeni, ceea ce contravenea
normelor de conservare a
caselor expuse.
Din 1950, suprafaþa muzeului s-a extins la 6,9 hectare,
cu 62 de gospodãrii complexe,
ce cuprindeau 223 construcþii.
În prezent, muzeul cuprinde
121 complexe distincte, cu 338
construcþii, monumente de
arhitecturã popularã.
Suprafaþa Muzeului Satului
Profesor Dimitrie Gusti este
nesatisfãcãtoare, aceasta ºi din
perspectiva unei extinderi necesare pe mãsurã ce exemplarele
valoroase din arhitectura
popularã dispar din satele
noastre, singura lor salvare
constând în aducerea lor în
muzeele etnografice în aer
liber....
Încã din anul 1931, prinþesa
Martha Bibescu, în celebrul
memoriu adresat Primãriei
Municipiului Bucureºti pe teme
urbanistice ºi edilitare, arãta:
Valea Plângerii, care se întinde
la poalele Mãnãstirii Vãcãreºti,
ar putea fi prefãcutã, cu puþinã
cheltuialã, într-un parc
minunat, care sã poatã conþine
sarcofagiile ºi fragmentele de
monumente romane, cari
încurcã astãzi sãlile înguste ale
Muzeului Academiei.
În viziunea prinþesei,
Mânãstirea Vãcãreºti constituia
cadrul ideal pentru Muzeul
Naþional.
În anii 1937-1938, se
publica proiectul Parcul
Tineretului, în Valea Plângerii,
proiect alcãtuit de Victor Ion
Popa, Mihail Dragomirescu ºi
de arhitecþii Octav Doicescu,
Constantin Joja, Sorin Mincu ºi
Dan Iovãnescu.
Amenajarea efectivã a
Parcului Tineretului, cu o
suprafaþã de 80 hectare, a
început în anul 1965 ºi a durat
pânã în anul 1974.
Proiectantul parcului,
arhitectul peisagist Valentin
Donose, a avut în vedere
modelarea terenului cu
diferenþe mari de nivel, pânã la
16 metri, punerea în valoare a
oglinzii de apã, amenajarea
unei ample zone verzi.
Tot aici s-a amplasat pe
platforma superioarã Sala
Polivalentã, autor, profesorul
arhitect Cezar Lãzãrescu.
Din cele prezentate,
constatãm cã parcurile au jucat
un rol important în viaþa
bucureºtenilor. Manifestãrile de
genul Luna Bucureºtilor, care
se organizau în cadrul lor, se
bucurau de colaborarea celor
mai valoroºi arhitecþi. Cu
prestigiul lor ºi creaþiile ce le
realizau ei dãdeau o mare
valoare acestor manifestãri,
devenite evenimente importante
ale urbei.
O altã observaþie care se
impune: numãrul extrem de
restrâns al arhitecþilor peisagiºti
din România; aceastã observaþie
este valabilã ºi dupã anul 2000...
Dar de ce sunt atât de
importante parcurile, spaþiile
verzi într-un oraº?

R ã m â n
surprins, în bine,
de tonul cooperant sesizabil la
confluenþa intenþiilor de orice fel
pe cele douã maluri
ale Atlanticului.
Mi s-a pãrut un
test relevant, motiv
sã-l fi aºteptat cu
interes, discursul
politic în cadrul
reuniunii NATORusia. Deznodãmântul generos:
Federaþia Rusã nu
poate fi lãsatã în
stradã doar pentru
cã ne-am privit
încruntat la un
moment dat. Se
putea ºi astfel, dar ne-am fi comportat pãgubitor. S-a consumat
colocviul amical G-20, unde stridenþele au lipsit.
De la o vreme, preºedintele UE fixeazã pentru reuniunile la
vârf de mijloc de traseu teme de naturã a le individualiza
contribuþia ºi merite la probleme ce þin de globalizare. Este ºi un
mod aparte de a agonisi profituri din etapa funcþionãrii la comanda
Uniunii Europene. De când toate summit-urile clasice, de sfârºit
de mandat se þin la Bruxelles, le rãmâne preºedinþilor în exerciþiu
orgoliul de a gãzdui totuºi reuniuni de un fel sau altul. A fost
rândul Cehiei de a gãzdui pe Vltava reuniunea de primãvarã a
ºefilor de stat ºi de guvern europeni. Chiar în circumstanþe ciudate,
cunoscute, þara nu are guvern (deci, nici premier) ºi este condusã
de liderul incontestabil al euro-scepticilor. Oportunitate bine
valorificatã, oricum, fiind din capul locului însemnatã cu un
sigiliu de marcã. Tema întâlnirii de la Praga a avut în atenþie
conlucrarea UE-SUA. O ocazie pentru cehi de a-l saluta la ei
acasã pe noul comandant de la Casa Albã. Câte alte capitale
europene vor avea aceastã posibilitate, dacã am lua în consideraþie
primul mandat al preºedintelui american?
Observãm consecvenþa lui Barack Obama faþã de sine însuºi.
În plan personal, a þinut sã reaminteascã discret cã-i convine sã
fie comparat cu Kennedy (evident, când se iveºte prilejul). Precum
câºtigãtorul din 1960, ajuns la Paris ºi þinând sã-ºi aroge meritul
de a putea prezenta francezilor pe Jacqueline, Barack Obama a
prezentat-o în aceeaºi manierã, pe Michelle...
Dincolo de picanterii, prezenþa preºedintelui american la
summit mi se pare un semn de bun augur. Reprimându-ºi
eventuale tentaþii de a-ºi împãrþi colaboratorii externi în licurici
cu numere diferite la pantof, ºi prin aceasta catalogabili ºi
ierarhizabili, liderul de peste Ocean a þinut sã fie prezent în
persoanã la acest interviu colectiv (putea trimite
vicepreºedintele, s-au mai vãzut cazuri). ªi sã întãreascã astfel o
manierã de a dialoga privindu-se în ochi cu partenerii.
Avem astfel posibilitate de a face constatãri. Pãrþile au reuºit
sã ne convingã de adevãrul pe care l-am mai subliniat. Trãim în
anotimpul de miere al relaþiei transatlantice când parcã nu-þi vine
sã crezi cât de bine decurge comunicarea ºi ce lesnicios se convine
acordul în chestiuni de greutate.
Nu mã mirã sã iau act de aprecierile comune asupra temelor
delicate. La aceastã primã fotografie de familie, liderul de peste
Ocean ºi gazdele sale europene îºi dau seama cã vorbesc aceeaºi
limbã. Criza economicã este severã ºi globalã. Comerþul îºi are
de jucat rolul istoric, iar obiectivele Doha trebuie atinse. O durere
globalã aºteaptã implicarea fiecãruia ºi a tuturor la un loc. Suntem
în Secunda 58 cum ar zice un dramaturg  în ce priveºte
ameninþãrile climatice  ºi clipele se scurg alarmant. Intrarea în
horã (ºi) a þãrilor emergente reclamã mãsuri urgente dinspre
puternicii planetei. Un semnal asurzitor, repetat fãrã pauze:
energia-principala provocare! Invitaþii la iniþiative energice pentru
gãsirea de noi surse, diversificarea cãilor de generare, construcþia
de rute de aprovizionare (Cordonul sudic  o iniþiativã cheie, se
spune. Nabucco rãmâne în schemã?).
Ne-au fost reamintite prioritãþile americane. Saltul spre o
lume lipsitã de arme nucleare pare a fi, prin repetiþie, pragul de
sus al ambiþiilor prezidenþiale. Postulatul pus în circulaþie:
sfârºitul rãzboiului rece a redus rolul armelor nucleare ºi strategia
de securitate naþionalã. Nonproliferarea devine mai urgentã ca
oricând. Iar grija ca niciodatã teroriºtii sã nu ajungã la armele
nucleare priveºte pe toatã lumea.
Un întreg pachet de probleme regionale gãseºte alãturi pãrþile
aflate în dialog. Constatãm acea deschidere a Washingtonului
care se cupleazã pe normele de gândire ale diplomaþiei europene.
ªi UE ºi SUA vor legãturi constructive cu Iranul. În Afganistan
sunt aºteptate alegeri libere ºi corecte, calificate drept cruciale
pentru viitorul acestei þãri greu încercate. Naþiunile Unite îºi au
rezervate o participare pe mãsurã. ªi liderii europeni ºi cel
american privesc cu speranþã guvernarea civilã în Pakistan, cu
care este identificatã o plajã de colaborare beneficã. De altfel, la
jumãtatea lunii iunie un summit special  UE-Pakistan  va aborda
ºi elabora exclusiv în acest registru.
Încã din campania prezidenþialã, urmãream formularea de
atitudini ºi sesizarea de nuanþe în privinþa Orientului Mijlociu.
Preºedintele Obama se înscrie în regulã: toþi candidaþii aflaþi în
cursã pentru Casa Albã s-au arãtat dispuºi sã-ºi lege numele de
instaurarea pãcii în zonã. Intenþiile au fost confirmate dupã alegeri
de anunþarea unor piese cu greutate trimise la înaintare. La Praga
am aflat cã UE ºi SUA stau  ºi în acest domeniu  umãr la umãr.
Doresc încetarea  durabilã  a focului, reconciliere ºi guvernare
credibilã în Teritorii, efort de substanþã pentru reconstrucþia,
reactivarea Quartetului în procesul de pace, având ca finalitate
soluþia a douã state care sã se recunoascã reciproc.
Din pãcate, trebuie sã recunoaºtem: am mai auzit asemenea
angajamente. De câteva decenii bune s-a cãutat busola aptã sã
orienteze poziþionarea corectã a Punctului Cardinal de succes.
Cât vom avea de aºteptat pentru a constata cã instrumentul dorit
existã ºi funcþioneazã? Ceva mã face sã cred cã summit-ul praghez
ne-a mai dat un strop de speranþã.

esenþa lor, n-au nimic de a face
cu generozitatea, deci cu etica
socialã, care ia fiinþã în chiar
generozitatea comunitãþii faþã
de individ ºi din generozitatea
celor care conduc comunitatea
faþã de Stat.
ªi, în fond, cum pot fi cuantificate, numãrate în banii cheltuiþi,
clipele de relaxare ale copiilor,
adolescenþilor, tinerilor, adulþilor,
bãtrânilor, petrecute în parcurile
ºi spaþiile verzi ale capitalei?
În Bucureºti, spaþiile verzi
au scãzut dramatic la ºapte mp
pe locuitor, când norma ar fi de
50 mp pe locuitor... O consecinþã
imediatã: a crescut în schimb
concentraþia de azot de patrucinci ori peste norma admisã, tot
mai mulþi locuitori sunt bântuiþi
de stress ºi probleme psihice....
Ideea ar fi ca spaþiile verzi
ºi parcurile  câte mai existã în
Bucureºti  sã devinã ceea ce
în Franþa se numeºte clasate,
adicã inatacabile...
Arhitectul Dan Iovãnescu
spunea odatã într-un cerc de
arhitecþi: Pentru un arhitect este
mai bine sã salveze un copac
decât sã-l taie pentru a face loc
unei case proiectate de el. Un
copac creºte în zeci, sute de ani;
o casã o poþi face într-un an.
...În ultimii ani am avut
ocazia sã cãlãtoresc ºi am putut
vizita þãri acoperite în mare
parte de deºert. Sub arºiþa toridã
cãutam cu privirea un pâlc de
arbori, o sursã de umbrã ºi
rãcoare, o patã cromaticã verde
în deºertul atât de obsedant ºi
realizam cât de mult înseamnã
pentru o þarã aurul ei verde.
Acum câþiva ani, în oraºul
meu, cunoscut în þarã pentru o
vestitã pãdure  parc naþional,
care pãtrunde pânã în mijlocul
urbei, a sosit o familie de
iordanieni în vârstã. Familia
venea în vizitã la fiul lor
cãsãtorit cu o româncã. Cei doi
iordanieni au stat în oraº zece
zile. Cuscrii lor îi îmbiau sã-i
scoatã în oraº, dar ei au aflat de
existenþa pãdurii din apropiere
ºi nu le mai trebuia altceva.
Localnicii îi priveau uimiþi cum
cei doi plecau în fiecare zi în
pãdure ºi stãteau acolo ore în
ºir, privind nemiºcaþi copacii
seculari, fãrã sã vorbeascã...
Neagu UDROIU
Priveau copacii ºi li se
Parcã asta e impresia mea: de la Praga, încã o adiere de
pãrea, probabil, cã au ajuns în
primãvarã, care ne catifeleazã speranþa. (Neagu UDROIU)
Grãdina Edenului

Reflecþii sãptãmânale

O reþetã

Mulþi au buletin de identitate. Pentru necunoscãtori, este
vorba de o hârtie plastifiatã, care
dã lãmuriri despre cine suntem:
un portret însoþit de nume, vârstã
ºi pãrinþi.
Intri în galerie la 14 ani, dar,
într-un moment ulterior,
lucrarea trebuie restituitã
autorului de cãtre rudele
supravieþuitoare. O formalitate.
Deoarece crizele de identitate sunt neaºteptate, trebuie sã
avem întotdeauna buletinul
asupra noastrã. Îl scoatem
repede ºi îl privim. Gata. E mai
bine. Ne recunoaºtem. Statul are
grijã de sãnãtatea noastrã: ne
amendeazã dacã lãsãm acasã
flaconul cu noi înºine.
Uitarea de sine este
periculoasã ºi des întâlnitã: de
aceea trebuie tratatã din timp,
chiar cu patru ani înaintea
majoratului.
Din spirit de prevedere, ni
se prescriu ºi alte reþete:

legitimaþii, abonamente etc.
Progresele din domeniul farmaceutic au permis ºi realizarea
paºaportului biometric. Le
avem întotdeauna cu noi pentru
a putea sã ne regãsim.
Aþi vãzut cã suntem
legitimaþi dacã arãtãm ciudat.
Organele statului se implicã
atunci când ne este rãu ºi ne
ajutã sã fim iarãºi noi.
Dacã tratamentul ambulatoriu se dovedeºte ineficient,

persoanele suferinde sunt de
urgenþã transportate, pe
cheltuialã publicã, la camera de
gardã a celei mai apropiate
secþii de poliþie...
Cu atâta interes pentru
sãnãtatea publicã, riscul de a ne
uita este redus. Din pãcate,
tratamentul pentru a nu fi uitaþi
nu a intrat în producþia de masã.

Alexandru
LUCINESCU

476  18 aprilie 2009

In memoriam

ªi în acest an, Brâncuºi a
fost comemorat la Paris, la
împlinirea a 52 de ani de la
trecerea sa în eternitate, prin
organizarea, de cãtre Centrul de
Culturã ºi Artã Constantin
Brâncuºi, Primãria ºi Consiliul
Local al Municipiului TârguJiu ºi Mitropolia Ortodoxã
Românã
din
Europa
Occidentalã ºi Meridionalã, a
manifestãrii In memoriam
Constantin Brâncuºi. La acest
eveniment a participat un grup
de români, în special gorjeni,
care au parcurs cu autocarul un
drum de 3400 de kilometri, din
dorinþa de a pãºi pe urmele
marelui artist, gorjean ºi
universal deopotrivã. Astfel,
traseul a urmãrit întocmai
itinerarul lui Brâncuºi din anul
1904: Budapesta  Viena 
München  Luneville  Paris.
În capitala Franþei s-au vizitat
locuri unde Brâncuºi a locuit ºi
creat: Place Dauphine,
Boulevard de Montparnasse,
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Montmartre etc. Au fost vizitate
chiar ºi celebre cafenele (Le
Dôme, La Rotonde) unde
hobiþeanul se întâlnea adesea cu
alþi mari artiºti ai avangardei
pariziene, cu care schimba idei
ce vor revoluþiona artele
secolului XX. De asemenea, a
fost vizitat spaþiul expoziþional
de la Grand Palais, unde
Brâncuºi a expus mai multe
lucrãri în primii sãi ani parizieni
ºi unde, în urmã cu puþin timp,
sculptura sa în lemn, Madame
L.R., s-a vândut cu exorbitanta
sumã de 29.000.000 euro, ceea
ce denotã înalta apreciere a
Occidentului faþã de arta
brâncuºianã.
Manifestarea
In
memoriam
Constantin
Brâncuºi a avut un program
încãrcat. La mormântul
sculptorului din cimitirul
Montparnasse, conjudeþenii lui
Brâncuºi au participat la
emoþionanta slujbã de
pomenire a acestuia, þinutã de

preotul Constantin Târziu de la
Biserica Ortodoxã Românã din
Paris. La slujbã au participat ºi
cetãþeni francezi (domnul

Serge Galenski ºi soþia sa,
româncã, doamna Mihaela
Galenski, veniþi din România
pe cont propriu pentru a fi de
faþã la eveniment) sau români
naturalizaþi în Franþa, aºa cum
este
doamna
Rodica
Paleologue, de la Biblioteca
Naþionalã din Paris (care a
fãcut gestul excepþional de a
interveni la instituþia domniei
sale în vederea realizãrii unei
donaþii de câteva mii de cãrþi
spre mai multe instituþii de
culturã din Târgu-Jiu). Dupã
slujbã, împreunã cu pãrintele
Constantin Târziu ºi doamna
Rodica Paleologue am
strãbãtut
cimitirul
Montparnasse, oprindu-ne la
mormintele
unor
mari
personalitãþi româneºti (Eugen
Ionesco, Emil Cioran, Tristan
Tzara, mitropolitul Visarion
Puiu, episcopul Teofil Ionescu
etc.), prilej de discuþii
interesante privind viaþa ºi
opera acestora.
O surprizã neplãcutã ne-a
fãcut-o starea deplorabilã în

care se aflã celebra lucrare
brâncuºianã Sãrutul (din 1909).
Pe lângã problemele acumulate
în ultimii ani (în esenþã
distrugeri de material datorate
unui atac microbian puternic),
acum au apãrut ºi câteva
zgârieturi, fãcute, în mod
evident, intenþionat. Am aflat cã
proprietarii lucrãrii vor sã o ia
din cimitir ºi se judecã în acest
sens cu moºtenitorii cesiunii.
La Biserica Ortodoxã
Românã din Paris (din strada
Jean-de-Beauvais) mai mulþi
preoþi ai bisericii au oficiat
parastasul lui Constantin
Brâncuºi, în prezenþa unei bune
pãrþi a comunitãþii românilor
din Paris. Tot aici, ºeful
Centrului Brâncuºi a rostit o
alocuþiune comemorativã ºi a
lansat cartea Simbolisticã
sacrã în opera lui Constantin
Brâncuºi (Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 2009, cu o
prefaþã semnatã de profesorul
universitar dr. Mircea Itu, unul
dintre foarte puþinii indianiºti
români). În esenþa sa, lucrarea
reprezintã o cãutare a surselor

artei brâncuºiene la nivelul
simbolurilor utilizate de artist
în Cuminþenia pãmântului,
Regele regilor (Spiritul lui
Buddha) ºi Templul din Indore
ºi, de asemenea, o interpretare
a acestora din prisma
simbolisticii sacre, cu exemple
din cadrul unor culturi
tradiþionale din Africa,
Oceania, India ºi, mai ales, din
arta popularã româneascã.
Tot la Biserica Ortodoxã
Românã a avut loc ºi vernisajul
expoziþiei de sculpturã
Semne (de Gheorghe Plãveþi)
ºi al expoziþiei de icoane
Ortodoxie
ºi
folclor
românesc (de Ina ºi Florin
Gheorghiu).
Lucrãrile din expoziþia
Semne ilustreazã simboluri
sacre în compoziþii cu registre
simetrice inspirate din arta
bizantinã, dar ºi structuri din
arhitectura popularã românescã (domnul Gheorghe
Plãveþi, unul dintre cei mai
reputaþi artiºti gorjeni, ºtie
magistral sã transfigureze în
sensul
artei
moderne
simboluri ale artei populare
româneºti).
Cele 20 de icoane (pe sticlã
ºi lemn) expuse de soþii
Gheorghiu, ºi ei membri ai
Filialei Gorj a UAP, sunt
realizate în stilul þãrãnesc naiv,
dar respectând canonul
bizantin, atât în picturã, cât ºi
în crestãturile ce decoreazã
ramele (sunt folosite elemente
decorative de crestãturi atât din
zona Olteniei, cât ºi din zona
Moldovei).
Au fost expuse ºi lucrãri
semnate de Pleºu Cãtãlin, elev
cu un talent artistic de
excepþie, de la Colegiul
Naþional Sfântu Nicodim din
Târgu-Jiu.
Dupã vernisaj, grupul de
gorjeni a vizitat Centrul
Georges Pompidou ºi Atelierul

Brâncuºi, refãcut de statul
francez dupã moartea sculptorului, conform unor indicaþii
lãsate în testamentul sãu.
Ultimul
moment
al
manifestãrii a fost reprezentat
de lansarea cãrþii Simbolisticã
sacrã în opera lui Constantin
Brâncuºi ºi prezentarea
revistelor Brâncuºi, Caietele

Columna ºi Polemika la
Salonul cãrþii de la Paris, la
standul României. Cartea a fost
prezentatã de artistul Gheorghe
Plãveþi ºi de autorul acesteia.
Majoritatea timpului
petrecut la Paris a fost dedicat
vizitãrii
numeroaselor
obiective culturale de aici. Nu
poþi sã vii în Oraºul Luminã

fãrã a nu vedea  fie ºi sumar
 muzeele Luvru, Orsay, Dali,
Rodin, Guimet, fãrã a nu
parcurge axul sacru al
oraºului (Catedrala NotreDame  Muzeul Luvru 
Grãdinile Tuileries  Piaþa
Concorde, cu obeliscul
egiptean  Champs Elisees 
Arcul de triumf), Turnul Eiffel,
Grãdinile
Luxembourg,
Sorbona, Cartierul latin,
Grãdina botanicã (Jardin des
plantes) ºi, de ce nu, chiar ºi
Disneyland.
Cred cu sinceritate cã o
astfel de manifestare, culturalã
ºi comemorativã, la un
asemenea nivel ºi de o
asemenea þinutã, organizatã în
numele celui care este la ora
actualã un simbol al þãrii
noastre, ar trebui sã ne
trezeascã mândria cã Târgu-Jiul
ºi judeþul Gorj au reprezentat cu
cinste România la Paris.

Dr. Sorin Lory BULIGA
ªef al Centrului
de Culturã ºi Artã
Constantin Brâncuºi

GRIGORE VIERU  întâlniri cu dumnezeescul poet
L-am cunoscut prin Ioan Alexandru ºi
Marin Sorescu. Apoi l-am vãzut în biroul lui
Mihai Ungheanu de la Luceafãrul, într-un
panou cu alþi scriitori basarabeni (pe acel perete
trebuia sã existe portretul ºefului statului român).

În realitate, însã, l-am cunoscut prin
intermediul regretatului mitropolit-cãrturar acad.
Nestor Vornicescu (originar din localitatea
basarabeanã Lozova-Vorniceni). În prealabil,
Î.P.S. Nestor mã pregãtise: m-a invitat, într-o
duminicã, la o agapã ºi peste masã (fãcându-mi
semn cu degetul sã nu scot o vorbã) mi-a întins
o revistã: Glasul, scoasã în clandestinitate la
Riga (cu sprijinul basarabencei Maria MacoveiBriedis), de Grigore Vieru, Mihai Cimpoi,
Leonida Lari, Ion Vatamanu, Nicolae Dabija,
preotul Vasile Buburuz, Ion Druþã (dacã mi-i
amintesc pe toþi). Apoi, în curtea Catedralei
Mitropoliei din Craiova (unde nu erau
microfoane), Î.P.S. Nestor mi-a vorbit de toþi
marii basarabeni, de idealurile ºi de lupta lor,
adesea dramaticã, dar ºi de marea lor creaþie.
A venit ºi momentul cunoaºterii. În august
1991, se sãrbãtorea împlinirea unui an de la
punerea pietrei de temelie a refacerii Mãnãstirii
Sfântului Nicodim la Vodiþa, de la 1370, ctitorul
monahismului autohton. Urmau sã participe la
aceastã festivitate soþii Doina ºi Ion Aldea
Teodorovici, doamna Raisa ºi Grigore Vieru.
Soþii Teodorovici au sosit, familia lui Grigore
însã nu. Ce se întâmplase? Adrian Pãunescu l-a
luat pe Poet la Bârca, apoi au mers la Maglavit,
la Petrache Lupu, urmând sã-l aducã la Vodiþa
sau la Bãile Herculane, unde erau gãzduiþi.
Echipajele poliþiei mehedinþene primiserã
consens sã opreascã maºina scriitorului Adrian
Pãunescu, cu soþii Vieru, spre a face un popas ºi
la Vodiþa. Numai cã, din Drobeta Tr. Severin,
Grigore a mers cu altã maºinã la Bãile Herculane
ºi astfel a scãpat de barajele poliþiei. Pentru
moment însã, cãci a fost recuperat ºi adus la
Orºova, unde noi, ceilalþi, Î.P.S. Nestor,
oficialitãþi, soþii Teodorovici eram la masa
festivã, într-un restaurant orºovean aºezat pe
malul Dunãrii.
Într-un splendid asfinþit de soare, l-am vãzut
pentru prima datã pe Grigore Vieru, urcând
scãrile, spre etajul unde era pregãtitã masa.
Vãzându-l din profil, cu pletele-i de Fãt-Frumos,
cu un mers mai mult alunecat, cu zâmbetul lui

angelic, am avut impresia cã-l vãd pe Dumnezeu.
Atât era de frumos ºi divin Poetul. M-am repezit
pur ºi simplu sã-i sãrut mâna (cum fãceau
altãdatã feciorii de þãrani faþã de pãrinþi sau naºi),
pentru ca imaginea (pe care o credeam irealã)
sã nu disparã. Nu ºtiu dacã mi-am spus numele
când ne-am îmbrãþiºat. Cred cã nu, pentru cã
vocea-mi dispãruse.
Ce-a urmat este greu de descris. Grigore
Vieru vorbea în perle. Doina ºi Ion Aldea
Teodorovici au cântat doar dacã nenea Grig
le dã voie (ºi, fireºte muzicã ºi versurile
Poetului). Î.P.S. Nestor patrona ca un adevãrat
patriarh al sufletelor noastre. La un moment dat,
am început sã notez vorbele de spirit despre
simþirea româneascã ºi creºtinã ale lui Grigore
Vieru pe ºerveþelele de pe masã, singurul suport
de hârtie avut la îndemânã. Î:P.S. Nestor îl
stârnea mereu pe Vieru la discuþii, dar ºi la
mâncat, iar mie mi-a dat ºi ºerveþelele Înalt Prea
Sfinþiei. Cu aceste vorbe ale Poetului, am alcãtuit
un interviu (pe care poetul, de fapt, nu mi-l
acordase), publicat iniþial în ziarul bucureºtean
Dimineaþa(nr.232, 27 nov. 1991, p. 15),
condus de Al. Piru ºi Grigore Traian Pop ºi,
ulterior, în volumul meu, Interferenþe spirituale
(Craiova, Fundaþia Scrisul Românesc, 2002, p.
594-598). M-am întors, într-o superbã noapte de
august, ºi dupã un moment unic, la Craiova,
dimpreunã cu Î.P.S. Nestor, încheind astfel o zi
plinã dãruitã de Dumnezeu.
A doua zi dimineaþa, ascultând radioul în
timp ce sorbeam cafeaua, am auzit despre puciul
de la Moscova. M-am îngrozit. Primul gând a
fost sã sun la hotelul din Bãile Herculane, unde
erau cazaþi doamna Raisa ºi Grigore Vieru,
Doina ºi Ion Aldea Teodorovici ºi ministrul
Turismului din R. Moldova. La celãlalt capãt al
firului telefonic era Grigore Vieru, dar cu nici
unul nu am putut vorbi. Mi se pusese un nod în
gât.
M-am urcat în maºinã, însoþit de o excelentã
ziaristã de la Radio Oltenia, Gabriela RusuPãsãrin, ºi am ajuns în staþiune. Toþi erau la masã,
dar nu puteau mânca. La insistenþele noastre,
Grigore Vieru ducea lingura cu ciorbã la gurã,
dar nu putea înghiþi. Gura i se încleºtase, ca ºi
sufletul. Voia, împreunã cu Doina, sã plece
imediat în Basarabia, sã se realãture luptei
antibolºevice, cu toate cã noi toþi încercasem sã-i
explicãm cã, odatã ajunºi la graniþã, soarta lor
ar fi putut fi pecetluitã. (Nu realizam în acele
momente cã puciul era o operetã). Am stat pânã
seara, am mâncat în camera soþilor Vieru ºi o
lubeniþã, am primit cadou proaspãtul disc
Electrecord cu muzica lui Doina ºi Ion Aldea
Teodorovici, pe versurile lui Grigore Vieru, cu
autograful tuturor. Ne-am întors liniºtiþi la
Craiova, cu promisiunea cã nu se vor întoarce
imediat în Basarabia, iar dacã bolºevicii revin
la putere, ei vor continua lupta în România. A
doua zi dimineaþa aflu de la doamna Raisa cã ei
totuºi vor sã se întoarcã la Chiºinãu. Noroc cã
în Herculane a sosit special pentru ei prietenul
lor, Adrian Pãunescu, luându-i în câteva
spectacole pânã când puciul a luat sfârºit.
Conform înþelegerii ºi promisiunii lor, în
cazul în care puciul eºua, urma sã rãmânã ºi la
Craiova. În înþelegere cu Î.P.S. Nestor, i-am
aºteptat la intrarea în Craiova ºi. în momentul
când i-am vãzut, i-am telefonat (de la Peco, din
Calea Severinului) Mitropolitului ºi, din acel
moment, toate clopotele bisericilor craiovene au
bãtut în cinstea înalþilor oaspeþi ºi a eºuãrii
puciului. I-am escortat pânã la reºedinþa
mitropolitanã, unde ne-a întâmpinat Î.P.S.
Nestor, cu un sobor de preoþi, consilieri
ºi...Tudor Gheorghe. A fost o masã sfântã,
binecuvântatã de Dumnezeu, prin intermediul

mitropolitului, descãtuºatã de orice reþinere ºi
cu discuþii într-o altã tonalitate, optimistã. Am
fãcut o pauzã ºi l-am vizitat pe Tudor Gheorghe.
Alte discuþii extrem de interesante, care, din
pãcate, n-au fost înregistrate. Þin minte o
propunere a lui Tudor Gheorghe ca Ion Aldea
Teodorovici sã-i alcãtuiascã orchestraþia pentru
viitoarele sale spectacole. Ion Aldea n-a mai
apucat sã colaboreze cu genialul menestrel,
compozitor ºi poet Tudor Gheorghe. Însã, în
schimb, Tudor Gheorghe îi omagiazã pe cei doi
cântãreþi martiri cu pioºenie ºi cântã pe versurile
lui Grigore Vieru.
De atunci, Poetul Grigore Vieru m-a onorat
cu o prietenie la care nici nu visam. La rândul
meu, i-am editat volumul antologic Rugãciune
pentru mama (1994) ºi Lucrarea în cuvânt
(2001)  debutul sãu editorial în prozã,
Liniºtea lacrimii (2006). Ne-am vizitat reciproc,
la Craiova ºi Chiºinãu, unde doamna Raisa s-a
dovedit a fi mare Doamnã. Fericiþi trebuie sã fie
poeþii cu astfel de soþii!
De atunci, drumurile noastre s-au intersectat
benefic, în special prin mitropolitul Nestor
Vornicescu ºi Victor Crãciun, preºedintele Ligii
Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, ºi pricipalul organizator al
Congreselor Spiritualitãþii Româneºti, unde
Grigore Vieru era, întotdeauna, oaspetele de
seamã, alãturi de alþi basarabeni sau bucovineni
(Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile
Tãrâþeanu, Eugen Doga, Emil Loteanu, Anatol
Codru º.a.),
Între 25-27 oct. 1997, am sãrbãtorit (fãrã
Marin Sorescu, directorul ei, trecut la cele
veºnice cu un an înainte) cei 75 de ani de
existenþã a Editurii Scrisul Românesc. Fireºte,
Grigore Vieru a fost invitat ºi prezent la aceste
manifestãri naþionale, unde a primit Premiul
Mihai Eminescu pentru poezie. La masa
rotundã cu o temã incitantã, Cartea, a câta
putere în stat?, coordonatã excelent de
proaspãtul preºedinte al Academiei Române,
Eugen Simion, au participat înalte personalitãþi
ºtiinþifice ºi culturale (M. Cimpoi, N. Dabija,
M. Ungheanu, D.R. Popescu, Radu Voinea,
Fãnuº Bãileºteanu, Mihnea Gheorghiu, ªtefan
ªtefãnescu, Al. Balaci, Th. Codreanu, C.
Cubleºean, I. Buzaºi, I. Stoica, Jean Bãileºteanu,
C. Preda, H. Cândroveanu, Ov. Ghidirmic,
Gabriela Rusu-Pãsãrin. În centrul atenþiei a stat,
aº putea spune, Grigore Vieru ºi problemele
basarabenilor, adicã ale noastre, ale tuturor.
Indignat, dezamãgit, dar fãrã sã dezarmeze,
Poetul privea, dureros de critic, dar realist,
problematica românismului de pe ambele maluri
ale Prutului. În primul rând, vina o purtãm noi
[...] Ne-a înzestrat Dumnezeu cu atâtea calitãþi,
dar avem ºi multe vicii, le-aº spune aproape
naþionale. Aºa vede lucrurile ochiul meu de
român basarabean, mai îndelung spãlat de
lacrimi decât al românului de aici (Cartea, a
câta putere în stat?, ediþie îngrijitã de Tudor
Nedelcea, Craiova, Fundaþia Scrisul Românesc,
1999, p. 62,63).
Într-o toamnã a anului 1998, am avut prilejul
de a însoþi Ansamblul folcloric Maria Tãnase
din Craiova într-o delegaþie condusã de
graficianul Gabriel Bratu, la un concert în
Chiºinãu. Dintre soliºtii români fãceau parte
Const. Enceanu, Traian Jurchelea, Tiberiu Ceia,
Liviu Vasilicã ºi Sava Negrean-Brudaºcu. Ajunºi
seara la Hotel Codrul, unde eram cazaþi, am
dat un telefon lui Grigore. L-am gãsit într-o stare
foarte tristã. A doua zi, mi-a explicat: cu câteva
zile înainte avusese loc logodna sau nunta fiului
sãu, la Chiºinãu. Dupã petrecere, Grigore a
rãmas pentru restul nopþii la fiul sãu, iar acesta
în apartamentul lui Grigore. Nesesizând aceastã

inversare de cazare, niºte haidamaci cu cagule
au pãtruns în locuinþa Poetului spre a-l suprima.
Fiul sãu fiind mai tânãr a avut puterea ºi tãria de
a se lupta ºi astfel a scãpat aproape teafãr.
Grigore era furios la culme: Sã mã omoare pe
mine, cãci asta urmãresc, dar nu ºi pe fiul meu,
îmi spunea cu nãduf. Urma sã se întâlneascã cu
preºedintele Republicii pentru a elucida aceastã
groaznicã întâmplare, ºi, din acest motiv, a ratat
spectacolul folcloric de patru ore, într-o salã
arhiplinã. Înainte de a cânta, vãdit emoþionatã,
Sava Negrean-Brudaºcu le-a spus spectatorilor:
Fericitã trebuie sã fie acea mamã care are un
asemenea fiu ca domnul Grigore Vieru. Nu ºtia
cã mama Evdochia trecuse la cele veºnice. Dupã
spectacol, gazdele (basarabenii sunt cu adevãrat
ospitalieri) ne-au invitat la o searã (târzie)
haiduceascã în pãdurea secularã de stejari de
lângã Mãnãstirea Cãpriana. Acolo a venit ºi
Grigore. Grigore ºi Sava nu ºi-au spus niciun
cuvânt, doar lacrimile li s-au împreunat când
s-au îmbrãþiºat. A fost un alt spectacol, în care
Sava ºi Grigore s-au întrecut pe sine, cântând
împreunã. Poate nicicând ºi niciunde cântecul
Doamne, ocroteºte-i pe români nu a vibrat atât
de puternic ca la Chiºinãu ºi Cãpriana. La un
moment, dat curentul electric a fost întrerupt,
dar bravii basarabeni nu s-au lãsat (ca de atâtea
ori) învinºi. Toate autoturismele au format un
fel de cerc cu farurile aprinse ºi îndreptate pe
mica scenã improvizatã, unde cântecul (chiar
fãrã microfon) a rãsunat printre stejarii lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt. La despãrþire, Grigore ne-a
sugerat (ºi noi ne-am conformat) sã nu ieºim în
autostrada Chiºinãu-Albiþa (unde puteam fi
vulnerabili dupã concertul interromânesc), ci sã
mergem, spre a fi apãraþi, în caz de pericol, de
sãtenii basarabeni.
Vizitele sale în Bãnie ºi-n Oltenia se înteþesc.
Cu mitropolitul Nestor fãceau deseori excursii
la mãnãstirile din Gorj, Dolj, ºi Mehedinþi, unde
discuþiile sunt la nivelul meleagurilor
spiritualizate prin atâtea vetre mãnãstireºti. La
festivitãþile prilejuite de prima Unire a românilor
sub un singur sceptru  a lui Mihai Viteazul 
era prezent, alãturi de marele sãu prieten, poetul
Adrian Pãunescu, unde Grigore suferã o cãdere
fizicã, ajutat sã-ºi revinã de medicul Marius
Turaiche. La Forumul Cultural, organizat sub
patronajul preºedintelui Ion Iliescu, la Teatrul
Naþional Marin Sorescu din Craiova, Grigore
rosteºte o emoþionatã ºi pertinentã cuvântare, iar
la aniversarea celor 80 de ani ai Editurii Scrisul
Românesc, este prezent alãturi de regizorul Geo
Saizescu, C. Preda, Marian Barbu, Toma Velici,
I. Rusu etc.
La 15 ianuarie 2000, dupã ce primeºte
medalia guvernamentalã a României Eminescu
 150 de ani de la naºtere , Grigore participã la
Simpozionul Internaþional Pe mine mie redãmã, dedicat lui Eminescu pe care l-am organizat
la Teatrul Naþional craiovean, unde a obþinut din
nou un premiu, alãturi de M. Cimpoi, N. Dabija,
D. Vatamaniuc, V. Tãrâþeanu, M. Ungheanu etc.
La invitaþia primarului Antonie Solomon,
cãruia îi devine un devotat prieten, Grigore
petrece sãrbãtorile Sfintelor Paºti, în 2003 la
Craiova. Am mers împreunã la Catedrala Sf.
Dumitru sã luãm luminã, primit cu entuziasm
de publicul craiovean ºi de mitropolitul Teofan
Savu. Dimineaþa, urma sã ciocnim oul roºu, la
orele 8. Dar Grigore nu se sculase. Pe la orele
10, am bãtut cu sfialã în uºã ºi l-am zãrit pe
Grigore, de data aceasta nu ca poet, ci
compozitor, cu hârtiile pe genunchi, notându-ºi
muzical, melodia inspiratã chiar în dormitorul
meu.
Dupã pensionarea actorului Emil Boroghinã
ca director al Teatrului Naþional din Craiova, cel

care iniþiase Zilele Marin Sorescu, împreunã
cu preºedintele Academiei Române, Eugen
Simion, aceastã manifestare sorescianã intrase
în declin. Ales primar al Craiovei, Antonie
Solomon a preluat la un alt nivel, aceste zile
soresciene. Fireºte, la aceste ediþii, de a cãror
organizare mã ocupam, din încredinþarea edilului
ºef al Craiovei, nu putea lipsi Grigore Vieru, a
cãrui prietenie cu genialul scriitor bulzeºtean era
notorie. ªi l-am omagiat pe vãrul lui
Schakespeare, adicã pe Marin Sorescu.
Dimpreunã cu Eugen Simion (preºedintele
Juriului de acordare a Premiului academic
Marin Sorescu), M.Cimpoi, N.Dabija, Adrian
Pãunescu, Adam Puslojici, V. Tãrâþeanu,
D,R.Popescu, M. Ungheanu, Fãnuº Neagu, Ion
Miloº, Mircea Micu, Tudor Gheorghe, Virgil
Ogãºeanu, Dorel Viºan, Ilie Gheorghe, I. Colan,
G. Mihãiþã, Horaþiu Mãlãiele, Victor Crãciun etc.
Între 24-27 martie 2005, se desfãºoarã prima
ediþie a Zilelor Basarabiei ºi Bucovinei,
Cetatea Banilor fiind prima ºi (deocamdatã)
singura localitate din România organizatoare de
astfel de manifestaþii pentru confraþii lor aflaþi
nedrept dincolo de graniþele þãrii. Primul invitat
a fost Grigore, cãruia i se conferise titlul de
Cetãþean de Onoare al Craiovei cu doi ani
înainte. L-au însoþit atunci prietenii sãi de-o
viaþã: M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tãrâþeanu, Victor
Crãciun, care au fost înnobilaþi ca cetãþeni de
onoare ai urbei (alãturi de semnatarul acestor
rânduri), dar ºi generalul Mircea Chelaru, grupul
Etnos/Melos din Chiºinãu, Victoria Costinean
(Cernãuþi). Atunci am lansat ºi cãrþile lui Grigore
Vieru: Rugãciune pentru mama ºi Lucrarea în
cuvânt.
A doua ediþie a Zilelor Basarabiei ºi
Bucovina (7-8 aprilie 2006) a fost dedicatã
împlinirii vârstei de 70 de ani ai Poetului, printr-un
spectacol apoteotic cu titlul  Strigat-am cãtre
tine...! la Teatrul Naþional, care poartã numele
prietenului sãu, Marin Sorescu. La acest
spectacol, care a durat aproape ºapte ore, ºi-au
dat concursul ºi l-au onorat pe Poet, prietenii
sãi din þarã ºi de peste hotare; Tudor Gheorghe,
Dida Drãgan, Anastasia Lazariuc, Gabriel
Dorobanþu, Cristian Aldea Theodorovici,
Cristian Sanda, Aurelian Temiºan, Ionuþ
Dolãnescu, Nineta Popa-Ionescu, D. Fãrcaº,
Adriana Ochiºanu-Botgros, N. Ciubotaru, Lidia
Bejenaru, Vlad Ghiorghelaº, Mihai Ciobanu,
ansamblul Lãutarii condus de N. Botgros (aflat
pentru prima datã în Oltenia), compozitorul
Nicolae Caragia, tenorii Michael Kleitman
(Germania), Ilia Trofimov, (Rusia), Antonio
Furnari (Italia) etc.
Dar, înainte de spectacol, i-am oferit o
surprizã. Cu sprijinul financiar al Primãriei
Craiovei, am alcãtuit, tipãrit ºi postfaþat
antologia poeticã Liniºtea lacrimii (cu o prefaþã
de Antonie Solomon), care urma sã fie lansatã
în dimineaþa aceleaºi zile în foierul Naþionalului
craiovean, fãrã sã-l prevenim. Grigore a fost luat
din spital de sub perfuzii, pe semnãturã ºi adus
în mare grabã la Craiova (având concursul lui
Ionuþ Dolãnescu), spre nedumerirea sa, care ºtia
doar de spectacolul de la orele 18.
Abia când s-a aºezat în fotoliu, în faþa unui
numeros public (din care fãcea parte ºi complice
Raisa Vieru ºi mama Doinei AldeaTeodorovici), Grigore ºi-a vãzut propria-i carte.
Pur ºi simplu el a renãscut. Nu mai era acel
bolnav luat din spital cu doar trei ore înainte.
Iar cuvintele de dor ºi dragoste vierianã rostite
de Theodor Codreanu, Victor Crãciun, Viorel
Dinescu, Andrei Strâmbeanu, Andrei Sorel,
Tudor Gheorghe, înregistrate ºi transmise
radiofonic cu profesionalism, de Gabriela RusuPãsãrin, au întregit o manifestare de suflet. ªi

ca o recompensã moralã pentru locuitorii acestor
meleaguri, alãturi de care a mãrturisit deseori
cã se aflã în comuniune (omul de afaceri Matei
Vintilã din Horezu-Vâlcea i-a dãruit un
apartament), Grigore Vieru a scris oda Ce
frumoasã eºti, Oltenie!, dedicatã lui Antonie
Solomon, care, pusã pe note de basarabeanul N.
Caragia, a rãsunat pe scena craioveanã în
interpretarea Anastasiei Lazariuc ºi Gabriel
Dorobanþu.
...ªi a venit ºi ultima întâlnire, la Alba-Iulia,
la Congresul Spiritualitãþii Româneºti. Atunci,
pe 2 decembrie 2008, Grigore mi-a dat ultima
sa carte, Taina care mã apãrã, cu urmãtorul
(ultim) autograf: Fratelui Tudor Nedelcea,
pentru cã alãturi de el mã simt mai apãrat în
Taina mea. Vã iubesc ºi nu ne uitaþi!. Iar la
despãrþire, obraz la obraz, Grigore mi-a spus:
Tudore, dacã auzi cã s-a întâmplat ceva rãu cu
mine sã dai crezare ºi sã nu te întristezi.
Fireºte, nu aveam sã cred cã aceste ultime
vorbe sã cadã ca o presimþire. Urma sã ne
reîntâlnim la 24 ianuarie 2009, la un pelerinaj
organizat de Victor Crãciun ºi Mihai Cimpoi,
prilejuit de cei 150 de ani de la Unirea lui Cuza.
Pelerinajul trebuia sã înceapã la Cernãuþi,
continua la Chiºinãu, apoi Iaºi, Ruginoasa,
Focºani ºi Bucureºti, unde urma sã se relanseze
vol.Taina... lui Grigore. Mi-a confirmat telefonic
cã urma sã vinã pe 27-28 febr. 2009 la Craiova
spre a-l omagia împreunã, din nou, pe Marin
Sorescu, iar pe 27 martie sã participe la Zilele
Basarabiei ºi Bucovinei. Urma ca acestea toate
sã se întâmple. ªi se vor întâmpla, dar fãrã
Grigore.
Cu o zi înainte de tragicul ºi absurdul
accident, paºii mei ºi ai soþiei mele, Marilena
(cãreia, de fiecare datã Grigore îi aducea o cutie
de bomboane de la Bucuria), s-au îndreptat
(de ce oare!?) spre Cimitirul Ungureni din
Craiova, unde, pe crucea cavoului meu se aflã
încrustatã poezia Nu am, moarte, cu tine nimic!
Apoi, în noaptea care a urmat înhumãrii Sale,
l-am visat; el era pe un tãrâm ( o limbã de
pãmânt), eu pe alt tãrâm, între cele douã tãrâmuri
curgea o apã neagrã. Am intrat în apã spre a
ajunge pe celãlalt mal, iar când apa mi-a ajuns
la gât, Grigore m-a ridicat ºi m-a aºezat pe
tãrâmul meu. Groaznic vis.
Acum, fãrã El, mi-e frig. Nu-l mai pot
întâlni, nu-i mai pot auzi mãcar vocea la celãlalt
capãt al firului de telefon, acea voce care îmi
încãlzea sufletul. Acum, fãrã El, mi-e frig.
Spunea Nichita Stãnescu despre
Eminescu cã toþi scriitorii vor sã aibã opera
la nivelul omului deplin al culturii
româneºti, dar nici unul n-ar vrea sã aibã ºi
viaþa lui Eminescu. Afirmaþia este valabilã
ºi în cazul lui Grigore.
Grigore Vieru era iubit ºi urât ca ºi Iisus
Hristos. ªi tot ca El va strãluci ºi lumina. (Oare
cei care l-au huiduit sau l-au considerat un poet
total depãºit se vor simþi mai uºuraþi!?).
Dar peste tot ºi toate, în timpul vieþii sale,
Grigore Vieru rãspândea bunãtate creºtinã, har
divin, înnobila oamenii cu prietenia sa.
Acum ºi în veac, cel care sunt ºi care a
cunoscut izvorul ºi clipa, dar ºi rãdãcina de foc,
a participat la curãþirea fântânii, într-o rugãciune
pentru mama, întru liniºtea lacrimii, adicã o
lucrare în cuvânt în duminica cuvintelor, a atins
taina care mã apãrã, spre a ne spune cã Hristos
n-are nicio vinã, exclamând: strigat-am cãtre
tine!
Grigore Vieru, simplu ca iarba, a devenit
steaua de vineri care ne vegheazã paºii ºi ne
apãrã sufletele.

Tudor NEDELCEA
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI
20 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 Flori de cântec românesc  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 La Hanul Morãriþei  Preluare
TVRM Cultural
10:30 Iepuraº Coconaº. Emisiune de Dumitru Lupu
11:28 Promo
11:30 Primãvara ºi Sfintele Paºti prin ochii copiilor
12:00 ªtiþi de unde sare iepuraºul? (II)
Emisiune de Viorel Popescu
13:00 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
14:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Tradiþii de Paºti. Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã
17:20 Promo
17:30 Lumea sportului  spectacol ºi fascinaþie.
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 River Dance  spectacol de muzicã
ºi dans irlandez
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 1)
00:00 Cântece de sãrbãtoare
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI
21 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Film serial: Dragoste oarbã (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 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
10:30 Film artistic: Jack London (SUA)
11:58 Promo
12:00 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
12:58 Promo
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Lumea pe dos. Emisiune de Viorel Popescu
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã
17:20 Promo
17:30 Lumea sportului  spectacol ºi fascinaþie.
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Pãrinþi ºi copii. Emisiune de Dan Mironescu
19:20 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu

TVRM Cultural
LUNI  20 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Muzicã popularã  ediþie specialã
07:30 Societatea Naþionalã 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 Hristos a înviat!  ediþie specialã
12:00 Concert de Paºti  Liceul Lipati
13:00 Academica: cãrþi ºi probleme (r)
14:00 Ecumenica (r)
15:00 Arta documentarului
16:00 Cronica scepticului
16:30 Mapamond cultural
17:00 În zi de sãrbãtoare  Ans Doina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Scena ca istorie
20:00 Comorile oraºului
20:30 Muzicã popularã  ediþie specialã
21:00 Cultura unei generaþii
22:00 Muzica anilor
22:27 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic românesc
23:50 Promo

MARÞI  21 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã  ediþie specialã
07:30 Capcana timpului
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
10:00 Film: Oul din Vorona
11:00 Cooltura unei generaþii (r)
12:00 Doctor de inimã albastrã (r)
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Recital muzical  Steliana Dima
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Parodi press

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 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 2)
00:00 Cântece de sãrbãtoare (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI
22 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Film serial: Dragoste oarbã (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:30 Comorile oraºului  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Pãrinþi ºi copii. Emisiune de Dan Mironescu
10:28 Promo
10:30 Film artistic: Utopia (SUA)
12:00 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
13:00 Legende de ieri ºi de azi.
Emisiune de Mugur Popovici
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. V)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Film documentar: Lumea tenhologiei (ep. VI)
15:30 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã (r)
17:20 Promo
17:30 Film artistic: Samson ºi Gideon (SUA)
18:58 Promo
19:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
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 Cântece de sãrbãtoare (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
23 aprilie 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 Performeri în arenã (r)
08:30 La Hanul Morãriþei - Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
10:28 Promo
10:30 Film artistic: Râul blestemat (SUA)
12:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
13:00 Legende de ieri ºi de azi.
Emisiune de Mugur Popovici
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. VII)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Mapamond cultural
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomatilor (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura corpului
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã  ediþie specialã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI 22 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 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 haretiºti (r)
12:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
13:00 Adevãratele stele (r)
14:30 Comorile oraºului (r)
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa (r)
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Profil spiritual/Calendar
20:00 Un actor ºi rolurile sale
20:30 Muzicã popularã
21:00 Echipele Gusti
22:00 Virtuþi ºi vicii
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi

JOI  23 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Deutsche Welle (r)

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
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87  interioare: 168 ºi 169

15:30 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã (r)
17:20 Promo
17:30 Film artistic: Îngerul meu pãzitor (SUA)
18:58 Promo
19:00 Recital vocal instrumental la Sala Dalles.
Realizator Cezar Lungu
19:30 Lauri pentru liceeni. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Civilizaþia cãrþii. Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 3)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Cântece de sãrbãtoare (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI
24 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 USH.
Emisiune de Mugur Popovici
08:30 Echipele Gusti  Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Pãrinþi ºi copii. Emisiune de Dan Mironescu
10:28 Promo
10:30 Film artistic: Caroline ºi rebelii (SUA)
12:20 Promo
12:30 Spectacol la Sala Radio.
Emisiune de Georgel Nucã
13:00 Recital vocal instrumental la Sala Dalles
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. VIII)
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã (r)
17:20 Promo
17:30 Film artistic: Piratul dansator (SUA)
18:58 Promo
19:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
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 Teleamfiteatru Universitãþii Spiru Haret (r)
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului
Învãþãmânt
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Profil spiritual (r)

SÂMBÃTÃ
25 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 Film artistic: Cãpitanul Apache (SUA)
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 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardeleanu
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual  Calendar (r)
12:00 Cafe Concert
12:30 Echipele Gusti (r)
13:30 Casã dulce, româneascã (r)
14.30 Sisteme de valori în crizã (r)
16:00 Parodi press
16:30 Mapamond cultural
17:00 La Hanul Morãriþei
18:00 Serial cultural de searã (r)
19:00 Doctor de inimã albastrã
20:00 Românul, cetãþean european
20.30 Muzicã popularã
21:00 Istorie ºi istorii
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Deutsche Welle
23:00 Clubul diplomaþilor
23:30 Promo

VINERI  24 aprilie 2009
06:00 Parodi press
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Cronica scepticului (r)
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
11:30 Casa noastrã (r)
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti (r)
15:00 Teatru (r)
16:00 Casã dulce româneascã (r)
17:00 Scena ca istorie
18:00 Cultura corpului
19:00 Oameni care au fost
20:00 Universul cuvintelor
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ateneul artelor
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Filmul ºi istoria
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:30 Promo

SÂMBÃTÃ  25 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe Concert (r)
07:00 Deutsche Welle

Opinia
naþionalã

14:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Arta de a trãi. Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Masca de argint
(1987). Însãrcinat sã inaugureze cu un
spectacol arena Teatrului Nostru, tânãrul
Radu ºi-o disputã pe studenta la Conservator,
Irina, cu Laurenþiu, care o solicitã la o revistã
la care lucreazã. Disperat de refuzul ei, Radu
face apel la amicul sãu Gelu, care-i compune
un ºlagãr, câºtigând-o pentru spectacol.
În rolurile principale: Marin Moraru,
Emilia Popescu. Regia Gheorghe Vitanidis
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
26 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (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 Film artistic: Cowboy-ul ºi seniorita (SUA)
11:00 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
12:00 Cum vã place? Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Muzica anilor ´80.
Emisiune de Daniel Paraschiv
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
20:30 Forum Naþional 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 
Xiang Yu ºi Yu Ji (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)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Program 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 13(r)
14:00 Nimic fãrã lege
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Grãdina cu statui  Lumea vãzutã
de aproape
19:00 Din lumea cu doruri multe
20:00 Clubul liceenilor
21:00 Film artistic românesc
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi în instanþã
23:30 Promo

DUMINICÃ  26 aprilie 2009
06:00 Din lumea cu doruri multe (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
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 Grãdina cu statui  Lumea vãzutã
de aproape (r)
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 folk-ului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic strãin
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE,
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Solicitãri de abonamente, cu plata prin mandat poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa serviciului de difuzare care funcþioneazã în Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti. Telefon 021.316.97.88/int.108.
ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (Opinia naþionalã ONLINE)
Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

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
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HRISTOS CEL ÎNVIAT, BOGÃÞIA VIEÞII NOASTRE a PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(Urmare din pag. 1)
Din învãþãtura Sfântului Apostol Pavel
despre legãtura adânca dintre Învierea lui Hristos
ºi viaþa creºtinã vedem ca bogãþia bunãtãþii lui
Dumnezeu dãruitã oamenilor în Iisus Hristos ne
cheamã la fapte bune, prin care noi sã arãtãm în
jurul nostru bogãþia lucrãrii harului lui
Dumnezeu în lume. Vedem, de asemenea, cã
slava Învierii lui Hristos ne descoperã o altã
bogãþie decât bogãþia materialã, pãmânteascã ºi
trecãtoare, ºi anume ne descoperã o bogãþie
spiritualã cereascã, netrecãtoare, adicã bogãþia
vieþii ºi fericirii veºnice, care se dobândeºte prin
credinþã vie în Iisus Hristos ºi prin fapte bune.
Astfel, înþelegem mai bine cã Hristos a coborât
din ceruri, S-a fãcut Om, adicã a luat chip de
rob, ca pe noi sã ne înalþe la ceruri, sã ne facã fii
ai Tatãlui din ceruri, ca sã moºtenim împãrãþia
cerurilor ºi viaþa veºnicã. El, bogat fiind în slavã,
S-a smerit ºi a sãrãcit pentru noi, ca pe noi sã ne
îmbogãþeascã, dãruindu-ne slava înfierii prin har
ºi a învierii din pãcat ºi moarte (Cf. II Corinteni
8, 9). De aceea, comoara cea mai de preþ ºi
bogãþia cea mai mare a creºtinului este însuºi
Hristos - Domnul (Cf. Galateni 2, 20; II
Corinteni 4, 7), prezent ºi lucrãtor în viaþa
acestuia prin harul Sãu, în care se aratã dragostea
lui Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului
Duh (Cf. II Corinteni 13, 13). Prin urmare,
Apostolul Pavel se roagã pentru fiii sãi
duhovniceºti astfel: Hristos sã Se sãlãºluiascã,
prin credinþã, în inimile voastre, înrãdãcinaþi ºi
întemeiaþi fiind în iubire (Efeseni 3, 17; vezi ºi
Coloseni 3, 3; Filipeni 1, 21).
Iubiþi fii ºi fiice duhovniceºti,
Trãim astãzi într-o lume în care oamenii
cautã mai mult bogãþia materialã trecãtoare decât
bogãþia spiritualã a credinþei ºi a vieþii veºnice,
iar pe lângã sãrãcia materialã tot mai asprã, se
aratã ºi o sãrãcire spiritualã a oamenilor, ca
slãbire a credinþei, o rãcire a dragostei frãþeºti ºi
o diminuare a faptelor bune. În aceastã situaþie,
este nevoie ca în lumina Învierii lui Hristos care
lumineazã viaþa creºtinului în Bisericã ºi în
societate sã vedem ce ne învaþã Sfânta Scripturã
ºi Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii despre bogãþie ºi
sãrãcie. Mai precis, sã vedem când ºi cum
acestea ne împiedicã sau ne ajutã sã dobândim
mântuirea, adicã iertarea pãcatelor ºi unirea cu
Hristos, Izvorul vieþii veºnice.
Potrivit învãþãturii Sfintei Scripturi, bogãþia
aparþine lui Dumnezeu (Cf. Psalm 23, 1; 49, 1213), însã El o dãruieºte oamenilor (Cf. Facerea
24, 35), ca oamenii sã o
dãruiascã ºi altora,
mai ales sãracilor (Cf. Matei 19, 21; Luca 12,
33; 16, 9; I Timotei 6, 18; I Ioan, 3, 17).
Dumnezeu ajutã pe om sã adune bogãþia (Cf.
Deuteronom 8,
16-18), când aceasta este o
binecuvântare a lui Dumnezeu pentru om (Cf.
Pilde 10, 22; Filipeni 4, 19).
Totuºi, bogãþia materialã trecãtoare,
pãmânteascã, adicã averile ºi banii, nu trebuie
sã fie scop în sine, ci mijloc de a cãuta ºi cultiva
bogãþia spiritualã netrecãtoare, cereascã, ce se
dobândeºte prin iubire faþã de Dumnezeu ºi faþã
de oameni, prin milostenie ºi alte fapte bune.
Autorii Sfintei Scripturi observã cu înþelepciune

cã bogãþia materialã este vremelnicã (Cf. Pilde
27, 24), nestatornicã (Cf. Psalm 38, 6; I Timotei
6, 17), trecãtoare (Cf. Pilde 13, 7; 23, 4-5;
Apocalipsa 18, 16), ea poate fi furatã (Cf. Matei
6, 19; Luca 12, 33), poate fi distrusã (Cf. Matei
6, 19; Iacob 5, 2; I Petru 1, 18), poate pieri (Cf.
Ieremia 48, 36), ea este înºelãtoare (Cf. Matei
13, 22; Marcu 4, 19), ea nu îndestuleazã pe om
(Cf. Ecclesiastul 4, 8; 5, 10), ea este izvor de
ceartã ºi invidie (Cf. Facerea 13, 6-8; 26, 12-16;
31, 1-2; 36, 6-7), ea nu poate fi luatã de om cu
sine dupã moarte (Cf. Psalm 48, 10; I Timotei
6, 7), iar când devine pentru om o patimã, bogãþia
împiedicã adesea intrarea lui în Împãrãþia
cerurilor (Cf. Matei 19, 23-24; Marcu 10, 2325; Luca 18, 24-25); mai mult, grija excesivã
pentru bogãþia materialã înãbuºã adesea rodirea
cuvântului lui Dumnezeu în viaþa omului (Cf.
Matei 13, 22; Marcu 4, 19; Luca 8, 14); iar
patima lãcomiei de avere sau iubirea de înavuþire
cu orice preþ este sursã a multor nedreptãþi ºi
neajunsuri, cã iubirea de argint - constatã
Sfântul Apostol Pavel - este rãdãcina tuturor
relelor ºi cei ce au poftit-o cu înfocare s-au rãtãcit
de la credinþã ºi s-au strãpuns cu multe dureri
(I Timotei 6, 10).
Relele cele mai mari pe care le poate aduce
lãcomia de avere vieþii spirituale sunt acestea:
uitarea de Dumnezeu (Cf. Deuteronom 6, 1012; Osea 13, 6), pãrãsirea de Dumnezeu (Cf.
Deuteronom 32, 15), tãgãduirea sau negarea
existenþei lui Dumnezeu (Cf. Pilde 30, 8-9),
rãzvrãtirea contra lui Dumnezeu (Cf. Neemia 9,
25-26), lepãdarea de Hristos (Cf. Matei 19, 2122), mândria nesãbuitã (Cf. Pilde 28, 11),
învârtoºarea inimii sau lipsa de milostivire (Cf.
Pilde 18, 23), asuprirea semenilor, mai ales a
sãracilor (Cf. Iacob 2, 6), înºelãciunea (Cf. Iacob
5, 4). Cunoscând aceste consecinþe rele ale
lãcomiei de avere, Mântuitorul Iisus Hristos
îndeamnã pe cei bogaþi sã-ºi adune comori în
ceruri, întrucât comorile cereºti sunt mai presus
de orice bogãþie pãmânteascã (Cf. Matei 6, 1920; Luca 12, 33; I Timotei 6, 19).
Sfânta Scripturã conþine multe mustrãri ºi
ameninþãri împotriva celor ce adunã comori
materiale pe nedrept (Cf. Pilde 13,11) sau le
dobândesc pe nedrept (Cf. Pilde 21, 6; 28, 20-23;
Ieremia 17, 11), dar ºi atitudini împotriva celor
ce acumuleazã averi prin constrângerea semenilor
(Cf. Iov 20, 18-23; Pilde 22, 16; Iacob 5, 1-5).
Pe de altã parte, Sfânta Scripturã ne prezintã
ºi bogaþi buni la suflet sau milostivi, harnici ºi
darnici, care au înþeles cã bogãþia lor este dar de la
Dumnezeu pentru a fi dãruitã celor în nevoi,
dobândind astfel marele dar al mântuirii, adicã al
iertãrii pãcatelor ºi al vieþii veºnice. Astfel de
oameni sunt Avraam (Cf. Facerea 13, 2; 24, 35),
Lot (Cf. Facerea 13, 5), Isaac (Cf. Facerea 26, 1314), Iacob (Cf. Facerea 32, 5), Iosif (Cf. Facerea
45, 8), Booz (Cf. Rut 2,1), Solomon (Cf. III Regi
3, 13), Iov (Cf. Iov 1, 3; 42, 12), Iosif din Arimateia
(Cf. Matei 27, 57), Barnaba sau Varnava (Cf. Fapte
4, 37), Tavita din Iope (Cf. Fapte 9, 36), Corneliu
Sutaºul (Cf. Fapte 10, 2, 4, 31) ºi alþii.
În ceea ce priveºte sãrãcia, Sfânta Scripturã
ne învaþã cã aceasta are un înþeles material, ca
lipsa de bunuri materiale, ºi un înþeles spiritual,
ca lipsa de bunuri duhovniceºti sau lipsa de virtuþi
ºi calitãþi sufleteºti. Dupã cum bogãþia în sine nu

este rea, ci poate fi dobânditã ºi întrebuinþatã
într-un mod bun sau rãu, tot aºa ºi sãrãcia poate
fi înþeleasã, acceptatã ºi trãitã cu folos duhovnicesc
sau poate duce la disperare ºi la fapte rele.
Cauzele sãrãciei materiale sunt multiple:
lenea ºi nepãsarea (Cf. Pilde 6, 9-11; 10, 4; 19,
5), beþia ºi nechibzuinþa (Cf. Pilde 21, 17; 23,
21), corupþia sau desfrânarea (Cf. Pilde 6, 26;
Luca 15, 13), calamitãþi sau dezastre naturale,
invazii ale inamicului, oprimãri din partea
vecinilor puternici, sau camãta exageratã ºi alte
nedreptãþi sociale.
Sãracii sunt fãpturi ale lui Dumnezeu (Cf. Iov
34, 19; Pilde 22, 2). Dumnezeu iubeºte atât pe
cei sãraci, cât ºi pe cei bogaþi (Cf. Iov 34, 19),
ascultã plângerea sãracilor (Cf. Iov 34, 28; Iacob
5, 4), El nu nesocoteºte rugãciunea lor (Cf. Psalm
101, 18), ci ocroteºte pe sãraci (Cf. Psalm 11, 5),
le face dreptate (Cf. Psalm 139, 12), îi izbãveºte
din necazuri (Cf. Iov 5, 15; 36, 15; Ieremia 20,
13), poartã grijã de nevoile lor (Cf. Psalm 67, 11;
Luca 1, 53), înalþã pe cei sãraci (Cf. Psalm 106,
41; 112, 7-8), este azil sau apãrãtor al sãracilor
(Cf. Psalm 13, 6; Isaia 25, 4), a ales pe sãracii
acestei lumi, bogaþi în credinþã, ca moºtenitori ai
Împãrãþiei cerurilor (Cf. Iacob 2, 5). Pe de altã
parte, sãracii trebuie sã alerge la Dumnezeu (Cf.
Iov 5, 8), sã nãdãjduiascã în Dumnezeu (Cf. Psalm
9, 34), sã laude pe Dumnezeu (Cf. Psalm 73, 22),
sã se bucure în Dumnezeu (Cf. Isaia 29, 19).
Sfânta Scripturã ne aratã cã existã oameni sãraci,
dar mãrinimoºi ºi darnici (Cf. Marcu 12, 43-44;
Luca 21, 3-4; II Corinteni 8, 2). Sãracii trebuie
ajutaþi (Cf. Isaia 58, 7, Matei 5, 42; 19, 21; Marcu
10, 21; Luca 3, 11; 12, 33; 18, 22), nu cu pãrere
de rãu (Cf. II Corinteni 8, 2; 9, 5), ci cu bucurie ºi
inimã bunã (Cf. II Corinteni 8, 3 ºi 12, 9, 7), fãrã
îngâmfare (Cf. Matei 6, 1). Cine miluieºte pe
sãraci cinsteºte pe Dumnezeu (Cf. Pilde 14, 31),
împrumutã pe Dumnezeu (Cf. Pilde 19, 17). Cine
ajutã pe sãraci va fi mântuit de Dumnezeu (Cf.
Pilde 40, 1-3), va fi fericit ºi binecuvântat de
Dumnezeu (Cf. II Corinteni 9, 10; Evrei, 13, 16),
va primi rãsplatã veºnicã (Cf. II Corinteni 9, 9;
Matei 25, 34-36; Luca 12, 33; 14, 13; 18, 22).
Exemple de dãrnicie cãtre sãraci: Iov (Cf. Iov
29, 16; 30, 25; 31, 16), Zaheu (Cf. Luca 19, 8),
primii creºtini (Cf. Fapte 2, 45; 4, 34-35), Petru
(Cf. Fapte 3, 6), Tavita (Cf. Fapte 9, 36-39),
Corneliu (Cf. Fapte 10, 2), Pavel (Cf. Fapte 24,
17; Galateni 2, 10), Biserica din Macedonia ºi
Ahaia (Cf. Romani 15, 26). Sfânta Scripturã
ameninþã cu pedepse pe cei ce nu ajutã pe sãraci
(Cf. Iov 22, 7-10; Pilde 21, 13; Iezechiel 16, 49)
sau pe cei ce le fac nedreptate (Cf. Isaia 10, 1-3),
îi constrâng ºi îi umilesc pe sãraci (Cf. Iezechiel
22, 29-31; Amos 2, 6-7; 4, 1-3; 5, 11-12), îi
jefuiesc (Cf. Amos 8, 4-7; Iacob 5, 4). Cine
nesocoteºte sau dispreþuieºte pe sãraci
dispreþuieºte pe Hristos (Cf. Matei 25, 42-45) ºi
nu are dragoste faþã de Dumnezeu (Cf. I Ioan 3,
17). Hristos-Domnul a fost sãrac în cele materiale,
a trãit în lipsã (Cf. Matei 8, 20; Luca 9, 58; II
Corinteni 8, 9), dar a îmbogãþit spiritual, cu harul,
învãþãtura, iubirea ºi sfinþenia Sa, mulþimile care
veneau la El. La fel ºi apostolii au fost sãraci din
punct de vedere material, dar bogaþi în credinþã,
sfinþenie, înþelepciune ºi fapte bune. De aceea,
Sfântul Apostol Pavel spunea corintenilor:

înfãþiºându-ne pe noi înºine ca slujitori ai lui
Dumnezeu (...), ca niºte sãraci, dar pe mulþi
îmbogãþind (II Corinteni 6, 4 ºi 8).
Urmând Sfintei Scripturi ºi, mai ales,
Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos ºi
învãþãturii Sfinþilor Apostoli, Sfinþii Pãrinþi ai
Bisericii au scos în evidenþã marea tiranie
spiritualã ºi multele nedreptãþi ºi consecinþe
sociale negative pe care le aduce lãcomia de averi
materiale trecãtoare, îndemnând pe cei bogaþi sã
fie milostivi ºi darnici faþã de sãraci, sã nu
îngroape comorile de aur în pãmânt, ci sã le mute,
prin milostenie, în ceruri, la loc sigur, iar pe sãraci
îi îndeamnã sã nu deznãdãjduiascã, ci sã adune
bogãþie spiritualã în suflet, prin credinþã ºi
rugãciune, prin cuvânt bun ºi blândeþe.
Astfel, Sfântul Ioan Gurã de Aur (+ 407) îl
îndeamnã pe bogat, zicând: Averile pe care le pui
în mâna sãracilor, le pui într-o vistierie sigurã, în
mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu îþi va da
averile înapoi, întregi ºi bine pãzite; iar când te vei
duce în patria ta (cereascã), odatã cu averile tale,
vei fi lãudat, vei fi încununat ºi pe deplin mulþumit
ºi fericit. Acelaºi Sfânt Pãrinte ne spune: Iov nuºi lipea inima de avuþii când le avea ºi nici nu le
cãuta când le-a pierdut! Bunurile materiale pentru
aceasta se numesc bunuri, pentru ca sã facem bine
cu ele, nu pentru ca sã le îngropãm în pãmânt.
Iar despre sãrãcie, Sfântul Ioan Gurã de Aur
spune: Este mult mai bine a fi cineva sãrac ºi
sã vieþuiascã în virtute, decât a fi împãrat ºi sã
vieþuiascã în pãcate. Sãrãcia îl sileºte pe cineva
a fi înþelept, pe când bogãþia de multe ori îl
împinge spre rele mari.
În concluzie, acelaºi Sfânt Pãrinte constatã cã
nici bogãþia ºi nici sãrãcia prin sine însãºi nu este
ceva bun, ci aceasta se întâmplã în urma
întrebuinþãrii lor. În alt loc zice: Bogãþia este un
bine, însã nu în sine, ci în mâna celui drept, pe de
altã parte, sãrãcia este ceva rãu, însã nu dupã firea
ei, ci prin gura celui necucernic, pentru cã el,
supãrat pe ea, învinovãþeºte ºi huleºte pe Fãcãtorul
sãu. Apoi vine îndemnul: Nu te teme de cuptorul
sãrãciei, ci de cuptorul pãcatului. Acesta-i flacãrã
ºi chin, celãlalt rouã ºi odihnã. Lângã cuptorul
pãcatului stã diavolul, lângã cuptorul sãrãciei stau
îngerii, care alungã flacãra. Creºtinul se aratã
mult mai încercat în sãrãcie, decât în bogãþie. Cum
aceasta? Când el cade în sãrãcie, desigur cã va fi
mai smerit, mai înþelept, mai serios, mai îngãduitor,
mai cinstit, pe când dacã se gãseºte în bogãþie, are
multe piedici spre aceasta.
Sã nu ne pierdem curajul dacã suntem sãraci, ci
cealaltã bogãþie sã o cãutãm, bogãþia în fapte bune.
Un alt Sfânt Pãrinte al Bisericii, Sfântul Vasile
cel Mare (+ 379), pe care-l cinstim în mod deosebit
anul acesta 2009, împreunã cu ceilalþi Sfinþi
Capadocieni, este un înflãcãrat apãrãtor al sãracilor
ºi un aspru judecãtor al bogaþilor lacomi în vreme
de foamete ºi crizã economicã. Iatã câteva din
îndemnurile sale date bogaþilor lacomi de câºtig
cu orice preþ: Nu scumpi produsele tale,
îngreunând nevoile celor lipsiþi! Nu aºtepta sã
lipseascã grâul de pe piaþã, ca sã-þi deschizi tu
hambarele, cãci cel ce scumpeºte grâul este
blestemat de popor (Pilde 11, 26). Nu aºtepta
vremuri de foamete, din dragostea de aur! Nu
aºtepta o lipsã generalã, ca sã-þi înmulþeºti averile!
Nu face comerþ cu nenorocirile oamenilor! Nu

preface mânia lui Dumnezeu în prilej de înmulþire
a averilor tale! Nu înrãutãþi cu biciul neomeniei
tale, rãnile celor în suferinþã. Bogaþilor nemilostivi
le spune: N-ai milã? Nu vei fi miluit! N-ai deschis
casa, vei fi dat afarã din Împãrãþie (a cerurilor)!
N-ai dat pâine? Nu vei primi viaþã veºnicã. Iar în
alt loc din aceeaºi Omilie cãtre bogaþi, Sfântul
Vasile cel Mare se întreabã: Pânã când aurul va
sugruma sufletele, pânã când va fi undiþa morþii,
pânã când va fi momeala pãcatului? Pânã când
bogãþia va fi pricina rãzboaielor, pentru care se
fãuresc arme ºi se ascut sãbii? Din pricina bogãþiei
rudele nu mai þin seama de rude, fraþii se uitã cu ochi
ucigaºi la fraþi. Din pricina bogãþiei, pustiile sunt pline
de ucigaºi, marea de piraþi ºi oraºele de calomniatori.
( ) Bogãþia v-a fost datã ca sã rãscumpãraþi sufletele,
nu ca sã vã fie pricinã de pierzare.
În vreme de foamete, ca urmare a secetei
cumplite, Sfântul Vasile cel Mare spunea:
Pentru aceasta Dumnezeu nu-ªi deschide mâna,
pentru cã noi ne-am închis-o pentru iubirea de
fraþi. Pentru aceasta sunt uscate ogoarele, pentru
cã s-a rãcit dragostea.
Un alt Sfânt Pãrinte din Capadocia, Sfântul
Grigorie de Nyssa, ne aratã importanþa milosteniei
faþã de sãraci zicând: Sãracii sunt vistiernicii
bunurilor fãgãduite, ei sunt paznicii Împãrãþiei
(cerurilor n.n.), cei care deschid uºile celor buni ºi
care le închid pentru cei învârtoºaþi la inimã ºi urãsc
pe oameni. Dar, în acelaºi timp, ei sunt acuzatori
de temut, cât ºi buni apãrãtori. Ei apãrã sau
învinuiesc, dar nu prin cuvinte, ci aºa cum sunt ei
vãzuþi de Domnul ºi Judecãtorul lumii. Cãci felul
cum ne purtãm cu ei strigã înaintea Cunoscãtorului
de inimi mai puternic decât orice crainic.
Un alt episcop din Capadocia, care a trãit tot
în veacul al IV-lea, Asterie al Amasiei din Pont, a
rostit ºi el omilii celebre despre bogãþie ºi sãrãcie,
fiind un aspru luptãtor împotriva lãcomiei de averi
materiale: Cine l-a ºters din catalogul apostolilor
pe Iuda ºi l-a fãcut vânzãtor în loc de apostol?
Nu oare faptul cã purta punga, cã a pus mai întâi
la cale vânzarea, iar apoi a dobândit preþul faptei
sale necinstite? Pentru ce Faptele Apostolilor
pomenesc de Anania ºi Safira? Nu pentru cã s-au
furat pe ei înºiºi ºi au furat darurile afierosite
Bisericii din propriile averi? ( ). Experienþa ne
aratã lãcomia drept o fiarã, de care cu greu scapã
cei prinºi de ea; înfloreºte mereu ºi nu se
veºtejeºte; îmbãtrâneºte cu cei pe care îi are sub
stãpânirea ei ºi nu-i pãrãseºte pânã la moarte ( ).
Nu este uºor de eliberat sufletul unui om cuprins
de lãcomie, fie cã este tânãr cu trupul, fie cã este
bãtrân, afarã numai dacã vine vreun gând curat
care sã taie boala cu un cuþit.
Iubiþi fraþi ºi surori în Domnul,
Atât Sfânta Scripturã, cât ºi Sfinþii Pãrinþi
ai Bisericii ne învaþã cã adevãrata ºi
netrecãtoarea bogãþie este iubirea covârºitoare
a lui Dumnezeu faþã de oameni, arãtatã în Iisus
Hristos ºi împãrtãºitã nouã acum în Bisericã, prin
lucrarea Sfântului Duh.
Sãrbãtoarea Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, prin care se aratã slava ºi bogãþia
nesfârºitã a iubirii lui Dumnezeu cãtre oameni,
ne îndeamnã sã ne îmbogãþim mai întâi în
credinþã statornicã, în rugãciune, în vieþuire
curatã ºi sfântã, în împãrtãºirea mai deasã cu
Sfintele Taine, dupã o pregãtire mai intensã, aºa

cum a fost perioada Postului Mare al Sfintelor
Paºti, ºi, totodatã, sã ne îmbogãþim în fapte bune
care aduc luminã ºi pace, bucurie ºi fericire
oamenilor pe care-i ajutãm.
Criza financiarã ºi economicã în care se aflã
lumea de azi este în mare parte rezultatul
lãcomiei, al câºtigului nedrept, al speculei
financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial.
Când goana dupã profitul material obþinut cu
orice preþ, fãrã mãsurã ºi fãrã moralã, devine o
tiranie a sufletului, atunci capitalismul devine
sãlbatic ºi se manifestã ca o patimã a lãcomiei,
ºtiinþific organizatã.
Consecinþele negative ale acestei crize
pentru populaþia sãracã sunt greu de descris,
deoarece sãrãcia impusã altora creeazã multã
suferinþã ºi nesiguranþã, dezorientare ºi
disperare. În aceastã situaþie de politicã
economicã fãrã eticã, când totul devine nesigur
ºi imprevizibil, schimbãtor ºi înºelãtor, este
necesar sã sporim rugãciunea, sã ne apropiem
mai mult de Dumnezeu Cel statornic ºi
netrecãtor, drept ºi milostiv, dar ºi sã sporim
vigilenþa ºi prudenþa. Deºi criza financiarã ºi
economicã este în mare parte o judecatã asprã
pentru prea multã lãcomie de lucruri materiale
adunate pe nedrept ºi prea multã risipã de bani,
ea poate fi totuºi înþeleasã ºi folositã ca un nou
început în viaþa persoanelor ºi a popoarelor.
Astfel, criza ne determinã sã fim mai economi
ºi mai cumpãtaþi, sã nu ne punem nãdejdea în
valorile materiale, bani ºi averi, mai mult decât
în valorile spirituale ale credinþei, dreptãþii,
corectitudinii ºi solidaritãþii cu cei în nevoi.
Chiar dacã suntem mai sãraci, din punct de
vedere al bunurilor materiale, sã nu sãrãcim
totuºi, din punct de vedere spiritual, ci sã ne
îmbogãþim în bunãtate, prin cuvântul bun de
încurajare, sfatul bun, o mânã de ajutor datã celor
mai sãraci decât noi, dar ºi prin redescoperirea
virtuþilor valoroase ale demnitãþii ºi creativitãþii,
ale muncii cinstite ºi solidaritãþii constante.
Mai pãgubitoare decât sãrãcia, ca lipsã de cele
materiale, este acum, în vreme de crizã financiarã
ºi economicã, criza de omenie, adicã slaba voinþã
de a fi onest ºi drept, harnic ºi generos.
Cu aceastã speranþã de înnoire spiritualã a
vieþii ºi de îmbogãþire în fapte bune, în lumina
ºi pacea sãrbãtorii Sfintelor Paºti, vã îndemnãm
ca, prin cuvânt ºi faptã, sã aduceþi bucurie celor
sãraci ºi bolnavi, orfani ºi bãtrâni, necãjiþi ºi
singuri, astfel încât ºi ei sã simtã cã Învierea
Domnului Iisus Hristos revarsã peste oameni
bogãþia iubirii lui Dumnezeu Cel Milostiv.
Cu prilejul Sfintelor Paºti, vã adresãm
tuturor pãrinteºti doriri de sãnãtate ºi mântuire,
pace ºi bucurie, dimpreunã cu salutarea pascalã:
Hristos a înviat!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea
lui Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh
sã fie cu voi cu toþi! (II Corinteni 13, 13)

Al vostru cãtre Hristos-Domnul rugãtor,
+DANIEL
ARHIEPISCOP AL BUCUREªTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ªI
DOBROGEI, LOCÞIITOR AL TRONULUI
CEZAREEI CAPADOCIEI ªI PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Întâmpinarea Luminii
Sãrbãtoarea Paºtelui, ce va
fi celebratã în acest an de
ortodocºi la 19 aprilie,
marcheazã miracolul Învierii
Domnului, iar actele de
purificare din Sãptãmâna
Luminatã readuc echilibrul ºi
armonia creºtinilor. Timpul
deschis de Duminica Floriilor,
închis de Duminica Tomii ºi
intersectat de noaptea Învierii
reprezintã un scenariu ritual de
înnoire anualã a lumii. Paºtele
este cea mai veche ºi cea mai
importantã sãrbãtoare creºtinã,
fiind celebratã încã din epoca
apostolicã. Sfântul Apostol
Pavel a fost primul care a
raportat sãrbãtoarea Pessah, a
evreilor, la Iisus Hristos ºi i-a
îndemnat pe creºtini sã-l
omagieze pe Mântuitor: Iatã
Hristos, Paºtile nostru, S-a
jertfit pentru noi; sã prãznuim,
deci, nu cu aluatul cel vechi,
nici cu aluatul rãutãþii ºi al
vicleºugului, ci cu azimile
curãþiei ºi ale adevãrului (I
Corinteni V, 7-8).
Denumirea de Paºte a fost
iniþial aplicatã de primii creºtini
la comemorarea anualã a Cinei
celei de Tainã, care avea loc în
seara de 13 Nisan (ziua a 13-a
a lunii Nisan din calendarul
evreiesc - prima lunã din an,
conform Torah  7 aprilie) ºi
consta dintr-o masã ritualã.
Aceastã celebrare se substituia
vechii mese pascale evreieºti,
care marca sãrbãtoarea azimilor
(pâiniþe din fãinã ºi apã, care se
mãnâncã numai la sãrbãtori).
În primele veacuri ale
Creºtinãtãþii, sãrbãtoarea s-a

numit Paºtele Crucii ºi Paºtele
Învierii. Cu timpul, însã,
înþelesul cuvântului Paºte s-a
restrâns numai la sãrbãtoarea
Învierii. Data ºi modul
sãrbãtoririi au fost diferite de-a
lungul veacurilor. Celebrarea
începea dupã prima lunã plinã
ce urma Echinocþiului de
primãvarã (21 martie). Acest
sistem s-a pãstrat pânã în zilele
noastre.
Primul Conciliu de la
Niceea a stabilit, în 325, cã
ziua de Paºte va fi in prima
duminicã dupã prima lunã plinã
care cade dupã sau de
echinocþiul de primãvarã.
Calculul datei de Paºte a
cãpãtat
o
semnificaþie
deosebitã.
În contrast cu toate celelalte
sãrbãtori creºtine, care depind
numai de miºcarea soarelui,
ziua de Paºte depinde atât de
miºcarea soarelui (de care
depinde echinocþiul de
primãvarã), cât ºi a lunii.
În Bisericile Ortodoxe,
echinocþiul de primãvarã este
fixat pe 21 martie în calendarul
Justinian (sau 3 aprilie în
calendarul Gregorian), în timp
ce în Biserica Catolicã ºi cele
Protestante echinocþiul este
fixat pe 21 martie, în calendarul
Gregorian. Din aceastã cauzã,
data Paºtelui în Biserica
Ortodoxã nu poate fi mai
devreme de 4 aprilie, iar in
Bisericile
Catolicã
si
Protestante mai devreme de 22
martie. Aceastã diferenþã duce,
în plus, la o anumitã
periodicitate în diferenþa dintre

zilele Paºtelui. Specific, dupã 2
sau 4 ani în care diferenþa este
0-1 sãptãmâni, urmeazã un
singur an în care diferenþa este
de 4 sau 5 sãptãmâni (de
exemplu în 2013, 2016, 2021
etc.). Aceasta se datoreazã
faptului cã, în aceºti ani, luna
plinã care cade dupã 3 aprilie
este diferitã de luna plinã care
cade dupã 21 martie. Dacã
Bisericile ar folosi acelaºi ciclu
lunar,
diferenþa
dintre
echinocþii ar duce la o diferenþã
în ziua Paºtelui de 0 sau de 4
sãptãmâni.
Indiferent când este
sãrbãtorit, Paºtele este o zi în

care creºtinii merg la bisericã
ºi respectã tradiþia. În
creºtinismul timpuriu, cei ce se
botezau în timpul slujbei de
Paºti erau îmbrãcaþi în alb. Ei
purtau aceste veºminte întreaga
sãptãmânã, ca pe un simbol al
noii lor vieþi. Cei care fuseserã
deja botezaþi nu purtau haine
albe, ci numai noi, pentru a
arãta cã împãrtãºesc noua viaþã
a lui Hristos. În acest fel,
obiceiul de a purta haine noi a
devenit o tradiþie de Paºti.
În timpul Evului Mediu, în
Europa, cei care participau la
liturghia de Paºte fãceau apoi o
lungã procesiune. Aceasta era
condusã de un preot care ducea
un crucifix sau o lumânare. Din
acest obicei a evoluat tradiþia
Paradelor de Paºte, existentã în
Occident. Serbarea Paºtelui se
prelungeºte
aproape
o
sãptãmânã, în lãcaºurile de cult,
având loc zilnic Sfânta
Liturghie. De la Paºte ºi pânã
la Rusalii erau interzise
mãtãniile în biserici ºi
posturile, ajunãrile. Ortodoxia
a pãstrat importanþa teologicã
a misterului pascal din vechea
bisericã creºtinã. Sãrbãtoarea
Paºtelui rãmâne centrul cultului
ortodox, fiind urmatã de cea a
naºterii Domnului. Naºterea cu
trup ºi Învierea ca Dumnezeu a
lui Iisus Hristos reprezintã cei
doi poli ai dragostei divine faþã
de oameni.

Paºtele se încadreazã în
modelul preistoric de renaºtere
simbolicã a timpului ºi spaþiului
prin jertfa divinitãþii adorate,
substituitã de o efigie, un om,
un animal, o pasãre sau un ou
de pasãre.
Deosebirea fundamentalã
între creºtinism ºi alte dogme
religioase constã în faptul cã
jertfa prin substituþie a zeului
precreºtin a fost înlocuitã cu
jertfa lui Iisus, sãvârºitã o
singurã datã, pe Golgota, în
numele tuturor oamenilor, ºi
reactualizatã ritual în fiecare an
de credincioºi.
Mielul este simbolul lui
Iisus în întreaga tradiþie
creºtinã. Rugãciunile pentru
binecuvântarea mieilor dateazã
din secolul al VII-lea, iar din
secolul al IX-lea, pe masa de
Paºti a Papei, mielul fript a
devenit un fel principal. În
Europa sunt foarte populari ºi
mieii din unt, paste sau zahãr.
În Egiptul antic ºi în Persia,
prietenii fãceau schimb de ouã
colorate în ziua echinocþiului de
primãvarã, începutul noului an.
Ouãle au fost întotdeauna un
simbol al creaþiei, fertilitãþii ºi
al vieþii noi. Creºtinii din
Orientul apropiat au adoptat
acest obicei ºi oul de Paºte a
devenit simbol religios,
reprezentând momentul din
care a înviat Iisus. Ouãle sunt,
de obicei, colorate în roºu, ca

simbol al sângelui tuturor
oamenilor. În perioada
medievalã, ouãle colorate erau
oferite tuturor servitorilor ºi
copiilor, alãturi de alte daruri.
Ouãle de Paºti sunt un simbol
universal.
Paºtele, cea mai mare
sãrbãtoare creºtinã, a fost
prãznuit întotdeauna ca o zi de
bucurie, aceea a Învierii
Domnului. Noaptea Învierii
este petrecutã în biserici, în
priveghere ºi rugãciune, cântãri
de bucurie ºi cu lumini multe,
semne ale Mântuirii. Din
aceastã noapte ºi pânã la
Înãlþare, creºtinii se salutã cu
Hristos a înviat! ºi-ºi
rãspund cu Adevãrat a
înviat!.
În trecut, pentru a celebra
Învierea Domnului, autoritãþile
graþiau prizonierii, eliberau
sclavii, reduceau dãrile, fãceau
în general acte de mãrinimie.
La biserici se duceau ofrande:
pâine dulce (pascã), brânzã,
carne, mai ales de miel
(reminiscenþã a mielului pascal
al evreilor) ºi ouã roºii, care
aminteau de sângele lui Iisus.
Toate acestea erau binecuvântate ºi apoi împãrþite
sãracilor, obicei pãstrat pânã în
contemporaneitate.
Pentru cã ouãle nu puteau
fi consumate în timpul postului,

decorate cu chipul lui Hristos,
cu figuri de îngeri, cu un miel,
cu motive astrale sau zoomorfe.
Aceastã
tehnicã
de
înfrumuseþare cu diferite
motive este cunoscutã sub
numele de încondeiere.
La þarã, românii aleg ouã
proaspete de gãinã ºi raþã prin
scufundarea lor în apã (ouãle
proaspete cad la fund, cele vechi
se ridicã la suprafaþã) ºi pregãtesc
uneltele de ornamentat. Cele mai
vechi condeie au fost
lumânarea, cu al cãrui capãt
încins la foc se desenau pe ou
anumite semne, ºi pana de gâscã,
ce avea rolul cornului de ornat al
olarului. Oamenii topesc ceara de
albine, în care se adaugã puþin
cãrbune pisat, încondeiazã ouãle
cu motivele dorite ºi le pun apoi
în vopsea pentru colorarea
fondului. Local, se folosesc
metode noi de decorare, mai mult
sau mai puþin legate de încondeierea cu cearã: ouã pictate,
sãpate sau decorate în relief,
încondeiate cu frunze de plante,
împodobite cu mãrgele etc.
În comunitãþile tradiþionale,
ciocnitul ouãlor se face dupã
reguli care diferã de la o zonã
la alta, dar, oricum, respectarea
lor este obligatorie: cine are
prima loviturã (de obicei,
bãrbatul mai în vârstã), ce pãrþi
ale ouãlor sã fie lovite, ciocnitul

ele au ajuns la loc de cinste pe
masã, dupã Înviere. În tradiþia
creºtinã, oul, colorat ºi
împodobit, este simbolul
Mântuitorului, care pãrãseºte
mormântul ºi se întoarce la
viaþã, precum puiul de gãinã
ieºit din gãoace.
La început, ouãle se
vopseau cu plante în galben,
culoarea soarelui, ºi în roºu,
culoarea discului solar la rãsãrit
ºi apus. Ulterior, ouãle au fost

sã fie pe luate, pe
schimbate, pe vãzute sau
pe nevãzute.
În unele locuri, cojile
ouãlor sunt aruncate pe pãmânt
pentru fertilizarea holdelor,
viilor ºi livezilor, se pãstreazã
pentru vrãji sau descântece sau
se pun în hrana animalelor ºi
pãsãrilor.
Iepuraºul de Paºte este un
simbol pãgân, emblemã a
fertilitãþii, asociat de creºtini cu

apariþiile lui Iisus dupã Înviere.
Prima menþionare a iepuraºului
ca simbol pascal apare în
Germania, pe la 1590. În unele
regiuni din aceastã þarã se
credea cã iepuraºul aduce ouãle
roºii în Joia Mare ºi pe cele
colorate altfel în noaptea
dinaintea Paºtelui.
Printre alte simboluri ale
Paºtelui se mai numãrã liliacul,
expresie a puritãþii, ºi fluturele,
a cãrui ieºire din crisalidã în altã
formã aminteºte de Învierea lui
Iisus.
Obiceiurile de Paºte nu
diferã mult de la o zonã a lumii
la alta, ci þin în special de
specificul gastronomic. Peste
tot se preparã mâncãruri
tradiþionale, cum ar fi pasca la
ruºi ºi români, osterstollen în
Germania, Baba Wielancona
la polonezi. Cel mai des, aceste
mâncãruri sunt binecuvântate
la bisericã, alãturi de ouã ºi
carne.
Pentru români, pregãtirea
pentru aceastã sãrbãtoare
înseamnã mai întâi curãþenia ºi
bucatele care se fac în casã. Ca
ºi în celelalte scenarii de înnoire
sezonierã sau anualã a timpului
calendaristic, de Paºte se fac
sacrificii violente (tãiatul
mielului ºi, în unele zone, a
purcelului sau viþelului, spartul

ouãlor), se preparã alimente
rituale (colaci, pascã), se aprind
luminile, se crede cã se deschid
mormintele ºi cerurile, cã
vorbesc animalele, ard
comorile etc.
ªi pentru cã românilor
Paºtele li s-a pãrut foarte
important, au mai imaginat ºi
alte feluri de Paºti: Paºtele
Blajinilor, sãrbãtoare popularã
cu datã mobilã, sinonimã cu
Paºtele Morþilor, sau Lunea
Morþilor, care este dedicatã
spiritelor moºilor ºi strãmoºilor,
capabile sã se ospãteze ºi se se
bucure de sãrbãtoare, la fel ca
cei vii.
ªi tot aºa a fost inventat
Paºtele Cailor, sãrbãtoare cu
datã mobilã (ziua de joi din a
ºasea sãptãmânã care urmeazã
dupã Paºte), când se crede cã,
pentru un ceas, o singurã datã
pe an, se saturã caii de pãscut
iarbã. Importanþa sãrbãtorii s-a
diminuat treptat, cãpãtând un
înþeles peiorativ: a nu înapoia
ceea ce ai împrumutat, a amâna
pânã la Sfântul aºteaptã, a nu
te þine de cuvânt.
Anul acesta, evreii au
sãrbãtorit Paºtele pe 7 aprilie,
iar catolicii ºi protestanþii, pe
12 aprilie.

Sorin BEJAN

