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Universitãþile antreprenoriale  instituþii
cu responsabilitate socialã ºi impact anticrizã

Prof.univ.dr.
Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent
al Academiei Române
Rolul social în creºtere al
universitãþilor a devenit un adevãr
unanim recunoscut ºi una din
componentele majore ale politicii în
domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale, ca urmare a cerinþelor
societãþii bazate pe cunoaºtere, dar
ºi a presiunilor din partea
incertitudinii generate de procesele
de globalizare ºi deteriorarea
calitãþii factorilor de mediu. Ne-am
propus abordarea mai multor
aspecte relevante, referitoare la
impactul anticrizã al universitãþilor
antreprenoriale, ºi anume:
 noile provocãri, în condiþiile
crizei economice ºi financiare
internaþionale,
legate
de
creativitate ºi inovare, ca bazã a
avantajelor competitive, ºi de
exigenþele dezvoltãrii durabile;
 intensificarea educaþiei ºi
formãrii profesionale a persoanelor
creative;
 creºterea producþiei ºi
difuzãrii cunoºtinþelor ºtiinþifice, a
învãþãrii continue (longlife
learning) în scopul minimizãrii
efectelor crizei;
 consolidarea relaþiei dintre
industrie ºi activitãþile de cercetare

din universitãþi, pentru identificarea
unor soluþii eficiente anticrizã.
Universitatea antreprenorialã
presupune un leadership puternic,
capabil sã dezvolte capacitãþi de
întreprinzãtori ºi parteneriat pentru
studenþi, cadre didactice ºi oameni
de afaceri, tehnici de învãþareinovare, abordãri multidisciplinare
în procesul de învãþãmânt, noi
competenþe pentru studenþi la
absolvire.
Principalele instrumente ºi
acþiuni ale universitãþii antreprenoriale se referã la:
- cursuri multiple obligatorii
de antreprenoriat general ºi
specializat pe domenii de activitate;
- curricula ºi suporturi de
curs care promoveazã experienþe

- legãturi permanente cu
mediul de afaceri, cu întreprinzãtorii ºi patronatele, crearea de
reþele (networks) ºi programe de
mobilitate pentru profesori ºi
studenþi în alte þãri ºi organizarea
unor stagii de practicã eficientã;
- crearea unor cluburi pentru
consiliere în carierã, pentru
studenþi, a incubatoarelor de afaceri
ºi promovarea transferului
tehnologic, via colaborãrii
universitate - industrie ºi vânzarea
unor patente ºi licenþe.
Universitãþile antreprenoriale,
îndeosebi în SUA ºi Anglia,
utilizeazã metode de învãþare
inovativã avansatã care cuprind, în
principal, urmãtoarele componente:
studii de caz, modele, interviuri ºi

Universitãþile antreprenoriale  instituþii cu responsabilitate
socialã ºi impact anticrizã  a reprezentat tema comunicãrii
ºtiinþifice, de excepþie, prezentatã în Secþiunea plenarã a Sesiunii
anuale a cadrelor didactice de la facultãþile cu profil economic
ale Universitãþii Spiru Haret, susþinutã cu argumente forte de
cãtre reputatul prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, membru
corespondent al Academiei Române.
recunoscute ºi utile pentru
beneficiarii potenþiali (cunoºtinþe,
experienþe, abilitãþi, competenþe,
calificãri etc.);
- integrarea aspectelor ºi
problemelor de antreprenoriat în
alte cursuri (modele de afaceri,
impozitare ºi sisteme fiscale,
managementul inovãrii ºi al
cunoºtinþelor, planul de marketing,
formarea de reþele etc.);
- consolidarea autonomiei
facultãþilor, catedrelor ºi centrelor
de cercetare;
- integrarea în programele de
studiu a unor activitãþi concrete, în
scopul dobândirii unor deprinderi/
abilitãþi practice;
- concentrarea asupra stadiilor de dezvoltare a unei afaceri ºi
sprijinirea iniþiativelor creative ale
studenþilor;

raportãri; jocuri de afaceri, brain
storming, brain writings, proiecte
bancare; prezentãri ºi conferinþe;
managementul strategic orientat
cãtre rezultate; audit, investigaþii,
consultãri, asistenþã, exerciþii
privind formarea ºi utilizarea
reþelelor; teste on line sau scrise;
comentarii asupra unor lucrãri
ºtiinþifice; vizitarea unor companii;
metode de asumare ºi management
al riscului; noi metode de evaluare
a rezultatelor financiare ºi a
eficienþei universitãþilor, veniturilor
ºi încasãrilor acestora, a profilului
studenþilor, a salariilor la momentul
absolvirii.
Raþiunea de a fi pentru o
universitate antreprenorialã constã
în publicarea de lucrãri ºtiinþifice,
obþinerea de bani ºi crearea de
valori sociale (externalitãþi

pozitive) lato sensu, pe baza
valorificãrii rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice ºi a dezvoltãrii
tehnologice, desfãºurate cu eforturi
proprii sau prin colaborãri/
cofinanþãri
interne
ºi/sau
internaþionale.
Universitãþile antreprenoriale,
prin propriile unitãþi de cercetare
sau în cooperare cu alþi agenþi
economici, desfãºoarã o gamã largã
de activitãþi lucrative, cum ar fi:
spillovers; start-up-uri; spin offs;
business angels; venture and seeds
capital; parcuri ºtiinþifice ºi
tehnologice etc.
Universitãþile antreprenoriale
reprezintã un factor major de
accelerare a introducerii în practicã
a cunoºtinþelor ºtiinþifice, prin
intermediul comercializãrii acestora, reducând durata ciclului idee
nouã  aplicare practicã a acesteia,
contribuind la creºterea vitezei de
difuzare a cunoºtinþelor ºi
tehnologiilor de vârf, la diminuarea
efectelor crizei ºi reluarea creºterii
economico-sociale sãnãtoase,
durabile.
Pentru þãrile în curs de
dezvoltare, universitãþile antreprenoriale reprezintã un important
factor de reducere a decalajelor
economice ºi sociale faþã de þãrile
dezvoltate, a fracturii digitale
(digital divide), de ardere a unor
etape (leap frogging) în procesul
dezvoltãrii.
Consolidarea procesului de
creare a universitãþilor antreprenoriale în România poate beneficia
de instrumentele financiare ale UE
(fonduri structurale ºi de coeziune)
concretizate în Programele
Operaþionale Structurale  POS
(în special, POS Dezvoltarea
Resurselor Umane, POS Creºterea
Competitivitãþii Economice ºi POS
Mediu), precum ºi Programul
Cadru 7 pentru cercetare ºtiinþificã
la nivelul Uniunii Europene pe
perioada 2007-2013.
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Acordul de împrumut al României
cu FMI ºi CE

Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Dupã cum este arhicunoscut,
în primãvara anului 2009,
România a luat decizia de a se
împrumuta de la organismele
financiare internaþionale cu o sumã
importantã de
bani, în vederea
susþinerii
monedei ºi a
economiei
naþionale, în
general.
În
urma
n e g o c i e r i l o r,
care au debutat
cu
stângul,
iscându-se
controverse
chiar între partidele politice
care formeazã
coaliþia aflatã la
guvernare
(PDL ºi PSD),
România
a
semnat acordul
de împrumut,
spre sfârºitul
lunii mai a.c., aºteptându-se ca
primele tranºe sã fie disponibile
pentru a fi trase.
În esenþã, noul acord de
împrumut va totaliza o sumã de
19,95 miliarde de Euro, care va fi
finanþatã, în principal, de FMI
(cca. 13 miliarde de Euro), CE
(cca. 5 miliarde Euro), precum ºi
Banca Mondialã ºi BERD (cu cca.
1 miliard de Euro fiecare).

Destinaþia împrumutului, aºa
cum rezultã din sursele disponibile,
ar fi, în principal:
 cca. 12-13 miliarde de Euro
pentru consolidarea rezervelor
valutare gestionate de BNR;
 cca. 6-7 miliarde de Euro
pentru finanþarea deficitului

de castitate, pânã la împrumut
împovãrãtor, care va fi suportat,
pânã la urmã, de contribuabilul
român, perdantul de serviciu al
þãrii.
România anului 2009, cea care
se împrumutã acum la FMI ºi CE,
este o altã Românie decât aceea din

bugetului statului, gestionat de
Ministerul Finanþelor Publice.
Restituirea împrumutului este
prevãzutã a începe, destul de
repede, dupã cinci ani, respectiv din
vara anului 2014.
Avea sau nu România nevoie de
un astfel de împrumut extern?
Aceasta este întrebarea la care atât
politicienii, dar ºi specialiºtii s-au
pronunþat în mod diferit, de la
centura de siguranþã sau centura

anii 90 ºi începutul anilor 2000,
când era abonatã la acordurile de
împrumut de tip stand by cu FMI.
Acum, România este de cinci
ani membrã activã a NATO ºi se aflã
în al treilea an de la aderarea la UE,
iar, din acest punct de vedere,
recentul acord de împrumut
reprezintã nu un semn de forþã, ci,
dimpotrivã, unul de slãbiciune.
Practic, România este a treia
þarã membrã a UE care apeleazã la

un astfel de împrumut, dupã
Ungaria ºi Lituania.
Dacã în cazul micului stat baltic
comentariile sunt de prisos, în cazul
Ungariei, trebuie precizat cã deficitul
mare de cont curent, care a generat,
printre altele, un astfel de împrumut,
se regãseºte (cel puþin parþial) într-o
infrastructurã
demnã de invidiat,
cu nimic mai
prejos decât vecinii
sãi din vest.
Destinaþia
împrumutului nu
este aceea de a
finanþa proiecte
de anvergurã naþionalã, care depãºesc posibilitãþile
statului sau ale
investitorilor privaþi (de felul celor
în autostrãzi, drumuri, irigaþii,
obiective energetice majore, locuinþe, cãi ferate
etc.), aºa cum este
uzual în cazul
unor astfel de
împrumuturi, ci accea de a menþine
cursul monedei naþionale ºi a
finanþa deficitul bugetului ºi al
contului curent, aspecte asupra
cãrora vom reveni.
Valoarea împrumutului, de
aproape 20 miliarde de Euro, este
deosebit de mare, fãrã precedent în
istoria þãrii, comparativ cu datoria
externã a României.
(Continuare în pag. 2)

Sesiune ºtiinþificã
Universitatea Spiru Haret
organizeazã, în Sala de ºedinþe a
Senatului, în prezenþa unui
public alcãtuit din cadre
didactice, studenþi ºi masteranzi,
azi, 15 iunie 2009, Sesiunea
ºtiinþificã 120 de ani de la
trecerea în eternitate a lui Mihai
Eminescu.
Cinstindu-i memoria, Fundaþia
România
de
Mâine
ºi
Universitatea Spiru Haret se
cinstesc pe ele însele ºi poporul
cãruia îi aparþin.
paginile 4, 5

În trecut ni s-a impus o istorie,
în viitor sã ne-o facem noi.

120 de ani de la
trecerea în nemurire a lui Mihai Eminescu
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Prindeþi-l pe Eminescu ºi bãgaþi-l la balamuc!
Scenariul sacrificãrii lui Eminescu a constituit ºi continuã sã
constituie subiectul ºi obiectul unor ample analize ºi dezbateri.
Fapta odioasã comisã împotriva lui Eminescu este confirmatã, în
primul rând, de modul în care a fost acoperitã oficial, în stil balcanic.
Eminescu a fost internat de cãtre dr. Alexandru ªuþu la Caritatea
(Caritas), punându-i-se falsul diagnostic de alcoolism ºi sifilis. Deci,
agresiunea împotriva lui Eminescu a fost acoperitã cu un certificat
medical.
ªtirea cã a înnebunit Eminescu nu a apãrut în ziarul Timpul,
unde Eminescu fusese redactor principal, ci în ziarul Românul oficiosul guvernului, de fapt, al aripii rosettiste din partidul liberal,
care se afla în polemicã cu Eminescu. Nimeni din cei care au participat
la sãvârºirea mârºavei fapte nu ºi-a asumat vreo parte de vinã.
Eminescu a fost þinut în sanatoriul dr. ªuþu pânã când România a
aderat la Tripla Alianþã, apoi a fost târât din sanatoriu în sanatoriu, cu
scurte momente de libertate, pânã la sfârºitul vieþii.
***
 Cazul Eminescu constituie unul dintre cele mai nefaste exemple
de manipulare a conºtiinþelor prin intermediul aºa-numiþilor oameni
politici, al presei scrise ºi al unor experþi cu abilitãþi de critici sau
cu pretenþii de istorici. În istoria modernã a României este primul
exemplu tipic al modului în care pana unui gazetar poate fi pusã în
cãmaºã de forþã de cãtre o putere politicã violentã.

 Contemporanii lui Eminescu, neimplicaþi în politicã sau în
organizaþii oculte, n-au bãnuit cã destinul tânãrului poet a fost
influenþat ºi abãtut din fãgaºul sãu natural de cãtre indivizi ºi forþe
oculte interesate sã-l scoatã din viaþa politicã ºi sã-l transforme într-un
nebun tolerat de societate.
 Prin eliminarea lui Eminescu din viaþa publicã a fost comis un
asasinat moral, asociat cu apelative ºi epitete, precum: nebun, sifilitic,
alcoolic, pericol public, atentator la adresa regelui, reacþionar, paseist,
antisemit, xenofob, naþionalist ºovin etc. Cei care au avut interesul sã-l
asasineze moral au urmãrit ca Eminescu sã rãmânã în memoria românilor
doar ca poet, cu toate cã principala sa activitate a fost cea de ziarist.
 La mistificarea adevãrului despre motivul înlãturãrii lui Eminescu
din viaþa publicã au participat, într-o cârdãºie tainicã la momentul
respectiv, forþe interne ºi externe. Pentru a-l scoate dintre simbolurile
naþionale, publicistica lui a fost mereu trecutã sub tãcere, pentru
posteritate fiind prezentat doar ca un poet romantic.
 Eminescu a fost jertfit pe altarul Daciei Mari, cel mai important
proiect etno-politico-statal gândit de români ºi pentru români în a doua
jumãtate a secolului XIX. De aceea, reconsiderarea operei, vieþii,
mesajului ºi imaginii lui Eminescu din perspectiva vizionarului
împlinirii idealului naþional în vatra vechii Dacii este o necesitate.
(Din studiul prof.univ.dr. Aurel V. DAVID
Eminescu  prima jertfã politicã pe altarul Daciei Mari)

În pagina a 8-a, academicianul Eugen SIMION ºi profesorul universitar Mircia

DUMITRESCU mãrturisesc colaboratorului nostru, conf.univ.dr. Valeriu RÂPEANU,
epopeea tipãririi MANUSCRISELOR LUI EMINESCU, parte a patrimoniului
cultural naþional.
Era o frumuseþe. O figurã clasicã încadratã de niºte plete mari negre: o frunte înaltã
ºi seninã, niºte ochi mari. La aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este înãuntru;
un zâmbet blând ºi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o icoanã,
un copil predestinat durerii, pe chipul cãruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. Mã
recomand, Mihail Eminescu. Aºa l-am cunoscut eu. Câtã filosofie n-am depãnat
împreunã toatã noaptea aceea cu nepregetul vârstei de ºaptesprezece ani. Ce entuziasm!
Ce veselie! Hotãrât, închipuirea nu mã înºelase... Era un copil minunat. Într-o noapte
mã pusese în curentul literaturii germane, de care era încântat. Dacã-þi place aºa de mult
poezia, trebuie sã ºi scrii, i-am zis... am aflat eu cã dumneata ai ºi scris. Da, am scris.
Atunci, ºi mie-mi place poezia, deºi nu pot scrie, fii bun ºi aratã-mi ºi mie o poezie de
dumneata. Eminescu s-a executat numaidecât... Aºa l-am cunoscut atuncea, aºa a rãmas
pânã în cele din urmã momente bune:
vesel ºi trist; comunicativ ºi ursuz; blând ºi aspru; mulþumindu-se cu
nimic ºi nemulþumit de toate; aici de o abstinenþã de pustnic; aci apoi
lacom de plãcerile vieþei; fugind de oameni ºi cãutându-i; nepãsãtor ca
un bãtrân stoic ºi iritabil ca o fatã nervoasã. Ciudatã amestecãturã! Fericitã
pentru artist, nenorocitã pentru om!... Acest Eminescu a suferit multe, a
suferit ºi de foame. Da, dar nu s-a încovoiat niciodatã: era un om dintr-o
bucatã ºi nu dintr-una care se gãseºte pe toate cãrãrile. Generaþii întregi
or sã suie cu pompã dealul care duce la ªerban-Vodã, dupã ce vor fi
umplut cu nimicul lor o vreme, ºi o bucatã din care sã scoþi un alt
Eminescu nu se va mai gãsi poate... (18 iunie 1889)
Ion Luca CARAGIALE
A vorbi de poet este ca ºi cum ai striga
într-o peºterã vastã... Nu poate sã ajungã
vorba pânã la el, fãrã sã-i supere tãcerea.
Numai graiul coardelor ar putea sã
povesteascã pe harpã ºi sã legene din
depãrtare delicata lui singuratecã slavã.
În toate veciile vizitate de atleþii ºi
bicicliºtii filosofiei, el are vecia lui
deosebitã, închisã. Trebuie vorbit pe
ºoptite... Într-un fel, Eminescu e sfântul
preacurat al ghiersului românesc. Din
tumultul dramatic al vieþii lui s-a ales un
Crucificat. Pentru pietatea noastrã depãºitã, dimensiunile lui trec peste
noi, sus ºi peste vãzduhuri.
Fiind foarte român, Eminescu e universal. Asta o ºtie oricine citeºte: cu pãrere de rãu cã lacãtul limbilor nu poate
sã fie descuiat cu cheile strãine. S-au fãcut multe încercãri, onest didactice, de transpunere a poetului, unele poate, se
spune, mai izbutite; dar Eminescu nu este el decât în româneºte. Dacã se poate traduce o prozã, o povestire, un
roman, unde literatura se mãrgineºte, aproape fizic, la tablouri, la personaje ºi la conture, dominatã de miºcarea ºi
succesiunea cinematicã, poezia nu poate sã fie tãlmãcitã, ea poate fi numai apropiatã. Poezia aparþine limbii mai
mult decât proza, sufletului secret al limbii: jocul de irizãri din interiorul ei face vocabularele neputincioase. Eminescu
nu poate fi tradus nici în româneºte...Dovada ºi încercarea de faþã. Competinþa eterului e limitatã ºi ea nu ar vrea sã
semene cu nimic ordonat ºi pedagogic. E vorba de un Eminescu zãrit în dezordine ºi rãzleþ, dupã o cãlãtorie prin
peisajele lui fãcutã în zigzag ºi fãrã Cicerone. Muntele începe de jur împrejur ºi nu are poteci. Unde nu te poþi urca te
uiþi ºi te mulþumeºti cu câteva imagini vaporoase. Dacã aº râvni sã agãþ de constelaþia lui Eminescu o luminã ar fi o
neînchipuitã îndrãznealã. Constelaþia fuge mereu, se depãrteazã. Cine ar putea sã o ajungã?
Mã numesc unul din oamenii în viaþã, care l-au vãzut pe Eminescu în carne ºi oase. Eram copil de nouã ani. L-am
zãrit pe Calea Victoriei... Trecea prin public un om grãbit, fãrã sã ocoleascã, impetuos. Uite-l pe Eminescu!- a spus
cineva, cu un glas pe care-l þin minte. Se pare cã poetul nu mai fãcea parte din viaþa lui ºi cã trãia o metempsihozã
strãinã. Nu puteam ºti atunci cine era sã fie Eminescu, ºi ar fi fost normal sã-i uit numele auzit. E curios cã nu l-am
uitat. Mi-a rãmas în ureche, o datã cu tonul de stupefacþie ºi de compãtimire, probabil, cu care a fost rostit. Mi-a
rãmas aninat ca de o schiþã de fum. Nu mã puteam gândi, atunci, cã dupã cincizeci ºi cinci de ani trecuþi voi evoca
într-o paginã de tipar ceea ce începea sã fie, încã de pe atunci, o amintire...
Tudor ARGHEZI
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde:
de la Facultatea de Management Financiar-Contabil

 prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM

Student: Se afirmã cã
organizaþia eticã poate
face faþã mult mai uºor
provocãrilor generate de
criza economicã. În acest
context, existã o eticã a
utilizãrii IT&C ºi sistemelor
informatice integrate. Care
ar fi dimensiunile morale ale
folosirii IT &C ºi sistemelor
informatice integrate în
organizaþie?
Profesor: În general, etica

reprezintã totalitatea normelor de
conduitã moralã corespunzãtoare.
Mai precis, etica cuprinde
un ansamblu de principii ale
binelui ºi rãului, pe care
persoanele ce acþioneazã ca
agenþi morali liberi, le folosesc
în alegerea unei alternative
pentru deciziile referitoare la
acþiunile ce le ghideazã
comportamentul lor.
Etica este o laturã a libertãþii
omului de a alege. Etica se referã
la alegerea individualã. Când
omul este pus în faþa alternativei
de a alege un anumit curs al unei
acþiuni proprii, se pune
problema de a se decide asupra
opþiunii ce reprezintã alegerea
moralã corectã.
Utilizarea intensivã a
sistemelor informatice integrate
genereazã noi probleme de
eticã atât pentru individ, cât ºi
pentru societatea comercialã
sau instituþia publicã cãreia îi
aparþine sistemul informatic
integrat ºi angajatul. Aceste
probleme de eticã rezultã din
oportunitãþile de schimburi
sociale intense, amplificate de
folosirea sistemelor informatice
integrate organizaþionale,
oportunitãþi urmate de o distribuþie existentã a ameninþãrilor
legate de putere, bani, drepturi
ºi obligaþii. IT &C servesc
pentru asigurarea progresului
social, dar pot fi folosite ºi
pentru comiterea de delicte ºi
ameninþãri îndreptate împotriva
valorilor sociale. Dezvoltarea
IT &C urmatã de dezvoltarea
Internetului ºi a afacerilor
electronice, e-business (ca
tipuri speciale de afacere) este
urmatã de beneficii pentru unii
ºi de pierderi pentru alþii. Etica
afacerilor cere celor douã pãrþi
participante sã manifeste o
atitudine care sã permitã
fiecãruia sã câºtige (win-win).
Utilizarea adecvatã a informaþiei
referitoare, de exemplu, la
clienþi, presupune, în acelaºi
timp, protecþia intimitãþii persoanei ºi protecþia proprietãþii
intelectuale.

Student: Utilizarea tehnologiilor ºi sistemelor
informatice are dimensiuni
morale?
Profesor: Aspectele etice,

sociale ºi politice ale folosirii

progreselor IT &C sunt nemijlocit legate unele de altele în
cadrul Societãþii Informaþionale
- Societãþii Cunoaºterii (fig. 1).
Un astfel de model pune în
evidenþã, dupã Laudon, cele cinci
dimensiuni morale ale utilizãrii
tehnologiilor ºi sistemelor
informatice:
1) Drepturile ºi obligaþiile
referitoare la informaþie;
2) Drepturile ºi obligaþiile
referitoare la proprietate;
3) Calitatea vieþii;
4) Calitatea sistemelor
informatice;
5) Responsabilitatea ºi
controlul.

cine priveºte responsabil o
anumitã acþiune ºi cine este
responsabil pentru o anumitã
acþiune. Responsabilitatea ca
datorie (Liability) extinde
conceptul de responsabilitate ºi
în afara domeniului caracteristic
acþiunii legilor. Responsabilitatea ca datorie este o
caracteristicã a sistemelor
politice în care un corp de legi
este folosit pentru a permite
persoanelor fizice sã-ºi recupereze echivalentul daunelor
provocate lor de cãtre alþi actori,
sisteme sau organizaþii din mediul socio-economic. Procesul

informatice aparþine în mod
clar managerilor, organizaþiilor
ºi instituþiilor care aleg folosirea
unei anumite tehnologii sau
sistem informatic. Prin utilizarea
IT &C, respectiv a sistemelor
informatice integrate organizaþionale într-o manierã social
responsabilã, fiecare angajat al
organizaþiei poate ºi va fi
responsabil pentru consecinþele
acþiunilor sale. Într-o organizaþie
eticã, administratã prin norme ºi
proceduri interne (despre care
fiecare angajat este informat ºi
le acceptã cel puþin formal),
angajatul sau compartimentul

Unele particularitãþi ale eticii în utilizarea tehnologiilor
ºi sistemelor informatice integrate organizaþionale

Toate organizaþiile ºi asociaþiile profesionale stabilesc în
statute speciale principalele
drepturi ºi obligaþii ale
membrilor lor din care
reies reperele autoritãþii ºi
respectului profesional. Alãturi
de aceste statute, organizaþiile
ºi asociaþiile profesionale - în
cvasitotalitatea cazurilor - emit
ºi norme sau coduri ºi principii
de eticã profesionalã obligatorii
pentru toþi membrii lor. Aceste
grupuri profesionale îºi asumã
responsabilitatea pentru corectarea ºi adaptarea permanentã
a prevederilor codurilor lor de
eticã profesionalã pentru a se
asigura cã intrãrile ºi menþinerile
de membri în sistem se
efectueazã în concordanþã cu
calificãrile ºi competenþele
acestor membri. Normele sau
codurile ºi principiile de eticã
profesionalã prezintã interes nu
numai pentru membrii organizaþiilor ºi asociaþiilor
profesionale reprezentate, ci ºi
pentru întreaga societate.
Aceste norme ºi principii de
eticã se constituie în repere de
moralitate ºi deontologie
profesionalã la care fac referiri
ºi cei din afara sistemului.

Student: Care sunt principiile etice într-un mediu
informatizat organizaþional?
Profesor: Principiile

Fig. 1. Relaþia dintre aspectele etice, sociale ºi politice
în Societatea Informaþionalã-Societatea Cunoaºterii
Tendinþele tehnologice
fundamentale care influenþeazã
în mod determinant aspectele
etice ale folosirii IT &C sunt:
dublarea puterii de calcul la
fiecare 18 luni, descreºterea
rapidã a costurilor de stocare a
datelor, progresul semnificativ
al tehnologiile de analizã a
datelor, avansarea tehnologiilor
de lucru în reþea ºi pe Internet.

Student: Ce presupune
alegerea eticã a unei
alternative?
Profesor: Alegerea eticã a

unei alternative pentru o
acþiune (acþiunea eticã) este o
decizie a individului ce se simte
responsabil pentru consecinþele
acþiunii sale. Responsabilitatea
individualã (Responsibility)
reprezintã un element-cheie al
acþiunii etice. Prin responsabilitate individualã, persoana în
cauzã acceptã îndatoririle,
obligaþiile ºi costurile potenþiale
implicate de decizia luatã.
Responsabilitatea socialã
(Accountability) este o trãsãturã
a sistemelor ºi instituþiilor
sociale prin mecanisme specifice
(ca în contabilitate) ce determinã

aºteptat (Due Process) este o
caracteristicã a societãþilor
comerciale guvernate de lege ºi
reprezintã un proces în care
legile sunt cunoscute ºi înþelese
de întregul personal ºi existã o
abilitate a organizaþiei de a apela
la cele mai înalte autoritãþi
pentru a se asigura cã legile sunt
aplicate corect.

Student: Cui aparþine
responsabilitatea pentru
folosirea unei anume
tehnologii, cine rãspunde
pentru daunele provocate de
sisteme ºi organizaþii din
mediul socio-economic?
Profesor: Tehnologiile
informaþionale (IT &C) sunt
filtrate prin intermediul persoanelor fizice, organizaþiilor ºi
instituþiilor sociale. Sistemele
informatice integrate organizaþionale nu au impact prin ele
însele, ci existã ca un produs al
unor acþiuni ºi comportamente
de naturã individualã, organizaþionalã ºi instituþionalã.
Responsabilitatea pentru
consecinþele folosirii unora
sau altora dintre tehnologiile

afectat de acþiunile altora prin
intermediul tehnologiilor ºi
sistemului informatic integrat
organizaþional îºi poate recupera
echivalentul daunelor pricinuite
cu ajutorul unui set de legi
caracteristice procesului aºteptat
(Due Process).

Student: Cum se structureazã analiza eticã?
Profesor: Cele cinci etape

de analizã eticã a folosirii
tehnologiilor ºi sistemelor
informatice integrate organizaþionale sunt:
a) identificarea ºi descrierea
precisã a faptelor;
b) definirea conflictului ºi
identificarea valorilor de
ordinul cel mai ridicat
presupuse de acesta;
c) identificarea tuturor
participanþilor la conflict
(stakeholders);
d) identificarea opþiunilor
rezonabile pentru luarea
deciziei de acþiune;
e) identificarea consecinþelor potenþiale ale fiecãrei
opþiuni.

etice ale lucrului într-un mediu
informatizat pot fi rezumate
astfel:
 Imaginarea situaþiei în care
utilizatorul-subiect este pus în
postura celuilalt utilizator,
ºi anume utilizatorul-þintã,
adicã cel ce constituie obiectul
acþiunii deciziei luate; zicala
româneascã ce þie nu-þi place,
altuia nu-i face se potriveºte cel
mai bine pentru a exprima acest
principiu sau regulã de aur;
 Adoptarea acelei decizii
de acþiune care realizeazã cea
mai mare valoare adãugatã
(principiul utilitãþii); acest
principiu presupune ca în
procesul de adoptare a deciziei
s-au parcurs paºii intermediari
de ierarhizare a valorilor
adãugate ce ar putea fi generate
de cãtre fiecare variantã de
decizie ºi au fost înþelese ºi
asimilate consecinþele tuturor
acþiunilor asociate variantelor
de decizie;
 Adoptarea acelei decizii
de acþiune care produce cel mai
mic cost potenþial sau cele mai
mici pierderi (principiul
aversiunii la risc); existã
câteva acþiuni ce produc costuri
extrem de ridicate la producerea pagubelor la o valoare
foarte micã a probabilitãþii de
a se produce (cum ar fi, de
exemplu, construirea unei
facilitãþi de generare a energiei

nucleare într-un mediu urban)
sau costuri extrem de ridicate
la producerea pagubelor la o
valoare medie a probabilitãþii
de a se produce (cum ar fi, de
exemplu, circulaþia cu vitezã
mare ºi producerea accidentelor
auto); atenþia deosebitã trebuie
acordatã costurilor potenþiale
cu valori mari la producerea
pagubelor, la valori medii ºi
mari ale probabilitãþii de a se
produce;
 Dacã adoptarea unei
decizii nu este dreaptã pentru
fiecare dintre participanþi,
atunci acea decizie nu este
dreaptã pentru oricine - acesta
este principiul imperativului
categoric al lui Immanuel
Kant; întrebarea logicã asociatã
acestui principiu este urmãtoarea: dacã fiecare dintre
angajaþii organizaþiei ar face aºa
ceva, ar mai putea organizaþia sã
supravieþuiascã?
 Dacã o decizie nu poate
sã fie luatã în mod repetat, nu
este drept sã fie luatã pentru toþi
participanþii; acesta este principiul sau regula schimbãrii a
lui Descartes; dacã o acþiune
care aduce modificãri mici dar
acceptabile în organizaþie este
repetatã, ea poate produce
schimbãri neacceptabile la o
funcþionare pe duratã mare; o
astfel de acþiune, odatã pornitã,
nu mai poate fi opritã;
 Se porneºte de la premisa
cã toate bunurile tangibile ºi
intangibile virtuale sunt
deþinute de cineva anume în
afara cazului în care existã o
declaraþie specificã; acesta este
principiul sau regula eticã cã
nimic nu este oferit gratuit
(ethical no free launch rule);
dacã utilizatorul-subiect a creat
un produs sau serviciu util
pentru un anume utilizator-þintã,
acel utilizator-subiect deþine
valoarea, iar utilizatorul-þintã
trebuie sã înþeleagã ºi sã
presupunã cã utilizatorulsubiect doreºte o compensaþie
pentru efortul sãu de a crea
produsul sau serviciul respectiv.

Student: Odatã cu
aceste principii specifice
lucrului în cadrul sistemelor
informatice integrate ale
organizaþiilor ºi cu IT &C,
au apãrut sau au fost
generate o mulþime de
dileme etice. Cum pot fi ele
explicate ºi definite?
Profesor: Prin aceste
dileme etice un anumit grup de
interese este pus în opoziþie cu
un altul. De exemplu, softurile
destinate recunoaºterii ºi
sintezei vocii contribuie la
micºorarea numãrului de
operatori umani de la sistemele
de telefonie, permiþând

informatice corecte, FIP (Fair
Information Practices). FIP
reprezintã o mulþime de principii
care stau la baza colectãrii ºi
utilizãrii informaþiei despre
persoanele fizice sau juridice în
sistemele informatice integrate
organizaþionale. Aceste principii cuprinse în FIP sunt
fundamentate pe noþiunea de
mutualitate a interesului
între deþinãtorul înregistrãrii
informatice ºi persoana fizicã
sau juridicã la care se referã acea
înregistrare. Persoana fizicã sau
juridicã prezintã un anumit
interes în angajarea unei
tranzacþii electronice, iar depozitarul înregistrãrii informatice
(de regulã, acest deþinãtor este
o agenþie guvernamentalã sau de
afaceri) solicitã informaþii
despre persoana respectivã
pentru a sprijini tranzacþia
electronicã. Odatã ce informaþiile
au fost adunate ºi stocate în
sistemul informatic integrat al
organizaþiei, persoana fizicã sau
juridicã menþine un anumit
interes referitor la înregistrare,
iar înregistrarea poate sã nu fie
Student: Ce reprezintã folositã pentru a sprijini alte
dilema eticã fundamentalã? activitãþi fãrã consimþãmântul
Profesor: În fapt, dilema expres al persoanei respective.
eticã fundamentalã se produce
Student: Care sunt liniile
între dreptul la libertate în cadrul
sistemului informatic integrat directoare pentru protejarea
(Intranet) ºi pe Internet ºi dreptul intimitãþii online pe Web?
Profesor: Pentru o lãmurire
la intimitate al persoanei fizice
sau juridice. Atât persoana fizicã cât mai completã, mã voi referi
cât ºi persoana juridicã doresc la exemplul FIP al Comisiei
respectarea dreptului de a trãi - Federale de Comerþ a SUA
persoana fizicã, respectiv de a (Federal Trade Commision):
1) Notificarea/evaluarea.
funcþiona - persoana juridicã
fãrã a fi supuse acþiunilor Site-urile Web trebuie sã-ºi facã
supravegherii sau interferenþelor cunoscute practicile lor
cu alte persoane fizice sau informatice înainte de a proceda
organizaþii, inclusiv statul. la colectarea datelor; cuprinde
Bau, K. arãta, în anul 2001, cã identificarea colectorului,
milioane de angajaþi reprezintã folosirea datelor, alþi recipienþi
subiect al supravegherii informatiei de date, natura
informatice ºi al altor forme de colecþiei de date (activã sau
supraveghere prin tehnologii de inactivã), statutul (voluntar sau
înalt nivel (high-tech). De obligatoriu), consecinþele unui
asemenea, companiile sunt refuz, mãsurile luate pentru
supuse în mod sistematic protejarea confidenþialitãþii,
acþiunilor de cercetare infor- integritãþii ºi calitãþii datelor
maþionalã, inclusiv în spaþiul informatice.
2) Alegerea/consimþãinformatic, prin ceea ce se
denumeºte în mod frecvent mântul. Trebuie sã existe un
cercetarea afacerilor (Business regim de alegere în locul ce
Intelligence) ce apare, de multe permite consumatorului sã
ori, ca parte a acþiunilor de decidã în ce mod informaþia sa
va fi utilizatã în scopuri
piraterie software.
În aceeaºi idee, unele lucrãri secundare, altele decât cele de
încearcã acreditarea existenþei sprijin acordat tranzacþiei
unei etici a pirateriei software, electronice (folosirea în
idee total greºitã în condiþiile în interiorul organizaþiei sau
care cele douã noþiuni (etica transfer cãtre terþi).
ºi pirateria software) sunt
3) Accesul/participarea. În
aproape antonime.
timp, consumatorii ar putea dori
Student: Ce înseamnã sã revizuiascã ºi sã conteste
acurateþea ºi completitudinea
FIP?
Profesor: Dreptul la datelor informatice colectate
intimitate al persoanelor este despre ei.
4) Securitatea. Colectorii
protejat prin legi, în care se face
referire la regimul de practici de date informatice trebuie sã
sistemelor informatice sã
recunoascã
rãspunsurile
clienþilor pe baza unor întrebãri
predefinite. Sub sistemul
informatic financiar-contabil
furnizeazã monitorizãri ºi
raportãri financiare conforme
cu reglementãrile actualizate,
prevenind comiterea fraudelor
ºi servind controalelor interne
ºi externe. De asemenea,
sistemul informatic integrat al
organizaþiei asigurã monitorizarea nonstop a activitãþii
angajaþilor pe Internet, inclusiv
a primirii ºi transmiterii de
mesaje prin poºta electronicã
(email), în scopul prevenirii
difuzãrii de date ºi informaþii
confidenþiale ºi reducerii
activitãþilor în interes personal
ale angajaþilor. Managerii
organizaþiei motiveazã aceste
imixtiuni directe în supravegherea activitãþilor individuale
ale angajaþilor prin dreptul
organizaþiei de a utiliza sistemul
informatic integrat pentru
creºterea productivitãþii muncii
ºi reducerea fluxurilor de lucru
la cele mai mici costuri.

îºi asume responsabilitatea ºi sã
ia mãsuri pentru a se asigura cã
informaþia consumatorului este
precisã ºi sigurã faþã de
utilizarea neautorizatã.
5) Impunerea. Trebuie sã
existe un mecanism de
impunere a respectãrii principiilor FIP. Acest mecanism
poate presupune autoreglarea ºi
o legislaþie ce oferã compensaþii
legale consumatorului în
situaþia nerespectãrii FIP de
cãtre o altã persoanã.
În domeniul subsistemelor
destinate comunicaþiilor prin
voce din cadrul sistemelor
informatice integrate organizaþionale, problemele de eticã
la efectuarea înregistrãrii
convorbirilor telefonice ale
personalului sunt la fel de
dramatice ca ºi în cazul
amprentelor generate de
lucrul angajatului în cadrul
sistemului informatic. În
fiecare zi, miliarde de dolari sau
euro sunt negociate în
tranzacþii, de oamenii de
afaceri, prin telefon. O
tranzacþie este ºi o donaþie de
2 euro la un teledon de la un
post de televiziune, dar ºi
achiziþii corporatiste de zeci de
milioane de dolari. Descoperirea
electronicã (e-discovery)
reprezintã procesul de obþinere,
revizuire ºi producere de
evidenþe memorate digital cu
scopul de a oferi un rãspuns în
cazul existenþei litigiilor sau
unor cerinþe curente de
informare. Se estimeazã cã 90%
dintre documentele de afaceri
elaborate în zilele noastre sunt
create ºi memorate digital,
dintre care 70% pe e-mail.
Companiile ºi instituþiile
(inclusiv universitãþile) îºi
elaboreazã ºi îºi promoveazã
propriile coduri de eticã în
utilizarea IT &C ºi sistemelor
informatice integrate.

Student: Etica poate fi
rezumatã la utilizarea legalã
a copiilor softului?
Profesor: Etica în
utilizarea tehnologiilor ºi
sistemelor informatice integrate
organizaþionale nu poate fi
rezumatã numai la utilizarea
legalã a copiilor softului
(respectarea
proprietãþii
intelectuale asupra acestor
tipuri de bunuri intangibile).
Dimensiunile morale, principiile, dilemele ºi seturile de
practici informatice corecte, la
care m-am referit, reprezintã
fundamente ale eticii utilizãrii
tehnologiilor ºi sistemelor
informatice integrate organizaþionale. Aceastã problematicã
trebuie sã devinã, într-o mai
mare mãsurã, obiectul de
studiu al studenþilor ºi
masteranzilor în capitole
distincte ale disciplinelor de
specialitate (obligatorii) de la
specializãrile economice.

ACORDUL DE ÎMPRUMUT AL ROMÂNIEI CU FMI ªI CE
pe venituri ºi reflectate în profitul bãncilor, ar
genera venituri la bugetul statului din impozitare
cu cotele legale (16%) de cca. 672 milioane
de Euro.
O altã soluþie posibilã ar fi rambursarea
de cãtre debitori a creditelor în valutã la
cursul la care au fost contractate (îngheþarea

neconvenþionale, irigaþii etc., ar fi fost de naturã
sã asigure un echilibru durabil, între:
 cererea de valutã, care, fãrã îndoialã, va fi
din ce în ce mai mare pe seama:
 importurilor comerciale de energie,
combustibili, materii prime, echipamente,
maºini, instalaþii, tehnologii;

cursului de schimb) la data semnãrii
contractului de împrumut, iar diferenþa
între cursul la data contractului ºi cursul zilei
sã fie acoperitã de bancã din provizioanele de
risc valutar constituite (în cazul deprecierii
cursului monedei naþionale faþã de cursul de la
data contractului de împrumut) sau sã fie
înregistratã pe profitul bãncii (în cazul
aprecierii cursului monedei naþionale faþã de
cursul de la data încheierii contractului de
împrumut).
În Ucraina, un singur vot a lipsit pentru ca
un astfel de proiect de lege, care prevedea
îngheþarea cursului ºi rambursarea creditelor în
valutã la cursul istoric, sã fie aprobat de forul
legislativ.
Împrumutul uriaº contractat de România de
la organismele financiare internaþionale este,
prin termenii ºi condiþiile impuse, o afacere mai
degrabã a FMI, decât a României, aceasta fiind
de naturã sã trateze efectele ºi nu cauzele
problemelor din economia realã ºi cea financiarã,
în contextul actualei crize globale.
Relativ repede, din 2014, România va
începe sã restituie rate din acest imprumut, fãrã
a se realiza, pe seama fondurilor împrumutate,
obiective industriale, urbanistice, de
infrastructurã, agricole, turistice etc., de
naturã a genera resurse suplimentare pentru
rambursare.
Din analiza datelor prezentate rezultã cã, finele anului trecut (peste 60 de miliarde echiUtilizarea împrumutului pentru astfel de
practic, ponderea creditelor în lei în totalul valent Euro), ar rezulta un volum de provizioane obiective, în agricultura ecologicã, turism,
creditelor neguvernamentale s-a menþinut cam de risc de cca. 4,2 miliarde de Euro, care, repuse infrastructurã, energie, inclusiv din resurse

 repatrierea veniturilor generate de
investiþiile strãine ajunse la maturitate;
 serviciul datoriei externe de stat ºi privat,
inclusiv pe seama actualului împrumut de la FMI
ºi CE;
 contribuþii la bugetul comunitar.
 oferta de valutã, care nu poate spori fãrã:
 susþinerea proiectelor în dezvoltarea
agriculturii, îndeosebi a celor ecologice, pentru
care România are condiþii excelente;
 stimularea exporturilor prin creºterea
competitivitãþii produselor româneºti atât prin
reducerea consumurilor specifice, dar ºi prin
asigurarea unui raport corespunzãtor între
creºterea salariilor ºi cea a productivitãþii
muncii;
 limitarea importurilor la strictul necesar ºi
asigurarea din producþia proprie a unei pãrþi cât
mai mari din consum (industrial ºi cel propriu);
 realizarea unor infrastructuri corespunzãtoare ºi punerea în valoare a turismului
(montan, maritim, al Deltei Dunãrii, monahal
etc.), care poate aduce venituri în valutã
uriaºe;
 intensificarea preocupãrilor de absorbþie
a fondurilor europene, o ºansã unicã pentru
România, care este pe cale de a fi (parþial)
ratatã.
Iatã doar câteva puncte de vedere pe care
încheierea Acordului de împrumut al României
cu FMI ºi CE le-a sugerat, o pledoarie pentru
evaluarea realistã a consecinþelor acestui demers
pe termen mediu ºi lung.

Dacã þinem seama cã din cele 56,42 miliarde
de Euro, cât era datoria externã a României la
finele anului 2008, numai cca. 11 miliarde de
Euro reprezentau datoria publicã externã a
statului, restul fiind datoria externã a
companiilor private, rezultã cã, practic,
împrumutul de la FMI ºi CE este aproape dublu
decât datoria externã a statului român constituitã
dupã 1989.
Termenul de rambursare a împrumutului, de
cinci ani, respectiv din vara anului 2014, este
deosebit de comprimat în raport cu uzanþele unor
astfel de împrumuturi de la FMI, care, de regulã,
sunt contractate pe termene lungi, de 10-15 ºi
chiar 25 ani.
Existã astfel riscul ca efectele pozitive
aºteptate de pe urma utilizãrii împrumutului sã
nu se fi produs în intervalul de timp scontat, iar
ratele de rambursat sã preseze ºi mai mult
deficitul de cont curent. Aceasta, mai ales în
condiþiile în care existã probabilitatea ca o parte
din banii împrumutaþi sã fie utilizaþi pentru plata
salariilor ºi menþinerea sistemului de pensii.
Evoluþia câºtigurilor salariale, inclusiv, sau
mai ales, în sectorul bugetar, se pare cã nu mai
poate fi controlatã, în timp ce pe parcursul
ultimului ciclu electoral (2004  2008), câºtigul
salarial mediu a crescut de 2,13 ori de la
818 de lei, în 2004, la 1.742 de lei, în 2008.

principalele valute, ºi, îndeosebi, cu Euro, care, economie liberã  de raportul cerere  ofertã, la acelaºi nivel în anul 2008 (cca. 36,4 %) faþã
iar o monedã slabã revigoreazã puternic de anul 2000 (cca. 34,3%).
pe parcursul ultimilor ani, a evoluat.
Este adevãrat cã ponderea creditelor în
valutã (Euro, USD, CHF etc.) este mare 
63,6%, în 2008, faþã de 73,5%, în 2004, când
România nu ºi-a pus problema unui împrumut
extern pentru protejarea celor cu datorii în
valutã.
În plus, pentru creditele în valutã acordate
persoanelor fizice, care nu sunt protejate în mod
natural la riscul de curs (acele persoane care au
contractat împrumuturi în valutã, dar realizeazã
venituri ce asigurã rambursarea creditelor în lei),
bãncile au constituit, sau trebuia sã constituie,
în conformitate cu legislaþia în vigoare,
provizioane de risc, chiar din momentul acordãrii
lor, indiferent de serviciul datoriei ºi calitatea
debitorului.
Aceste provizioane reprezintã rezerve
Dacã avem în vedere cã din datoria externã exporturile, care pe termen lung asigurã recunoscute ca deductibile fiscal, care
a României mai puþin de 1/5 este datoria statului echilibrarea cursului, prin mecanisme de piaþã, diminueazã profitul bãncilor ºi, implicit,
impozitul datorat statului.
ºi mai mult de 4/5 este datoria externã privatã, nu administrative.
Pe cale de consecinþã, se pune problema pe
În condiþiile în care statul protejeazã,
putem aprecia cã operatorii privaþi s-au bucurat
de un leu slab, atunci când au investit în România stat, deci pe contribuabilul român, cine îl mai prin împrumutul de la FMI ºi CE, debitorii
(pentru 1 Euro au primit 4,0  4,2 de lei), de protejeazã împotriva riscului de curs, atunci când cu datorii în valutã împotriva riscului
valutar, prin menþinerea unui curs stabil, ar fi
asemenea, s-au bucurat de un leu întãrit, atunci aceste împrumuturi vor trebui rambursate.
Asigurarea stabilitãþii cursului pe seama moral ca provizioanele constituite de bãnci
când au fãcut importuri, îndeosebi de energie,
combustibili, dar ºi produse prelucrate împrumutului extern a fost utilizatã ca argument pentru astfel de riscuri sã fie repuse pe venituri,
(automobile), întrucât pentru 1 Euro au plãtit ºi pentru protejarea populaþiei ºi a firmelor care sã se reflecte în profit ºi sã fie impozitat cu
cotele legale.
numai 3,2  3,5 lei, dar acum, când leul a mai s-au împrumutat în valutã.
Structura portofoliului de credite pe
Un calcul simplu aratã cã, aplicând cel mai
pierdut din putere, ºi trebuie sã plãteascã
ansamblul sistemului bancar românesc, în redus coeficient de provizionare (0,07%) asupra
perioada 2000  2008, a evoluat astfel:
volumului creditelor în valutã aflate în sold la

Existã unele aspecte specifice, care au fost
utilizate pentru a se justifica necesitatea
actualului împrumut de la FMI ºi CE.
Printre argumentele forte utilizate, a fost
acela al menþinerii monedei naþionale, respectiv
a cursului de schimb al acesteia, în raport cu

4,1  4,3 de lei pentru 1 Euro necesar achitãrii
datoriilor externe proprii, este necesar a fi sustinuþi
de stat ºi, în ultimã instanþã, de contribuabilii români.
Se ignorã astfel faptul cã valuta este ºi ea o
marfã, este adevãrat una specialã, dar tot o marfã,
al cãrui preþ (curs de schimb) este dictat  într-o

(Urmare din pag.1 )
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120 de ani de la trecerea în nemurire a lui Mihai Eminescu
Eminescu azi

Motto:
De-i goni
Fie norocul, fie idealurile,
Te urmeazã în tot locul
Vânturile, valurile...
Cândva se încerca din rãsputeri
confruntarea între Mihai Eminescu
ºi Ion Luca Caragiale pentru
întâietate în definirea specificului
culturii române. Este adevãrat cã noi,
românii, suntem de douã feluri: cei
legaþi de pãmânt ºi cei legaþi de cer.
Existã români pragmatici, dinamici,
ancoraþi în cotidian, dar sunt ºi
români visãtori, idealiºti ºi
metafizici. Cu toate acestea, nu
credem cã cea mai bunã soluþie ar fi
sã tranºãm, sã alegem care dintre
Eminescu sau Caragiale ne
reprezintã cel mai bine. În acþiunile
noastre, în politicã ºi economie,
parcã am fi personaje ce descind din
comediile lui Caragiale. Însã, în
sufletul nostru, ca o flacãrã veºnic
vie, arde înþelepciunea lui Eminescu.
Unii s-au strãduit sã-l devieze pe
Eminescu de la adevãrul sãu poetic
ºi filosofic. Alþii au aruncat în el cu
pietre. De pildã, îmi amintesc cum,
în urmã cu câþiva ani, Horia Roman
Patapievici scria un articol în care
afirma cã Eminescu nu ar mai fi
actual, pentru cã nu este postmodern.
Este ca ºi cum am spune cã
Shakespeare ar fi demodat pentru cã
nu a folosit internetul.
Tinerii din lumea contemporanã
au mare nevoie de valori. Nu se
poate clãdi viaþa pe mode, cãci s-ar
surpa, ci pe modele.
Mihai Eminescu ilustreazã
principiul maiorescian cuprins în

cuvintele criticului: Sã fim naþionali,
cu faþa spre universalitate! El a
preluat învãþãturi din alte culturi,
precum ºi din cultura proprie ºi le-a
grupat într-o sintezã genialã. Astfel,
Rosa del Conte scrie despre setea de
absolut a poetului; Zoe DumitrescuBuºulenga identificã influenþele
romantismului german asupra lui, iar
Amita Bhose, în cartea Eminescu ºi
India, indicã afinitãþi cu Rabindranth
Tagore ºi Kalidasa, numindu-l pe
Eminescu cel mai mare kavi (poetînþelept) care a fãcut India nemuritoare în þara sa. Dimitrie
Vatamaniuc ºi-a dedicat viaþa biografiei eminesciene, iar academicianul
Eugen Simion a iniþiat o muncã
impresionantã de publicare a operei
poetului. Manuscrisele, articolele
eminesciene nu pot fi lãsate sã le
roadã timpul. Ele ar fi bine sã fie
studiate la fel ca ºi poezia ºi proza
eminescianã.
Romantismul desãvârºit a
marcat creaþia eminescianã: Nu
mã-ncântaþi nici cu clasici,/Nici cu
stil curat ºi antic,/Toate-mi sunt
deopotrivã,/Eu rãmân ce-am fost:
romantic. Curentul nu se mai
defineºte prin sentimentalism, ci
prin armonia dintre dragoste ºi
naturã, precum ºi prin idealismul
absolut. Poetul recomandã conduita
detaºãrii: Tu rãmâi la toate rece.
Înþeleptul, deºi se aflã dincolo
de lucrurile lumii acesteia, totuºi,
este înaintea tuturor: Trãind în
cercul vostru strâmt/ Norocul vã
petrece,/ Ci eu în lumea mea mã
simt/ Nemuritor ºi rece.

Mircea ITU

Eminescu se deosebeºte de toþi
scriitorii vremii sale ºi prin aceea cã opera
lui întreagã n-are nici cea mai slabã
mãsurã ºi supt nici un raport caracterul
local, provincial, ci numai caracterul
general românesc. E cel dintâi scriitor
român care scrie cãtre toþi românii într-un
grai pe care românii de oriunde îl pot
recunoaºte ca al lor. Nãscut în colþul de
cãtre graniþã al Moldovei de Sus, crescut
în Bucovina, apoi ºcolar într-un
aºezãmânt ardelean, în sfârºit studiind la
Viena între românii din toate pãrþile, care
supt îndemnul lui pun la cale înaintea
mormântului din Putna al lui ªtefan cel
Mare cea dintâi serbare a sufletului, a
tradiþiilor, a gloriei româneºti, care sunt ale tuturor celor de sângele
nostru ºi de limba noastrã, înfrãþit apoi cu poporul prin strãbaterea
adâncã a tainelor cântecului mulþimilor - Eminescu e întruparea
literarã a conºtiinþei româneºti, una ºi nedespãrþitã. (1909)
ªi noi ne-am gãsit deodatã, când aveam vreo ºaisprezece ani,
înaintea acestei formidabile poezii. Eram deprinºi doar cu recitarea
ºcolarã a versurilor lui Alecsandri, Sentinela românã, Sergentul din
Vaslui; eram hrãniþi cu aceastã bunã ºi surîzãtoare poezie, care prinde
foarte bine într-un salon cu mobilã îmbrãcatã în rips, cu un lampadar
frumos la mijloc, subt lumina cãruia este masa pe care jucãtorii de
cãrþi înseamnã cu creta câºtigul ºi pierderea, ºi unde apare servitoarea
de la þarã (era frumos sã fie de la þarã) purtând tablaua cu dulceþi
de chitrã ºi cu pãhãrelele aburite, care au aerul totdeauna cã sunt
îngheþate. Da, ne-am gãsit în faþa noastrã cu una din acele poezii
care nu admit surâsul de salon: sau neînþelegerea absolutã sau
suprimare totalã. Ne-am zbãtut puþin; ºi eu am trecut prin aceastã
crizã. La început cartea lui pãrea bãtutã cu ºapte peceþi. Pe urmã,
deodatã, sufletul s-a deschis cu totul ºi ne-am mirat mult cum nu ne-am
înþeles de la început. A fost atunci pentru noi un drum al Damascului.
Mergeam ca Saul acela care nu înþelegea Cuvântul. ªi deodatã a venit
puternic aceastã inexorabilã luminã ºi cu toþii ne-am lãsat la pãmânt
înaintea zeului care trecea. ªi zeul acesta n-a ieºit niciodatã din sufletul
nostru, ºi noi ºi toatã generaþia noastrã suntem înainte de toate ai lui.
Limba lui o vorbim, gândul lui îl avem, ºi viaþa lui curatã de muncã
închinatã þãrii noastre, viaþa aceasta de jertfã despreþuind satisfacþiile
materiale ºi ignorând preocupãrile de interese particulare, viaþa lui
o trãim. Aceasta vouã, tineret, v-o înfãþiºãm. Voiþi de dânsa, fericitã
þara în care trãiþi ºi pãrinþii cari v-au nãscut! (1929)
Nicolae IORGA
Fiecare culturã are într-un
ceas al ei un «om deplin», un
arhetip: Homer  Dante 
Shakespeare  poate (de ce
poate?  nota mea) Cervantes 
Goethe. La noi, Eminescu.
E ceasul unic în care limba
nu e încã pe deplin formatã,
istoria comunitãþii e deschisã,
spiritul culturii e încã nedefinit.
Acel ceas e irepetabil. Nu vom
mai avea un Eminescu, aºa cum
nici culturile celelalte nu au mai
avut un Dante, un Shakespeare,
un Goethe Doar Franþa nu are
un arhetip.
Constantin NOICA

MIHAI EMINESCU

Spunem Eminescu ºi ni se umple
S-a ascultat ca în bisericã ºi la
sufletul de frumuseþe, de iubire
sfârºit aplauzele nu mai conteneau.
(nu tuturor )
Am repetat spectacolul în douã seri
Câtã dreptate are Marin la rând  organizatorilor nu le venea
Sorescu
sã creadã. La spectacolele
 ºi pentru cã toate trebuiau urmãtoare ne-au uimit: spectatorii
sã poarte un nume, li s-a spus erau cu cãrþi în mânã, urmãrind
Eminescu 
versurile din programul nostru. Nu
Cum ar fi sã fie limba românã mai trãisem aºa ceva
fãrã Eminescu?
Pe aleea scriitorilor din parcul
Cum ar fi sã fie poezia oraºului, ne aºteptau sã ne
româneascã fãrã Eminescu?
cunoascã, sã stea de vorbã cu noi;
ªi nu numai poezia
am fost la Teatrul din Chiºinãu, la
proza, jurnalistica, teatrul sãu sunt Uniunea Scriitorilor, ne-am întâlnit
tot atâtea repere în cultura noastrã.
cu profesori, pictori, sculptori,
Sunt o mare iubitoare de poezie elevi, studenþi. Eminescu ne
 rostire a poeziei acasã, în intimitate adunase laolaltã!
întru bucuria spiritului ºi a poeziei
La Bucureºti, câþiva entuziaºti
în cetate  recitalurile la Ateneu, la ne întâlnim la statuia de la Ateneu
Sala Radio ºi Sala Palatului ºi în în fiecare an la 15 ianuarie, profesori
marile sãli de teatru din þarã, stau ºi studenþi din Facultatea de Teatru
mãrturie.
La
ºi nu numai,
început am fost
Pãºiþi încet cu grijã tãcutã, suntem acolo sã
alãturi de profe- feþii mei
o m a g i e m
sorii mei  Irina
Sã nu-i cãlcaþi nici umbra, luceafãrul culturii
R ã c h i þ e a n u - nici florile de tei.
noastre
ªirianu, George
Vara, în 15
Cel mai chemat s-aline din
Vraca ºi apoi de toþi, ºi cel mai teafãr
iunie, încercãm
colegii
mei
ªi-a înmuiat condeiul de-a- sã pãstrãm un
G h e o r g h e dreptul în luceafãr
obicei al scriiCozorici, Ion
torilor români din
Tudor ARGHEZI, secolul trecut.
Marinescu, Silviu
Inscripþie pe amfora lui Eram studentã ºi
Stãnculescu,
Alexandru
aflasem în InstiRepan, Traian Stãnescu, Adela tutul de Teatru cã Geo Bogza, cu o
Mãrculescu, Ilinca Tomoroveanu, floare în mânã, în dimineaþa zilei
Ovidiu Iuliu Moldovan, Adrian amintite aºtepta în faþa Ateneului
Pintea, Valeria Seciu, ºi au fost Român cititori ºi iubitori de poezie
recitalurile lui Ion Caramitru, alãturi pentru un pelerinaj la mormântul
de Dan Grigore. ªi toate erau din Cimitirul Bellu. Bineînþeles cã
sãrbãtori la care publicul ne era ne-am dus ºi am parcurs pe jos acest
alãturi, în sãlile arhipline, ne drum, emoþionaþi ºi fericiþi cã
rãsplãtea cu aplauze ºi flori. Astãzi suntem acolo alãturi de poeþi,
sunt rare asemenea seri ºi, totuºi, scriitori ºi oameni de toate vârstele
atunci când se întâmplã sunt ºi profesiile. Pe drum ni se alãturau
minunate!
alþii ºi ajungeam mulþi sã ascultãm
La Sala Euterpe a Universitãþii versuri rostite de mari artiºti, de
Spiru Haret sunt ºi astãzi recitaluri poeþi, cântece de dragoste pe
ºi seri culturale de mare þinutã ºi versurile sale. Era închinãciunea
frumuseþe.
noastrã, a tuturor la mormântul sãu.
Oamenii au nevoie de poezie, de
ªi astãzi, în fiecare an, cu cei care
frumuseþe, de rostire a simþirii, care ni se alãturã facem acest pelerinaj (nu
adesea se confundã cu a fiecãruia se mai poate pe jos din cauza
dintre noi. (Tatãl meu a avut pe front traficului bucureºtean), dar de la
un volum al lui Eminescu!)
statuie ne întâlnim la mormântul de
Unii sunt supãraþi pe Mitul sub teiul ce-l strãjuieºte. Întâlnim
Eminescu. Mitul e al neamului, al acolo învãþãtori ºi profesori cu grupe
acestui pãmânt al nostru. Eminescu de elevi, oameni ce vin sã aprindã o
a fost cartea de cãpãtâi a celor rupþi lumânare Poetului care este al lor.
de þarã, de partea cealaltã a Prutului.
Opera de artã continuã sã
Versurile rostite în limba românã ºi trãiascã dupã ce a fost creatã ºi îºi
citite în chirilicã erau emoþionante! sporeºte valoarea pe mãsurã ce, cu
Am fost la Chiºinãu în 15 iunie trecerea anilor, se bucurã de ea noi
1989 cu un recital Eminescu alãturi generaþii, întrucât fiecare pune în ea
de colegii mei, Alexandru Repan ºi ceva din spiritul sãu, scrie
Ioana Crãciunescu. A fost o Unamuno.
sãrbãtoare româneascã, pentru noi,
Dupã mai bine de un secol,
extraordinarã. Ne-a prezentat Eminescu este al nostru, al tuturor,
Grigore Vieru în aplauzele unei sãli mai mult ca oricând.
de 1000 de locuri arhiplinã, pe o
Avem nevoie de mitul
scenã împodobitã cu liliac ºi cu Eminescu.
lalele (afiºele cu numele noastre
Prof.univ.dr.
erau cu caractere chirilice).
Lucia MUREªAN

Ultimele zile din viaþa
lui Eminescu
30 mai
 O ªTIRE FOARTE TRISTÃ ne vine din Bucureºti. Sãnãtatea
nenorocitului poet Eminescu, ilustrul fiu al judeþului nostru, merge
din ce în ce mai rãu. E în aºa stare, cã nu mai ºtie ce face: scrie ºi iar
scrie, spunând cã sunt traduceri din Cicerone. D-rul ªuþu, în cãutarea
cãruia se aflã, nu dã nicio speranþã de scãpare; din contrã, el spune cã
boala se agraveazã mereu ºi cã nu poate fi departe momentul când ea
va conduce la un deznodãmânt fatal! (Curierul român)
1 iunie
 Doctorul ªuþu comunicã unui gazetar aceste lucruri despre soarta
poetului bolnav: Ce curios lucru! toþi poeþii cei mari ai þãrii sunt
loviþi de boala aceasta. Eliade, Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, toþi
au fost victimele ei... Dar e pozitiv, cã bietul Eminescu e victima unei
prea mari frãmântãri intelectuale. Astãzi, când e nebun, ºi tot se vede
într-însul cât a citit...
 Dupã alte câteva zile, doctorul ªuþu declarã: Dacã boala îºi va
urma cursul regulat, va mai putea trãi vreo trei ani; numai un caz
accidental ar putea aduce o congestie cerebralã ºi sã-l trãsneascã pe
loc...
 În timp ce se plimba prin strâmta curte a sanatoriului, în
apropierea porþii de fier forjat, Eminescu este lovit în frunte cu o piatrã
slobozitã cu praºtia de un alt bolnav, Petrea Poenaru. Dupã câteva
zile, întrebat de medicul curatelei despre omul care l-a lovit în frunte,
poetul rãspunde cã era Un om bogat, care are 48 de moºii, 48 de
râuri, 48 de garduri, 48 de case, 48 de sate ºi care are 48 de milioane.
11 iunie

Altã ipostazã:

Eminescu, culegãtor de
folclor ºi cercetãtor ºtiinþific

Poate puþinã lume cunoaºte pasiunea devoratoare a lui Mihai Eminescu
pentru literatura popularã. Sedus de bogãþia ºi pitorescul spiritualitãþii
populare româneºti, poetul a devenit un fin culegãtor de folclor, cunoscând
încã din copilãrie ºi din mediul þãrãnesc acele nestemate ale acestuia 
magia obiceiurilor, basmelor, povestirilor ºi cântecelor lãutãreºti.
În Un roman Eminescu mãrturiseºte cã de la mama sa ºtia poveºti ºi
credinþe din popor, iar în încercarea de roman Geniu pustiu, poetul evocã
un fermecãtor cadru rustic, în care eroul Toma Nour se lasã vrãjit de
poveºti bãtrâne ºi de cântece din popor.
ªi în ochi mi-ncremenirã,
Multe icoane ºi poveºti,
Precum iarna se încheagã
Flori de gheaþã pe fereºti.
În viziunea lui M. Eminescu, literatura popularã nici nu se poate numi
altceva decât cugetarea ºi productele fanteziei poporului însuºi, care devin
literaturã în momentul în care produc prin scriere, sau produceri a clasei
culte, care se potrivesc însã aºa de bine cu gândirea poporului, încât dacã
acesta nu le-au fãcut, le-au putut însã face.
Îndrãgostit de literatura popularã, poetul a ajuns sã trãiascã pur ºi
simplu lumea imaginarã cu iluziile ºi farmecele ei.
Dar toate aceste basme în somnu-mi mã urmeazã,
Se-mbinã, se-nfãºoarã, se luptã, se desfac,
Copilele din basme cu ochii lor de raze,
Cu pãrul negru coade, cu chipul dulce, drag
ªi Feþi-Frumoºi cu plete, cu haine luminoase,
Cu ochi cãprii, nalþi, mândri ca arborii de fag
În visele din somnu-mi s-adunã ºi se-mbinã.
Admirator, predestinat, al creaþiilor populare, Eminescu ºi-a fãcut
ucenicia în chiar grãdinile îmbãlsãmate ale folclorului, de la care a
împrumutat atâtea miresme ºi atâtea podoabe pentru propria sa creaþie
poeticã  dupã cum sublinia Perpessicius. Culegãtor al folclorului, de diverse
specii, a pus în transcrierea ºi în plivirea unor vegetaþiuni parazitate, douã
pasiuni, ce nu o datã se rãzboiau între ele: pasiunea artistului format la
ºcoala folcloricã a lui Alecsandri ºi pasiunea cercetãtorului ºtiinþific,
anticipând cerinþele folcloristicii moderne, mai preciza acesta.
În articolul Materialuri etnologice, apãrut în ziarul Timpul, în 8 aprilie
1892, Eminescu dezvãluie adevãrul tulburãtor cã a strãbãtut toate
provinciile româneºti  Bucovina ºi cãile ei de legãturã cu Botoºenii,
Valea Mureºului ºi popasul de la Blaj, Banat, cunoscând imaginile
autentice ale vieþii populare ºi cântecele ei. Aºa se ºi explicã marea
varietate dupã regiuni a materialului cuprins în manuscrise, cu parfumul
specificului local, care pun în luminã pãrerile poetului despre valoarea,
ca limbã ºi conþinut, a producþiilor populare.
Într-o scrisoare cãtre Veronica Micle, în toamna anului 1874, relatând
despre preocupãrile lui literare, Eminescu îi destãinuie faptul cã Cronicile
ºi cânticele populare formeazã, în clipa de faþã, un material din care culeg
fondul inspiraþiunilor.
Eminescu nu e numai un culegãtor pasionat de poezie popularã, nu
rãmâne la simpla reproducere a materialului, ci îºi gãseºte în el izvor
pentru imaginaþia lui creatoare  explicã D. Murãraºu. Poetul se îndreaptã
în mod conºtient spre izvorul bogat al literaturii populare, vãzând în
aceasta manifestarea unui suflet colectiv din care s-a diferenþiat propriul
sãu suflet.
Preocupat sã adânceascã felul de a gândi ºi simþi al poporului, pentru
a ajunge sã ºi creeze în sensul vieþii spirituale a acestuia, poetul ºi-a însuºit
concepþia ºtiinþificã în culegerea folcloricã, a realizat prelucrãri de mare
valoare ale unor basme populare, cum sunt Fãt Frumos din lacrimã ºi
Cãlin Nebunul, în care fantezia lui Eminescu se dezlãnþuie, fiind atât de
mare, încât se poate considera cã aparþin literaturii culte originale. În
acelaºi registru de preocupãri se înscriu ºi Codrule, Mãria-Ta, în care
sunt întruchipate sensibilitatea însãºi, dragostea de naturã, de codru, dulcea
melancolie a poetului, Frumoasa lumii, Finul lui Dumnezeu, Borta
vântului  sunt memorabile.
Pãtrunzând în acest univers mirific al literaturii populare înþelegem
mai bine valoarea ºi conþinutul unuia din segmentele definitorii ale
activitãþii lui Eminescu, nu numai prin culegerile de folclor în sine, ci ºi
prin regãsirea acestor podoabe ale spiritualitãþii româneºti în producþiile
originale ale poetului, care a rãmas legat trup ºi suflet de popor.

Adela DEAC
El [Eminescu] avea ca atare un suflet etic, simþitor la toate
ideile ºi sentimentele, care alcãtuind tradiþia unei societãþi, sunt ca
grinzile afumate ce susþin acoperiºul unei case, nefiind lipsit
totdeodatã de viziunea unui viitor mai drept. Nu nutrea nicio
aspiraþie pentru sine, ci numai pentru poporul din care fãcea parte,
fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ [...].
Eminescu a fost, într-un cuvânt, un om înzestrat sã exprime sufletul
jalnic sau mânios al unei mulþimi în primejdie de a fi strivitã de
puterile îndârjite ale lumii vechi, sã o învioreze cu vehemenþã ºi s-o
împingã înainte, arãtându-i viitorul în chipul unui trecut idilic ºi
pe care soarta l-a aruncat într-o societate pãrând entuziastã de
progres ºi grãbitã de a-i lepãda veºmintele vetuste, dar hotãrâtã a
nu abandona nimic din privilegiile ei[...]. Astfel se stinse în al
optulea lustru de viaþã cel mai mare poet pe care l-a ivit ºi-l va ivi
vreodatã, poate, pãmântul românesc. Ape vor seca în albie, ºi peste
locul îngropãrii sale va rãsãri pãdure sau cetate, ºi câte o stea va
veºteji pe cer în depãrtãri, pânã când acest pãmânt sã-ºi strângã
toate sevele ºi sã le ridice în þeava subþire a altui crin de tãria
parfumurilor sale.
George CÃLINESCU

 Iosif Vulcan publicã în Familia reportajul unei vizite acasã la
G. Sion. Despre Sion spune: Ceea ce mai mãreºte indispoziþia
poetului, e starea sãnãtãþii sale. Sufere de asthmã, care îi împiedicã
respiraþiunea, îi îngreuneazã mersul ºi-i apasã tot fizicul. Vorbindu-i
despre condiþia materialã a scriitorilor români, Sion îi mãrturiseºte:
Alecsandri mi-a spus cã n-a vãzut niciun gologan din scrierile sale;
Bolintineanu a murit în mizerie  ºi dacã câþiva scriitori tineri nu s-ar
fi asociat, nici la mormântul sãu n-ar indica o cruce modestã cã acolo
zac osemintele unuia din cei dintâi ºi mai mari poeþi români;
Alexandrescu a murit cu fãclia stinsã a geniului sãu; Mureºan a
trebuit sã stea la postul de translator, traducând niºte ordonanþe ºi
legi seci, care omoarã spiritul liber; Eminescu, atât de adorat astãzi,
ca sã poatã trãi, a fost silit sã-ºi gârboveascã spiritul în serviciul
unui ziar politic, ºi-a publicat poeziile gratuit, cãci în toatã România
nu s-a gãsit niciun editor, niciun redactor care sã-i fi dat vreo
remuneraþiune...
 În cadrul aceluiaºi articol, Iosif Vulcan mai scrie urmãtoarele
privitor la Eminescu: Pânã când a fost sãnãtos, nimeni nu s-a gândit
sã-i dea sprijin, nici public, nici Academie; numai când l-a izbit boala
nenorocitã, au venit amicii-i întru ajutorul lui, dar societatea ºi atunci
a rãmas nepãsãtoare; iar statul abia atunci i-a votat recompensa, când
nefericitul poet nu o mai putea întrebuinþa. Tocmai citesc, cã de când
Eminescu se aflã în casa de sãnãtate, nu mai primeºte nici aceastã
recompensã, cãci parchetul a uitat sã ia mãsuri pentru numirea unui
tutore care sã primeascã pensia ºi sã îngrijeascã de persoana lui.
(Familia)
 Un medic, Bursan, stã de vorbã cu poetul, pentru a încheia
raportul medico-legal necesar instituirii curatelei. Rãspunsurile
poetului au profunzimea oniricã a basmelor fantastice:
 Cum te cheamã?
 Sunt Matei Basarab; am fost rãnit la cap de cãtre Petre Poenaru,
milionar, pe care regele l-a pus sã mã împuºte cu puºca umplutã cu
pietre de diamant cât oul de mari.
 Pentru ce?
 Pentru cã eu fiind moºtenitorul lui Matei Basarab, regele se
teme sã nu-i iau moºtenirea.
 Ce-ai de gând sã faci când te vei face bine?
 Am sã fac botanicã, zoologie, mineralogie, gramaticã
chinezeascã, evreiascã, italieneascã ºi sanscritã. ªtiu ºaizeci ºi patru
de limbi...
15 iunie
 ... Dimineaþa, el ceru sã i se dea un pahar cu lapte ºi ceru sã i
se trimitã Dr. ªuþu, cãci vru sã vorbeascã cu el. Era în momente de
luciditate; doctorul întrebându-l cum se simte, Eminescu rãspunde
cã are dureri în tot corpul, care îi cãºuneazã mult rãu... Doctorul
ªuþu fãcu eforturi sã-l liniºteascã ºi poetul intrã în camera sa sã se
culce. Peste o orã, intrând din nou la el, constatã moartea poetului.
(Ziarele).
 Titu Maiorescu noteazã în jurnalul sãu intim: Pe la 6 ore a venit
ªtemill (ªt. Mihãilescu, n. red.) ºi Vitzu la mine sã-mi spunã cã astãzi
pe la 3 ore a murit Eminescu în Institutul de alienaþi al d-rului Sutzu
(Strada Plantelor, Bucureºti) de o embolie.
 La moartea lui Eminescu s-au gãsit douã caiete, groase de douã
degete, unul lung cam de 30 cm, lat de 20 cm ºi altul lung cam de 26
cm ºi lat de 18 cm. Caietele erau legate în marochin ºi fiecare era
prevãzut cu douã broaºte cu o cheie, erau nescrise... (cf. Corneliu
Botez, op. cit.)
 Autopsia efectuatã la dorinþa expresã a lui Titu Maiorescu a
constatat cã creierul avea o greutate de 1 400 grame. Emisferul stâng
singur cântãrea 595 grame, cel drept 555, fãrã cerebel. Partea psihicã
a creierilor era aproape total ulceratã, în emisferul stâng; chiar ºi cea
psiho-motrice; membranele creierilor, injectate ºi aderente.
Circumvoluþiunile mult dezvoltate ºi adânci. Inima în stare de ipertrofie
pasivã, cu degenerarea grãsoasã a þesutului muscular; la rãdãcina aortei
s-a constatat începutul unui proces ateromatos, iar valvulele inimei
erau intacte...
 Doctorul G. Marinescu cere colegilor sãi, doctorii ªuþu ºi
Alexeanu, sã-i trimitã creierul poetului pentru analize de laborator.
Aceºtia îi trimit, într-un recipient de sticlã, cele douã emisfere
cerebrale, fãrã cerebel. Mult mai târziu, în 1914, doctorul G.
Marinescu avea sã spunã: Creierul mi s-a adus de la Institutul ªuþu
într-o stare de descompunere care nu permitea un studiu fin al structurii
circumvoluþiunilor. Putrefacþiunea era datoritã faptului cãldurii celei
mari ºi probabil cã s-a scos prea târziu dupã moarte. Creierul era în
adevãr voluminos, circumvoluþiunile bogate ºi bine dezvoltate ºi
prezenta ca leziuni microscopice o meningitã localizatã în lobii
anteriori. Din nenorocire, creierul fiind, cum am spus, descompus, nu
am fãcut studiul istologic, ceea ce e o mare lacunã...
 Dupã autopsie, N. Zaharia, autorul unei monografii Eminescu,
l-a vãzut pe Eminescu întins pe masa morgii de la Spitalul
Brâncovenesc. Nu-i mai rãmãsese nimic din fizionomia de altãdatã.
Barba crescutã ºi în neregulã, iar faþa brãzdatã de încreþituri adânci,
urmele atâtor suferinþe...
 Se completeazã lista contribuþiilor bãneºti pentru înmormântarea
lui Mihai Eminescu:  T. Maiorescu 100 lei plãtit; Al Djuvara 60 lei
plãtit; J.I. Socecu 40 lei plãtit; Teodor Rosetti 60 lei plãtit; Dr. Neagoe
40 lei plãtit; D. Cepescu 20 lei plãtit; Ioan Colþescu 20 lei plãtit; Prof.
Mândreanu 20 lei plãtit; Dr. Mihaiu 10 lei plãtit; Kogãlniceanu 120
lei; Dr. Felix 20 lei plãtit.
 Fãrã sã ºtie de moartea poetului, Veronica Micle scrie poezia
Raze de lunã  Lui, care începe cu versurile:
Ce n-ar da un mort din groapã pentr-un rãsãrit de lunã!
Ai zis tu ºi eu atuncea, când pe-a dorului aripe
Duºi de al iubirei farmec, - privind cerul împreunã 
Noi visam eternitate în durata unei clipe...
 Într-o scrisoare adresatã prietenei sale Smara AndronescuGârbea, Veronica Micle îi spuse: Prin o fatalã coincidenþã tocmai
în ziua când el murise, eu, fãrã sã ºtiu, am scris versuri pe tema Ce
n-ar da un mort din groapã ºi pe care le-am ºu publicat în România;
gândeºte-te, de un an de zile n-am fãcut un vers cât de infim ºi în
ziua aceea m-au cuprins un fel de friguri ºi în 20 de minute a fost
fãcutã.
EMINESCU
ROMAN CRONOLOGIC
de Petru VINTILÃ
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120 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu

Idealul naþional ºi social în opera lui Mihai Eminescu
Prof.univ.dr.
ªtefan COSTEA
Animat de un fierbinte
patriotism ºi umanism, preocupat de
realitatea vieþii poporului nostru ºi
de destinul sãu istoric, el ºi-a propus
de timpuriu sã facã cercetãrile
necesare pentru identificarea
fundamentelor dezvoltãrii moderne
a naþiunii ºi societãþii române, în
vederea înscrierii lor în cultura ºi
civilizaþia europeanã ºi mondialã.
Pe baza investigaþiilor fãcute de
el, a elaborat o serie de concepte,
teze ºi teorii autentic sociologice ºi
ºi-a format o concepþie proprie
despre societate în general, despre

societatea româneascã ºi perspectivele devenirii sale, din a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea.
În ceea ce priveºte natura
societãþii, agenþii, sensul general al
dinamicilor sociale, el a formulat
urmãtoarele principii teoretice
metodologice:
 pentru cunoaºterea autenticã
a societãþii este necesarã abordarea
acesteia ºi a problemelor sale
majore ºi minore, ca pe o realitate,
aºa cum se prezintã ea în fiecare
etapã a devenirii sale; atât evoluþiile
pozitive, cât ºi procesele sociale
negative, inclusiv involuþiile din
viaþa societãþii, îºi au sursele
esenþiale în societatea însãºi, în
natura, starea sa realã ºi în
tendinþele devenirii sale naturale,
afirmând cã  niciodatã nu am
împãrtãºit ideea cã cutare sau
cutare om sau guvern este cauza
relelor de care suferã o societate
Ceea ce face binele sau rãul într-o
societate însãºi sunt tendenþele care
o conduc, ideile cari o dominã;
 sensul transformãrilor ºi
schimbãrilor sociale, mersul
general al dinamicilor sociale este
întotdeauna dinspre trecut, prin
prezent, spre viitor, ceea ce o obligã
la a analizã cu toatã atenþia a
relaþiilor fireºti dintre cei trei
termeni, pentru cã orice eroare în
considerarea lor are implicaþii ºi
consecinþe profunde asupra oricãrei
societãþi sau sistem social;
 agenþii schimbãrilor ºi
transformãrilor sociale sunt indivizii
ºi generaþiile succesive de indivizi,
dar nu oricare individ sau generaþie,
ci aceia care acþioneazã ca agenþi
credincioºi ai istoriei, respectiv cei
ce poartã 
sarcinile impuse cu
necesitate de locul pe care îl ocupã
în înlãnþuirea timpilor, cãci 
istoria omenirii e desfãºurarea
cugetãrii lui Dumnezeu;
 încã din perioadele de început
ale dezvoltãrii lor, societãþile, ca ºi
popoarele sau naþiunile  au
nevoie de un punct stabil,
împrejurul cãruia sã se cristalizeze
lucrarea lor comunã, conceputã ca
un întreg ce trebuie sã fie realizat.
Când însã acest centru al vieþii
sociale este afectat, ansamblul
dezvoltãrii sociale este perturbat,
deoarece numai în continuitate cu
lucrãrile trecutului este posibilã
realizarea oricãrui ideal social.
Realizarea germenului propriu
de dezvoltare este condiþionatã în
mod esenþial de factori interni ai
societãþii, dar ºi de factori externi, în
condiþiile în care aceºtia acþioneazã
în deplinã armonie ºi se potenþeazã
în mod pozitiv, unii pe alþii, în cadrul
unui complex social organic articulat,
ceea ce face ca pentru o societate sau
o naþiune sã devinã o problemã vitalã,
ce fel de ordine, ce fel de conducere
ºi ce fel de oameni o realizeazã, iar
cei ce analizeazã un popor în
dezvoltare sã se fereascã de eroarea
profundã de a aplica în aceastã analizã
unitãþi de mãsurã sau standarde vechi
sau strãine lui, întrucât  fiecare
popor nou este o existenþã autentic
nouã, cu un conþinut necunoscut, care
trebuie dezbãtut.
Abordarea ºi soluþionarea corectã
a acestei complexe problematici
poate fi realizatã dacã se þine seama
de adevãrul cã  omenirea trãieºte
în popoarele ei, precum un întreg în
pãrþile sale, iar de conºtiinþa ºi
bunãstarea acestora depinde
dezvoltarea speciei umane. ªi cã,
dec,i fiecare popor, naþiune, societate
au un loc specific ºi îndeplinesc
misiuni proprii, în concertul culturii
ºi civilizaþiei universale, potrivit
disponibilitãþilor ºi resurselor de
creativitate de care dispun, în cel puþin
trei momente cruciale ale devenirii lor.
Momentul întâi  popoarele
învaþã a cugeta; momentul al doilea
 cugetã asupra lor înseºi; al treilea
 cugetã asupra lumii întregi ºi
pentru lumea întreagã. Cel dintâi e
receptiv, cel de al doilea emancipã
individualitatea naþionalã de sub
sarcina recepþiunii, fãcând-o sã
cugete asupra sa înseºi, al treilea,
în fine, e floarea de aur ce luceºte
lumii întregi. În lumina principiilor
de investigaþie formulate, Eminescu
s-a angajat cu toatã sinceritatea ºi
convingerea în efortul consacrat
identificãrii coordonatelor autentice,
necesare pentru descifrarea

caracteristicilor esenþiale ale
trecutului societãþii româneºti,
pentru înþelegerea ºi explicarea stãrii
în care aceasta se afla în perioada în
care o analiza ºi , nu în ultimul rând,
pentru determinarea condiþiilor,
factorilor, sensului ºi direcþiilor
devenirii
sale.
Societatea
româneascã, rãmasã în urmã atât sub
raport economic, cât ºi socialcultural, nu va putea sã lupte pentru
propria sa existenþã ºi devenire decât
dacã îºi va determina un rol
istoric, pus de acord atât cu situaþia
economico  socialã a Europei din
care face parte, cât ºi cu propriile sale
necesitãþi ºi interese. În aceastã
perspectivã, primul lucru pe care
trebuia sã îl ia în considerare era cel

referitor la locul în care societatea
româneascã este plasatã, pentru cã,
din aceastã situaþie derivã un
ansamblu de obligaþii, pe care
aceasta trebuie sã le conºtientizeze
dacã vrea sã îºi realizeze adevãrata
sa  misiune istoricã. Noi nu avem
voie sã nu descifrãm în profunzime
ce semnificaþie are faptul cã stãm

pe muchia ce desparte trei
civilizaþii diferite: cea slavã, cea
occidentalã ºi cea asiaticã, în care
 pulseazã vieþi istorice ce se
deosebesc foarte mult unele de altele,
ceea ce ne obligã sã le cunoaºtem bine
pe toate; sã determinãm cu rigoare ºi
corectitudine în ce relaþii ne plasãm
cu fiecare în parte ºi cu toate la un
loc; ce este profitabil sã preluãm ºi
ce este necesar sã respingem din
contactele inevitabile cu ele, în aºa
fel încât eforturile noastre de
dezvoltare, în toate direcþiile ºi
sensurile, sã se plaseze  sub scutul
unui rol istoric recunoscut în Europa
ºi congruent cu interesele noastre,
înþelegând pe deplin ºi aplicând
 principiul fundamental cã orice
politicã nu poate lucra decât cu
elementele care- i sunt date, iar nu
cele pe cari ºi le închipuieºte a le
avea , 
cãci, cine zice
<progres> nu-l poate admite decât
cu legile lui naturale, cu continuitatea
sa treptatã.
Ce elemente esenþiale pot fi
relevate cu privire la caracteristicile
ºi esenþa societãþii româneºti ºi a
poporului român, pe baza studierii
nemijlocite a acestora? În privinþa
poporului român, primul lucru ce
poate fi afirmat este  cã modul de a
fi ºi, mai ales, caracterul sãu este cu
totul altul, absolut altul decât acela
al populaþiunilor din oraºe din care
se recruteazã guvernele, gazetarii,
deputaþii [ ], clasa veche
superioarã, rea, bunã, cum o fi fost,
seamãnã în toate cu mult mai mult
poporului; ea are mai multã
francheþe de caracter ºi incomparabil
mai multã onestitate ºi cuprinde
rãmãºiþe de hãrnicie dintr-o vreme
anterioarã epocei fanarioþilor .
Aceastã caracterizare ºi-a întemeiat-o
pe studiul unor materiale etnologice,
însã pentru a demonstra valabilitatea
ei, Eminescu apeleazã ºi la cercetarea
documentelor istorice, care o confirmã pe deplin.
Aprofundând ºi extinzând
investigaþiile ºi reflecþiile sale asupra
stãrii reale a societãþii româneºti din a
doua jumãtate a secolului al XIX lea,
ajunge la concluzia cã aceasta se
aflã într-o stare generalizatã de
semibarbarie, respectiv într-o stare
de degradare, de regres, ca urmare a
coruperii unui popor prin viciile
unei civilizaþii strãine. Aceasta,
datoritã faptului cã civilizaþia

româneascã adevãratã, constituitã
istoric, a fost compromisã, prin
împrumutul mecanic de instituþii
occidentale, fãrã sã se þinã seama de
faptul cã  nu existã o civilizaþie
umanã generalã, accesibilã tuturor
oamenilor în acelaºi grad ºi în
acelaºi chip, ºi fiecare popor îºi are
civilizaþia sa proprie, deºi în ea intrã
o mulþime de elemente comune ºi
altor popoare, iar starea de
semibarbarie reprezintã boala
civilizaþiei adevãrate, nu o etapã în
trecerea de la barbarie la civilizaþie.
A ieºi din semibarbarie, conchide

M. Eminescu, înseamnã a ne
reconstrui societatea pe bazele
istoriei naþionale, adicã a clãdi o
civilizaþie proprie, româneascã.
În realizarea unui astfel de
ideal, un rol important îl au ºtiinþele
sociale ºi, în cadrul lor, sociologia,
care respinge întemeierea societãþii
pe convenþii ºi o fundamenteazã
pe legi fixe, care lucreazã în mod
hotãrât ºi inevitabil.
Una dintre acestea este legea
progresului, care aratã cã, de fapt,
progresul apare ca o dezvoltare
treptatã ºi continuã a muncii fizice
ºi intelectuale, cãci cine zice
progres nu-l poate admite decât cu
legile lui naturale, cu continuitatea
lui treptatã. Aceasta demonstreazã cã
adevãratul progres nu se poate
opera decât conservând, pe de o
parte, adãugând, pe de alta: o vie
legãturã între prezent ºi viitor, nu însã
o serie de sãrituri fãrã orânduialã.
Deci, progresul adevãrat, fiind o
legãturã naturalã între trecut ºi viitor,
se inspirã din tradiþiunile trecutului,
înlãturã însã inovaþiunile improvizate ºi aventurile hazardoase.
Luarea în considerare a acestor
adevãruri fundamentale presupune,
între altele, a se înþelege cã
libertatea fãrã muncã, culturã fãrã
învãþãturã, organizaþia modernã fãrã
dezvoltare economicã analoagã nu
sunt posibile, cã independenþa
statului român, n-a fost ºi nu este un
copil gãsit, fãrã cãpãtâi ºi fãrã
antecedente, ci un prinþ care dormea
cu sceptrul ºi coroana alãturi.
De asemenea, independenþa nu
poate fi menþinutã, fãrã asigurarea
stabilitãþii societãþii, lichidarea
ingerinþelor strãine în treburile
noastre interne, încetarea vânãtorii
dupã putere ºi dupã funcþii ºi
închiderea accesului la viaþa politicã
ºi în ierarhia socialã a ignoranþei ºi
ambiþiilor nulitãþilor, la care trebuie
adãugatã lichidarea demagogiei
politice, practica cumpãrãrii ºi a
vânzãrii alegerilor ºi, în general,
a negustoriei de fraze ºi izvoade de
fãgãduinþi mincinoase.
În ordine practicã, el considera
cã noi, românii, nu ne putem
propune un ideal social identic cu
alte popoare, ci unul specific nouã,
impus de realitãþi economice ºi
sociale esenþiale, care ne aratã cã,
oricum, noi nu putem sã dorim a
deveni o Americã Dunãreanã, nici
o Belgie a Orientului ºi, în nici
un caz, nu trebuie sã acceptãm a
deveni o Californie a Rãsãritului,
deoarece aceasta ar echivala cu a
ajunge în situaþia de colonie a
Europei Apusene, care îºi va dirija
aici capitalurile ºi populaþia
flotantã de care doreºte sã scape.
De pe aceste poziþii teoretice,
Eminescu a militat pentru programe
ºi acþiuni politice bazate pe
cunoaºterea realitãþilor naþionale ºi
nu pe frazeologie, pentru ca noile
instituþii sociale sã nu fie introduse
cu ignorarea realitãþilor naþionale,
ci sã fie investite ºi cu conþinutul
impus de cerinþele societãþii
noastre, deoarece este clar cã
progresul este o dreaptã
ºi continuã dezvoltare, a muncii
fizice ºi intelectuale, deci o
miºcare realã, o  înaintare
ºtiinþificã bazatã pe muncã ºi nu
un  salt verbal, peste fapte.
De aceea, ºi în ordinea politicã
este necesarã crearea unui sistem
bazat pe spirit de adevãr ºi de
muncã, care sã înceteze a mai
înfiinþa instituþii, ignorând
realitãþile naþionale, pentru cã
acestea se creeazã ºi în alte þãri.
Concret, este necesarã apãrarea
producþiei naþionale, împotriva
politicii de jaf a  strãinãtãþii, a
incompetenþei, corupþiei ºi abuzurilor de tot felul. De asemenea,
este necesarã reformarea ºi
dezvoltarea învãþãmântului, clasic
ºi real, în concordanþã cu stadiul de
dezvoltare a societãþii româneºti.
Realizarea unor atât de vaste ºi
de complexe obiective este de
neconceput
fãrã participarea ºtiinþei la
fundamentarea
ºi elaborarea
s t r a t e g i i l o r,
programelor ºi
acþiunilor
necesare
concretizãrii
lor. Iar dintre
ºtiinþele chemate sã îºi
aducã contribuþia la implementarea
a c e s t o r
obiective,
sociologiei îi
revin obligaþii
aparte, pentru
cã ea este
cea care are
menirea de a
determina tipul
de raþionalitate
rezultat din
atragerea în
circuitul economic a unor societãþi
cu economie slab dezvoltatã,
structuri sociale caracterizate prin
iraþionalitate, care blocheazã
autoreproducerea structurilor
istorice naþionale, ameninþând
însãºi fiinþa naþionalã a unor
popoare.
Chiar dacã ne referim numai la
aceste adevãruri fundamentale pe
care le-a demonstrat Eminescu,
putem conchide cã semnificaþia ºi
actualitatea lor sunt mai mult decât
peremptorii.

Cu totul deosebit in felul
sãu, om al timpului modern,
deocamdatã blazat în cuget,
iubitor de antiteze cam
exagerate, reflexiv mai peste
marginile iertate, pânã acum
aºa de puþin format încât ne vine
greu sã-l citãm îndatã dupã
Alecsandri, dar în fine poet,
poet în toatã puterea cuvântului,
este domnul Mihai Eminescu.
De la domnia sa cunoaºtem mai
multe poezii publicate în
Convorbiri literare, care toate
au particularitãþile prezentate
mai sus, însã au ºi farmecul
limbajului (semnul celor aleºi),
o concepþie înaltã ºi pe lângã
aceste, (lucru rar între ai noºtri)
iubirea ºi înþelegerea artei
antice. (1872)
Acesta a fost Eminescu,
aceasta este opera lui. Pe cât se
poate omeneºte prevedea,
literatura poeticã românã va
începe secolul al XX-lea sub
auspiciile geniului lui ºi sub
forma limbei naþionale, care
ºi-a gãsit în poetul Eminescu
cea mai frumoasã înfãptuire
pânã astãzi, va fi punctul de
plecare pentru toatã dezvoltarea
viitoare a veºtmântului cugetãrii româneºti. (1889)
Titu MAIORESCU
Eminescu este unul din
exemplarele splendide pe care
le-a produs umanitatea. El este cel
dintâi care a dat un stil sufletului
românesc ºi cel dintâi român în
care s-a fãcut fuziunea cea mai
serioasã a sufletului daco-român
cu cultura occidentalã.
Garabet IBRÃILEANU
Eminescu a dat poeziei
româneºti dimensiunile care îi
lipseau înainte. Lumea în care
ne introduce Eminescu este o
lume de mare vastitate în spaþiu
ºi în timp ºi în care privirea
cugetãtorului pãtrunde pânã în
punctele cele mai tãinuite ale
sufletului omenesc ºi pânã în
concepþiile cele mai înalte ale
raþiunii. Prin aceste caractere
ale poeziei sale, aºa cum le
lumineazã epitetele ei cele mai
caracteristice, Eminescu este
unul din reprezentanþii cei mai
strãluciþi ai epocii deschise
odatã cu anul 1848, printre ai
cãrui scriitori el a recunoscut în
Epigonii pe înaintaºii sãi [...].
Eminescu li se alãturã, în
generaþia urmãtoare, nu numai
prin poetizarea trecutului
generos, a basmelor, legendelor
ºi tradiþiilor populare, dar ºi
prin acea sensibilitate pentru
vechimea înfãþiºãrilor din jurul
sãu, despre care ne vorbeºte
unul dintre epitetele sale cele
mai caracteristice. Gândirea
eliberatã vrea sã pãtrundã pânã
în adâncimea sufletului omenesc,
sã sondeze misterele naturii ºi
sã se ridice pânã la concepþiile
cele mai generale ale inteligenþei, pânã la cunoaºterea
legilor eterne ale naturii.
Tudor VIANU
Orice lecturã nouã din
Eminescu ne pune în faþa
aceleiaºi dileme: ce ne place
din Eminescu, ce primeºte,
azi, sensibilitatea noastrã
postmodernã din acest mare
liric apãrut într-o epocã în care
romantismul european abia se
încheiase ºi simbolismul îºi
anunþase deja, prin Baudelaire,
primele acorduri
Poezia româneascã a pornit,
într-un chip sau altul, de la
Eminescu, chiar ºi atunci când
s-a îndepãrtat de el (cazul
simbolismului, cazul Blaga,
cazul - mai complex - al inclasabilului Arghezi). Eminescu a
devenit un model ºi, cu timpul,
un mit al spiritualitãþii noastre.
Eugen SIMION
Desigur, nu este puþin
ceea ce datoreazã gândirii
occidentale cultura lui Eminescu,
dar cuvântul liric în care se
transfigureazã lumea lui este
scos din izvoarele tradiþiei
autohtone. Pânã ºi temele
care par luate cu împrumut
din romantismul european
- acea problematicã filosoficoreligioasã atât de bogatã ºi
de interesantã în chiar
contradictorietatea ei - îºi
implânta rãdãcina în humusul
creºtinismului primitiv, se încadreazã în climatul neoplatonic
al patristicii rãsãritene. ªi dacã
sufletul popoarelor se oglindeºte
în cuvântul poeþilor, Eminescu
reflectã ºi în aceasta istoria
intelectualã a poporului sãu,
depunând mãrturie pentru ea.
Nu este lipsit de semnificaþie cã
Arghezi însuºi nu se poate
înþelege fãrã a fi inserat în acea
tradiþie de spiritualitate ºi
culturã, la care el poate ºi sã se
opunã astãzi în mod polemic ºi
pe plan raþional ºi practic, dar
din care continuã sã se inspire,
fie ºi inconºtient, ca fãurar
de cuvinte. ( ). (1962)
Rosa DEL CONTE

De la sociologia eminescianã la doctrina semãnãtoristã
Prof.univ.dr., dr.Honoris Causa
Mihail DIACONESCU

Sociologia ruralã ºi sociologia
urbanã româneascã de la începutul
secolului al XX-lea au primit un
puternic impuls datoritã revistei
Semãnãtorul.
Revista a fost fondatã în
decembrie 1901 din iniþiativa marelui
savant, matematician, sociolog ºi om
politic Spiru C. Haret (1851-1912),

preocupat de dinamica socialã, de
aºa-numita chestiune þãrãneascã ºi,
în mod special, de cãile ieºirii din
sãrãcie a satelor româneºti.
Iniþiativele reformatoare ale lui Spiru
Haret, respectiv haretismul, s-au
concretizat în înfiinþarea de
cooperative rurale, de noi ºcoli, de
biblioteci sãteºti, de bãnci populare,
de cãmine culturale. Convingerea cã
ºcoala, respectiv instrucþiunea,
credinþa creºtinã, respectiv Biserica
Ortodoxã, ºi cultura, respectiv
cãminul cultural ºi biblioteca, sunt
factori activi de civilizaþie ºi progres
în mediul rural a susþinut doctrina
socialã haretistã ºi toate iniþiativele
politice ºi legislative în care autorul
lor s-a implicat.
Revista Semãnãtorul a fost
gânditã de Spiru Haret, eminent
reformator al vieþii rurale, care s-a
bucurat în timpul vieþii ºi în
posteritate de un imens prestigiu
moral, civic ºi politic, ca un organ de
luptã în susþinerea tendinþei naþionale
în cultura ºi literatura românã ºi, în
mod special, în afirmarea convingerilor sale sociologice.
Revista apãrutã sãptãmânal între
1901-1910 a fost susþinutã de mari
personalitãþi ale culturii române de
la începutul secolului al XIX-lea
precum Nicolae Iorga, Alexandru
Vlahuþã, George Coºbuc, Mihail
Sadoveanu, ªtefan Peticã, Ion
Agârbiceanu, Constantin SanduAldea, Octavian Goga, Ion Scurtu,
Elena Farago, St. O. Iosif, Ilarie
Chendi, Ion Alexandru BrãtescuVoineºti, Dimitrie Anghel, I.A.
Bassarabescu, Al. Davilla, de
politologul ºi sociologul Aurel C.
Popovici, de istoricul medievist Ion
I. Nistor, de pictorul Nicolae
Grigorescu, supranumit în epocã ºi
în posteritate Magul de la
Câmpina, de lingvistul Sextil
Puºcariu ºi de mulþi alþii. Ei au dat
revistei un înalt prestigiu intelectual.
Iniþiativele, ideile, personalitãþile,
tendinþele, valorile literare afirmate
la Semãnãtorul au fost susþinute în
epocã de publicaþii precum Fãt
Frumos, apãrutã la Bârlad (între
1901-1910), Paloda literarã, apãrutã
tot la Bârlad (în 1904), Luceafãrul
apãrutã iniþial la Budapesta (între
1902-1906), iar ulterior la Sibiu
(între 1906-1914), Junimea literarã
apãrutã la Cernãuþi (între 19041914), Ramuri, apãrutã la Craiova
(între 1905-1916), ºi de altele.
S-a constituit astfel curentul
semãnãtorist care a afirmat pe plan
literar creaþia cu o puternicã
orientare naþionalã, iar pe plan social
 o criticã severã a modului cum
funcþionau instituþiile epocii, a
politicianismului, a modului
prãdalnic de utilizare a resurselor
þãrii de cãtre cei ce promovau
capitalul strãin, a defriºãrii tâlhãreºti
a pãdurilor, a încercãrilor de
deznaþionalizare prin forme culturale
de împrumut, care nu au nimic
comun cu realitãþile noastre istorice,
sociale ºi spirituale. Semãnãtoriºtii
au militat pentru realizarea unui
amplu program de împroprietãrire a
þãranilor lipsiþi de pãmânt.
Alianþa dintre democraþie ºi
naþionalism susþine doctrina politicã
semãnãtoristã.
Semãnãtorul a militat pentru
realizarea unitãþii noastre naþionale
sprijinind luptele politice ale
românilor din Transilvania, Banat,
Criºana, Maramureº, Bucovina ºi
Basarabia. De altfel, unii dintre
colaboratorii reprezentativi ai
revistei erau din Transilvania, Banat
ºi Bucovina.
Ca ºi Spiru C. Haret, fondatorul
revistei, teoreticienii, scriitorii ºi
criticii literari de la Semãnãtorul
considerau cã principala problemã
socio-politicã, socio-economicã ºi
socio-culturalã a României este
starea þãrãnimii.
Þãrãnimea este consideratã, pe
bunã dreptate, depozitarã a
patrimoniului nostru spiritual, a
tradiþiilor, respectiv a valorilor
specifice ale naþiunii române.
În susþinerea acestor atitudini,
convingeri, idei ºi demonstraþii
semãnãtoriºtii au reluat ºi argumentat,
cu noi exemple ºi din noi perspective,
teoriile sociologie eminesciene
despre rolul nefast al pãturii
superpuse, respectiv al celor care
dominã în economie, administraþie
ºi viaþa publicã româneascã. Cei
ce formeazã pãtura superpusã

colaboreazã activ ºi slugarnic cu
strãinii care jefuiesc sistematic
avuþiile þãrii.
Convingerile
sociologice
eminesciene orienteazã ºi susþin
atitudinile politice, economice ºi
reformiste afirmate de sãmãnãtoriºti.
Între opera eminescianã ºi creaþiile
sãmãnãtoriste existã deci o linie de
continuitate. Existã o
relaþie indestructibilã,
care demonstreazã relevanþa ºtiinþificã, forþa
de impact ºi excepþionala
putere de convingere a
sociologiei eminesciene.
Ca ºi Eminescu,
sãmãnãtoriºtii sunt convinºi cã aceia care
formeazã pãtura superpusã ºi strãinii faþã de
care ei se manifestã în
mod servil fac posibilã o
selecþie socialã negativã,
respectiv o favorizare a
elementelor nedemne
care ajung la situaþii
privilegiate într-un mediu social
corupt, caracterizat prin mari
tensiuni ºi acte de injustiþie.
În acest sens superioritatea prin
muncã, þinutã moralã, culturã, demnitate civicã ºi ºtiinþã este înlocuitã
prin hoþie, parazitism, tranzacþii
frauduloase, banditism economic,
precum ºi printr-o rafinatã ºi abjectã
propagandã mincinoasã, menitã sã
justifice jaful ºi poziþiile profitorilor
români ºi strãini pe scara socialã.
În special în oraºe, cred
sãmãnãtoriºtii, selecþia socialã
negativã întreþinutã de pãtura
superpusã duce la adevãrate dezastre
economice, instituþionale ºi morale.
De aceea, putregaiului economic ºi
social adunat în oraºe, prin contribuþia

Spiru Haret
nefastã a pãturii superpuse, a
apatrizilor dornici de profituri
maxime ºi rapide prin manopere
frauduloase ºi a tuturor autohtonilor
dispuºi sã colaboreze cu aceºti
vagabonzi internaþionali trebuie sã i
se opunã sãnãtatea moralã a naþiunii
române, aºa cum s-a pãstrat ea, în
primul rând, în mediul rural,
tradiþionalist, fidel valorilor istorice
ºi etnografice care ne reprezintã,
vocaþiei noastre spirituale.
Pãtura superpusã, termen
sociologic creat ºi impus de
Eminescu pentru a numi cercurile
politice care utilizeazã prisosul
muncii sociale pentru consum ºi
cheltuielile guvernãrii fãrã a oferi
nimic în compensaþie, este acuzatã
de sãmãnãtoriºti de înstrãinare
sufleteascã, în raport cu naþiunea
românã, cu valorile ei culturale ºi cu
idealurile sale specifice.
Aceastã înstrãinare a bunurilor,
terenurilor, profiturilor ºi a forþei de
muncã înrobite capitalului vagabond
internaþional este întreþinutã, în
primul rând, de arendaºi, în care
sãmãnãtoriºtii vãd adevãraþi agenþi
ai rãului absolut.
Diagnoza socialã semãnãtoristã
cu privire la rolul nefast al arendaºilor
a fost corectã. Colaboratorii revistei
Semãnãtorul au identificat cauzele
unor stãri ºi evoluþii sociale negative,
care tensionau grav problema
þãrãneascã în România de la începutul
secolului al XX-lea. În orice diagnozã
socialã intrã aspecte constatative,
precum ºi afirmarea limpede a
problemelor ce se cer prioritar
rezolvate. Atunci când diagnoza
socialã este adecvatã ºi clarã, ºansa
de a identifica o soluþie devine realã.
Pe plan artistic rolul nefast al
arendaºilor în viaþa socialã ruralã a
fost reliefat de scriitorul C. SanduAldea în romanul Douã neamuri
(1906); de pictorul Nicolae Grigorescu
în portretul intitulat Arendaºul, o
înfãþiºare plinã de note oribile
caricaturale ºi groteºti a unui personaj
detestat de þãrani; ºi de alþi autori.
Modul cum arendaºii 
majoritatea alogeni , au fost trataþi
de þãranii rãsculaþi în 1907 aratã, de
asemenea, corectitudinea diagnozei
sociale sãmãnãtoriste, luminate ºi
orientate de ideile eminesciene.
Mai rea, mai ticãloasã, mai
abjectã decât orice înstrãinare a unor
bunuri, cred sãmãnãtoriºtii, este însã
înstrãinarea sufleteascã a celor care
preferã produse pseudoculturale ºi
subculturale de import, în locul
valorilor spirituale autohtone.
Înstrãinarea sufleteascã a
pseudointelectualilor români ºi a
autoritãþilor române face posibil
dezmãþul arendaºilor care acþioneazã
nestingheriþi în jaful strigãtor la cer
comis pe seama proprietãþilor
româneºti, a muncitorilor români, a
þãranilor români, a funcþionarilor
români, a produselor economiei
româneºti.

Profitorii strãini ºi pseudointelectualii care se pun în serviciul lor
formeazã laolaltã o pseudoelitã
cosmopolitã. Aceastã pseudoelitã
este consideratã de semãnãtoriºti
rãul absolut al societãþii româneºti.
Aºa cum arendaºii sunt agenþii rãului
absolut. Pseudoelita este acuzatã de
trãdare de neam ºi de þarã. Aceastã
pseudoelitã contribuie la înrãutãþirea
muncii depuse de români, la declinul
economic al þãrii ºi la degradarea
moralã a societãþii. În acest mod
imperiile animate de þeluri cosmocrate,
expansioniste ºi anexioniste îºi pot
face mai bine politica lor nefastã,
criminalã, în fond. Pentru aceste
imperii þãrile slãbite din interior prin
acþiunea selecþiei sociale negative ºi
a pãturii superpuse, a pseudoelitei
intelectuale devin niºte periferii
istorice.
Contra tuturor acestor rele ale
societãþii româneºti, semãnãtoriºtii
propun pe plan artistic o situare
fermã în perspectivã tradiþionalistã,
autohtonistã ºi naþionalistã.
Pentru sãmãnãtoriºti ansamblul
datinilor, experienþelor de viaþã,
cutumelor, practicilor caracterizate
prin vechime ºi transmise de la o
generaþie la alta, are valoare identitarã, exponenþialã, civicã, educativã
ºi naþionalã. De aceea ele trebuie
reliefate în creaþiile noastre artistice.
Autohtonismul, ca vechime ºi
permanenþã a locuirii, este opus
invaziilor de orice tip, inclusiv celor
practicate cu ajutorul capitalului
internaþional vagabond.
Cei ce trãiesc pe pãmântul în care
sunt îngropaþi moºii ºi strãmoºii, care
practicã un activ cult al celor din
vechime, în conformitate cu predanii
ºi datorii morale ºi spirituale
specifice, cei ce au sentimentul
apartenenþei la neamul românesc, cei
ce sunt ºi trebuie sã fie ºi în viitor
stãpâni la ei acasã, nu pot tolera
dezintegrarea autoritãþii tradiþionale
prin invazia stricãtorilor de þarã, de
limbã, de legi ºi de datini.
Ceea ce este relevant, durabil ºi
specific în literatura sãmãnãtoristã se
caracterizeazã printr-o alianþã
specificã între valorile estetice,
tradiþionalism ºi autohtonism. Arta,
în general, ºi literatura, în special,
promovate de Semãnãtorul se
disting printr-o consecventã situare
etnocentricã.
În plus, contra acþiunilor
expansioniste ºi anexioniste ale
Imperiilor Austro-Ungar ºi Rusesc
cu care România se confrunta,
Semãnãtorul a militat cu toate
mijloacele de care dispunea.
Deosebit de relevante pe plan
socio-politic sunt unele acþiuni
concrete care au marcat evoluþiile
unor personalitãþi legate de revista
Semãnãtorul. Spiru C. Haret a fost
ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor
(între 1901-1904 ºi 1907-1910). A
fost un om profund onest, dãruit fãrã
abatere binelui public.
Aurel C. Popovici (1863-1917),
fruntaº al luptei românilor din Ardeal
pentru drepturi naþionale, jurist,
politolog, istoric, sociolog ºi jurnalist
de mare prestigiu agreat în cercul
prinþului de coroanã Franz Ferdinand
de la Viena, autor al tratatului Die
Vereigniten Staaten von GrossÖsterreich (Leipzig, 1906), director
al revistei Semãnãtorul (1909-1910),

Nicolae Iorga
a conceput un plan de acþiune pentru
reformarea Imperiului Habsburgic ºi
o mai bunã situare în Europa a
întregii naþiuni române.
C. Sandu-Aldea (1874-1927) a
ajuns ºef al Biroului de Statisticã din
Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor,
unde s-a manifestat ca un specialist
de înaltã clasã ºi un patriot autentic.
Ideile lui Spiru C. Haret despre
statistica socialã erau bine cunoscute
ºi aplicate de Sandu-Aldea.
A rãmas celebrã în epocã ºi în
posteritate marea manifestaþie
organizatã de N. Iorga ºi de
studenþii sãi la 13 martie 1906
contra spectacolelor de prost gust
pe care diverse doamne ºi aºa-zisa
înalta societate le organizau cu piese
frivole în limba francezã la Teatrul
Naþional din Bucureºti.
N. Iorga ºi studenþii sãi au ieºit
în stradã ºi au oprit reprezentarea
unei piese de teatru jucate în francezã.
A intervenit poliþia care i-a lovit
brutal pe manifestanþi ºi pe trecãtorii
simpatizanþi ai lui Iorga.
Din acea searã însã moda cu
spectacole în limbi strãine jucate la
Teatrul Naþional din Bucureºti pe
banii contribuabililor români a
încetat.
Ulterior, Iorga a þinut trei
conferinþe publice în care a explicat
atitudinea sa ºi a studenþilor sãi 
douã la Universitate ºi una la Ateneu.
Conferinþele au fost publicate în cartea
Lupta pentru limba românã (1906).
Tocmai ca urmare a luptelor de
stradã din faþa Teatrului Naþional din

Bucureºti ºi la loviturilor primite, Iorga
a intrat imediat în politicã promovând
o consecventã atitudine naþionalistã.
La 23 aprilie 1910, dupã mai
multe tatonãri ºi complicate eforturi
organizatorice, el a fondat la
Bucureºti Partidul Naþionalist
Democrat. Preºedinþii acestui partid
erau Nicolae Iorga ºi Alexandru C.
Cuza, publicist ºi poet, profesor la
Universitatea din Iaºi.
Consecinþele pe care sociologia
eminescianã, respectiv revista
Semãnãtorul ºi curentul sãmãnãtorist
le-au avut în cultura noastrã sunt
excepþionale.
Semãnãtorul a contribuit în variate
moduri ºi foarte eficient la pregãtirea
sufleteascã a românilor de pretutindeni
pentru realizarea Marei Uniri.
Pe plan literar ºi cultural acþiunea
de la Semãnãtorul a fost continuatã
în perioada interbelicã a secolului
trecut de revistele Gândirea ºi
Cuvântul.
Nichifor Crainic mentorul
revistei Gândirea (1921-1944), cea
mai importantã publicaþie de culturã
din istoria românilor în secolul al
XX-lea, a mãrturisit de mai multe ori
faptul cã modul sãu de a înþelege
literatura s-a constituit sub influenþa
directã a operei eminesciene ºi a
revistei Semãnãtorul, în special a
articolelor semnate de Nicolae Iorga.
ªi Nae Ionescu, cel ce a creat
forma mentis a strãlucitelor
generaþii de intelectuali din România
interbelicã, a admirat în mod
deosebit acþiunea desfãºuratã la
Semãnãtorul, pe care, de fapt, a
continuat-o la Cuvântul (1924-1934;
1937-1938; 1940-1941), cu alte
demonstraþii ºi argumente, într-un
context istoric social ºi politic nou.
Ulterior, dupã ultimul rãzboi
mondial, marile personalitãþi ale
culturii române afirmate în perioada
interbelicã în relaþie cu revistele
Gândirea ºi Cuvântul, continuatoare ale Semãnãtorului, tutelat
de geniul creator eminescian, au
devenit sublime modele literare
pentru noi scriitorii, îndeosebi
pentru cei afirmaþi dupã 1964.
Doctrina Semãnãtorului, îndeosebi modul cum revista a
argumentat relaþia dintre valorile
literare ºi cele autohtone,
tradiþionale, rurale, istorice ºi
spirituale româneºti, a marcat astfel
profund ºi definitiv, benefic, mai
ales, evoluþia literaturii române din
întregul secol al XX-lea.
Tocmai pentru acest motiv
revista Semãnãtorul a fost urâtã de
cei mai înrãiþi promotori ai aºazisului realism socialist, respectiv
de politruci literari precum Ovidiu
S. Crohmãlniceanu, Ion Vitner,
Mihai Novicov, Z. Ornea ºi alþii ca
ei de obedienþã kominternistã, care
s-au silit în variate moduri sã
ponegreascã doctrina revistei,
acuzatã de naþionalism, închistare
ideologicã, xenofobie, lipsã de nivel
estetic (ca ºi cum Sadoveanu,
Coºbuc, Agârbiceanu, Iorga, Goga,
ªt. O. Iosif ar fi trebuit sã scrie astfel
încât sã-i placã în posteritate unui
falsificator de imagini ca Z. Ornea).
Îndeosebi volumul lui Z. Ornea
Semãnãtorismul, apãrut în 1970,
care ne apare ca un lung ºir de
minciuni, contrafaceri ºi interpretãri
abuzive, este o jignire la adresa
tuturor ce au dat strãlucire revistei.
Din pãcate, problemele sociale
ºi politice analizate de Eminescu ºi,
în posteritatea lui, de cei care au scris
în paginile revistei Semãnãtorul,
revin astãzi cu o forþã excepþionalã.
Din nou satul românesc
cunoaºte o dezordine generalã,
cauzatã de lipsa de viziune ºi de
responsabilitate a politicienilor
noºtri, de gravele probleme
economice ºi sociale care afecteazã
întreaga þarã, de lipsa tehnicii, a
creditelor, a infrastructurii, a unui
sistem juridic clar în problemele
proprietãþii, moºtenirilor ºi
diverselor forme de asociere.
Din nou au apãrut prin satele
noastre strãini care cumpãrã în delir
sute ºi mii de hectare de pãmânt
românesc, chipurile în numele
unitãþii europene, ca ºi cum þãranii
din Olt, Vrancea sau Maramureº ar
putea sã achiziþioneze, ºi ei, terenuri
în Franþa, Germania ºi Austria.
Din nou despre rãscoala de la
1907 se vorbeºte încercându-se
trecerea ei în uitare sau desconsiderare. Ura atent programatã,
incultura sau superficialitatea
îi caracterizeazã pe cei ce încearcã
sã oculteze azi semnificaþiile
cutremurãtoare ale rãscoalei
þãrãneºti din 1907.
Problemele sociale ºi politice
dezbãtute în paginile revistei
Semãnãtorul, sub influenþa activã a
teoriilor eminesciene, sunt pentru noi
toþi un avertisment sever.
Sociologia eminescianã promovatã la Semãnãtorul este actualã
ºi în zilele noastre, pentru cã ideile
pe care le afirmã sunt în continuare
valabile, dacã le raportãm la contextul socio-politic, socio-economic
ºi socio-cultural în care trãim.
Valoarea ºtiinþificã ºi perenitatea sociologiei eminesciene sunt
asigurate de caracterul ei realist,
respectiv de acordul deplin între
ideile teoretice ºi realitatea la care se
referã, precum ºi de capacitatea de a
susþine diagnoze cu o excepþionalã
relevanþã practicã.
Sã sperãm cã toþi cei ce
reflecteazã la soarta þãrii noastre ºi la
destinul poporului român se vor gândi
la acest avertisment cu responsabilitate ºi cu sentimentul demnitãþii
naþionale, civice ºi morale.
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120 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu

EMINESCU  PRIMA JERTFÃ POLITICÃ PE ALTARUL DACIEI MARI*

Încercare de reconstituire a scenariului sacrificãrii lui
Eminescu în 28 iunie 1883
Prof.univ.dr. Aurel V. DAVID
 Eminescu, care era gãzduit de familia
Slavici, a simþit, probabil, rãceala familiei
Maiorescu faþã de el. Aºa se explicã intenþia de a
se muta la Constantin Simþion, care devenise deja
un fel de gazdã de rezervã. El îºi transportase în
casa acestuia, puþin câte puþin, bunurile înþelegând cã nu mai poate convieþui alãturi de
Madame Slavici (Ecaterina Szöke Magyarosy),
care era, foarte probabil, dacã nu agent, cel puþin
informator al serviciilor secrete ale AustroUngariei. Aceastã Madame Slavici (Kati,
cunoscutã cu numele de Catinca Slavici) intrase
într-un conflict violent cu Eminescu, din cauzã
cã acesta critica vehement maghiarizarea numelor
româneºti din Transilvania ºi-l ura pe poetul
gãzduit în casa lor. În acest scenariu a fost atras
ºi publicistul Grigore Ventura, aflat în legãturi
suspecte cu agentul austriac Friderick Lachman.
*
Mãrturiile ºi sursele de epocã afirmã cã în
zorii zilei de 28 iunie 1883, înainte de ora 6.oo,
între Mihai Eminescu ºi gazda lui, doamna
Ecaterina Szöke Magyarosy, soþia lui Ioan Slavici,
s-a petrecut o scenã marcatã de violenþã verbalã.
Probabil cã Eminescu, supravegheat de gazda sa,
surmenat dupã o noapte de lucru, a fost provocat
de cãtre Madame Slavici, prin vorbe
meºteºugite, pentru a-l face sã devinã violent.
Dupã consumarea scenei respective,
Eminescu a plecat, probabil, la redacþia ziarului
Timpul, pentru a lua un exemplar din ziarul
proaspãt tipãrit ºi a-l duce lui Titu Maiorescu,
pentru a lua la cunoºtinþã despre acuzele aduse
guvernului faþã de încãlcarea libertãþii presei ºi
a gazetarului.
 La ora 6.oo, dupã plecarea lui Eminescu,
Madame Slavici a scris pe o carte de vizitã:
Domnu Eminescu a înnebunit. Vã rog faceþi
ceva sã mã scap de el, cã e foarte rãu (reu);
apoi a trimis acel înscris (notat de Titu Maiorescu
în Jurnalul sãu ºi preluat apoi de toþi cei care
s-au încumetat sã reconstituie acele evenimente!)
printr-o servitoare, lui Titu Maiorescu, rugându-l
sã o scape de Eminescu. În acelaºi timp, l-a
alertat ºi pe inginerul Constantin Simþion, din
conducerea societãþii Carpaþii, prietenul lui
Eminescu, cel care adãpostea deja o parte din
averea sa, în calitate de viitoare gazdã.
 Inginerul Constantin Simþion a apãrut
repede acasã la Titu Maiorescu (nimeni, pânã
astãzi, n-a putut stabili dacã acesta fusese anunþat
de Titu Maiorescu sau a venit din proprie
iniþiativã!). Împreunã, cei doi au plecat la aºazisa Casa de sãnãtate a doctorului. Alexandru
ªuþu, adicã la spitalul de nebuni (ospiciu). Acolo,
Titu Maiorescu i-a cerut acestuia sã-i pregãteascã
o camerã lui Eminescu ºi sã-l interneze, sub
motivul cã era nebun (deci, nu i-a cerut sã-l
examineze, cum era normal!), obligându-se sã
achite costul de 300 de lei pe lunã pentru camera
respectivã. Dupã ce a aranjat cu dr. Alexandru
ªuþu internarea lui Eminescu, Titu Maiorescu ºi
Constantin Simþion s-au înþeles asupra
modalitãþilor de acþiune pentru a-l aduce la
ospiciu pe Eminescu: Titu Maiorescu urma sã
meargã la propriul domiciliu, iar Constantin
Simþion la sediul Societãþii Carpaþii, pentru
a-l aºtepta pe Eminescu, a-l imobiliza ºi a-l duce
cu forþa la ospiciu. Singura neliniºte a lui Titu
Maiorescu a fost ca imobilizarea lui Eminescu
sã poatã fi fãcutã fãrã greutate. Ajuns acasã,
Titu Maiorescu l-a anunþat ºi pe Theodor Rosetti
despre iminenta internare la ospiciu a lui Mihai
Eminescu (fapt notat în Jurnalul sãu), care a
acceptat tacit fapta.
 Pe la ora 10,00, fãrã sã bãnuiascã ce s-a
pus la cale împotriva lui, Eminescu a apãrut, într-o
trãsurã, în faþa casei lui Titu Maiorescu, având
sub braþ ziarul Timpul din acea zi (datat,
conform obiceiului vremii, o zi mai târziu), în
care publicase articolul Pentru libertatea presei
ºi a jurnalistului ºi în care protesta faþã de
expulzarea lui Galli, directorul revistei
Lindependence roumaine. El voia sã-i
prezinte lui Titu Maiorescu semnalul de alarmã
împotriva mãsurilor represive luate de cãtre
guvernul I.C.Brãtianu.
 Eminescu a binecuvântat, cu privirea fixã,
pe soþia lui Titu Maiorescu ºi pe Ilie Nicolescu
(care tocmai pleca), apoi l-a îmbrãþiºat
tremurând pe aºa-zisul sãu binefãcãtor ºi
prieten. Apoi a avut o discuþie scurtã cu Titu
Maiorescu, al cãrui conþinut nu se cunoaºte.
Pentru a-l abate de la gândurile care i se
înfiripaserã în suflet (nimeni pânã astãzi nu s-a
întrebat de ce tremurase Eminescu atunci când
l-a îmbrãþiºat pe binefãcãtorul sãu!), Titu
Maiorescu i-a arãtat statuile reprezentând pe
Hermes ºi pe Venus din Melos, la care Mihai
Eminescu a rãspuns, cu privirea în extaz: Lasã,
cã va reînvia arta anticã! Deci, Eminescu încã
mai credea în realizarea proiectului Daciei Mari.
 Potrivit planului stabilit cu Constantin
Simþion ºi cu dr. Alexandru ªuþu, fãrã nici o
remuºcare, teamã sau compasiune faþã de cel pe
care-l numea prieten, Titu Maiorescu i-a spus
lui Eminescu cã trebue sã se ducã la Simþion
(adicã la sediul Societãþii Carpaþii), care ºtia
ce are de fãcut. Eminescu a acceptat ºi i-ar fi
cerut 5 lei pentru trãsurã, pe care Titu Maiorescu
spune cã i-a dat (cu toate cã fiica sa, Livia, într-o
scrisoare cãtre I. E. Torouþiu, din 21 aprilie 1939,
va spune cã i-ar fi dat doar 2 lei pentru birjã),
apoi Eminescu a plecat cu trãsura acolo
(adicã la sediul Societãþii Carpaþii). Probabil
cã Titu Maiorescu l-a pus pe urmele sale pe
Grigore Ventura, pentru a fi siguri cã totul va
decurge conform planului ºi Eminescu va ajunge
la sediul Societãþii Carpaþii.
 Ajungând în apropierea sediului societãþii
Carpaþii, Eminescu a vãzut vânzoleala creatã
de Poliþie, care percheziþiona sediul acesteia. În
acel moment, a intuit cã binefãcãtorul sãu îi
pregãtise o capcanã, fiind convins cã dacã ar fi
intrat în sediul societãþii cu forþa, era reþinut de
Poliþie. El nu ºtia cã înãuntru îl aºtepta
Constantin Simþion cu o echipã pregãtitã pentru
a-l imobiliza ºi a-l interna la ospiciu. Astfel, a
devenit precaut, întorcându-se din drum.
 Din acest moment, reconstituirea acelei zile
este dificilã, întrucât s-a fãcut, în bunã mãsurã,
pe baza relatãrilor lui Grigore Ventura (cel pe
care I.L.Caragiale avea sã-l imortalizeze sub
numele personajului Ricã Venturiano!),
consemnate abia în anul 1911, de Al. Ciurcu în
ziarul Adevãrul.
Potrivit acestora, Eminescu ºi-a schimbat
traseul, ducându-se la Capºa. Acolo l-a întâlnit

pe Grigore Ventura, redactorul ziarului
LIndependence roumaine, cãruia îi lua
apãrarea chiar în articolul din acea zi! Probabil
cã acesta l-a informat despre interzicerea
Societãþii Carpaþii, fapt ce a provocat o reacþie
violentã din partea lui Eminescu. Eminescu ar
fi început sã þinã un discurs politico-socialonaþional înfierbântat, ar fi scos un pistol, ar fi
ameninþat-o pe soþia patronului, Marie Obeline
Vautier, ºi ar fi strigat la toate aceste nu-i decât
un leac. Sã îl împuºc pe rege! Grigore Ventura
i-ar fi propus sã meargã împreunã la palatul
Cotroceni, pentru a-ºi pune planul în aplicare.
Eminescu a fost de acord, astfel cã au plecat
împreunã, au ajuns la poarta palatului, însã
poarta nu s-a deschis, regele nefiind în
Bucureºti. Tot Grigore Ventura l-ar fi convins
pe Eminescu sã meargã la Bãile Mitroºevschi.
Aproape 70 de ani, aceasta a fost versiunea
oficialã care se ºtia despre sfîrºitul zilei de 28
iunie 1883, când Eminescu urma sã fie dus la
spitalul de nebuni, deºi, între timp, apãruserã ºi
relatãrile Liviei Maiorescu ºi ale lui Constantin
Dimitriu, din care reiese cã Eminescu n-a trecut
pe la Capºa, nu a ameninþat pe nimeni cu pistolul
ºi, totuºi, a fost ridicat de acolo (Bãile
Mitraºevschi) de cãtre prietenii sãi, care doreau
sã-l ducã la balamuc.
 Scena cu pistolul de la Capºa ºi afirmaþia
lui Eminescu cã îl va omorî pe rege au constituit
piesele de rezistenþã ale tezei nebuniei sale.
Acestea au fost relatate numai de Grigore
Ventura, care a povestit acest episod în stânga ºi
dreapta, dar a ezitat sã scrie despre el, deºi era
ziarist. Este foarte probabil cã acesta a imaginat

Eminescu la 1887

Eminescu la 1885

Eminescu la 1878

Eminescu la 1869

apoi ºi a rãspândit povestea cu pistolul, pentru a
întreþine impresia cã Eminescu era nebun ºi a
justifica, astfel, internarea. Este important de
reþinut cã celãlalt martor al scenei cu pistolul,
doamna Marie Obeline Vautier, soþia patronului
de la Capºa, care ar fi fost ameninþatã cu pistolul
de Eminescu, în anul 1909 ºi-a publicat
Memoriile, la Paris. Însã, n-a menþionat
absolut nimic despre aceastã presupusã scenã!
În ultimii ani, unii cercetãtori ai scenei
jertfirii lui Eminescu sugereazã cã prezenþa lui
la Capºa ar fi avut ca scop întâlnirea altor
confraþi, cãrora sã le aducã la cunoºtinþã cele ce
fãceau în acea zi guvernul ºi curtea regalã. Existã
ºi percepþia potrivit cãreia Eminescu ar fi fugit
la Capºa, unde se afla reprezentantul diplomatic
al Americii în România.
 Traseul lui din acea zi a fost lãmurit prin
relatãrile lui Constantin Dimitriu ºi Ioan Slavici.
Este foarte probabil cã, simþind cã vor sã-i punã
laþul, Eminescu s-a refugiat în Bãile Mitraºevschi!
Aceastã ipotezã este confirmatã de Constantin
Dimitriu, care, la douã sãptãmâni de la internarea
lui Eminescu, i-a trimis o scrisoare lui Mihai
Brãneanu, redactorul ºef al ziarului România
liberã, în care afirma cã Eminescu a simþit,
totodatã, cã vor fi siliþi cei de lângã el sã-l asigure
la Balamuc. Deci a fugit într-o baie unde a stat
mai toatã ziua ascuns. Astfel era relatat, probabil,
evenimentul în lumea scriitorilor ºi jurnaliºtilor,
la scurt timp dupã producerea sa, ceea ce face ca
mãrturia sa sã parã verosimilã. La fel avea sã
relateze ºi Ioan Slavici, care avea sã confirme cã
La d-l T. Maiorescu el s-a stãpînit, dar s-a dus
apoi sã ieie o baie ca sã-ºi potoleascã nervii ºi de
la baie a fost dus la casa de sãnãtate.
Pentru conspiratori, izolarea lui Eminescu în
Bãile publice Mitraºewschi, aflate lângã strada
ªtirbei Vodã, nu departe de sediul Societãþii
Carpaþii, a fost o ºansã de a-l imobiliza fãrã
incidente, întrucât baia publicã era singurul loc
în care acesta era nevoit sã intre fãrã a avea
asupra sa arma de apãrare. În orice alt loc,
Eminescu ar fi putut opune rezistenþã.
De asemenea, în procesul-verbal întocmit de
Poliþie în aceeaºi zi, în jurul orei 19.00, nu se
aminteºte nimic de vreo armã, ci doar cã
Eminescu a venit singur la Bãile Mitraºevschi
ºi, fiind atins de alienaþie mintalã, s-a încuiat
singur pe dinãuntru ºi a refuzat sã deschidã.
 Grigore Ventura, care cunoºtea, foarte
probabil, planul privind imobilizarea lui Eminescu
ºi internarea sa în ospiciu, l-a încuiat în baie, unde
apa fierbinte a curs în continuu, timp de opt ore.
Potrivit propriei declaraþii, el a plecat sã
înºtiinþeze pe prefectul poliþiei, însã afirmaþia
potrivit cãreia a anunþat Poliþia, spunând cã un
nebun s-a închis în baia publicã ºi cã trebuie sã
ridice un nebun de la Baia Mitraºewschi, nu se
confirmã. Apoi, Grigore Ventura a anunþat pe doi
dintre prietenii lui Eminescu: Gheorghe Ocãºanu
ºi V.Siderescu de la Societatea Carpaþii, care
au ajuns acolo dupã aproximativ opt ore. Probabil
cã V. Siderescu a crezut cã Eminescu fusese atins
de alienaþie mintalã, dar Gheorghe Ocãºanu, care
era om de încredere al ºefului Poliþiei (fapt dat
în vileag de Ioan Slavici!) ºtia ce are de fãcut ºi
din ce raþiune.
 Cei doi prieteni ai lui Eminescu au plecat
sã anunþe poliþia. Ei l-au informat pe comisarul
C.N.Nicolescu de la Secþia 18 Poliþie de faptul
cã amicul lor d-l Mihai Eminescu, redactorul
ziarului Timpul, ar fi atins de alienaþie mintalã,
cã s-a dus la stabilimentul de bãi din str. Poliþiei
nr. 4, de acum 8 ore ºi cã, încuindu-se-n baie pe
dinãuntru, refuzã sã deschidã.
Apoi, l-au informat pe Constantin Simþion,
care a pus în aplicare planul de imobilizare a lui
Eminescu. Cei trei s-au deplasat la Bãile
Mitraºevschi, fãrã Grigore Ventura, cu o dubã
cenuºie trasã de cai ºi cu un echipaj condus de
comisarul C. N. Nicolescu. Dupã cum reiese din
procesul-verbal întocmit de Poliþie, l-au gãsit pe
nenorocitul Mihail Eminescu, dezbrãcat, silinduse sã închidã uºa-i ºi avea aerul de a fi speriat
de vederea noastrã.... Cei de faþã au încercat
sã-l calmeze pe Eminescu, dar drept rãspuns,
se repede la amicii sãi, ºi la servitoarea bãii,
îmbrâncindu-i pe uºã, apoi aruncându-se în baia
plinã cu apã, stropea pe oricine voia sã-l
scoatã afarã.
Eminescu l-a rugat pe Siderescu sã-i aducã
o pereche de pantaloni negri, negri de tot.
Acesta a plecat sã-i îndeplineascã dorinþa.
Ceilalþi prieteni ai sãi au forþat uºa cabinei
bãii, Eminescu s-a împotrivit, dar l-au doborât
ºi l-au îmbrãcat în cãmaºa (comisolul) de forþã,
l-au târât afarã ºi l-au blocat în birja morþii. Dupã
cum avea sã afirme ulterior Ion Russu-ªirianu
(care a vãzut scena, alergând prin Bucureºti sã-l
caute pe Eminescu!), avea sã afirme cã: Am
auzit glasul sãu cel adevãrat strigând cu
deznãdejdea celui care se îneacã -Ajutor!.
Apoi, l-au condus la Institutul Caritatea,
unde l-au confiat dr. ªuþu, iar comisarul de
poliþie l-a rugat pe acesta a-i da îngrijiri
excepþionale.
Între timp, Poliþia, cu complicitatea soþiei lui
Ioan Slavici, i-a perchiziþionat locuinþa, i-a
ridicat bunurile, a umblat prin hârtii ºi
manuscrise, sperând sã descopere ceva
compromiþãtor. Dar nu a deschis o anchetã, aºa
cum proceda de obicei ºi cerea legea.
 Comisarul C.N.Nicolescu, împreunã cu
amicii lui Eminescu, s-au întors la Bãile
Mitraºevschi ºi au constatat cã toate hainele ºi
chiar ciorapii erau aruncaþi în apa din baie.
S-au inventariat toate lucrurile gãsite, inclusiv
cheia de la camera lui Eminescu (lipsea pistolul
despre care pomenise Grigore Ventura!). Apoi
s-a întocmit procesul-verbal semnat de comisarul
Nicolescu, Constantin Simþion, V. Siderescu,
Gh.Ocãºanu, Mark David (un client sau asistent
al dr. ªuþu - e posibil ca acesta sã fi adus cãmaºa
de forþã), Johan Paulina (femeia de serviciu a
bãii) ºi Ana Mitraºevschi (patroana Bãilor).
Hainele lui Eminescu au fost duse acasã la
Ioan Slavici ºi aruncate în camera unde locuia
Eminescu, apoi a fost sigilatã uºa (fapt atestat
într-un Post-scriptum, semnat de comisarul
Nicolescu, Ecaterina Slavici ºi V. Siderescu).
În acea dupã-amiazã, Titu Maiorescu a
plecat în vacanþã prin Europa, iar Eminescu
la casa de nebuni!

*Comunicarea  studiu EMINESCU - PRIMA
JERTFÃ POLITICÃ PE ALTARUL DACIEI MARI,
aparþinând domnului prof.univ.dr. Aurel V. David, din
care publicãm astãzi doar douã fragmente, menite sã
incite curiozitatea, interesul pentru activitatea politicã,
patrioticã a lui Mihai Eminescu, va fi reluatã în
întregime în numerele viitoare ale revistei.

Eminescu  poetul României eterne

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
Exact acum 120 de ani, Eminescu, ca orice
muritor, cãci tot ce naºte trebuie sã ºi moarã
odatã, a închis ochii pentru totdeauna, ºi-a pus
mâinile pe piept, obosit de o viaþã zbuciumatã,
muncitã peste mãsurã ºi chinuitã de boalã ºi de
mizerie; s-a stins rânduindu-se în eternitatea
gloriei româneºti, lângã marii sãi precursori:
poeþii anonimi populari, cronicarii munteni ºi
moldoveni, mitropoliþii Varlaam ºi Dosoftei 
autorul primului monument de poezie
româneascã, Psaltirea în versuri, marii iluminiºti
ºi paºoptiºti.
Se pare, totuºi, cã Eminescu n-a murit, la
numai 39 de ani, de moarte bunã  cum se
zice cam nepotrivit, cãci nicio moarte nu e bunã
, ci a fost omorât de un tratament incorect al
bolilor sale, dacã i-am da dreptate cãrþii
doctorului Buia de la Viena, sau a fost rãpus de
piatra pacientului dement Petre Poenaru. Oricare
ar fi fost cauza stingerii sale, poetul care declara
în Odã (în metru antic):
Nu credeam sã învãþ a muri vrodatã,
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi,
Ochii mei înãlþam visãtor la steaua
Singurãtãþii.
Când deodatã îmi rãsãriºi în cale-mi
Suferinþã tu dureros de dulce...
Pânã-n fund bãui voluptatea morþii
Neîndurãtoare.
poetul acesta, zic, s-a stins în Ospiciul de pe
strada Plantelor din Bucureºti, în zorii zilei de
15 iunie 1889.
Se împlinea amarnic o lege a firii, despre
care poetul latin Horatius spunea Suntem datori
morþii, noi ºi toate ale noastre. ..
Trupul neînsufleþit al poetului, care a scris
capodopera Luceafãrul, cele 5 Scrisori, Doina,
Rugãciunea unui dac, ºi atâtea nestemate lirice,
romanul Geniu pustiu, nuvela antologicã
Sãrmanul Dionis, a fost depus la Biserica
Brâncoveanu ºi, în seara zilei de sâmbãtã, 17
iunie 1889, sub o ploaie mãruntã, mocãneascã,
a fost înhumat în Cimitirul Bellu, unde îl
condusese un cortegiu format din studenþi,
gazetari, cititori ºi admiratori, în fruntea cãrora
se aflau oameni politici ºi de culturã, oficialitãþi
de prim rang: Lascãr Catargiu, Titu Maiorescu,
Mihail Kogãlniceanu, Theodor Rosetti, August
Treboniu Laurian ºi mulþi alþii.
Îngãduiþi-mi, vã rog, sã asemui lacrimile ºi
plânsul Cerului, sub o formã de ploaie mãruntã,
cu un bocet sincer ºi dureros al Naturii, care a
avut în Eminescu pe unul dintre genialii sãi
cântãreþi.
A plâns atunci natura patriei ºi mulþi români
care îl adorau, cu care avea o legãturã organicã.
Dintre publicaþiile care i-au consemnat
trecerea în Eternitate, reþin atenþia cuvintele
modestului poet ºi mare cãrturar patriot Iosif
Vulcan, care i-a girat, în 1866, debutul în revista
sa Familia de la Oradea ºi i-a schimbat numele,
din Eminovici, în Eminescu:
Naþiunea mea îmbracã doliu!
Literatura noastrã jeleºte!
Poesia românã plânge!
Vi s-a dãrâmat o coloanã, vi s-a stins un
luceafãr, vi s-a rãpit o podoabã...
Tot atunci, ilustrul intelectual cu profil de
Renaºtere, poetul, dramaturgul, prozatorul,
lingvistul, folcloristul, istoricul B. P. Hasdeu îi
fãcea lui Eminescu, în Revista nouã, un portret
moral, aºezându-l între acele firi semeþe, înalte,
vrednice de solia ce le-a dat-o Dumnezeirea, cari
niciodatã n-au întins o mânã cerºetoare cãtre vreo
mãrire pãmânteascã, cãtre acei ce uitã cã nu
sãracii spãlau picioarele lui Iisus, ci Iisus spãla
picioarele sãracilor. Aºa poet a fost Eminescu.
Oricât l-ar contesta unii pigmei mari
vrãjmaºi ai românismului ºi oricât i-ar nega
valoarea de poet naþional, negând în batjocurã
însuºi naþiunea aceasta, pe care o acuzã de
naþionalism, neºtiind, în crasa lor ignoranþã, cã
majoritatea neamurilor au un scriitor naþional pe
care-l respectã: portughezii pe autorul Lusiadei,
Camoës, spaniolii pe Cervantes, autorul lui Don
Quijote de la Mancha, italienii pe Dante
Aligheri, autorul Divinei Comedii, francezii pe
Victor Hugo, autorul Legendei secolelor,
germanii pe Goethe, pãrintele lui Faust,
polonezii pe Miskiewics, cu Pan Tadeus, ungurii
pe Petöfi, englezii pe Shakespeare, ruºii pe
Puºkin... De aceea o spun cu mâhnire cã: Nicãieri
în lume poetul naþional nu e batjocorit ca la noi,
de unii neisprãviþi, pretins elitiºti, care se
întreabã cu un cinism penibil: ce e un poet
naþional? Ei n-au auzit cã fiind foarte român,
Eminescu e universal (Arghezi).
În acest context, mã simt dator sã reamintesc
faptul cã în platforma program a Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret,
cultul marilor valori naþionale ocupã un loc
esenþial.
Sub pana poetului nostru naþional, o þarã ºi
un popor au devenit un cântec fãrã moarte. Sub
pana lui, sentimentul dragostei, în complexitatea
ºi multiplele lui ipostaze, cunoaºte o intensitate
inegalabilã, mistuitoare: Tu trebuia sã te
cuprinzi/De acel farmec sfânt/ªi noaptea candelã
s-aprinzi/Iubirii pe pãmânt. În viziunea lui
Eminescu, puterea iubirii este neistovitã: Te
urmãreºte sãptãmâni/Un gest fãcut alene/O dulce
strângere de mâini/ªi-un tremurat de gene. În
erotica lui inundã dorul-dor, cu tot pârjolul
spiritual din doinele româneºti.
Expresie artisticã neîntrecutã a lumii
româneºti, sintezã strãlucitã a valorilor noastre
folclorice, lingvistice ºi literare, Eminescu 
scria Nicolae Iorga  e sinteza sufletului românesc
din vreme ne-tulbure. Sinteza ºtiinþei, cugetãrii,
simþirii ºi instinctului acestui neam (...) Un om
ca dânsul îl vom avea din nou numai când, peste
o epocã limpede, va domina o minte înaltã, având
curajul de a rãmâne sus pe pisc, orice apã
învolburatã s-ar lovi de piciorul muntelui.
Lirica lui Eminescu este, totodatã, un punct
înalt de pornire pentru poezia ºi cultura
româneascã.
Dãruit cu scânteia geniului, Eminescu a intuit,
în scurta ºi tragica lui viaþã, toate marile teme, pe
care le va dezvolta lirica noastrã de dupã el: timpul
ºi spaþiul, iubirea, viaþa ºi moartea, farmecul
naturii, eternitatea codrului ºi caducitatea omului
Trecãtor, pe pãmânt rãtãcitor, momente din
epopeea umanitãþii, marile figuri ale istoriei
noastre naþionale, comorile de gânduri ºi
sentimente din folclorul românesc.
Tot ceea ce existã în spaþiul spiritual carpatodanubiano-pontic s-a îmbibat de poezie sub
privirile melancolice ale genialului poet, nãscut
la 15 ianuarie 1850, la Ipoteºti.
Cel mai pur omagiu, pe care i-l poate aduce
posteritatea ºi mai ales generaþia tânãrã de cititori,

nu se poate concretiza altfel decât învãþându-i
poeziile pe de rost ºi hrãnindu-ºi sufletul cu ele,
printr-o analizã la obiect ºi permanentã, nu numai
a poeziilor, ci a fiecãrui cuvânt în parte, ceea ce
vom încerca ºi noi în rândurile ce urmeazã.
Un poet naþional este o lume rãsfrântã
într-un om.
Aºa cum un colþ de cer se oglindeºte pe luciul
unui lac, tot aºa viaþa unui popor se oglindeºte
în opera unui scriitor naþional.
Poet naþional în sensul cel mai profund ºi mai
complet al cuvântului, Eminescu oglindeºte în
puternica lui personalitate ºi în geniala sa operã
(poezie, prozã, dramaturgie, publicisticã) întreaga
lume româneascã de gânduri ºi simþiri. O lume
originalã cu coordonatele ei geografice, de la
Nistru pânla Tisa, istorice ºi spirituale, cu marile
ei idealuri naþionale, cu miturile, datinile,
credinþele ºi elementele distincte care compun
într-o limbã ca un fagure de miere, portretul
nostru etnopsihologic. Un portret cu identitate
proprie peste care fulgerã melancoliile ºi jalea
unor doruri fãrã leac, contrapunctate de încrederea
neþãrmuritã în destinul nostru istoric, precum
vibrantele accente din Ce-þi doresc eu þie, dulce
Românie, unde steagul tricolor este îndemnat sã
spunã lumii ce-i poporul mare, românesc.
Acest lucru l-a fãcut, în primul rând,
Eminescu.
A spus lumii, în limba Mioriþei, cine ºi cum
suntem noi ca descendenþi creºtini ai dacoromanilor, ce credem despre geneza lumii
la-nceput pe când fiinþã nu era nici nefiinþã, pe
când totul era lipsã de viaþã ºi voinþã, ce credem
despre spaþiu ºi timp, despre viaþã ºi moarte,
despre iubire ºi despre raporturile noastre cu
natura ºi cu alte popoare, despre vremelnicie ºi
veºnicie, despre marii noºtri voievozi ºi
precursori, despre împãraþi ºi proletari, despre
pace ºi rãzboi, despre patrie ºi patriotism, despre
forþa creatoare a insului din popor ºi despre omul
de geniu, despre viciu ºi despre virtute, cãci

pentru el, dreptatea, libertatea nu sunt numai
un nume, iar nãzuinþa-i arzãtoare era de-a vedea
poporul împãrat. Astfel, Eminescu mãrturisea
lumii ºi românilor...
Deºi s-a scris mult, s-a spus, totuºi, prea
puþin despre idealurile politice ale lui Eminescu.
Prin scrisul lui publicistic, Eminescu a promovat
ideea integralitãþii naþionale, cu toate atributele
ei logice. Din zilele de adolescent, cu o
precocitate uimitoare, fiul cãminarului de la
Botoºani s-a îndrumat spre acest ideal, cãruia
mai târziu i-a dat o superioarã justificare
teoreticã. Eminescu a cunoscut nemijlocit
oamenii, limba, creaþia popularã, portul ºi
datinile din toate provinciile româneºti ºi le-a
dat în opera sa o inegalabilã expresie artisticã.
Aparþinând organic fiinþei noastre naþionale,
Eminescu a vibrat la toate frãmântãrile poporului
sãu, în special în publicisticã, ºi i-a exprimat, ca
nimeni altul, bogatul univers de gânduri ºi
simþiri. El a ridicat limba poeticã româneascã
din doine ºi balade pe culmi nebãnuite,
imprimându-ºi uimitoarea lui personalitate în
fiecare articulaþie a ei. De la el încoace rostim
cuvintele limbii române cu sporul de
expresivitate dezvãluitã de marele poet. De
asemenea, pentru noi, românii, natura patriei
poartã în ea o parte din sufletul lui Eminescu.
Pentru cine i-a citit poeziile, luna rãsare ca-n
viziunea eminescianã, liniºtit ºi tremurând în
ape sau ca o vatrã de jãratic luminând
strãvechii codrii ºi castelul singuratic, ploaia
florilor de tei cade peste creºtetul îndrãgostiþilor
dulce ca în Luceafãrul; pãsãrile cãlãtoare se duc
de la noi, toamna, când cade bruma, însoþite de
o miºcãtoare nostalgie eminescianã: Vezi
rândunele se duc, /Se scutur frunzele de nuc/Se
lasã bruma peste vii. Freamãtul codrilor de
aramã, murmurul izvoarelor ºi întinsele ape,
lacul pe care norii au urzit o undã finã/ ruptã
de miºcãri de valuri ca de bulgãri de luminã,
salcâmii ce se scuturã de ploaie ºi de vânt,
plopii fãrã soþ, oºtiri(le) de flori pe straturi,
grãdinile înflorite peste mândrele dumbrave,
vâlcioarele copilãriei, melancolia dealurilor
moldovene în ceasul înserãrii.
Acum, la 120 de ani de la moartea lui
Eminescu, am putea spune ca Saurin, autorul
celebrelor versuri de pe bustul lui Moliere de la
Academia Francezã:
Nimic nu-i lipseºte gloriei sale
El lipsea, însã, gloriei noastre...
Nu spun vorbe nepotrivite dacã afirm cã, prin
gloria lui, cultura românã a intrat cu demnitate
în Universalitate, însumând pe ultimul un
romantic din lirica lumii...
Opera eminescianã a fost editatã, antologatã
ºi prefaþatã în peste 30 de þãri, cu circa 500 de
titluri.
În vreme ce la noi unii îl socoteau anacronic,
expirat, demodat, înlocuindu-l în manuale ºi în
ierarhia de valori cu fel ºi fel de vulgari poetaºi,
în acest timp, în alte literaturi, nume ilustre îi
traduceau ºi comentau geniala-i operã.
Amintesc, nu chiar la întâmplare, pe G.B.
Shaw (1856-1950), dramaturgul ºi eseistul
englez Laureat al Premiului Nobel, care, în 1930,
prefaþa volumul ce cuprindea poezii ca: Împãrat
ºi proletar, Cãlin file de poveste, La mijloc de
codru des, Somnoroase pãsãrele, Pe lângã plopii
fãrã soþ, ªi dacã...
L-au tradus în alte limbi ºi i-au comentat
opera Margareta Miller Verghy, N. Iorga, Septime
Gorceix, Allain Bosquet în francezã, Mitte
Kremnitz, Franyo Zoltan în germanã, Ramiro
Ortiz, Bossi în italianã, ºi atâtea nume ilustre din
alte literaturi: Ana Ahmatova, Maria Tereza Leon,
Rafael Alberti, Rita Banni Popa ºi mulþi alþii.
În vreme ce noi ne restrângem spaþiul în
manuale ºi în presã, în alte þãri, în universitãþi
de mare prestigiu, la Roma, la Paris se
elaboreazã o lucrare de referinþã Eminescu, o
dell assoluto, Allain Guillermou: La genèse
interieure de la poésie dEminesco...
În rusã, a scris o monografie Yuri
Kojevnikov, în maghiarã, despre prozodia
eminescianã, o doctã lucrare a realizat Ladislau
Gáldy, Stilul poetic al lui Mihai Eminescu.
Opera eminescianã a intrat în raza de interes
a lumii.
S-au scris studii fundamentale, în þarã,
datorate lui N. Iorga, G. Ibrãileanu, Eugen
Lovinescu, G. Cãlinescu, D. Popovici, Tudor
Vianu, Constantin Noica, Edgar Papu, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, Eugen Todoran, Gh.
Tohãneanu, G. Munteanu ºi alþii.
Au apãrut despre poetul naþional al
românilor romane: Bãlãucã de Eugen
Lovinescu, Romanul lui Eminescu, trei volume,
de Cezar Petrescu, piese de teatru: Eminescu de
Mircea ªtefãnescu; s-au scris poezii imnice 
de la Veronica Micle ºi Vlahuþã la Al. Andriþoiu
ºi Marin Sorescu, sau poeme întregi, care l-au
fixat în conºtiinþa naþionalã, pentru eternitate,
ca pe un ªtefan cel Mare al literelor române,
precum cel al lui Aron Cotruº: Peste-a
cuvintelor traco-romanicã, noptatecã gloatã/
peste visteria ei, în mii ºi mii de locuri,
îngropatã,/ - crai - /pe un împãrãtesc ºi
furtunatic grai,/ tãcerilor noastre de veacuri, ca
nimeni, niciodatã/glas ai venit sã le dai.../ (...).
ªi azi cântecul tãu: steag în al timpului vânt/
fâlfâie larg, neînfrânt/înalt cât o mie de albi
Negoi/peste prãpãstiile, peste furtunile din noi.
În excepþionalul sãu poem, din 1939, Aron
Cotruº îl numea Dante valah ºi i se adresa ca
unui domnitor, rege sau împãrat, cu pronume de
reverenþã Mãria ta, intuind, ca ºi L. Blaga în
spaþiul mioritic reprezentarea voievodalã a lui
Eminescu despre sine în Luceafãrul, în
numeroase alte poezii ºi în inegalabilul rãvaº al
fiului de domn din Scrisoarea a III-a: De din
vale de Rovine,/ grãim, doamnã, cãtre tine/...
Eminescu nu a fost ºi nu a vrut nici sã fie
deputat, ministru, înalt funcþionar politic sau
profesor universitar, cum îi dorea Titu Maiorescu.
A fost un mare muncitor de geniu, dar cu o
conºtiinþã voievodalã pe care un spirit extrem de
activat ca acela al Elenei Vãcãrescu l-a aºezat
lângã marii maeºtrii de lirã, precum Victor Hugo,
Goethe, Schelley, Edgar Allan Poe, Boudelaire,
Mallarmé, Valery, iar criticul Mihail
Dragomirescu, reputatul estetician, afirmã cu
multã îndreptãþire: În poeziile în care a atins
perfecþiunea, Eminescu nu e întrecut de nimeni.
El poate fi socotit ca al cincilea mare poet liric,
dupã Pindar, Dante, Goethe ºi Victor Hugo.
Iatã de ce aminteam versurile lui Saurin de
pe bustul lui Moliere de la Academia Francezã:
Nimic nu lipseºte gloriei sale
El lipsea gloriei noastre.
Iatã de ce, cinstindu-i memoria, Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret
se cinstesc pe ele însele ºi poporul cãruia îi
aparþin.
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Epistola a XIX-a
Iubitã cititoare,
iubite cititorule,
Nu suntem insule. În ziua de
astãzi a fi înseamnã a comunica.
Înþelegerea reprezintã scopul
comunicãrii. Nu doar informaþii
se transferã prin comunicare, ci
ºi principii, valori, experienþe,
gânduri sau emoþii.
Prin comunicare, aºa cum
aratã Pierre Casse, cãutãm sã
schimbãm idei, sentimente,
simboluri ºi înþelesuri. Dean
Barnlund defineºte comunicarea drept o creaþie a
sensurilor. Ea este contextualã ºi întrebuinþeazã fie
limbajul verbal, când este
directã ºi nemijlocitã, fie cel
nonverbal, când este indirectã
ºi aluzivã.
Conversaþia, dialogul,
comportamentul, cooperarea ºi
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colaborarea sunt strâns legate
de comunicare. Celebra schemã
emiþãtor-mesaj-receptor stã la
baza realizãrii comunicãrii, tot
aºa cum calitãþile umane
asigurã, la rândul lor, reuºita
comunicãrii. Limba este cel mai

epistole
întrebuinþat mijloc de comu/
nicare. Însã, ar fi bine sã fie luate
în considerare ºi distincþiile
operate de Ferdinand de
Saussure între limbaj, limbã ºi
vorbire, apoi între semnificat ºi
semnificant, ca pãrþi ale
semnului lingvistic, precum ºi
între sincronie ºi diacronie în
sfera lingvisticii.

Comunicarea poate fi
interpersonalã, de grup sau
internã (în instituþii ºi
organizaþii) ori externã (între
instituþii ºi organizaþii). De
asemenea, comunicarea poate
fi intraculturalã (între persoane
din interiorul unei culturi date)
sau interculturalã (între
persoane din diverse culturi).
Existã multe tipuri de comunicare, cum ar fi: comunicarea
politicã, strategicã, tehnicã,
psihicã, socialã, vizualã,
simbolicã, intrareligioasã (în
interiorul unei religii date) sau
interreligioasã (între religii
diferite) º.a.m.d.
La Constantin Noica
regãsim concepþia despre
cuvânt ca o comuniune, precum
ºi o splendidã separaþie între
comunicare ºi cuminecare. În
spirit religios, comunicarea se
revarsã în comuniune ºi unitate
între sinele universal ºi sinele
individual. Divinitatea pogoarã
în sufletul omului.
Deºi în Africa principala sa
funcþie este sã aducã ploaia în
þinuturile secetoase, ºamanul
este cunoscut prin capactitatea
sa extraumanã de a comunica
în mod surprinzãtor cu spirite
din lumea de dincolo. Spiritismul s-a cristalizat pe baza
acestui tip de comunicare.
Spiritul nu are formã ºi, totuºi,
nevoia omeneascã de a pãstra
legãtura cu lumea cealaltã a
fabricat motivaþii incredibile.
Helena Blavatsky a încercat sã
aducã spiritismul la rang de
ºtiinþã prin înfiinþarea societãþii
teosofice. William Butler Yeats
a zugrãvit aspecte ale
spiritismului în fascinantele sale
poezii. Constantin Brâncuºi
citea cu pasiune cartea
rusoaicei despre Isis. Contactul
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lui Bogdan Petriceicu Hasdeu
cu spiritismul se cuvine sã fie
înþeles prin prisma durerii
incomensurabile a pierderii
fiicei sale, Iulia Hasdeu, la o
vârstã fragedã. B. P. Hasdeu a
scris un minunat eseu despre
suflet intitulat « Sic cogito », în
care savantul a definit uluitor
rãul ca « margine a binelui ». El
a organizat mai multe ºedinþe de
spiritism în castelul sãu de la
Câmpina. Suferinþa devine
mobilul credinþei în cazul
cutremurãtor al lui Hasdeu. Ea
însufleþeºte comunicarea ºi
adoarme intelectul care nu mai
distinge între real ºi imaginar.
Citeºte ºi preþuieºte scrierile lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi, de
asemenea, nu-l dispreþui, ci
compãtimeºte-l, pentru cã
durerea pãrintelui pricinuitã de
moartea copilului sãu este ca o
furtunã în largul oceanului!
Far away, so close... Atât
de departe ºi, totuºi, atât de
aproape. Mijloacele comunicãrii în masã (multimedia,
internet, televiziune, radio,
presã scrisã º.a.) au reuºit sã
depãºeascã barierele distanþei
în spaþiu, dar chiar ºi în timp.
Tehnologiile moderne ale
comunicãrii au îmbunãtãþit
viaþa atât la nivel individual,
cât ºi colectiv. Acolo unde
infinitul orizontal al posibilitãþilor, reprezentat de
tehnicã, a fost înlocuit cu
infinitul vertical al idealurilor,
comunicarea devine artã.
În epistola a douãzecea
haide sã discutãm despre artã!
Sãnãtate ºi serenitate!

Am aºteptat cu sufletul la gurã turneul
preºedintelui Obama în Orient (apropiat, mijlociu),
ca parte a dialogului sãu nemijlocit, cu lumea. Cu
lumea musulmanã de aceastã datã, câtã vreme alte
derivaþii de traseu au fost încadrate în alte câmpuri
vizuale. Evenimentul s-a consumat ºi avem tot timpul,
pânã la noi întâmplãri de calibru, sã întoarcem pe toate
feþele cele aflate.
Cum se ºtie, miºcarea s-a produs în trepte.
Preîncãlzirea  orice proces termic major are nevoie
de o astfel de fazã pregãtitoare  a fost plasatã,
premeditat, într-o zonã aparent lipsitã de mizã. ªi alþi
lideri americani au ajuns în Arabia Sauditã când ºi-au
dorit, fãrã a încrusta în grindã semne referenþiale de
duratã. Cu toate acestea, prezenþa preºedintelui Obama
la Rhiad ºi-a dorit semnificaþia sa. În aparenþã, mai
marele Lumii în vizitã la mai marele celui mai
important stat arab. În fapt, un contact premeditat al
preºedintelui american în þara unde s-a nãscut o religie
anume ºi care încartiruieºte cele douã sanctuare
islamice  Mecca ºi Medina. Restul ? Ar putea fi
considerat drept poezie. Primire fastuoasã, decoraþie,
un cadou de pus rapid în caseta de preþiozitãþi supreme
a Casei Albe, popas, meºteºugit ºi el, în plin deºert la
crescãtoria de cai pur sânge a decanului în exerciþiu al
întinsului clan ce stãpâneºte þara. Poezie ? Nu e ! Poate
ºi asta, în fond ºi o carte cu coperþi aurite inspirã strofe
de admiraþie. Tâlcul e în altã parte. Arabia (Sauditã)
este cu noi! par a fi vrut sã rosteascã privirile satisfãcute
ale înaltului vizitator coborât din Biroul Oval ºi obligat
sã se îndoaie serios de mijloc pentru a i se aºeza la gât
colierul îngreunat ºi înzestrat cu uncii în plus de aur
din pricina medalionului masiv ce i-a fost asociat.
Cu o astfel de zestre ºi simpatie, cuantificabilã ºi
vizibilã, discursul de la Cairo avea deja pregãtitã
audienþa deschisã la idei atracþioase atât în sala
Universitãþii de pe Nil, cu bolta ei amintind de Palatul
Garnieri, cât ºi pânã departe în zare, pe unde
sãlãºluiesc musulmani. Serviciile americane s-au
îngrijit ca, sub aspect tehnic, recepþia discursului
prezidenþial sã nu întâmpine opreliºti.
La atâta timp de la rostire, nu gãsesc a mai avea
rost sã baleiez discursul ca atare. Sunt dator însã sã
constat câteva aspecte direct legate de punerea lui în
Cu prietenie, paginã. ªi, sunt tentat sã cred, cã asta s-a ºi dorit.
al domniei tale, Nici mesajele prezidenþiale cu privire la Starea
Mircea ITU Naþiunii rostite în Capitoliu nu apar atât de obsedate

de claritate, exactitate, coerenþã. Un produs lustruit
cu abnegaþie de bijutier de profesie, de argintar din
tatã în fiu. Cuvântarea a beneficiat, în plus, de o
prezentare de zile mari, de apariþia la microfon a unui
vorbitor stãpân pe el ºi mai relaxat ca oricând, convins
cã se aflã la ora unui examen de excepþie.
Cel care a urmãrit, cu ochi de iniþiat ºi cu ureche
exersatã la nuanþe, a înþeles cã preºedintele Barack
Obama a fãcut din discursul de la Cairo o bornã a
traseului conferit de acest (prim ?) mandat la Casa
Albã. Cu siguranþã ºi-a propus sa rãmânã în termeni
de referinþã caligrafiaþi în diferite momente de
predecesorii sãi în Biroul Oval. Adicã sã se vorbeascã
despre cuvântarea lui cairotã precum despre rostirea
lui Lincoln la Gettysburg, anunþul lui Roosevelt cãtre
Churchill dupã atacul japonez de la Pearl Harbour
suntem în aceeaºi barcã !, discursul lui Kennedy
anunþând programul cosmic american (Omul pe
Lunã !) ori, în strânsã conexiune, discuþia unuia din
urmaºii sãi, cândva competitor nenorocos pentru
magistratura supremã, Richard Nixon, din Biroul
Oval, cu primul om care a cãlcat pe Lunã.
Era vorba de aceastã datã de a se împãrtãºi cu
privire la viitorul relaþiei naþiunii americane cu
musulmanii de pretutindeni. Adicã trãitori la ei acasã,
prin alte zãri de soare pline, ori chiar în marile
canioane ale metropolelor, în preerie, în întinderea
plantaþiilor de tot felul dintre Atlantic ºi Pacific.
Mesajul dominator a fost rostit cu simplitate:
facem parte din aceeaºi lume ºi suntem datori sã
privim la ce ne uneºte ! A fost ºi foarte convingãtor?
Aici, cãrãrile par a ºerpui diferit. Unii s-au confirmat
în consonanþã cu cele spuse. Alþii (vezi Iranul) s-au
mulþumit sã confirme doar cã au ascultat ºi ºtiu despre
ce este vorba. Dar mai aºteaptã. Or, ba mai mult : vor
sã vadã faptele. Declaraþiile sunt corecte, dau aceºtia
de înþeles, dar numai actul practic se poate dovedi
convingãtor ºi hotãrâtor.
Cred cã discutãm despre o altã etapã a procesului
în desfãºurare. Personal, i-aº localiza punctul de start
în campania electoralã. Încã de atunci aveam semne
cã cel dintâi preºedinte american de culoare va investi
cu râvnã în deblocarea relaþiei SUA cu statele
musulmane ori islamice. O provocare pe care, odatã
ales, liderul de la Casa Albã ºi-a asumat-o ca pe o
datorie. Elementele de biografie îl servesc. Aº
considera cã vizita în Egipt a început la Londra, în

Revista Luceafãrul

Recuperarea exilului cultural românesc este
astãzi o necesitate care nu trebuie sã mai intre
în discuþie ºi, aºa cum afirma cândva
academicianul Mihai Cimpoi, cu adevãrat exilul
literar românesc este un fenomen care face parte
din destinul literaturii (culturii) române.
A sosit timpul, dupã 20 de ani de la începerea
(timidã) a recuperãrii valorilor naþionale, sã
reintegrãm sistematic tot ceea ce s-a creat
valoros în afara graniþelor.
Unul dintre aspectele majore este presa
literarã. Din cauzã cã au fost atâta vreme
prohibite, ele continuã sã fie foarte puþin
cunoscute. Repunerea în circuitul cultural este
o necesitate de prim ordin, având în vedere
valoarea celor care au semnat în paginile lor,
precum ºi faptul cã multe dintre poeme, multe
fragmente de prozã, schiþe sau nuvele, dar ºi
studii de certã importanþã au fost publicate acolo
în premierã.
Acesta este motivul pentru care ne-am propus
sã prezentãm  în numere consecutive  cele mai
importante reviste literare ale exilului românesc.
Primele manifestãri revuistice au apãrut chiar
în anii imediat urmãtori instalãrii comunismului
(48  49), prin revista (subintitulatã) a
scriitorilor români din exil, Luceafãrul (la Paris)
ºi Orizonturi (49  53), de la Stuttgart, aceasta
apãrutã sub egida Cercului de Studii ºi Cercetãri
al Românilor din Germania.

Luceafãrul,
o revistã cu un destin neprielnic
Vom începe cu cea care a inaugurat seria,
intitulatã de iniþiatori (Virgil Ierunca ºi Mircea
Eliade!), cu vãdite conotaþii simbolice,
Luceafãrul. A fost o revistã cu un destin
neprielnic de vreme ce a avut o duratã extrem
de scurtã, adicã numai douã numere apãrute în
doi ani consecutiv. Privind retrospectiv,
publicaþia se dovedeºte însã foarte importantã,

atât prin articolele inserate, cât ºi prin
colaboratorii ei.
Din lipsã de spaþiu, ne vom opri în
prezentarea de faþã la argumentarea editorilor
privind necesitatea apariþiei revistei din Cuvântul
de început, urmând a da  pentru o oarecare
edificare a cititorului de astãzi  câteva
exemplificãri din sumarul celor douã numere.
Editorialul intitulat (în mod simplu ºi
edificator totodatã) Cuvânt de început se
constituie într-o explicaþie a necesitãþii apariþiei
publicaþiei româneºti, departe de þarã ºi imediat
dupã alungarea regelui, când orice speranþã de
revenire a celor din exil se spulberase. Dar
editorialul este în acelaºi timp ºi o justificare ºi
o asumare a continuitãþii. În câteva fraze,
articolul jaloneazã principalele aspecte prin care
se manifestã cea mai gravã crizã pe care a
cunoscut-o neamul românesc ºi aceasta nu atât
în ocuparea pãmântului, cât în batjocorirea
sufletului, în nimicirea spiritualitãþii noastre
autentice. Pentru ca aceastã nimicire/
distrugere sã fie cunoscutã de generaþiile
viitoare, dar ºi pentru o conºtientizare a
contemporanilor, redacþia enumerã câteva dintre
variatele feþe ale acestei crize: rãstãlmãcirea
tradiþiei istorice; ponegrirea graiului,
credinþelor ºi culturii; nimicirea spiritualitãþii.
Odatã dezvãluit scopul revistei, un alt aspect
atins de semnatarii Cuvântului de început este,
firesc, cel al publicului cititor. Aflãm cã acesta
era format din numãrul tot mai mare de
refugiaþi, iar informaþia de subtext este ºi aceea
cã se producea o creºtere numericã în anii 4748 a celor ce reuºeau sã pãrãseascã þara. De
asemenea, scopul redactorilor era, pe lângã
diseminarea cât mai generoasã a Luceafãrului,
ºi o unire a scriitorilor români din exil în ideea
de a da o imagine, oricât ar fi ea de palidã a
bogãþiei ºi varietãþii curentelor culturale
româneºti, de a conºtientiza, cu alte cuvinte,
occidentul cu faptul cã ave(a)m o culturã care
putea sta alãturi de oricare alta din Europa. Dar
scopul acestei uniri trece dincolo de aspectul

expune la
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informativ din planul cultural-estetic, cãtre cel
mai important la acea datã  ºi anume cãtre cel
politic, dorindu-se închegarea unei literaturi
angajate.
Ataºaþi firesc valorilor europene, simþinduse cu mândrie scriitori români-europeni,
redactorii se dezic în încheiere de orice afinitate
cu o parte dintre confraþii rãmaºi în þarã, cei care
scriau o literaturã proletcultistã, aservitã noii
conduceri. Creaþia lor literarã (ghilimelele cu
sens ironic aparþin Redacþiei) o ºtiau cei aflaþi
în lumea liberã ºi o dezvãluiau a fi avut dublã
cauzalitate: fie rodul constrângerii, fie produsul
lichelismului ºi trãdãrii.2
Sã nu uitãm cã suntem la început de exil, în
condiþiile anului 1948, iar intelectualitatea
românã abia îºi strângea rândurile spre a forma
o nouã þarã în afara graniþelor þãrii de origine!
Revista Luceafãrul va fi una dintre primele
oglinzi în care se va reflecta continuitatea
expresiei culturale româneºti în libertate.
Iar aceastã continuitate o putem surprinde
chiar din structura revistei, cuprinsul celor douã
numere reflectând o varietate de subiecte ºi de
semnãturi.
Un prim aspect  numele celor deciºi sã
continue a scrie româneºte. Printre aceºtia
amintim figuri de prestigiu ca Mircea Eliade, C.
V. Gheorghiu, Vintilã Horia, AL. Busuioceanu,
Horia Stamatu, Vasile Posteucã.
Un alt aspect  cuprinsul revistei. Pe primul
plan ºi de un real interes astãzi  studiile: Douã
tradiþii spirituale româneºti (Mircea Eliade),
Laudã culturii româneºti), semnat cu iniþialele
M.V., Literaturã ºi destin de Al.
Busuioceanu3. Acestea în primul numãr, pentru
ca în al doilea sã predomine creaþia literarã  cu
deosebire poezia, semnatã Horia Stamatu, N. I.
Herescu, C.V. Gheorghiu, Vasile Posteucã, dar
ºi prozã, Mircea Eliade publicând aici Un om
mare ºi Fratele risipitor.
Sunt de remarcat apoi articolele politice care
trateazã polemic situaþia din þara aflatã sub
regimul comunist sovietic. Sovietizarea culturii
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române (Iosif Moldoveanu), Închiderea
ºcolilor franceze (Ilie Oprea), Scrisul ºi
misiunea literaturii (Mircea Eliade), Istoria
umanitãþii nu este istoria luptelor de clasã (Titus
Barbu) sunt doar câteva titluri dintre cele mai
importante. Aceste articole, citite astãzi, sunt
adevãrate recursuri la memorie, dezvãluind
aspecte necunoscute sau uitate din România
sovietizatã a anilor 50.
Informaþiile de ordin cultural încheie apoi
fiecare numãr.
Fie ºi numai din aceste câteva exemple de
titluri ale primei reviste a exilului românesc ºi
se poate uºor observa cã, risipite în lumea
întreagã, o parte din elitele intelectualitãþii
româneºti a încercat ºi chiar a reuºit sã coaguleze
un consens cultural ale cãrui valori se vor
propaga prin revistele, societãþile ºi cercurile lor.
Cu siguranþã acest exil  care pe plan politic
nu a adus nimic durabil , în comunitatea sa
fragilã, a realizat pe plan cultural un efort
semnificativ, va sublinia ulterior într-o nouã
publicaþie (Destin nr. 10/ 1956) un alt nume 
cu renume  al exilului nostru, George
Uscãtescu.

Simpozion naþional organizat de Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

Universul copilãriei în ºcoala româneascã, în contextul european actual

Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU,
decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Român
Pornind de la rãspunderea pe care întreaga societate trebuie
sã o manifeste faþã de hrana spiritualã a copiilor ºi tinerilor,
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii Spiru
Haret a organizat un simpozion naþional cu tema Universul
copilãriei în ºcoala româneascã, în contextul european actual.
Încadratã în domeniul educaþiei pentru dezvoltarea personalã,
manifestarea a fost organizatã de facultatea noastrã în parteneriat
cu Televiziunea România de Mâine (TVRM), post naþional,
universitar ºi cultural, ºi cu sãptãmânalul Opinia naþionalã.
Simpozionul ºi-a propus realizarea unui schimb de experienþã
între cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial,
liceal ºi universitar din Bucureºti ºi din diferite judeþe ale þãrii. Dintre
obiectivele simpozionului, menþionãm: stimularea iniþiativelor care
conduc la atragerea elevilor ºi a studenþilor spre lecturã; strângerea
legãturilor dintre profesorii din învãþãmântul preºcolar, primar,
gimnazial, liceal ºi universitar în baza scopului comun: educarea
moral-spiritualã a copiilor ºi tinerilor; încurajarea schimbului de idei
între tânãra generaþie de cadre didactice ºi personalul cu vechime ºi
cu experienþã în domeniu; prezentarea unor metode eficiente de
educare a limbajului tinerei generaþii; conºtientizarea importanþei
armonizãrii interculturale ºi interreligioase.
Au rãspuns invitaþiei noastre inspectori ºcolari ºi profesorimetodiºti de limba ºi literatura românã, directori de ºcoli ºi de
licee, cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar,
gimnazial, liceal ºi universitar din Bucureºti ºi din judeþele
Dâmboviþa, Prahova, Timiº, Ilfov, Dolj, Ialomiþa, Teleorman,
precum ºi studenþi ºi masteranzi ai Universitãþii Bucureºti
(Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei) ºi ai Universitãþii
Spiru Haret (Facultatea de Limba ºi Literatura Românã).
Dupã alocuþiunea decanului Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu, ºi discursul preºedintelui Comitetului ºtiinþific
al simpozionului, prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan, au urmat
intervenþiile membrilor Comitetului ºtiinþific: prof. univ. dr.
Valentina Curticeanu ºi conf. univ. dr. Mioriþa Got.
Deosebit de interesantã a fost lansarea a douã lucrãri foarte
utile pentru participanþi: Învãþãturile unor dascãli cãtre urmaºii
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Presa literarã a exilului românesc:

Prof. univ. dr. Mihaela Albu

aprilie. Reuniunea G20 i-a dat prilejul sã se vadã cu
cineva de ajutor: regele saudit. Popasul de la Rhiad,
în drum spre Piramide, cum spuneam, o ecluzã a
torentului, ideatic, spre o mare învolburatã încã ºi
pãscutã în orice clipã de furtuni neprevãzute.
Discursul îndelung elaborat ºi smãlþuit cu tot ce
trebuie, pentru a nu scãpa neobservat, nu doar celor
din imediata apropiere, ci, mai ziceam asta, mai ales
în depãrtarea marcatã de imprecizii ºi de geometrii
variabile ce încã se cer dibuite.
Operaþie reuºitã. Cu o necesarã atenþionare:
suntem  cum sesiza aiatolahul Kammeney doar în
sfera declaraþiilor. Preºedintele Obama s-a folosit de
aceastã apariþie in personn pentru a se explica. ªtim
ce gândeºte. ªtim cum doreºte sã se miºte. Amândoi
suntem de-o mamã, pãrea a le strecura în suflet
musulmanilor de pe oriunde s-ar afla, ºtiind sau nu
cã sintagma s-a nãscut pe Milcov. N-a uitat  cum ar
fi putut ?  nici detaliul cã medalia are, totuºi, douã
feþe. Prin urmare, le-a declarat ºi evreilor de
pretutindeni neclintite sentimente de iubiri.
Dar ca o centralã electricã, fie ºi nuclearã, sã
producã energie, ea trebuie sã funcþioneze. Înþelegem,
lanþul cinematic a fost proiectat ºi instalat în poziþia
de lucru. Întrebarea este: Când va atinge parametrii
proiectaþi ?

lor sau strategii ºi metode didactice aplicate la orele de limba ºi
literatura românã din ciclul superior al liceului (autori: Victoria
Vârtopeanu, Gabriela Catrina, Mihaela Marin, Daniel Tache,
Rodica Lãzãrescu, Gabriela Muºoiu, Alina Vrezgo) ºi Îndrumar
ortografic, ortoepic, morfologic ºi explicativ al limbii române
(autor: prof. dr. Rodica Lãzãrescu). Prima carte a fost prezentatã
de conf. univ. dr. Valeriu Marinescu, cel care a semnat prefaþa
lucrãrii, care a subliniat cã lucrarea, rezultatã din bogata experienþã
avutã de autori la catedrã, din studierea temeinicã a unei bibliografii
adecvate, dar ºi dintr-o serie de cercetãri personale riguroase, se
adreseazã cu adevãrat profesorului de azi al elevului de azi,
propunând o serie de schimbãri ale demersului didactic, astfel încât
elevul sã fie plasat în centrul atenþiei. În acelaºi timp, cartea este
destinatã studenþilor filologi  viitori dascãli (care o pot folosi în
pregãtirea cursurilor de didactica limbii române) , dar ºi
profesorilor de limba ºi literatura românã aflaþi la începutul carierei
didactice (ei având nevoie de un arsenal de tehnici de conversaþie,
pentru asigurarea unei comunicãri eficiente cu elevii), precum ºi
celor care vor sã se înscrie la diferitele examene din învãþãmânt 
pentru obþinerea unei supliniri, pentru obþinerea titularizãrii, pentru
obþinerea definitivatului (pentru a-ºi actualiza strategiile în predarea
limbii ºi literaturii române). Cea de-a doua carte, Îndrumar
ortografic, ortoepic, morfologic ºi explicativ al limbii române, a
fost prezentatã chiar de autoare, prof. dr. Rodica Lãzãrescu, care
ºi-a motivat demersul astfel: în condiþiile în care asistãm la un
evident proces de degradare a limbii române, întreþinut de nepãsare,
de neglijenþã, dar ºi de lipsa informaþiei, am considerat necesar sã
menþionãm unele dintre capcanele care îl pândesc pe vorbitorul
de limbã românã, dintre care pleonasmul, confuzia paronimicã ºi
improprietatea termenilor se aflã printre principalele cauze
generatoare de greºeli. De aceea, faþã de un îndrumar obiºnuit,
lucrarea de faþã pune un accent deosebit pe latura explicativã, mulþi
termeni fiind însoþiþi nu doar de precizarea sensului de bazã, ci ºi
de explicarea, pe larg, a înþelesurilor cuvântului ori de atenþionãri
privind statutul morfo-sintactic al acestora în anumite construcþii.
Lucrãrile simpozionului s-au desfãºurat pe douã secþiuni 
învãþãmânt preºcolar, primar ºi gimnazial (moderatori: conf.
univ. dr. Mioriþa Got ºi conf. univ. dr. Valeriu Marinescu); ºi
învãþãmânt liceal ºi universitar (moderatori: prof. univ. dr. Ion
Dodu Bãlan ºi prof. univ. dr. Valentina Curticeanu).
Comunicãrile susþinute în cadrul ambelor secþiuni s-au dovedit
extrem de interesante. Iatã ºi câteva exemple: prof. univ. dr.

Ion Toma, Universitatea din Craiova - Copiii  creatori de nume
proprii; prof. univ. dr. Elena Silvestru, Universitatea Spiru Haret Modele ºi false modele pentru tinerii de astãzi; prof. univ. dr.
Zamfira Mihail, Universitatea Spiru Haret  Cartea pentru copii,
aspecte editoriale; prof. dr. Adrian ªerban, ªcoala Sfânta Treime
nr. 160 Bucureºti  Universul copilãriei în context european; prof.
dr. Niculina Chiper, Colegiul Naþional, Ion Creangã Bucureºti 
Basmul cult ºi magia copilãriei; conf. univ. dr. Luiza Marinescu,
Universitatea Spiru Haret  Bibliomania ºi bibliografia în era
Internetului; conf. univ. dr. Maria Osiac, Universitatea Spiru Haret
- Cum mai vorbesc copiii ºi tinerii de azi?; conf. univ. dr. Mioriþa
Got, Universitatea Spiru Haret  Tema copilãriei ºi a jocului în
manualele alternative; lect. univ. dr. Ana-Maria Botnaru,
Universitatea Spiru Haret  Ce ºanse are cartea în zilele noastre?;
prof. Titiana Dumitrana, Liceul Logos Timiºoara  Copilãria,
nobilã moºtenire; prof. Mihaela Marinescu, ªcoala cu clasele
I  VIII nr. 54, Bucureºti  Educaþie-religie-culturã; înv. Doche Tite,
ªcoala cu clasele I  VIII nr. 167 Bucureºti  Stimularea interesului
pentru lecturã în învãþãmântul primar; înv. Rodica Boaru, ªcoala
cu clasele I  VIII nr. 167, Bucureºti  Lectura în clasele I  IV;
înv. Maria Chiperi, ªcoala cu clasele I  VIII nr. 1, Corbeanca,
jud. Ilfov  Evaluarea activitãþilor de educare a limbajului; înv.
Elena Gavrilescu, ªcoala cu clasele I  VIII nr. 2, Buftea, jud.
Ilfov  Imaginea copilãriei în opera lui Emil Gârleanu; educ. Paula
Toader, Grãdiniþa Razã de soare Buftea, jud. Ilfov  Rolul jocului
didactic în educarea limbajului copiilor în grãdiniþã.
Comunicãrile vor fi publicate în Analele Universitãþii Spiru
Haret  Seria Filologie. Limba ºi literatura românã.
Discuþiile înfiripate pe marginea comunicãrilor s-au
concentrat pe ideea cã ne confruntãm cu o profundã crizã nu
doar economicã, politicã ºi a identitãþii, ci mai ales cu o crizã a
valorilor culturale, morale, religioase. Trãim într-o lume care,
se pare, a uitat cuvintele Sf. Ap. Pavel adresate corintenilor:
Toate îmi sunt îngãduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Cãutãm
banii, puterea, plãcerea, iar copiii noºtri, vãzându-ne, vor avea
aceleaºi idealuri. ªi-atunci ne întrebãm: se mai face culturã la
ºcoalã ºi la facultate? Rãspundem: da, dacã prin culturã înþelegem
nu simpla transmitere a unor cunoºtinþe, a unor informaþii, ci
înfrumuseþarea, îmbunãtãþirea moralã, perfecþionarea spiritualã
a elevului ºi a studentului. Credem cã salvarea societãþii se leagã
de orientarea tineretului spre ideile ºi spre virtuþile culturii umane.

În ambianþa elevatã oferitã de fiecare datã, cu generozitate de Romexpo, se va desfãºura,
în zilele de 17-21 iunie, Salonul de Carte Bookfest 2009, amplã manifestare de anvergurã
naþionalã, consacratã iubitorilor împãtimiþi de lecturã. Asociaþia Editorilor din România,
organizatorul acestui eveniment dãtãtor de optimism ºi speranþã, dovedind cã nici pe timp de
recesiune nu ne putem lipsi de o asemenea bucurie a sufletului, a promis cã, pe lângã surprizele
editoriale, vor avea loc emoþionante întâlniri cu scriitorii, dezbateri ºi mese rotunde pe teme
de mare actualitate.
Firesc, un loc bine definit în producþia de carte universitarã îl va ocupa Editura Fundaþiei
România de Mâine care, în mod tradiþional, va prezenta, în standul sãu inconfundabil, o parte
din numeroasele titluri apãrute de la ultima ediþie a Salonului pânã acum  manuale, cursuri,
materiale didactice auxiliare, caiete de lucrãri practice, culegeri de probleme, studiu de caz ,
acoperind generos toate specializãrile în care Universitatea Spiru Haret pregãteºte studenþii
pentru viitoarea lor carierã.
Aºa cum ne-a obiºnuit, Editura Fundaþiei România de Mâine a programat în cadrul acestei
ediþii a Salonului de Carte Bookfest 2009 lansãri ale unor lucrãri elaborate de prestigioase
cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret, constituind un spaþiu privilegiat al întâlnirii
autorilor de carte universitarã cu cititorii lor  profesori, studenþi, cercetãtori ºtiinþifici,
specialiºti. Conform programului Editurii Fundaþiei România de Mâine, joi, 18 iunie, orele
12,00 vor fi lansate lucrãrile Istorie socialã, semnatã de Florian Tãnãsescu, ºi Clasici ai
sociologiei universale, autor ªtefan Costea; vineri, 19 iunie, orele 12,00, vor lua drumul spre
inima cititorilor O istorie a presei româneºti, autor Valeriu Râpeanu, ºi Testarea competenþei
comunicative în domeniul limbilor strãine (cu aplicaþie la limba englezã), de Ruxandra
Vasilescu; sâmbãtã, 20 iunie, orele 12,00, vor fi lansate lucrãrile Dreptul european al
drepturilor omului, autor Ion Dragoman, ºi Politici ºi instituþii financiar-bancare europene,
purtând semnãtura lui Gheorghe Manolescu.
Cu siguranþã, zilele consacrate lansãrilor de carte organizate de Editura Fundaþiei România
de Mâine, care abordeazã teme de interes major, de mare actualitate, vor oferi participanþilor
ºansa unicã de a trãi intens un registru generos de sentimente umane, conferind prestigiului
acesteia noi carate.

A fost

Noaptea Albã a Galeriilor

Dupã marele succes dobândit de Noaptea Albã a Muzeelor  eveniment cultural inedit,
care, prin magia sa, a atras peste 100.000 de vizitatori, acum a venit rândul, sã ofere acelaºi
spectacol grandios, galeriilor de artã. Sub acelaºi generic, Noaptea Albã a Galeriilor, 28 de
galerii, ateliere ºi centre de artã contemporanã au fost deschise vineri, 12 iunie, spre sâmbãtã,
13 iunie, de la orele 19,00 pânã la 4,00 dimineaþa, pentru pasionaþii de artã, care au putut
admira oferta expoziþionalã foarte bogatã  de la desene ºi picturi pânã la instalaþii video,
concerte ºi animaþii culturale. Expoziþiile au fost amenajate ºi în spaþii neconvenþionale, precum
un garaj transformat în galerie  Paradis Garaj, sufrageria unui apartament  Galeria 29, ºi
subsolul unui fost magazin  Atelier în Tranziþie.
Strada Pictor Arthur Verona a fost închisã pentru traficul auto ºi a rãmas deschisã pentru
vizitatori, devenind spaþiu pentru expoziþii, evenimente de arhitecturã, concerte, proiecþii,
schimburi de cãrþi.
Scopul acestei manifestãri culturale a constat în conservarea ºi revitalizarea a 25 de
monumente istorice, cum sunt ªcoala Centralã, Biserica Anglicanã, Casa Universitarilor,
Casa Ion Mincu ºi Hotel Ambasador, de-a lungul unui traseu pietonal.
Noaptea Albã a Galeriilor s-a constituit, realmente, într-un regal feeric de artã
contemporanã, oferind vizitatorilor momente emoþionale unice.
Grupaj realizat de Adela DEAC

Reflecþii
sãptãmânale

Inerentele
erori
De curând, un avion Airbus al companiei Air France s-a prãbuºit în Oceanul Atlantic, pierzându-ºi
astfel viaþa peste 200 de persoane.
La finalizarea anchetei se va constata probabil cã o defecþiune oarecare alãturi de vremea
nefavorabilã ºi inerentele erori de pilotaj au fost cauzele incidentului.
În documentarele despre accidente aviatice vedem asemenea explicaþii, dar îi auzim totuºi pe
cei apropiaþi victimelor întrebându-se: Cum a fost posibil aºa ceva?
Nelãmurirea lor nu este de naturã tehnicã, pentru cã ceea ce nu pot ei sã înþeleagã este de ce
prietenul, iubitul, soþul sau pãrintele lor a fost în acel avion ºi în acel moment; de ce s-au despãrþit
pentru totdeauna.
Explicaþia este însã foarte simplã: viaþa este o meserie riscantã. Atunci când uitãm acest lucru
ni se pare imposibil ca cel drag nouã sã nu mai fie. Ne obiºnuim cu existenþa lui ºi trecem cu
vederea cã viaþa este un produs perisabil.
Protecþia consumatorului nu s-a autosesizat cã termenul de valabilitate nu este inscripþionat.
Tot ce putem face este sã încercãm sã-l ghicim; contra cost beneficiem ºi de ajutorul unor persoane
specializate.
Depinde însã numai de noi sã ne luãm de fiecare datã rãmas bun, ca ºi când am spune adio.
Ne-am certa astfel mai puþin ºi ne-am iubi mai mult.
Celor care te întreabã într-un aeroport De ce? Ar trebui sã le rãspunzi într-o limbã astãzi
moartã memento mori.
Dar ºi aici existã inerente erori de traducere.

Alexandru LUCINESCU
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  15 iunie 2009
06:00 Academica  Ateneul artelor (r)
07:00 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Lauri pentru liceeni (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii  Preluare TVRM Cultural
09:00 Românul, cetãþean european  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei
(ep. XXX)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI  16 iunie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Nimic fãrã lege  Preluare
TVRM Cultural
09:00 Gândeºti, deci exiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci

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

MARÞI  16 iunie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
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 Amfitrion Corina (r)
11:00 Cultura unei generaþii (r)
12:00 Doctor de inimã albastrã (r)
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Recital muzical
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Parodi press (r)
16:30 Mapamond cultural

23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MIERCURI  17 iunie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:00 Comorile oraºului  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei
(ep. XXXI)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Generalul Cinema.
Emisiune de Mircea Dogaru
21:30 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
22:30 Popasuri de suflet.
Emisiune de Violeta Screciu
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

JOI  18 iunie 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 Echipele Gusti  Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei
(ep. XXXII)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomaþilor (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura corpului
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  17 iunie 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  18 iunie 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)
10:00 Amfitrion Corina (r)

21:00 Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 11)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Invitatul de la ora 13 (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Popasuri de suflet (r)

VINERI  19 iunie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret. Emisiune de Mugur Popovici
08:30 La Hanul Morãriþei  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:30 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
13:58 Promo
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:28 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Pulsul pieþei. Emisiune de Ramona ªtefãnescu
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Istorie ºi istorii. Emisiune de Mircea Dogaru
23:30 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Profil spiritual (r)

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
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06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
12:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile publice.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
20:30
Forum Naþional Spiru Haret.
SÂMBÃTÃ  20 iunie 2009
Emisiune de Ciprian Vasilescu
06:00 Promo USH
21:00 Galele TVRM organizate de Societatea
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
06:30 Casã dulce româneascã (r)
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
07:30 Cronica ST (r)
Tecuci. Emisiune de Georgel Nucã
08:00 Stele de mâine.
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
Emisiune de Dumitru Cucu
Adio, Doamna mea (China, 2005). Regia:
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Wai Han Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang.
Emisiune de Carmen Fulger
Actori: Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 î.Hr.,
11:50 Promo
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
ªase State aflate ºi a inaugurat dinastia Qin,
Emisiune de Gheorghe Predilã
autointitulându-se Primul Împãrat. Rãzboinicii
12:57 Promo
celor ªase State dezmembrate ºi-au unit
13:00 Academica  ªtiinþã.
forþele ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei
Emisiune de Alexandru Mironov
Qin, numai cã a fost nevoie de multe lupte
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
ºi acte de curaj ca sã poatã distruge puternica
Emisiune de Valeriu Marinescu
Dinastie Qin ºi sã instaureze o nouã dinastie
14:30 Adevãratele stele.
00:30 Dor de-acasã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
02:00 Scena ca istorie (r)
15:58 Promo
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
16:00 Clubul diplomaþilor.
04:00 Galele TVRM (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama.
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Eugen Atanasiu
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

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  19 iunie 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  20 iunie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert (r)
07:00 Deutsche Welle
07:30 Muzicã clasicã (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.

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: Haiducii lui
ªaptecai (1971). Regia Dinu Cocea.
Distribuþie: Amza Pellea, Marga Barbu,
Colea Rãutu. Film de aventuri pe fundal
istoric. Acþiunea se petrece în secolul al
XVIII-lea în plinã epocã fanariotã. Haiducul
Anghel ªaptecai este urmãrit mereu de poterele
lui Caragea Vodã (începutul secolului XIX-lea),
conduse chiar de tatãl sau natural, Mamulos.
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)

Opinia
naþionalã

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
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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
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RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea

08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel

10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache

12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici

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

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

19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR

19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC

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

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel

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

Proiecte muzicale de prestigiu

Miniatura Romanticã, Galaþi, ediþia a XIII-a
În tradiþia marilor oraºe ale României existã acþiuni culturalmuzicale prestigioase ce nu se dezmint. Recentul Concurs
Internaþional de Interpretare, desfãºurat la Galaþi, la sfârºitul
lunii mai 2009, a adunat peste 200 de tineri concurenþi talentaþi,
care s-au întrecut la cinci secþiuni muzicale: pian, canto-clasic,
instrumente de coarde, instrumente de suflat-percuþie ºi muzicã
de camerã.
Juriul Concursului a fost condus de profesor doctor Ilinca
Dumitrescu, distinsã personalitate artisticã de anvergurã
naþionalã ºi internaþionalã, directoare a Departamentului
Muzical de la TVRM.
Vicepreºedinta juriului, profesoara Liceului Dimitrie
Cuclin din localitate, Gabriela Gogoncea, împreunã cu lector
universitar doctor Teodor Niþã, decanul Facultãþii de Artã al
Universitãþii Dunãrea de Jos, au asigurat cu competenþã
logistica, spaþiile de desfãºurare ale Concursului, atmosfera
profesionalã elevatã. Chiar dacã efectele crizei n-au ocolit
evenimentul, din punct de vedere financiar, mari personalitãþi
ale artei muzicale din þarã ºi din localitate au onorat cu plãcere
invitaþiile: Maria Toronciuc, Liana Podlovschi, Sandu Sandrin,
Marian Cazacu, Vasile Macovei, Emil Pinghiriac, Andrei
Ilinca Dumitrescu
Bodlacha, Gabriel Nãstase, Gabriel Bulancea, Ilie Ranghilov,
Rodica Koler, Dumitru Grigoraº ºi subsemnata. Regret cã spaþiul nu-mi permite sã consemnez numele
zecilor de profesori de la liceele de artã din Iaºi, Bucureºti, Timiºoara, Galaþi, Piatra Neamþ, Brãila,
Tulcea, Constanþa, Braºov, Chiºinãu, Ploieºti, Suceava, Buzãu, Târgoviºte, care s-au aplecat cu credinþã
asupra evoluþiei elevilor, îndrumându-le paºii, pregãtindu-le cu seriozitate expresivitatea vocii sau
a instrumentelor, a ansamblului acompaniator, care determinã, de fapt, profilul unei partituri, de la
motive simple, largi fraze muzicale, în modalitãþi ºi cu mijloace specifice ale imaginii poeticomuzicale de ansamblu. Distinºii, entuziaºtii profesori meritã, deopotrivã laurii acestor reuºite.
Impresionantã a fost starea de spirit a tinerilor elevi, concurenþi de la clasele a V-a, pânã la
clasa XII-a, seriozitatea interpretãrii, disciplina, respectul pentru cel mai bun, preþuirea muzicii,
a profesorilor, a juriului, þinuta artisticã ºi chiar vestimentarã. Este deja consacrat la Concursul de
la Galaþi principiul nepãrtinirii ºi obiectivismului. De exemplu: la pian a obþinut Marele Premiu o
elevã din clasa a V-a, Daniela Monica Luca, Liceul de Artã George Georgescu, Tulcea,
interpretând cu multã sensibilitate, naturaleþe Studiul nr.2 de Franz Liszt, Andante cu Variaþiuni
în Fa minor de Joseph Haydn ºi Nocturna Liebestraum nr.3 de Franz Liszt.
Preºedinta juriului, Ilinca Dumitrescu, a încurajat concurenþii, acordându-le, suplimentar,
ºapte Premii Speciale, intitulate Ilinca Dumitrescu.
La Gala finaliºtilor, pentru obþinerea Marelui Premiu, s-au prezentat ºapte concurenþi, unul
mai talentat decât altul: pian, flaut, violoncel, trio cameral (pian, cello, vioarã), canto clasic. Am
asistat la un Regal al tinerilor interpreþi, viitori studenþi. În paralel au avut loc acþiuni muzicalculturale, colaterale, la care am participat efectiv.
M-a impresionat nivelul profesional al studenþilor de la Facultatea de Interpretare, dorinþa lor
de cunoaºtere, la Cursul de Master Class din eleganta salã a Centrului Cultural Dunãrea de Jos.
Alãturi de profesor doctor Emil Pinghiriac, am avut plãcerea sã împãrtãºim din experienþa noastrã
profesionalã tinerilor studenþi, un bogat numãr de arii preclasice, clasice, romantice, veriste ºi
cântece româneºti contemporane. Pe lângã problemele de tehnicã vocalã ºi de stilisticã
interpretativã, am cooperat într-un dialog interpretativ comparat, plin de esenþã, atât cu studenþii
înscriºi efectiv la curs, cât ºi cu elevii care asistau serioºi, atraºi de vastitatea subiectelor vocale
în discuþie ºi exemplificare. Am considerat elaborarea acestui curs/studiu ca o oportunitate pentru
a aprofunda într-o manierã riguroasã limbajul muzical, aspectul semantic ºi al înnoirii gramaticilor
compoziþionale ºi interpretative. Deºi am lucrat în faþa unei asistenþe numeroase, am avut bucuria
sã constat cã studenþii claselor de canto (lector univ. dr. Teodor Niþã, asistent univ. Silvia Niþã,
preparator univ. Mãdãlina Mihai, preparator univ. Florin Bobei) nu s-au intimidat, s-au implicat
constructiv prin comportamentul lor artistic, ajutaþi de calitãþile interpretative individuale, dar ºi
de aceºti inimoºi profesori, care îi coordoneazã ºi pot fi mândri de roadele lor.
În prima parte a concertului studenþesc a fost prezentã formaþia cameralã Trio Nitere de la
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, formatã din: Iulia Ghindã-vioarã; Oana Zamfirpian; Darius Tereu-violoncel. Au interpretat A.Dvorjak Trio opus 90 Dumky, fiind rãsplãtiþi cu
îndelungi aplauze. În partea a II-a a concertului, studenþii Facultãþii de Artã Galaþi au prezentat
numeroase pagini vocale din lirica universalã ºi româneascã; evidenþiez pe studenþii: Alina Buricea,
Emilia Frigioiu, Mirela Stoica, Valerica Ciobanu, Georgiana Orãºanu, Paul Celmare. La acest
concert a fost invitat ºi studentul Adrian Mãrginean, Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret, clasa conf.univ.dr. Georgeta Pinghiriac. A interpretat cu multã sensibilitate, în primã audiþie,
liedul ªi dacã... versuri Mihai Eminescu, muzica Petru Stoianov, compozitor ºi decan la Facultatea
de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. Programul sãu a mai cuprins canþoneta Rondine al Nido
(V.Crescenzo), Aria Lionel opera Martha(Fr.von Flotow). În încheierea concertului, tenorul Adrian
Mãrginean ºi tenorul Florin Bobei m-au provocat prin câteva acorduri la duetul actului I din
opera Traviata(G.Verdi), ei doi pe scenã, eu în salã. Având-o la pian pe maestra Valentina
Popovciuc, am creat un Trio original, ce a entuziasmat asistenþa.
În aceeaºi salã a Centrului Cultural a avut loc Sesiunea ªtiinþificã de Comunicãri cu tema:
Concepte ºi realizãri în muzica modernã ºi contemporanã româneascã. Pe lângã cadrele didactice
ale facultãþii gãlãþene au mai prezentat lucrãri prof. univ dr. Adela Burlui -Universitatea de Arte Iaºi, prof. univ.dr.Carmen Stoianov, prof. univ. dr. Petru Stoianov ºi conf. univ.dr. Georgeta
Pinghiriac, Universitatea Spiru Haret - Bucureºti.
În acest spirit dorim sã permanentizãm schimburile de experienþã ºi cercetare în domeniul
muzicii româneºti ºi universale, dintre cadrele didactice ºi studenþii cât mai multor facultãþi de
muzicã, cu convingerea cã se vor obþine rezultate favorabile culturii muzicale româneºti.
Cred, cu toatã convingerea, despre Concursul Internaþional de Interpretare Miniatura
Romanticã Galaþi cã se va impune tot mai mult în viaþa iubitorilor de muzicã. Tinerii elevi,
viitorii studenþi ai facultãþilor de muzicã din þarã, vor impune noi standarde de abordare a
muzicii interpretative.

Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC
Facultatea de Muzicã, Universitatea Spiru Haret
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Istoria cu învãþãturã

Patrimoniul cultural naþional: MANUSCRISELE LUI EMINESCU


Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dãruite
Academiei Române de Titu Maiorescu, în ºedinþa din 25 ianuarie 1902. De la Mihai Eminescu posed,
dãruite mie de dânsul în diverse ocaziuni, multe manuscripte, parte poezii publicate, parte încercãri,
fragmente ºi variante de poezii nepublicate, parte studii, traduceri ºi articole în prozã. Toate aceste
manuscripte, aºa cum se aflã: în cãrþi cartonate, în caiete cusute ºi în foi volante, vi le trimit alãturat ºi le
dãruiesc, la rândul meu, Academiei Române, pentru a servi celor ce se vor ocupa în viitor cu cercetãri mai
amãnunþite asupra vieþii ºi activitãþii marelui nostru poet.
Valeriu RÂPEANU: Stimate domnule
academician Eugen Simion, sã aducem în
prim plan unul dintre evenimentele
culturale de seamã despre care s-a vorbit
timp de un secol, din 1902, de când
manuscrisele lui Eminescu au intrat la
Academia Românã. Au vorbit toþi marii
noºtri eminescologi, începând cu Iorga,
care a fost unul dintre cei mai entuziaºti.
Au fost cercetate de Perpessicius, de
Cãlinescu, dar n-au fost publicate integral
niciodatã. Astãzi, ne aflãm în apropierea
desãvârºirii acestui plan, ne aflãm în faþa
împlinirii unui gând, care adeseori pãrea
cã va putea fi început ºi niciodatã nu a fost
realizat: Manuscrisele lui Eminescu.
Dumneavoastrã, domnule academician profesor Eugen Simion, aþi avut
ideea de a începe aceastã operã imensã
de culturã româneascã, aþi avut ºi
tenacitatea sã vã bateþi, nu cu morile de
vânt, ci cu neînþelegerea ºi neînþelegerile
pe care nu le mai credeam posibile, ca sã
fim sinceri, ºi l-aþi avut partener pe
domnul Mircia Dumitrescu, profesor
universitar ºi grafician, care a realizat
splendidele opere de artã care sunt
caietele, manuscrisele Eminescu. Aº vrea
sã ne spuneþi cum a prins viaþã aceastã
idee ºi când credeþi cã se va termina, la
acest 15 iunie?
Academician Eugen SIMION: Da,
cum aþi zis, domnule Valeriu Râpeanu, e
o idee veche, care a neliniºtit, sã zicem
aºa, câteva generaþii de intelectuali
români. Iorga, de care aþi amintit,
Cãlinescu care a transcris o parte din
aceste manuscrise în cãrþile lui din
anii30, Perpessicius, apoi, care a început
în33 sã pregãteascã ediþia de opere
Eminescu, ºi poate cel mai agitat, cel mai
neastâmpãrat ºi cel mai profetic dintre
apostolii acestei cauze a fost Constantin
Noica, filosoful. În anii60-70, el timp
de aproape un deceniu s-a luptat pentru
facsimilarea acestor manuscrise, avea un
model în faþã, ºi anume Caietele lui Paul
Valery. N-a reuºit, a rãmas, cum vorbeam
înainte, a rãmas o carte care a apãrut, la
Editura Eminescu ºi apoi la Humanitas.
Când am pornit aceastã ediþie, nu
cunoºteam absolut toate avatarurile
acestui demers, le-am citit ºi am fost
impresionat, ca sã spunem aºa, de
dârzenia pe care filosoful, care scria
atunci Etica sau nu mai ºtiu ce altã carte,
totuºi ºi-a gãsit timp sã apere aceastã
idee. Repet, de câte ori am prilejul,
argumentul lui: el credea cã, publicând
aceste manuscrise, nu facem numai o
operã de conservare a unui tezaur
spiritual naþional, dar el vedea ºi un efect
extraordinar  el credea cã românii atunci
când vor citi aceste manuscrise, vor avea
o revelaþie: vor deveni mai înþelepþi, vor
deveni mai aplecaþi spre treburile
intelectuale. Eh, Noica n-a reuºit, ºi noi
am reluat aceastã idee, ca sã spunem
drept, la începutul anilor2000. Deci, au
fost 150 de ani de la naºterea lui Eminescu,
atunci am început sã publicãm, într-o
ediþie tip Pleiade, opera lui. ªi ne-am
gândit sã începem ºi acest proiect. Acest
proiect care era, dupã pãrerea mea, ºi este
în continuare, urgent, este un proiect de
interes naþional, pentru cã manuscrisele
aflate la Biblioteca Academiei nu mai pot
fi consultate, sunt atât de vulnerabile încât
nu mai poþi pune mâna pe ele. ªi, fiind
preºedintele Academiei, chiar am luat o
decizie destul de durã ºi nepopularã ºi
anume cã aceste manuscrise nu mai pot fi
scoase pentru cercetãtor.
Valeriu RÂPEANU: Pentru cã
prezintã un pericol foarte mare.
Academician Eugen SIMION: Sunt
fragile, pui stiloul sau creionul, nu pui
mâna pe ele, ºi se destramã. Am avut
noroc, ca sã spun aºa, cu câþiva oameni,
pe care-i citez aici a nu ºtiu câta oarã, dar
o fac totdeauna cu bucurie. În primul rând,
a fost Mircia Dumitrescu, aici de faþã,
grafician, artist bine cunoscut. El a gãsit o
posibilitate de a reproduce în facsimil
aceste manuscrise. Poate o sã ne spunã
despre acest lucru chiar dumnealui. Mai
încercaserã, cu un deceniu înainte, cei de
la Humanitas, sã facsimileze ºi nu
reuºiserã. Eh, Mircia Dumitrescu a gãsit
o modalitate care, dupã pãrerea mea, este
excepþionalã. Al doilea om pe care aº vrea
sã-l citez aici, care a participat, este
doamna Eugenia Ciubuncan, directoare
atunci a Tipografiei Monitorului Oficial.
Ea a avut aceastã învrednicire, ca sã
folosesc un termen creºtin, ºi ne-a dat o
mânã de ajutor extraordinarã. A publicat,
de pildã, volumul I, destul de gros, care
era sã-i distrugã toate mecanismele, pentru
cã este atât de greu, atârnã aºa de mult,
încât a fost greu sã-l tipãreascã, sã-l lege.
În fine, mai trebuie sã citez pe cineva, pe
doamna Gabriela Dumitrescu de la
Biblioteca Academiei, responsabila
Secþiei de manuscrise, care ºi-a asumat ºi
ea un rol extraordinar de important în
realizarea acestui proiect. Dupã pãrerea
mea, este un proiect de interes naþional ºi
Parlamentul României ne-a dat o mânã de
ajutor, pentru cã, dupã ce am publicat acest
prim volum, care a fost finanþat de
Ministerul Culturii  graþie lui Rãzvan
Theodorescu, care era Ministrul Culturii
, a venit un alt ministrul al culturii, o sãi spun ºi numele deºi nu-mi face plãcere,
doamna Mona Muscã, om de-al nostru, de
altfel, pentru cã a lucrat ani de zile la
Institutul de Filologie... Eh, ne-a trimis la
plimbare, ne-a trimis la bãnci, zicând cã,
mã rog, banul public nu trebuie risipit.
Bãncile nu ne-au ajutat cu nimic, în
schimb, am gãsit niºte oameni de bine,
care ne-au dat un prim sprijin, iar, dupã
aceea, Parlamentul României, jos pãlãria!,
Parlamentul de atunci, pe care toatã lumea
îl înjurã, Parlamentul de atunci, graþie,

între altele, ºi lui Adrian Pãunescu, care,
fiind preºedintele Comisiei de culturã, a
fãcut un scandal pozitiv acolo. În
momentul de faþã noi am tipãrit 20 din
asemenea manuscrise
Valeriu RÂPEANU: În 34 de
volume, nu?
Mircia DUMITRESCU: În 33 de
volume, pentru cã acesta-i un singur
volum. De altfel, de aici începe toatã
problema, pentru cã noi am calculat sã
intre 1000 de pagini la fiecare manuscris,
dar nu se putea lega, se prãbuºea maºina.
ªi atunci am mers cu câte douã volume.
ªi atunci s-a dublat proiectul iniþial.
Academician Eugen SIMION: Asta
ce înseamnã? Înseamnã cã noi am
facsimilat pânã acum 20 din cele 24, cum
sã le zicem, manuscrise, caiete, mape
rãmase de la Maiorescu, care a fãcut
donaþia la începutul secolului, ºi care,
împreunã, însumeazã 14.000 de pagini.
Deci, mai avem patru ºi, la 15 iunie, când
se împlinesc 120 de ani de la moartea lui
Mihai Eminescu, noi o sã anunþãm pe
români cã acest proiect a fost dus la capãt.
Valeriu RÂPEANU: Este un proiect
ieºit din comun, trebuie sã spunem lucrul
acesta, pentru cã nu mai avem, dupã câte
ºtiu ºi frecventez Biblioteca Academiei,
un tezaur de manuscrise de la niciun alt
scriitor român de o asemenea importanþã.
Academician Eugen SIMION: Dar sã
ºtiþi cã nici în Europa. Mai au italienii
Caietele lui Leonardo. Iar Caietele lui
Valery, eu le-am consultat instigat într-un
fel de Noica. Vreau sã spun cã nu aratã atât
de bine cum aratã ale noastre, pentru cã nu
era tehnologie atunci. El a încercat sã le
fotografieze, dar nu a reuºit, nu era o soluþie.
Valeriu RÂPEANU: Era tehnica din
anii respectivi, totul se petrece în anii72-73
Academician Eugen SIMION:
Mircia Dumitrescu a gãsit..., în fine, o sã
ne spunã secretul, dar el a gãsit o soluþie
atât de bunã, încât manuscrisele lui
Eminescu sunt mai lizibile în facsimil,
decât sunt în realitate. ªi vorbeºte un om
care ºtie despre ce vorbeºte. Eu, fiind
tânãr absolvent ºi ºomer, eu am copiat
cu mâna mea proza lui Eminescu, pentru
Perpessicius.
Deci, ºtiu foarte bine ce reprezintã.
Acestea sunt mult mai lizibile ºi
caligrafia lui Eminescu aici este absolut
uluitoare. Sã ºtiþi, dl Râpeanu, cã nu toatã
lumea este atât de fascinatã. Spre surpriza
mea, am vãzut cum, când la 15 ianuarie
a fost sãrbãtorit Eminescu, s-a vorbit
despre maculatoarele lui Eminescu. Eu
am rãmas uimit
Valeriu RÂPEANU: Este stupefiant,
pentru cã nu credeam cã o sã se mai
întâmple. Noica vorbeºte aici cu foarte mare
precizie cum s-a întâmplat, pânã ºi
amãnuntele... Au fost tãiate din plan de un
director din minister pe vremea aceea, care
a declanºat ºi alarma aceea, autor de
literaturã pentru copii, Mircea Sântimbreanu,
el a fãcut asta, spune ºi Noica...
ªi dând alarma i-a înspãimântat pe toþi
pe scarã ierarhicã, ºi nu s-a mai putut.
Atunci Noica spune: mãcar articolele
acestea sã le strângem, sã mai atragem
atenþia, sã mai vorbim. ªi noi eram naivi,
credeam cã dacã apare volumul ãsta, lumea
în cunoºtinþã de cauzã o sã reacþioneze. A
apãrut, ºi lumea a rãmas tot aºa.
L-a scos Editura Humanitas, Marin
Diaconu ºi alþii. Dar, ceea ce se întâmplã
este îngrozitor, pentru cã noi credeam cã
toate lucrurile acestea au dispãrut ºi cã o
sã fie numai, ce spuneaþi, o sãrbãtoare,
în sensul cã ne bucurã pe toþi.
Academician Eugen SIMION:
Mircia Dumitrescu o sã ne spunã mai
multe. Nu o sã uite sã spunã cã Academia
Românã ºi Biblioteca ºi Fundaþia noastrã,
care este implicatã, distribuie gratuit
bibliotecilor din aceastã þarã aceste
volume. Deci, banii nu sunt cheltuiþi,
aceste cãrþi, 750 de exemplare, se duc în
marile biblioteci publice, din aceastã þarã.
Deci, în mod gratuit.
Valeriu RÂPEANU: Domnule
Dumitrescu, haideþi sã vorbim, sã ne
spuneþi cum aþi procedat, pentru cã
trebuie sã spunem cã este totuºi ºi o
performanþã tehnicã.
Mircia DUMITRESCU: Da ºi nu.
Cred cã eram pregãtit pentru lucru acesta,
sã fac aceste manuscrise. Acum lucru
pare foarte simplu. Ce m-a bucurat foarte
mult a fost cã în momentul în care m-a
solicitat preºedintele Academiei, domnul
academician Simion, cred cã eram
pregãtit sã fac aceste manuscrise pentru
cã lucrasem deja cu un prieten de-al meu,
se numeºte domnul Petru Creþia, ºi eu,
fiind plastician, nu lucrasem decât cu
legenda caietelor eminesciene, sau a
manuscriselor, sã nu le spunem
maculatoare, e puþin jignitor.
Valeriu RÂPEANU: ªi chiar dacã
ar fi maculatoare, fiind ale lui
Eminescu, vor trebui ºi ele sã fie tipãrite
Mircia DUMITRESCU: Am rãmas
uimit când domnul Petru Creþia mi-a spus
cã a descoperit poezii inedite de Eminescu,
cã sunt 24, ºi cã unele poezii sunt prost
aºezate în ediþia iniþialã a domnului
Perpessicius. ªtiam cã se ocupã ºi domnul
Vatamaniuc, ºi pe aceºti doi eminescologi
îi cunoºteam, ºi am rãmas uimit întrucât
chiar nu ºtiam de lada de manuscrise datã
de Maiorescu. El mi-a povestit, ca unui
copil, cum s-a întâmplat cu aceste
manuscrise. ªi atunci am priceput un lucru
foarte simplu, cã orice scriitor, de altfel,
trãind în lumea aceasta boemã a scriitorilor,
am vãzut cã ei nu-ºi fac o sintezã
Aceste caiete sunt mult mai
importante pentru cercetarea în interior
a caietelor, a debusolãrii ºi a gândirii
eminesciene. Este atât de fascinantã, ºi
aceste ºtersãturi, aceste reveniri, aceste
cãutãri ale cuvântului sunt foarte

importante. Le citeºti ca pe un roman
poliþist, la un moment dat. Deci, de la
domnul Petru Creþia am descoperit un
lucru, cã aceste poezii, aceste caiete sunt
necesare unui cercetãtor. Caietele ne mai
putând fi cercetate, pentru cã se distrug,
de altfel, în ultima parte nici domnul
Petru Creþia n-a mai putut sã punã mâna
pe aceste manuscrise. De altfel, în acest
manuscris, acolo mi-a venit, într-un fel,
aceastã idee, pentru cã avea niºte poze
proaste, ºi am retuºat niºte fotografii,
foarte proaste, de mânã. ªi am mers cu
alb. De altfel, se pot vedea scriiturile, pe
care petele de negru rãmân de la xerox.
Deci, sã ne întoarcem, iarã, la tiparul
de tip Gutenberg. Ce înseamnã acest lucru?
Sã aparã litera cât se poate de curatã, pentru

toate sunt indicate. Dar am lãsat oglinda
paginii mai mare, ca sã devinã o carte. De
aceea am luat douã formate, unul mare, sunt
ºi A4, pentru cã legãtorul, pe care l-a dat
Maiorescu, a luat la întâmplare din ladã ºi
le-a fãcut, în funcþie de dimensiunea A4.
ªi am gãsit, pentru formatele mai mici,
caiete de diferite dimensiuni, cã ºi astãzi
sunt diferite STAS-uri, acest caiet ºi de
aceea am ºi folosit coperta aceasta, ca sã
dea o manufacturã, ideea de trimitere cãtre
lucrul bibliofil.
Înãuntru, ceea ce este important,
fiecare caiet are o surprizã, surprize pe
care le au, de altfel, ºi caietele iniþiale.
Poþi sã gãseºti lucruri fantastice. De
altfel, aº vrea ca în ultima paginã, când
se va face colofonul, sau ultima carte,
cartea finalã, aº spune cã am fãcut poate
o micã blasfemie, dar n-am spus-o pânã
astãzi, va rãmâne aºa, pentru cã atunci
când domnul profesor Eugen Simion va
trage o concluzie dupã aceste manuscrise,
atunci o sã-i prezint ºi aceastã foaie. Unul
dintre deºtepþii nu-ºtiu cãrei perioade, a
scris scriiturã de nebun, cu un creion
albastru. Mi-am permis sã nu pun acest
text, dar cred cã este indicat la sfârºit,
aºa cum se aºeazã o mulþime de

Mircia DUMITRESCU: Vreau sã
vã spun cã acestea sunt numai volumele
de la XV la XX. Deci, mai avem încã 22
de volume pe lângã acestea, apãrute deja.
Deci, acum suntem la 33 de volume, vom
mai avea încã opt. Vom face peste 40 ºi
ceva.
Valeriu RÂPEANU: Este ºi o
performanþã, cum sã spun, tehnicã,
graficã.
Mircia DUMITRESCU: Din
pãcate, eu pot sã vã spun cã am pierdut
ºi-mi pare rãu, spre amãreala domnului
profesor Simion, am pierdut un an ºi
jumãtate, pentru cã
În momentul în care Parlamentul a
dat banii pentru aceste manuscrise, brusc
au descoperit cã pot fi folosiþi în alte
scopuri, chiar poate de niºte prieteni ai
domnului profesor.
Academician Eugen SIMION:
Editura Academiei, care ar fi trebuit sã
scoatã aceste volume, a vrut sã ia aceste
manuscrise ºi sã le trimitã la Oneºti,
pentru cã descoperiserã ei o tipografie
specializatã în etichete de conserve, sã
le tipãreascã. Vroiau sã vireze banii acolo
ºi am pierdut timpul, un an ºi jumãtate,
dar eu vreau sã uit, a fost un coºmar, a
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Publicarea Caietelor lui Eminescu reprezintã, indiscutabil, proiectul cel mai important al culturii
române la începutul acestui mileniu. Trei generaþii de intelectuali, începând cu Nicolae Iorga, continuând
cu Perpessicius, G. Cãlinescu, C. Noica ºi cu cei care i-au urmat, s-au strãduit sã reproducã aceste foi pe
punctul de a se destrãma. Începând sã le tipãreascã, în facsimil, în 2004, Academia Românã a reuºit, iatã,
sã scoatã pânã acum 12 manuscrise (în 21 volume) din cele 24 câte existã la Biblioteca Academiei Române.
Speram ca în cel mult doi ani de zile de aici înainte sã putem spune românilor cã acest proiect, repet, de
interes naþional a fost dus la capãt. S-ar spulbera, în acest fel, ºi mitul cã românii nu duc lucrurile la
capãt. Eugen Simion, ianuarie 2008
Întemeiatã pe cunoaºterea intimã a reliquiilor lui manuscrise, dar ºi pe alte materiale din
neistovitele depozite ale Bibliotecii, integralã si criticã, ediþia Perpessicius, iniþiatã în 1939 sub egida
Academiei Române ºi încheiatã în 1999 (cu volumul XVII  Bibliografia), constituie acel corpus
eminescian care reface în detaliu laboratorul creaþiei poetului, luminând multiplele ºi complexele faþete
ale operei ºi vieþii (poezie, prozã, dramaturgie, publicisticã, documente, corespondenþã), reprezentând,
aºa cum estima N. Iorga, un monument naþional, construit conform principiului cã orice rând din
Eminescu meritã sã fie tipãrit.
Urmând acelaºi deziderat, realizarea, de cãtre Biblioteca Academiei Române, a bazei de date
text-imagine conþinând manuscrisele M. Eminescu are drept scop diseminarea informaþiei culturale
prin accesul multimedia la manuscrisele cu valoare de tezaur. Proiectul va avea o duratã de trei ani,
baza de date completându-se pe mãsura scanãrii paginilor de manuscris ºi a prelucrãrii datelor. Astfel,
manuscrisele eminesciene sunt, pentru prima datã, accesibile publicului larg printr-o aplicaþie de tip
bibliotecã virtualã. (http://aleph500.biblacad.ro:8991/F?RN=31553947)




cã hârtia nu era importantã. Niciun scriitor
pe care l-am cunoscut nu scrie pe hârtie
bunã. De altfel, nici noi, în perioada asta,
de 40 de ani, nici domnul profesor n-a scris
pe o hârtie care sã reziste 150 de ani, nici
dumneavoastrã, ci toþi scriem pe hârtie de
deºeu, care se îngãlbeneºte în timp. Deci,
culoarea localã, aceastã gãlbenealã nu era
necesarã. Acesta a fost primul lucru pe care
l-am vorbit cu domnul preºedinte atunci,
când au fost foarte multe persoane care au
gândit lucrul acesta ºi am luat hotãrârea sã
nu aparã foaia de hârtie. De ce spun acest
lucru? Pentru cã, într-un fel, toate aceste
imagini sunt aproape bibliofile. Sunt
înãuntru plicuri, bilete de teatru, bilete,
ºpalturi. De altfel, pot sã vã spun, nu sunt
decât trei foi de hârtie bunã, hârtie cu
filigran, pe care sã fi scris Eminescu, dar
ele nu sunt decât niºte invitaþii ale unui
liberal, pe care Eminescu scrie pe spate,
aºa cum scria ºi pe ºpalturi. Acelea vor
rãmâne în manuscrise curate. Problema a
început mai departe, sã spunem, atunci
când, dacã noi mergeam cu o imagine
fotografiatã, în momentul acela trebuia sã
ajungem la o problemã de lucru în carte. În
ce sens? Orice carte se rotunjeºte. Eminescu
scria pânã în marginea foii de hârtie. Deci,
în momentul în care eu aº fi mers fãrã sã
organizez aceastã foaie de hârtie, ºi fãrã sã
scot culoarea localã, trebuia sã tai din text.
Se pãstreazã exact dimensiunea pe care o
scrie, deci 1/1, proporþia scrisului
eminescian, culoarea de cernealã cu care
scrie Eminescu, pentru cã aceste culori de
cernealã dateazã perioadele în care a lucrat
Eminescu. Cu roºu sunt corecturile, aceste
corecturi sunt toate fãcute ca sistemul de
tipar înalt, cu roºu, cu albastru. Am pus
semne ºi cu albastru. De altfel, scrie ºi cu
creionul, ºi în manuscrise se simte clar
unde-i creionul. Se pãstreazã foile albe. ªi
m-am bucurat pentru cã domnul profesor
Eugen Simion a acceptat, pentru cã a fost
o destul de mare bãtãlie ca sã se scoatã foile
albe din manuscris, pentru cã, dacã tot nu
scriu nimic, ce trebuie sã avem acele foi,
facem economie. Mi s-a pãrut falsã aceastã
problemã, pentru cã atunci dãdea naºtere
la interpretãri de toate felurile ºi se credea
cã am rupt, am scos anumite gândiri,
anumite Acestea sunt caietele, care dau
aceastã dimensiune, pentru cã el are ºi
caiete în interior, dar sunt ºi foi disparate,
dar sunt ºi caiete, cu hârtie de matematicã,

detractori, sã reamintim acest anonim,
care a semnat anonim, care a dat-o
anonim, sã fie paginatã puþin. Pagina
acolo este goalã, eu am trecut-o cu numãr,
dar mi-am permis sã scot aceastã jignire,
pentru cã nu era scrisul eminescian, era
al altuia, venit din off.
Aº putea sã arãt o paginã, care este
destul de complicatã, acum nu se mai vede
lucrul acesta, este foarte simplã. Pe aceastã
paginã, acum foarte curatã, se vede ºi un
desen în creion. În momentul în care avem
originalul, textul de pe spate, care era mult
mai închis, a supt ºi a trecut pe partea
aceasta. Vreau sã vã spun cã eu, iniþial,
nici n-am crezut cã se poate citi acest text.
Deci, munca de retuº, ºi vreau sã vã spun,
cã acest retuº a fost fãcut de profesioniºti,
de studenþi ai mei ºi de oameni care ºtiau
ce fac, aveau calitãþi artistice, nu se puteau
face de un meseriaº. Pentru scoaterea la
luminã numai a acestui desen a fost o
muncã titanicã de douã zile, muncã în
continuu de douã zile, dat fiindcã textul
de pe spate ieºise pe faþã. Nici nu mi-a
venit sã cred cã acest text este cursiv,
credeam cã a scris încã o datã pe deasupra
lui. Acestea casete sunt originalele
Caietelor din ziua de astãzi. Despre aceste
caiete, oricare om, oricare cercetãtor poate
sã caute mai departe ºi, de aceasta, gãsesc
cã este important. Acest Caiet este un
instrument de lucru pentru viitorul
cercetãtor. Mã gândesc la unul ca domnul
Vatamaniuc, unul ca Petru Creþia, sau cine
ºtie ce iubitor va fi. Are, în schimb, ºi
originalul Caietului din ziua de astãzi,
pentru cã, peste o sãptãmânã, acest Caiet
nu mai are aceastã culoare, nici acest scris.
În schimb, aici, în caiete, se vor citi foarte
bine, ºi poate sã gãseascã în continuare ºi
poate sã cerceteze mai departe.
Revin din nou la domnul Petru
Creþia, pentru cã m-a înþeles ºi m-a
bucurat foarte mult domnul profesor
Eugen Simion cã mi-a oferit mie aceastã
oportunitate ºi, de aceasta spun, cred cã
a fost o Pronie, pentru cã am fãcut-o
repede, am ºtiut ce ºi cum s-o aplic.
Valeriu RÂPEANU: Acum da, dupã
ce ne-aþi spus cum. Sã revenim la 2000,
deci începutul
Academician Eugen SIMION:Da,
când a apãrut primul volum?
Mircia DUMITRESCU: În 2004,
deci muncã de cinci ani
Valeriu RÂPEANU: Da, o muncã
titanicã.

fost cel mai mare coºmar pe care l-am
avut eu în calitatea mea de coordonator,
pentru cã m-am izbit de niºte oameni, pe
care nu-i bãnuiam în primul rând, ce sã
fac? Chiar Editura Academiei sã facã
lucrul acesta? ªi atunci am gãsit o altã
soluþie: Biblioteca Academiei împreunã
cu Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi
Artã ºi, evident, cu Monitorul Oficial,
urmaºul doamnei Ciubuncan, trebuie sã
fiu corect sã spun, domnul Liviu Morar,
a fost un om înþelegãtor, am lucrat cu el
foarte bine. ªi actualul director, am avut
deja o discuþie cu el, s-a arãtat înþelegãtor.
Dupã aceea, putem sã le numim cum
vrem noi, sã le contestãm sau sã le
sanctificãm. ªi aceasta ni s-a reproºat: de
ce le sanctificãm, cã, în fond, sunt niºte
hârtii? Da, dar hârtiile acestea au
aparþinut lui Eminescu. Iar în al doilea
rând, ele se degradeazã, pentru cã nimic
nu este etern, ºi, în al treilea rând, am zis
aºa: cã generaþia noastrã avea obligaþia
sã facã, sã ducã la capãt proiectul lui
Noica. ªi cu aceasta, încheiem.
Valeriu RÂPEANU: Din punct de
vedere al cunoaºterii lui Eminescu,
pentru cã spuneþi cã ele intrã în biblioteci,
ce aduc toate aceste caiete?
Academician Eugen SIMION: Am
sã mã refer tot la Noica, care era fascinat
de acest laborator de creaþie, laboratorul
spiritual al lui Eminescu, ºi de aceste
straturi germinative spunea, adicã
punctul de pornire al creaþiei lui Eminescu.
Ce sã aducã? Imaginea unui poet care ºi-a
pregãtit opera, ca sã spunem aºa. Opera,
în mare, este cunoscutã, a fost editatã. În
fine, s-a încheiat ediþia pornitã de
Perpessicius în33 ºi primul volum în39.
Acum, de câtva timp, a apãrut volumul
XVII, douã volume cu Bibliografia. Noi
am publicat în seria aceasta Pleiade  ºapte
volume, iarãºi toatã opera lui Eminescu.
Cui se adreseazã? Se adreseazã viitorilor
eminescologi, care vor lua din nou la mânã
aceste manuscrise. Vor controla lecþiunea,
dacã lecþiunea a fost corectã. Deja sunt
oameni, este la Craiova Constantin Barbu,
care se ocupã de acest lucru, ºi el spune
cã nu ºtiu unde a descoperit, dar vreau sã-l
vãd, sã vãd documentul lui, a descoperit
nu ºtiu câte lecþiuni greºite. Scrisul lui
Eminescu este de multe ori de o claritate
formidabilã, dar alteori sunt schiþe, sunt
bruioane. Deci, cercetãtorii vor avea,

acum, în casã la ei, sau într-o bibliotecã,
aceste manuscrise.
Valeriu RÂPEANU: Credeþi cã
numai cercetãtorii, eu mã gândesc ºi la
ceilalþi. Aþi spus biblioteca publicã din
oraº. Nu credeþi cã profesorii, nu ºtiu cum
se mai numeºte acum, de limbã ºi
literaturã românã, nu ar face un lucru
frumos ca, din când în când, o datã într-un
ciclu ºcolar, sã faciliteze, pentru cei mai
mari dintre elevi, cercetarea acestor
Caiete, sã vadã acest exemplu de muncã
al lui Eminescu? Lucruri care erau, aºa
cum spunea Iorga, aproape perfecte, dar
el ºtia cã mai trebuie doar o ciopliturã,
ceva Ar fi ºi o lecþie, zic eu, pe viu,
asupra a ceea ce înseamnã muncã,
sacrificiu pentru literaturã, într-un
moment în care se crede cã a scrie este
foarte uºor, cã este foarte simplu, sã
aºterni pe hârtie. Eu cred cã însemnãtatea
acestor Caiete, care acum sunt la
dispoziþie, totuºi sunt 700 de exemplare,
este mai mare, trece dincolo de cercetare,
chiar dacã îl ajutã imens pe cercetãtorul
eminescian. Eu cred cã tineretul ar trebui
sã se apropie de aceste cãrþi.
Academician Eugen SIMION: Aþi
dat rãspunsul în sine. Aºa ar trebui.
Acum, cã amândoi suntem ploieºteni, vã
daþi seama ce bucuroºi am fi fost noi ca
la orele profesorului Milica sau
Constantin Râpeanu,
Valeriu RÂPEANU: sau Constantin
Enciu, sau Elena Paulescu
Academician Eugen SIMION: Da,
oameni superbi, pe care totdeauna îi evoc
cu emoþie, sã fi venit într-o zi la orã ºi sã
ne arate manuscrisele lui Eminescu. Cred
cã tremuram. Problema este urmãtoarea,
dupã pãrerea mea, dacã am avea un
ministru al Culturii, pe care sã-l
intereseze aceastã chestiune, sã facã un
mic efort ºi sã procure aceste manuscrise
pentru bibliotecile publice, pentru marile
licee din þarã
Valeriu RÂPEANU: Noi aveam, la
Liceul Petru ºi Pavel, aveam o bibliotecã
bogatã, cel puþin pânã la 1 aprilie 1944.
Academician Eugen SIMION:
Avem Liceul I.L. Caragiale ºi celãlalt,
douã licee, care se luptã pentru aceastã
moºtenire a liceului de care aþi pomenit,
ar fi extraordinar. Dar eu mai vreau sã
semnalez ceva: este, dupã pãrerea mea, un
semn de civilizaþie a culturii, de bunã
organizare a culturii. Iatã, românii, are sunt
cunoscuþi în lume doar ca violatori ºi ca
ºmecheri ºi jefuitori, îºi pregãtesc la ei
acasã cultura, o gestioneazã, publicã
manuscrisele unui poet pe care românii îl
considerã poet naþional, pe bunã dreptate.
Deci, este un act de civilizaþie a culturii.
Avem surprize. Surprize avem cã sunt
oameni politici care vin ºi cumpãrã aceastã
lucrare. Nu mulþi, dar m-a bucurat acest
lucru. Am sã-i spun ºi numele, sper cã nu-i
fac un rãu: domnul Funar, de la Cluj, mai
precis soþia lui, a venit ºi s-a interesat, cã
vrea sã cumpere. ªi nu-i singur. Sunt ºi
alþii, care sunt pasionaþi de chestiunea
aceasta ºi vor sã aibã în casa lor
manuscrisele lui Eminescu.
Mircia DUMITRESCU: Eu sunt
atât de fascinat, ºi sunt plastician. Dacã
se pot vedea poezii, pe care le ºtim pe
dinafarã, le urmãrim ºi chiar le avem în
cap ºi vedem câte variante sunt înãuntru.
ªi dacã am face mãcar o colecþie de
poezie în metru antic, sã vedem câte
variante Sã vedem cum de la prima
variantã n-au rãmas decât patru versuri,
din toatã poezia. Toatã lumea ºtie
Luceafãrul, dar nu ºtie câte metafore
înlocuieºte pentru prea frumoasã fatã,
cum le schimbã ºi cum le ºterge. Pentru
mine e ca un dicteu, e ca o picturã, pe
care o face: o datã e scrisã cu roºu. E atât
de fascinant, mai ales cã ºi domnul Creþia
mi-a explicat treaba aceasta: cã el ajunge
la un moment dat ºi spune cã unele poezii
nu cad bine, sunt unele variante, sunt
reconstituiri. ªi de aici eu cred cã aceºti
cercetãtori pot sã ajungã din nou sã
repunã mãcar în discuþie cã poezia asta
nu-i de aici, e din altã parte, deci o altã
legãturã poate sã facã. ªi, personal, cred
cã încã e de cercetat ºi nu vãd de ce
aceastã saþietate care o vedem la unii
în ziua de astãzi faþã de Eminescu A
trãit 33 de ani, cã patru ani a fost
bolnav
Valeriu RÂPEANU: Vedeþi, fiecare
aniversare a lui Eminescu a ajuns sã fie
prilejul unui atac la adresa lui Eminescu,
adicã un fel de enervare, un fel de stare
de neliniºte ºi parcã se aºteaptã ziua lui
pentru ca sã se dea asaltul împotriva lui
Eminescu, ca sã nu mai fie în programa
analiticã, sã lãsãm tineretul sã aleagã;
sigur sunt ziare, reviste, posturi de tv care
marcheazã, mai puþin, dar
Academician Eugen SIMION: Eu
am mai spus odatã ºi o spun ºi acum: cu
câþiva ani în urmã, nu mai ºtiu când, era
ziua lui Eminescu. ªi mã trezesc
dimineaþa ºi, mã pune diavolul, ca sã zic,
deschid televizorul, ia sã vãd eu, la 7 sau
la 8, sã vãd ce se mai întâmplã pe ziua de
astãzi. ªi tocmai era o discuþie, la un post
de tv important din Bucureºti, era o
discuþie între un moderator ºi un tânãr
scriitor, cum zicea Slavici, tânãr scriitor,
publicist, dramaturg, nu mai ºtiu ce era,
dar oricum era foarte guraliv ºi înfipt.
Moderatorul zice: ce zici, astãzi e ziua
lui Eminescu. ªi mi s-a pãrut
extraordinar rãspunsul acestui scriitor,
mã rog, veþi vedea în ce sens: da,
domnule, iar i se face ziua, iar o sã-l
ascultãm, iar o sã ascultãm Luceafãrul,
iar o sã se vorbeascã nu ºtiu ce ºi nu ºtiu
cât. Deci, el anunþa o zi nenorocitã, din
punctul lui de vedere. În absurdul ei, mi
s-a pãrut ceva extraordinar, mai ales
cã venea din partea unui literat tânãr,
în mizeria acestor oameni tineri, care erau
foarte nenorociþi în dimineaþa zilei de 15
ianuarie cã televiziunea, radioul ºi ziarele
vor vorbi despre Eminescu.
Mircia DUMITRESCU: Eu am
vãzut acum, atacul e mai tare din partea
filologilor, decât a oamenilor care sunt
afarã de domeniu.
Poate n-am folosit bine cuvântul, al
literaþilor, al celor care se ocupã de
cuvântul scris.

Academician Eugen SIMION: Te
referi la cel din Dilema? Mã rog, ºtiþi care
este mizeria în toatã aceastã afacere.
Pentru cã cei care se aratã plictisiþi de
Eminescu ºi se aratã disperaþi cã
Eminescu este sufocat de superlative,
pornesc de la faptul cã sunt, într-adevãr,
unii care spun despre Eminescu aceleaºi
baliverne. Deci, Luceafãrul poeziei
româneºti º.a.m.d. Am mai spus de atâtea
ori ºi mã repet. În jurul unui mare creator,
totdeauna, este o vegetaþie buruienoasã.
Dar nu este un argument sã spui cã
Eminescu este un poet depãºit, un
prozator nul ºi un gânditor politic
reacþionar ºi nul, pentru cã sunt unii care
folosesc aºa lucruri comune, care ºi-au
epuizat adjectivele. Este, cum ar zice
Caragiale tristã scuzã, slabã scuzã.
Valeriu RÂPEANU: Dar sunt
convins cã publicul, care a evoluat între
timp, sigur cã nu mai crede în ce spun
aceºtia ºi alege din poezia lui Eminescu.
Mai mult decât atât, dacã vã aduceþi
aminte, publicistica lui Eminescu, care a
fost clar interzisã, ºtim ce s-a întâmplat
cu volumul IX, pentru cã vorbeaþi de
ediþia Academiei, practic a fost retras, ca
volumul XIV. Dupã 1990, sigur cã este
tipãritã, dar ridicã împotriviri legate de
reacþionarismul, conservatorismul, cu
fraze luate din context. Adicã, atacurile
dinainte de 1989, care se concretizau prin
interdicþie, se repetã acum, sunt aceleaºi.
Adicã, sã nu ne amãgim, îl avem pe
Eminescu, dar în momentul când i s-a
tipãrit ºi publicistica, este acum la
îndemânã, oricum, am vãzut cã ea nu este
convenabilã. ªi nu este, pentru cã el are
o viziune lucidã asupra României din
vremea lui, o viziune care nu corespunde
cu viziunea pe care astãzi vrem sã o avem
despre România aceea. Nu mai vorbesc
despre mondenitate etc., cã parcã totul
la noi a fost un bal nesfârºit ºi o suitã de
mondenitãþi. Am vãzut ºi spun asta ori
de câte ori pot, am vãzut într-un manual
de istorie, se spune cã la Ateneul Român
veneau doamne în toalete elegante ºi
domni în frac sau redingotã. Doamne,
Dumnezeule, dar Ateneul Român ce era,
paradã de modã, cum se face acum?
Ateneul Român a fost un loc unde s-au
perindat marii, dacã ar fi fost numai
Enescu, dar s-au perindat marii maeºtrii
ai artei universale. Deci, dintr-o datã, noi
întoarcem aceste pagini, ºi în care
Eminescu vorbeºte despre þãrani,
într-adevãr cu o forþã extraordinarã, cu
imagini, pe care poate numai Iorga le-a
întrecut, dacã le-a întrecut. Deci, în acest
caz, ne supãrãm. Dar, gãsim, dacã vreþi,
acelaºi lucru: nu vrem ca Eminescu sã
ne aducã aminte despre þãranii de care
nici acum nu vrem sã ne aducem aminte.
Academician Eugen SIMION: De
ce? Pentru cã el e atât de sincer. Vorba
lui Alexandru George, pentru cã el s-a
nãscut într-o casã þãrãneascã, poate sã
aibã cineva talent care s-a nãscut într-o
casã þãrãneascã? Uitând cã Iisus s-a
nãscut într-o iesle. Apropo de
reacþionarismul lui Eminescu, eu am mai
rãspuns odatã ºi am rãspuns unui istoric
de-al nostru care, mã rog, nu mai vreau
sã spun cã între timp m-am împãcat cu
dânsul, e un om în vârstã, care a protestat
odatã la tv : ce publicãm, domnule,
articole de Eminescu? Era reacþionar, ce
ne ajutã pe noi? Da, este foarte bine, e
un mare câºtig cã am publicat articolele
lui Eminescu, o culturã e formatã din
spirite de toate felurile, iar articolele lui
Eminescu, filosofia lui practicã, cum o
numesc toþi, sunt extraordinare pentru
epoca respectivã. El, sigur cã nu poate fi
luat ca model pentru organizarea
administrativã a României, el visa o þarã
a pârcãlabilor, cu un voievod care seara
se vede cu ei ºi discutã. Bun, asta era o
viziune de-a lui, dar critica formelor fãrã
fond, critica epocii de tranziþie este
nemaipomenitã.
Valeriu RÂPEANU: Tocmai asta ar
trebui sã producã procese de conºtiinþã
ºi astãzi, pentru cã e aºa de puternicã. ªi
sã ºtiþi cã oamenii tineri, eu vãd la
studenþii noºtri, chiar la cei care i-au
prima datã cunoºtinþã de articolele lui
Eminescu, în ºcoalã nu se fac, pur ºi
simplu, au o stare de emoþie, nu se
aºteaptã, îºi cheamã pãrinþii, mi-a spus
cineva, sã le citeascã: uitaþi-vã ºi voi ce
spunea Eminescu.
Academician Eugen SIMION: Eu
am totdeauna o soluþie la aceste aberaþii,
care sunt curente, ºi anume o soluþie, dacã
vreþi un stil de muncã: domnule, mergem
mai departe. Hai sã facem tãcere, dacã
putem, pentru cã, dacã faci vâlvã, cum
încep nebuniile ºi pentru aceasta sperãm
sã ducem la capãt acest proiect, sperãm
sã continuãm seria de opere
fundamentale cu clasicii noºtri, sã-i
publicãm. Acum Eminescu, Caragiale ºi
Creangã sunt publicaþi aproape în
totalitate, dar mai sunt mulþi alþii. Încã
nu avem ediþii din clasici. Pe bietul
Slavici, cã tot vorbesc de el, nimeni nu a
publicat articolele lui politice. M-am dus
la Arad, sã-l conving pe un rector de
acolo, sper cã am reuºit, sã finanþeze
publicarea articolelor lui Slavici, atâta cât
mai este un om care le-a copiat ºi le ºtie,
ºi anume domnul Vatamaniuc. Sunt
aproape 4000 de pagini nepublicate din
Slavici. ªi câþi alþii. L-am luat pe Slavici,
cã acum sunt dornic sã rezolv ceva, sunt
în discuþie
Valeriu RÂPEANU: Da, bineînþeles.
Vã mulþumesc pentru cã ne-aþi arãtat, ºi
ne-aþi explicat ce înseamnã manuscrisele
eminesciene. Aº dori sã-i îndemn pe
profesori sã profite, poate termenul nu e
bun, dar acesta este, acum când au la
îndemânã ceea ce generaþiile noastre
n-au avut la îndemânã, ceea ce profesorii
noºtri n-au avut la îndemânã ºi ar fi vrut
atât sã ni le arate, sã atragã în jurul acestui
tezaur, care devine complet pe data de
15 iunie, tineretul ºi sã le atragã atenþia
asupra pildei pe care o dã Eminescu aici,
în aceste manuscrise, de muncã, de jertfã,
de sacrificiu în numele ideii de frumos,
în numele celor mai frumoase idei, care
au existat vreodatã în cultura ºi, aº
adãuga, ºi în societatea româneascã. Vã
mulþumesc foarte mult!

