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Cea mai bunã invenþie înregistratã în întreaga
lume în anul 2008 este româneascã
Organizaþia Mondialã de
Proprietate Intelectualã
(WIPO) a anunþat cã
sistemul ROBOSCAN, cel
mai avansat sistem mondial
de scanare a containerelor ºi
camioanelor, inventat de o
echipã de cercetãtori de la
MB Telecom, a primit
premiul pentru cea mai bunã
invenþie înregistratã în
întreaga lume în anul 2008.

Roboscan 1M cumuleazã pe o
platformã unicã, într-un produs de
înaltã complexitate, tehnologii
precum: fizica nuclearã, electronicã, informaticã, telecomunicaþii,
mecanicã, hidraulicã, pneumaticã,
calcul cu element finit ce necesitã
pregãtire transdisciplinarã în aceste
domenii. Cercetarea ºi proiectarea
acestui
produs
de
mare
complexitate este rezultatul
eforturilor pe parcursul a patru ani,
a unui colectiv de 15 specialiºti
români de la MB Telecom, care a
finanþat acest proiect de cercetare
integral din resurse proprii,
investind aproximativ ºase
milioane de euro.

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
Director: Mircea Itu. Redactor-ºef: Mioara Vergu-Iordache

Sesiune de comunicãri

Cãtre o nouã paradigmã în cercetarea ºtiinþificã
la Universitatea SPIRU HARET

Departamentul de Management al Cercetãrii ªtiinþifice a organizat,
la data de 19 iunie 2009, în colaborare cu Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã, prima sesiune de comunicãri ºtiinþifice a facultãþilor
Universitãþii SPIRU HARET, intitulatã Cãtre o nouã paradigmã în
cercetarea ºtiinþificã la Universitatea SPIRU HARET.
Aºa cum ºi titlul sugereazã, aceastã primã sesiune ºtiinþificã a
universitãþii noastre s-a dorit un schimb concret de experienþe între cadre
didactice ºi cercetãtori din domenii ºtiinþifice ºi specializãri didactice
diferite, astfel încât, prin conþinutul comunicãrilor, sã se poatã evalua
mai bine potenþialul ºtiinþific al cercetãrii desfãºurate în cadrul facultãþilor
Universitãþii SPIRU HARET, la nivelul catedrelor ºi al centrelor de
cercetare. Totodatã, se doreºte crearea premiselor dezvoltãrii unor
programe ºi proiecte de cercetare ºtiinþificã interdisciplinare, care sã vizeze
identificarea ºi lãrgirea orizontului de surse de finanþare atât la nivel
naþional, cât ºi pe plan internaþional.
La manifestare au fost înscrise peste 30 (treizeci) de comunicãri
majoritatea reprezentând vizând orientãrile ale cercetãrii ºtiinþifice din
domeniile ºtiinþifice ºi specialitãþile didactice reprezentate, dar ºi teme
concrete ale unor proiecte ori contracte de cercetare ºtiinþificã aflate în
derulare sau în faza de depunere pentru finanþare în cadrul programelor

finanþate prin fondurile structurale nerambursabile, cât ºi în ce al
programelor finanþate din surse guvernamentale.
Proiectele aflate în derulare au reprezentat, pentru toþi participanþii,
dovezile concrete ale capacitãþilor ºi capabilitãþilor universitãþii noastre
de a se implica atât în calitate de beneficiar solicitant , cât ºi de partener
eligibil în activitãþi de consultanþã ºi cercetare ºtiinþificã într-o gamã foarte
diversã de componente ale vieþii sociale ºi economice din þara noastrã.
Sesiunea ºtiinþificã a USH a fost un important pas în crearea unui
forum interdisciplinar la nivelul Universitãþii SPIRU HARET, care sã
coaguleze energiile ºi potenþialul cadrelor sale didactice ºi sã le canalizeze
cãtre o cercetare ºtiinþificã pragmaticã, adaptatã, pe de o parte, la cerinþele
societãþii moderne ºi capabilã sã rãspundã provocãrilor actuale ale vieþii
sociale ºi economice naþionale ºi internaþionale, pe de altã parte.
Îniþiativa Departamentului de Management al Cercetãrii ªtiinþifice a
fost un demers firesc al preocupãrilor sale constante din ultimul timp,
prin care contribuie la creºterea eficienþei ºi performanþei activitãþii de
cercetare ºtiinþificã în cadrul Universitãþii SPIRU HARET ºi, totodatã, la
impulsionarea descoperirii unor noi direcþii de cercetare ºtiinþificã, în
corelaþie cu paradigmele începutului noului mileniu.

Drd. Marin CRUCERU

Secretarul Consiliului Cercetãrii ªtiinþifice

Absolvenþii sãrbãtoresc
finalizarea studiilor de licenþã.
Felicitãri întregii promoþii 2009
a Universitãþii Spiru Haret!

PRO DOMO

În luna aprilie 2009, sistemul ROBOSCAN a câºtigat
Marele premiu la Salonul de invenþii de la Geneva

Existã multã inteligenþã în România, Suntem
performanþi în zonele abstracte, în soft, în formularea
de concepte. Putem realiza enorm, cu resurse incredibil
de mici. Din pãcate, ne lipseºte managementul
inteligenþei. Marea nenorocire este cã ne irosim
inteligenþa.
Mircea TUDOR,
preºedintele Companiei MB Telecom

EMINESCU  PRIMA JERTFÃ POLITICÃ
PE ALTARUL DACIEI MARI (I)
Prof.univ.dr. Aurel V. DAVID

Dacia Mare a constituit un proiect
etno-politico-statal fundamentat la începutul
secolului al XIX-lea de cãtre boieri patrioþi.
El a fost reluat de cãtre revoluþionarii
paºoptiºti ºi continuat de patrioþii români în
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. A
eºuat atât din cauza obedienþei puterii politice
faþã de Marile Puteri, cât ºi a presiunilor
acestora.
Denumirea proiectului ar putea constitui
o enigmã, în contextul în care Dacia fusese

scoasã, din motive politice, din memoria
colectivã. Promotorii sãi au considerat cã
redescoperirea ºi asumarea identitãþii, dar ºi
recuperarea unor pãrþi din vatra originarã de
vieþuire, smulse de imperiile vecine,
constituie problemã de conºtiinþã.
Mihai Eminescu, unul dintre promotori,
a înþeles cã refacerea unitãþii spaþiului
strãvechii Dacii era pentru români o
problemã de supravieþuire ºi nu o simplã
afacere, aºa cum încercau sã o exploateze
marile imperii vecine, în folos propriu.
(Continuare în pag. 3)

Suntem români, vrem sã rãmânem români
ºi cerem egala îndreptãþire a naþiunii noastre
Mihai Eminescu

SANDA MANU - DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã (UNATC) I.L. Caragiale
Dacã mi s-ar pune
întrebarea aceea clasicã: Dacã
v-aþi mai naºte o datã, tot teatru
aþi face?, eu aº rãspunde: Nu
ºtiu sigur dacã tot teatru, dar cu
certitudine aº lucra tot cu
oameni tineri, deci sigur aº face
o activitate didacticã.( ) Cu
toate astea, deºi am fost plecatã
din þarã ºi în ani mai uºori, ºi în
ani mai grei, niciodatã nu m-a
bãtut gândul sã rãmân definitiv.
Astãzi tot încerc sã aflu de ce:
pentru cã nu credeam cã îmi pot
câºtiga pâinea acolo? La un
moment dat, am avut propuneri
concrete în învãþãmânt ºi ºtiam
cã pot sã fac faþã. Dar nu
puteam sã plec pentru cã,
indiferent cum era România,
era þara mea ºi ºtiam cã pãrinþii
mei, care nu mai trãiau, nu
m-ar fi iertat niciodatã.

Sanda MANU, 2004

Existã mai nou un talaz tânguitor, în care au intrat reprezentanþi ai
întregii noastre societãþi, care clameazã: calitatea educaþiei, calitatea
învãþãmântului Unii înoatã, alþii vâslesc, alþii sunt duºi cu pluta, cu
vaporul, cu iahtul... deh, dupã posibilitãþi.
Toatã lumea se plânge, nimeni, aproape nimeni nu face nimic. Iar
dacã cineva face, încearcã sã facã, orbiþi de stropii autoprovocaþi, aceiaºi
tânguitori îi cautã scame-n sânge, pete-n soare
Douã sunt momentele care stimuleazã interesul pentru educaþie:
admiterile  fie cã e vorba de
învãþãmântul liceal, fie cã e vorba de cel
superior - ºi revendicãrile cadrelor
didactice, referitoare la creºterea
salariilor. În rest... Dumnezeu cu mila!
În ºcoli, lucrurile elementare,
indispensabile unei vieþi civilizate, sunt
înlocuite cu savantlâcuri sau nimicuri
nefolositoare (Casa cade pe tine, dar îþi
cumperi plasmã ºi antenã parabolicã!).
Cei ºapte ani de-acasã, respectul pentru culturã, pentru fãuritorii ºi
pentru promotorii ei, dorinþa de a ºti, de a învãþa, de a cunoaºte, respectul
pentru muncã, dragostea pentru familie ºi pentru þarã, dorinþa de a face ºi
a lãsa ceva în urma ta, mândria de a aparþine unei comunitãþi etc., etc.
sunt considerate vetuste sau, poate, implicite, gravate în ADN-ul celulei
noastre naþionale. Ceea ce, evident, este fals. ªi toate acestea nu au nevoie
de o bazã materialã sofisticatã, de multe fonduri. Pentru a putea fi
îndeplinite este nevoie de dragoste, implicare, calificare ºi o viziune
corectã asupra viitorului.
Aºa cã, decât atâtea discuþii interesate, atâtea bârfe, atacuri ºi cârcoteli,
mai bine o trezire la realitate: copiii noºtri nu vor fi mai buni ºi nu le va

fi mai bine dacã vor continua sã fie martorii sfadei adulþilor-autoritãþi de
stat, care nu au, de fapt, niciun plan coerent, nu prezintã soluþii pentru
ieºirea din criza moralã, de identitate, înainte de criza economicofinanciarã, nu înþeleg sau se fac cã nu înþeleg mersul societãþii cunoaºterii
ºi a economiei informatizate contemporane, a dezvoltãrii ºi a creativitãþii,
necesitatea învãþãrii continue, a educaþiei permanente.
Societatea româneascã este, din nefericire, în recesiune moralã ºi
educaþionalã, de mai mult de 30 de ani. Greaua moºtenire se pierde în
diversitatea orânduirilor ºi a ordinelor.
Încremeniþi în proiect, incapabili sã
miºte ºcoala româneascã pe un fãgaº
sãnãtos, ascendent, în acord cu cerinþele
pieþei muncii din România, mai ales, dar
ºi a celei din spaþiul european, oficiali ºi
particulari, de-a valma, atacã instituþiile
de învãþãmânt superior. Cu precãdere, pe
cele private. Cã nu livreazã economiei
excelenþe. Adevãrul este cã unii dintre absolvenþi sunt sau vor deveni
excelenþe. Majoritatea, nu. Dar, dacã doresc sã înveþe, tuturor li se oferã
ºanse egale, condiþii de excepþie pentru a se instrui, pentru a tinde spre
excelenþã. ªi învãþãmântul superior asta face, oferã oportunitãþi de care ar
trebui sã ºtie sã profite tinerii. Sã fie învãþaþi sã profite!
Marea problemã a educaþiei în România constã în calitatea
învãþãmântului preuniversitar. Nu trebuie sã uitãm cã produsul finit
are calitate doar dacã materia primã ºi tehnologia sunt de calitate! Altfel,
vom continua sã ne amãgim în discuþii sterile ºi pizmaºe! Înainte de
excelenþã, alfabetizarea!

Înainte de excelenþã,
alfabetizarea

Mioara VERGU-IORDACHE
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Maestra emeritã a
sportului Luminiþa
Huþupan Dinu,
viitoare absolventã a
Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru
Haret, cãpitan al
echipei naþionale de
handbal a României,
a spus adio activitãþii
sportive
competiþionale.

Vineri, 12 iunie, a fost zi de sãrbãtoare pentru lumea actoriceascã. Regizoarea ºi profesoara Sanda
Manu, care, dupã o lungã carierã la IATC ºi UNATC, face parte din echipa de profesori a Facultãþii de
Teatru de la Universitatea Spiru Haret, a fost rãsplãtitã cu titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC.
Colegi ºi studenþi am sãrbãtorit-o cu emoþie ºi cãldurã. Sunt legaþi de activitatea de regizor a Sandei
Manu: Radu Beligan, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuþ, Irina Petrescu, foºti studenþi  azi, nume importante
în teatrul ºi filmul românesc: Oana Pellea, Vlad Ivanov, Dorina Chiriac, Lia Bugnar ºi mulþi, mulþi alþii în
sala arhiplinã, ce cânta la unison Gaudeamus.
Sanda Manu a crescut multe generaþii de actori, a creat multe spectacole în þarã ºi în toatã lumea, în
Europa ºi America; a condus ateliere de lucru în România ºi în strãinãtate. A fost în conducerea Uniunii
Teatrale din România, a primit numeroase distincþii ºi premii.
Mã simt onoratã de calda ºi sincera ei prietenie ºi de colaborarea de ani de zile la facultate.
Îþi doresc, îþi dorim, dragã doamnã Sanda Manu, ani mulþi cu sãnãtate ºi succese în activitatea de profesor
la Facultatea noastrã, din marea familie a Universitãþii Spiru Haret!
În numele profesorilor ºi studenþilor de la Facultatea de Teatru,
decan, Lucia MUREªAN

Ceremonia, care s-a desfãºurat,
de la ora 14.00, la sediul UNATC,
a fost marcatã de Laudatio, rostit de
maestrul Radu Beligan, ºi de
omagiul generaþiilor de studenþi ai
distinsei profesoare, prezentat de
actriþa Oana Pellea. Dupã acordarea
prestigiosului titlu, a fost prezentat
un film biografic despre cariera
Sandei Manu, realizat de regizorul
Laurenþiu Damian.
Printre personalitãþile care au
mai fost distinse, de-a lungul
timpului, cu titlul de Doctor
Honoris Causa al UNATC se
numãrã regizorii Roman Polanski,
Krzysztof Zanussi ºi Liviu Ciulei,
precum ºi actorii Olga Tudorache,
Victor Rebengiuc, Marin Moraru,
Gheorghe Dinicã ºi Radu Beligan.
*
Sanda Manu a absolvit
Facultatea de Regie a Institutului de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã
Bucureºti (IATC) în 1956. De
atunci, a activat constant în teatru
ºi TV ca regizor, dar ºi în
învãþãmânt, la Catedra de Actorie a
IATC ºi, mai târziu, a UNATC
I.L.Caragiale, la Facultatea de
Teatru din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. A regizat peste 100 de
spectacole de teatru, televiziune ºi
de absolvenþã. Sanda Manu are în
palmares numeroase alte distincþii,
printre care Premiul de Excelenþã
al UNITER, primit în 1992, ºi
Ordinul Naþional Pentru Merit în
grad de cavaler, care i-a fost acordat
în anul 2000.

Puncte de vedere

Globalizarea: de la iluzia inocentã
la deznãdejdea vinovatã (II)

Ion A. POPESCU, Aurelian A. BONDREA
Mãdãlina I. CONSTANTINESCU,
Alexandrina I.MERUÞÃ
Pentru a înlãtura încã de la început orice dilemã ºi a ieºi din eventuale
capcane aparent teoretice, anumiþi cercetãtori au pus în evidenþã un
argument care, dupã opinia noastrã, are toate ºansele sã fie acceptat, fiind
absolut raþional. El se referã la aria de cuprindere a procesului de
globalizare. Potrivit acestui punct de vedere, globalizarea, în sensul larg
al cuvântului, acoperã trei domenii ale vieþii sociale respectiv: economic,
politic ºi cultural (Weber, 1978; Bell, 1979). Evident, partea
economicului vizeazã toate fazele procesului de reproducþie, adicã
producþia, repartiþia, schimbul ºi consumul, reprezentând structura de
rezistenþã, coloana vertebralã a globalizãrii, pe baza cãreia apar ºi se
dezvoltã celelalte douã componente, reflectate de relaþiile politice ºi
culturale. Dacã tendinþa de globalizare a economiei a fost evidentã încã
din fazele sale incipiente, celelalte douã laturi, derivate din prima, au
stârnit numeroase suspiciuni, deoarece ele au fost interpretate ca o
consecinþã directã a expansiunii, mai întâi a Europei, apoi a întregii lumi
occidentale, asupra tuturor teritoriilor situate în afara aºa-zisului
perimetru civilizator, în scopul consolidãrii puterii politice a unor state
ºi a instaurãrii mimetismului cultural strãin tradiþiilor locale.
Evident, o astfel de situaþie nu putea interveni pe primele trepte de
evoluþie istoricã a omenirii. De aceea, abordarea globalizãrii cu mii de
ani în urmã nu îºi gãseºte niciun suport practic, nicio justificare. Aºa se
explicã de ce, în unele lucrãri mai recente, se încearcã o altã ierarhizare a
fazelor evolutive ale acestui proces, în cadrul cãreia se regãsesc elemente
specifice tuturor celor trei arii de cuprindere ale sale (Robertson, 1992).
Ele sunt prezentate în felul urmãtor:

 faza germinalã (Europa, 1400-1750), când apar primele hãrþi ale
planetei, ca urmare a noilor descoperiri geografice, omenirea începând
sã devinã conºtientã cã locuieºte pe o planetã (glob), care nu este situatã
în centrul sistemului nostru solar (revoluþionarea astronomiei de cãtre
Copernic), este adoptat calendarul universal, în fine, încep sã se
contureze hotarele viitoarelor puteri coloniale;
 faza incipientã (Europa, 1750-1875), în cadrul cãreia apar statelenaþiune, începe sã se dezvolte diplomaþia formalã dintre ele, apar primele
convenþii legale internaþionale, precum ºi primele idei despre
internaþionalism ºi universalism;
 faza decolãrii (take off, de la în limba englezã, 1875-1925), când
are loc un proces de conceptualizare a lumii în termenii existenþei unei
singure societãþi internaþionale ºi a unei singure umanitãþi, proces
favorizat de amplificarea legãturilor comerciale dintre naþiuni
independente, extinderea comunicaþiilor, apariþia unor migraþii de masã
(îndeosebi din Europa spre America);
 faza disputelor pentru hegemonia mondialã (1925-1969),
declanºatã de Primul Rãzboi Mondial ºi apoi reafirmatã de cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, temperate, într-o oarecare mãsurã, de înfiinþarea
Ligii Naþiunilor ºi, dupã aceea, a Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU),
care a militat pentru asimilarea de noi concepte, precum: crime de rãzboi
ºi crime împotriva umanitãþii, proces accelerat de amplificarea fãrã
precedent a legãturilor comerciale între naþiuni independente, de
extinderea ºi diversificarea comunicaþiilor ºi de continuarea migraþiei
spre America, acest tãrâm al fãgãduinþei, al tuturor oportunitãþilor;
 în fine, ultimele decenii ale secolului XX, când s-au fãcut progrese
uriaºe în explorarea spaþiului cosmic ºi în telecomunicaþii; am asistat la
apariþia diferitelor forme de integrare regionalã, pe fondul adâncirii fãrã
precedent a diviziunii internaþionale a muncii.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde:
de la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã

 prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Student: Care sunt
coordonatele ce definesc
configuraþia
spaþiului
social?
Profesor: Evoluþia istoricã

propune sã analizeze ºi sã
înþeleagã ansamblul problematicii dezvoltãrii naþionale, în
actualul context internaþional.
Acesteia i se asociazã, deci,
recunoaºterea faptului cã, în
zilele noastre practic, oricine se
angajeazã în eforturi de
schimbare ºi dezvoltare, este
obligat sã realizeze schimbarea
aºteptatã a societãþilor, din
dublã perspectivã:
a) istoria unui popor, din
momentul în care el posedã
instituþii democratice, este
istoria unei succesiuni de alegeri;
b) orice naþiune modernã
este o comunitate umanã,
construitã vertical, de istoria ºi
tradiþiile sale, iar orizontal  de
diferitele grupuri umane care o
compun.
Sub acest raport fiecare
societate este o realitate istoricã
distinctã, inconfundabilã, obligatã sã-ºi gândeascã ºi sã-ºi
rezolve toate problemele, în
funcþie de ºi în armonie cu toate
coordonatele, atât de complexe
ale epocii contemporane.

generalã a societãþilor a condus
la formularea unui adevãr
fundamental, universal-valabil;
nicio societate nu poate trãi fãrã
a avea un ideal care sã o inspire
ºi pe care sã se întemeieze
principiile, normele ºi acþiunile
de organizare ºi de evoluþie a
societãþi. Tot experienþa istoricã
a demonstrat cã perioadele de
mari civilizaþii ºi culturi au fost
numai acelea în care existenþa
unui ideal social precis, cunoaºterea ºi respectarea lui au fost
prezente ºi armonios reuºite.
Sorgintea acestor realitãþi se
aflã în sistemele de valori pe care
se întemeiazã orice sistem social
ºi la care aderã membrii sãi.
Actualitatea ºi acuitatea
comemorãrii acestor lecþii ale
istoriei sunt profund resimþite
în perioadele de tranziþie de la
un tip de societate la alt tip de
societate, în fond, de la un
sistem de valori, idealuri ºi
Student: Cu ce moºtenire
norme, la altul.
vin popoarele din zona sud-

Student: Acestea sunt ºi est ºi central-europeanã în
reperele spaþiului social planul sistemelor de valori?
Profesor: Chiar ºi o
românesc contemporan?
Profesor: Da. Este ºi succintã retrospectivã asupra

cazul perioadei pe care o trãim
noi toþi, în prezent, în condiþiile
angajãrii noastre într-o dinamicã
socialã profundã ºi alertã, având
ca substanþã ºi direcþie
principalã de evoluþie, de la
sisteme economice, politice ºi
sociale de comandã spre noi
sisteme sociale deschise, libere,
fraterne, eliberate de prejudecãþi, întemeiate pe unitate de
idealuri ºi de voinþã, generate de
propriile condiþii ºi tradiþii
istorice, de particularitãþile
contextelor geopolitice ºi
economice, în care au avansat ºi
au evoluat pânã astãzi, în ultimã
instanþã, de propriile sisteme de
valori, care le inspirã ºi le animã.
Toate acestea, desfãºurându-se
într-o epocã ºi într-un context
socio-politic general, marcat de
creºterea ºi adâncirea continuã
a interdependenþelor dintre
persoane, grupuri de persoane,
sisteme economice ºi politice,
multiple ºi diverse, naþiuni,
popoare, state etc.

Student: Analizarea
problematicii dezvoltãrii
naþionale presupune luarea
în discuþie a tuturor acestor
aspecte?
Profesor: Luarea în considerare a acestor realitãþi este
obligatorie pentru oricine îºi

acestei moºteniri, cu care vin
popoarele din aceastã zonã a
Europei în planul sistemelor de
valori, dupã o jumãtate de veac
de viaþã în sisteme sociale ºi
politice hipercentralizate ºi
planificat dezvoltate, poate
demonstra cã:
 vechile sisteme generale
de valori, întemeiate în principal
pe preceptele moralei creºtine
au fost distruse;
 marile sisteme de valori
 ale moralei ºi conºtiinþei
comuniste  propuse ºi impuse
cu obstinaþie nu au fost, în mod
autentic, asimilate de cãtre
majoritatea zdrobitoare a
membrilor societãþii noastre
niciodatã;
 o consecinþã gravã, cu
implicaþii profunde asupra
societãþii noastre a avut-o faptul
cã pe acest teren sistemele
socio-politice ºi economice de
comandã ºi-au dovedit capacitatea de a genera în
permanenþã o veritabilã crizã
valoricã ºi moralã, exprimatã în
abundenþa de antivalori, cum
ar fi: duplicitatea, infidelitatea,
delaþiunea, minciuna, corupþia
º.a.m.d.;
 adevãrul, cinstea, onestitatea, rãbdarea, credibilitatea,
loialitatea, justiþia º.a., valori
care menþin coeziunea unui

ansamblu societal, mãresc
coerenþa proceselor economice
ºi favorizeazã funcþionarea
fireascã, eficientã a sistemului,
având statut de veritabile bunuri
publice ºi de instituþii morale ale
societãþii, au fost anihilate;
 în aceste condiþii, membrii
societãþii, supuºi în mod
sistematic, o lungã perioadã de
timp, unor presiuni ºi agresiuni
întemeiate pe minciunã, furt,
batjocurã, stres cronic, doresc
modificarea mediului social în
care trãiesc ºi reconsiderarea
relaþiilor interumane, pe alte
baze morale ºi valorice,
societatea resimþind cu acuitate
nevoia adaptãrii ºi asimilãrii
unor noi sisteme de valori, ca
bunuri publice.

Student: Existã un nou
sistem de valori?
Profesor: Marea problemã
care apare în aceste circumstanþe
este urmãtoarea: un nou sistem
de valori (dar, care?), dacã þinem
seama de faptul cã toþi ne aflãm
într-o perioadã foarte apropiatã
de modificãrile bruºte care au
intervenit în contextul nostru
existenþial, cã trecem printr-o
dificilã crizã de identitate
socialã, amplificatã de faptul cã,
anterior individul a fost
masificat ºi transformat
într-un mecanism identic, cã
iniþiativa personalã era
consideratã ca ceva periculos,
ajungându-se pânã la ruptura
þesutului social, ceea ce a
condus, de fapt, la prãbuºirea
vechilor sisteme sociale.

Student: Odatã cu
aceasta, au apãrut noi probleme, individuale ºi sociale,
inedite, de mare complexitate,
care solicitã noi rezolvãri.
Care ar fi acestea?
Profesor: Noile rezolvãri
vor viza, între altele:
 restructurarea ºi reorientarea sistemului economic;
 instituirea unui nou
sistem politic, pluripartidist ºi
democratic;
 apariþia unor noi structuri
ºi relaþii între grupurile ºi
categoriile sociale ºi între
oameni, în general;
 menþinerea vechilor
inegalitãþi sociale ºi apariþia
altora noi;
 transformarea profundã a
raporturilor dintre individ ºi
societate, prin reconsiderarea
locului ºi rolului individului în
societate, emanciparea lui de
constrângerile teribile anterioare, concomitent cu o
dependenþã tot mai mare a lui,
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Raportarea
Procedura de audit
privind raportarea
Rapoartele de audit au ca scop comunicarea
rezultatelor activitãþilor Curþii de Conturi
Europene cãtre:
 entitatea auditatã;
 autoritatea care acordã descãrcarea de
gestiune;
 cetãþenii Uniunii Europene.
Publicarea rapoartelor de audit reprezintã un
element important în asigurarea transparenþei
procesului de supraveghere a gestionãrii ºi
utilizãrii fondurilor comunitare.
Dupã finalizarea activitãþilor de audit
programate ºi dupã analizarea probelor de audit,
auditorii stabilesc un Raport preliminar de
audit (Observaþiile preliminare ale Curþii),
care cuprinde:
 observaþii ºi constatãri ale auditorului;
 concluzii cu privire la obiectivele auditului;
 recomandãri în vederea remedierii
deficienþelor.
Raportul preliminar este trimis entitãþii
auditate  Comisia Europeanã sau altã instituþie
a Uniunii Europene  în cadrul unei proceduri
de discuþii bilaterale, prin care entitatea auditatã
poate examina faptele expuse în raport ºi sã ofere
un rãspuns oficial cu privire la observaþiile fãcute
de Curte. Rãspunsul þine cont ºi de reacþiile
statelor membre.
În funcþie de rãspunsul oferit, Curtea îºi
poate menþine observaþiile iniþiate sau le poate
modifica, prin corectarea eventualelor erori sau
neînþelegeri.
Rãspunsul oferit de entitatea auditatã este
publicat în acelaºi timp cu raportul de audit.
La sfârºitul procedurii de discuþii bilaterale,
Curtea adoptã în mod oficial raportul de audit
definitiv.
În sintezã, procedura de audit a Curþii de
Conturi Europene privind raportarea se
prezintã astfel:
a) Raport preliminar de audit: adoptarea
unui raport preliminar (Observaþii preliminare)
de cãtre Curtea de Conturi.
b) Procedura de discuþii bilaterale cu
Comisia sau altã instituþie a Uniunii Europene:

de întreaga societate (aflatã în
crizã), de serviciile sociale
(aflate în derivã), de sistemele
de producþie (aflate aproape de
colaps).

Student: Dependenþa
individualã conduce la o mai
mare participare socialã?
Profesor: Paradoxal,

dependenþa crescutã nu este
însoþitã ºi de o mai mare
participare socialã; relaþiile
sociale sunt din ce în ce mai
difuze; creºterea libertãþii
individuale face tot mai fragilã
integrarea socialã; participãm la
exacerbarea revendicãrilor
salariale, la inflaþie, la noi
valuri de violenþã ºi de intoleranþã, la dezrãdãcinarea
moralã a unui numãr tot mai
mare din concetãþenii noºtri.
Acesta este fundalul general
care constituie baza socialã realã
a abordãrii ºi soluþionãrii tuturor
categoriilor de probleme cu care

publice intangibile ar fi normal
sã devinã comune, ca parametri
neexcepþionali ai sistemului, iar,
pe de altã parte, stocul de rãbdare
(aºteptare) în sfera bunurilor
materiale se epuizeazã.
Iatã, de ce, este important a
se lua în considerare ºi faptul
cã aceastã cãdere iniþialã a
ofertei de bunuri materiale
indusã de procesele de transformãri structurale profunde ºi
rapide ale sistemului, poate
genera tensionarea unor raporturi sociale, pânã la un nivel
care ar putea face inoperantã
relaþia de substituþie amintitã.

Student: Care sunt particularitãþile orientãrilor
valorice specifice populaþiilor din zonele geopolitice
ºi culturale sud-est ºi central
europene ºi ce consecinþe au
acestea?
Profesor: Aceste parti-

muncã, preferinþele pentru
soluþionarea problemelor pe alte
cãi, decât cele fireºti, respectiv
cele ale acþiunii eficiente ºi
lucrului bine fãcut;
 teama de competiþie ºi de
risc, orientarea spre trecut, în
general, reticenþe în abordarea
prospectivã a lumii ºi a vieþii;
 caracterul formal, subtil,
uneori ritual al relaþiilor
interumane ºi sociale, ceea ce
conferã un caracter închis,
ascuns, greu de descifrat,
conþinutului ºi sensului lor;
 un mod specific de raportare la timp ºi la valorificarea
sa, ca resursã esenþialã a
dezvoltãrii, marcat de comportamente care exprimã
încrederea cã timpul este infinit,
el existã din belºug ºi, ca atare,
el poate fi utilizat oricum fãrã
prea multe precauþiuni.

profit ºi avantaje materiale,
neglijând faptul cã omul este o
fiinþã care are voinþã, aspiraþii
culturale, capacitate de solidaritate ºi de sacrificiu etc. Dacã
este aºa, atunci ce putem
propune noi, astãzi, altceva
decât au propus predecesorii
noºtri?
Câteva idei, ipoteze,
evident, discutabile, ar putea fi
sugerate, atât pentru explicarea
stãrilor prezente, cât ºi pentru
formularea obiectivelor ºi
acþiunilor care sã permitã o mai
bunã soluþionare a problemelor
cu care ne confruntãm.

Student: Aceste orientãri
valorice nu sunt în contradicþie cu sistemele sociale
existente?
Profesor: Din pãcate, toate

acesta trebuie sã îl reprezinte,
nu ansamblurile generale sau
mecanismele macro-sistemelor
economice sau sociale, ci
universul uman, individul ºi
colectivitãþile umane primare,
cu necesitãþile, aspiraþiile ºi
idealurile lor legitime, cu
disponibilitãþile ºi capacitãþile
lor, cu drepturile lor naturale ºi

aceste orientãri valorice se aflã
în contradicþie cu natura ºi
esenþa sistemelor sociale spre
care ne îndreptãm  economiile
cularitãþi sunt generate atât de de piaþã  atunci putem explica

Student: Care ar fi
punctul de plecare în
elaborarea modelelor,
strategiilor ºi programelor
de dezvoltare socialã, politicã, economicã, culturalã?
Profesor: Este limpede cã

CONFIGURAÞIA SPAÞIULUI
SOCIAL ROMÂNESC, ÎN PREZENT
ne confruntãm, inclusiv cele
privind valorile ºi normele
sociale, pe care dorim sã le
adoptãm ºi sã le încorporãm ca
instituþii morale ºi juridice ale
societãþii, având statut de
constructe intangibile, dar
fundamentale ale edificiului
instituþional. Pentru cã, dacã
legile, de exemplu, pentru a avea
putere instituþionalã, trebuie sã
se bucure de stabilitate socialã,
valorile morale, ce modeleazã
comportamentul cetãþenesc ºi
prezervã valoarea moralã a unei
societãþi, se aflã în spatele
atitudinii faþã de lege.
Sub acest raport, se pare cã
devine din ce în ce mai evidentã
creºterea utilitãþii valorilor, în
calitatea lor de bunuri publice,
mai ales în condiþiile declinului
producþiei bunurilor tangibile
(materiale), care se înregistreazã
în prezent în procesele de
tranziþie, ºtiut fiind cã o creºtere
a cantitãþii de bunuri publice
intangibile (valori morale) poate
sã compenseze într-o mãsurã
semnificativã (uneori chiar sã
contracareze) declinul producþiei de bunuri materiale. Dar,
nu în orice condiþii ºi nu pentru
perioade nedeterminate de timp,
deoarece, acest raport de
compensaþie este afectat, pe de
o parte, de faptul cã, dupã o
perioadã de timp, bunurile

factori etnici, naþionali, politici,
sociali, cât ºi de factori culturali.
Din acest punct de vedere, spre
deosebire de orientãrile valorice
specifice societãþilor occidentale
ºi, îndeosebi, americane, la noi
se manifestã aproape la nivelul
întregii populaþii, sentimente,
convingeri, atitudini ºi comportamente marcate, între altele, de:
 teama faþã de necunoscut
ºi de forþa destinului;
 reticenþa faþã de schimbare,
consideratã de cele mai multe
ori ca o desfãºurare destructivã
a proceselor sociale, care
ameninþã stabilitatea valorilor,
continuitatea, tradiþiile, vechile
ºi bogatele moºteniri istorice,
naþionale etc.;
 dificultãþile de a recepta
în mod autentic valoarea
individualitãþii ºi a caracterului
privat al vieþii individuale
concepute ca valori fundamentale, care exprimã ideea
cã fiecare om este o realitate
unicã, inconfundabilã, total
diferitã de oricare alta ºi, de
aceea, deosebit de valoroasã ºi
cã tocmai din aceastã cauzã,
fiecare trebuie sã aibã dreptul
ºi libertatea unei vieþi personale
aºa cum ºi-o concepe ºi doreºte,
fãrã izolare de grup ºi de
societate;
 dificultãþile de angajare ºi
de orientare spre acþiune ºi

cea mai mare parte a
fenomenelor sociale ºi morale
cu care ne confruntãm, a stãrilor
tensionate ºi economice,
existente în toate componentele
ºi la toate nivelele sistemului
social. Este clar cã, atât timp, cât
noile norme sociale nu sunt clar
definite pentru numeroºii actori
sociali, nu sunt asimilate ºi
temeinic instituite, iar pe de altã
parte, cã nu se poate miza pe
instruirea spontanã, încadratã, a
unei noi valori morale, sunt
necesare eforturi asidue de
cãutare, de reflecþie ºi de acþiune
pentru elaborarea ºi aplicarea
celor mai adecvate mãsuri de
soluþionare a problemelor.
Dat fiind faptul cã ne aflãm
în planul ordinii morale, e
important a concentra preocupãrile în direcþia determinãrii
corecte a obiectivelor activitãþii
umane, a criteriilor ºi modalitãþilor de apreciere a semnificaþiilor
realitãþii ºi obiectivelor de
acþiune, a modelelor ce ar trebui
sã fie urmate.
În aceastã privinþã, vechile
doctrine ºi ideologii  marxismul
ºi liberalismul clasic  nu mai
satisfac, primul din motivele
cunoscute, al doilea, înainte de
toate pentru cã se întemeiazã pe
o viziune îngustã despre om, pe
care îl considerã ca un robot
economic, interesat exclusiv de

cu libertãþile sociale, care se
constituie, voit sau nevoit,
explicit sau implicit, în
mobilurile esenþiale ºi în
obiectivele finale ale tuturor
eforturilor consacrate mersului
înainte ºi prosperitãþii individuale ºi sociale.
În aceastã perspectivã, este
esenþial a se lua în considerare
în toate proiecþiile sistemelor de
producere a bunurilor materiale,
tehnologice, ºtiinþifice, culturale, educaþionale, a sistemelor
de circulaþie a bunurilor ºi
serviciilor etc., câteva adevãruri
fundamentale, impuse de însãºi
devenirea istoricã obiectivã a
societãþilor contemporane, ºi
anume:
 la originea dezvoltãrii
economice se aflã activitatea
creatoare a omului ºi nu
celelalte elemente (tehnologia,
resurse naturale sau financiare
etc.), considerate pânã acum
drept factori fundamentali,
propulsivi, ai dezvoltãrii;
 omul are capacitatea
politicã ºi socialã de a se
pronunþa în mod concret asupra
societãþii în care înþelege sã
trãiascã;
 sistemele economice
trebuie sã fie concepute ca
desfãºurare ºi valorificare
ordonatã a activitãþii creatoare
a omului, iar sistemele sociale,

ca sisteme de responsabilitãþi,
exprimând capacitatea ºi datoria
individului de a participa la
definirea universului sãu social;
 spontanul ºi conºtientul ar
trebui sã se suprapunã, în
vederea realizãrii unei sinteze
autentice, între dezvoltarea
libertãþilor individuale ºi organizarea raþionalã a funcþiilor
colective.
Student: Ce caracteristici
ar putea avea societatea care
ar rezulta dintr-o astfel de
abordare?
Profesor: Printre principalele caracteristici se numãrã:
 ar fi o societate constituitã
pe baza unei comunitãþi de
oameni liberi ºi responsabili;
 o societate a comunicãrii
ºi participãrii tuturor la rezolvarea problemelor individuale
sau colective;
 unitã prin justiþie ºi
conciliantã cu sine însãºi;
 în care rolurile ºi situaþiile
indivizilor ºi grupurilor sau
categoriilor sociale vor fi corect
ºi echitabil determinate ºi în
care nici privilegiile, nici
handicapurile sã nu se reproducã
în mod automat ºi necesar, de
la o generaþie la alta;
 în care, situaþiile individuale diferite, generate de
eforturi ºi de muncã diferitã, ca
ºi responsabilitãþile inegale, sã
nu dezbine oamenii ºi sã-i
contrapunã, ci sã-i uneascã în
cadrul uneia ºi aceleiaºi
comunitãþi;
 în care diferenþierile
sociale maxime, normele într-o
societate liberã, de piaþã, bazatã
pe concurenþã, sã nu depãºeascã
anumite limite, dincolo de care
coerenþa ºi unitatea societãþii s-ar
destrãma.

Student: Cum s-ar putea
ajunge la un asemenea ideal?
Profesor: Experienþa

istoricã demonstreazã cã
unificarea în profunzime a
societãþii este posibilã, dar
numai pe calea unor procese
evolutive ºi conºtiente, prin
valorificarea la maximum a
resurselor ºi factorilor disponibili în acest scop. În cazul
nostru, în prezent, aceºtia ar fi:
a) evaluarea corectã a
resurselor naturale ºi umane de
care dispunem;
b) angajarea tuturor
membrilor societãþii, prin
muncã susþinutã ºi de înaltã
calitate ºi eficienþã, într-un efort
coerent, de realizare a unei
economii moderne, competitive
ºi de mare performanþã, ca bazã
solidã, pentru rezolvarea tuturor
problemelor individuale ºi
sociale cu care ne confruntãm;
c) adoptarea unui nou sistem
de valori, în care respectul de
sine ºi urmãrirea interesului
personal sã se realizeze în
condiþiile luãrii în considerare a
respectului pentru libertãþile ºi
drepturile similare ale celorlalþi;

d) ridicarea nivelului de
viaþã a tuturor, eliminarea
mizeriei, dar ºi a privilegiilor,
ºi lupta contra discriminãrilor
de orice fel;
e) promovarea educaþiei,
ºtiinþei ºi culturii, ca factori
esenþiali ai dezvoltãrii individuale ºi naþionale;
f) luptã hotãrâtã împotriva
îmbogãþirii care nu este
justificatã nici prin muncã
cinstitã, nici prin talent;
g) repartizarea echitabilã a
rezultatelor muncii, pe calea
unui dialog loial, condus între
parteneri de bunã credinþã, în
raport cu contribuþia efectivã a
fiecãruia, la producerea lor;
h) îmbinarea organicã a
drepturilor ºi libertãþilor, cu
responsabilitatea individualã,
atât faþã de sine însuºi ºi de
soarta sa, cât ºi faþã de ceilalþi
membri ai societãþii, în condiþiile asigurãrii unor ºanse
egale pentru fiecare.

Student: Care este rolul
liderului?
Profesor: În ansamblul

eforturilor de soluþionare a
problemelor, în etapa actualã,
rolul liderului, ca model ºi al
lideritãþii autentice este
covârºitor. Operaþionalizarea
proceselor de instituire a unei
noi ordini politice, juridice,
morale în perioada tranziþie, este
profund marcatã de probitatea
moralã ºi charisma conducãtorilor, actul de conducere,
accentuând dimensiunea moralã
a tranziþiei, dat fiind, cã în
momentele dificile, calitatea
liderilor ºi, deci, a procesului
politic este decisivã pentru
sustenabilitatea politicilor de
schimbare.
Nu este mai puþin adevãrat
cã procesele de schimbare
presupun, în egalã mãsurã, nu
numai participare masivã ºi
activã a populaþiei, ci ºi, mai
ales, contribuþii creative ºi
inovative necesare, ghidate de
sisteme de valori autentice,
adecvate realitãþilor ºi contextelor istorice ºi naþionale
specifice, concordant cu valorile
sociale ºi morale general umane.
Acestea presupun;
 realizarea tuturor obiectivelor convenite în condiþii de
libertate, ordine ºi securitate,
împotriva gãlãgioºilor ºi a
celor puternici, pe calea
utilizãrii raþionale ºi paºnice
a libertãþii, obiectivitãþii,
autodisciplinei, toleranþei ºi
moderaþiei;
 promovarea unei democraþii puternice ºi ferme, ºtiut
fiind cã nu existã libertate ºi
ordine fãrã instituþii politice
reprezentative ºi organizate,
fãrã o viaþã politicã normalã,
liniºtitã ºi destinsã, care trebuie
sã constituie o dimensiune
esenþialã a modernitãþii democraþiei noastre.

ABORDAREA AUDITULUI

Comisia sau altã instituþie a Uniunii Europene
examineazã faptele expuse în raportul preliminar
ºi formuleazã un rãspuns.
c) Raportul: Curtea de Conturi adoptã
raportul de audit în cadrul reuniunii colegiului
membrilor.
d) Publicarea: Publicarea raportului de audit
în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene,
însoþit de rãspunsurile formulate de Comisie sau
de altã instituþie pe Internet ºi în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene.
e) Descãrcarea de gestiune: decizia politicã
a Parlamentului European cu privire la execuþia
bugetului.
f) Monitorizarea impactului: monitorizarea
mãsurilor corectoare luate ca urmare a
constatãrilor ºi recomandãrilor Curþii de Conturi
Europene.

Prezentare generalã
a rapoartelor de audit
ºi a avizelor
Rezultatele auditurilor financiare ºi de
conformitate efectuate de Curtea de Conturi sunt

publicate, în principal, în raportul anual privind
bugetul general al Uniunii Europene ºi în
raportul anual privind fondurile europene de
dezvoltare (FED), precum ºi în rapoartele
specifice privind agenþiilor Uniunii Europene.
Rezultatele auditurilor performanþei sunt
publicate în rapoarte speciale pe tot parcursul
anului.
Curtea de Conturi publicã, de asemenea,
avize privind proiecte de legislaþie care au un
impact asupra gestiunii financiare.

Rapoartele anuale privind exerciþiul
financiar 2006.
Conform rapoartelor anuale ale Curþii de
Conturi, cheia unei bune gestiuni a bugetului
Uniunii Europene o reprezintã sistemele de
control intern suficiente ºi corespunzãtoare
gestionate de Comisie ºi statele membre.
Pe parcursul ultimilor ani, Curtea de Conturi
a recunoscut eforturile Comisiei de a promova
ºi a aplica proceduri îmbunãtãþite de controlul
intern ºi de gestiune, acoperind atât fiabilitatea
conturilor Uniunii Europene, cât ºi legalitatea
ºi regularitatea operaþiunilor înscrise în aceste
conturi.
Raportul anual privind exerciþiul 2006 a
continuat aceastã tradiþie, identificând domeniile
în care s-au înregistrat îmbunãtãþiri, unele dintre
acestea fiind semnificative, precum ºi
prezentând domeniile importante de cheltuieli
unde situaþia continuã sã fie nesatisfãcãtoare.
Conform concluziei Curþii Conturile finale
anuale ale Uniunii Europene, care redau execuþia
bugetului Uniunii Europene pentru exerciþiul
2006, prezintã, în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situaþia financiarã ºi rezultatele
Uniunii ,cu excepþia supraextinderii datoriilor
pe termen scurt ºi a prefinanþãrilor înscrise în
bilanþ. Prin urmare, s-a constatat cã este nevoile
în continuare de progrese pentru ca nou introdusa
contabilitate pe bazã de angajamente sã fie în
totalitate satisfãcãtoare ºi sã îºi atingã întregul
potenþial ca sursã de informaþii fiabile de
gestiune ºi de supraveghere.
În ceea ce priveºte domeniile bugetare care
acoperã majoritatea plãþilor înscrise în
Conturile finale anuale ale Uniunii Europene
 agriculturã (în special în acele domenii de
cheltuieli care nu sunt acoperite de Sistemul
integrat de administrare ºi control IACS 
Interated Administration and Control System),
politici structurale, politici interne ºi o parte
semnificativã din acþiunile externe  Curtea de
Conturi a exprimat o opinie contrarã privind
legalitatea ºi regularitatea, concluzionând cã
plãþile din aceste domenii de cheltuieli sunt în
continuare afectate în mod semnificativ de erori.
În ceea ce priveºte plãþile din aceste domenii,
sistemele de supraveghere ºi de control au reuºit
doar parþial sã gestioneze riscurile apariþiei de
erori la nivelul legislaþiei ºi regularitãþii
operaþiunilor.
Curtea de Conturi a subliniat cã un impact
considerabil asupra legalitãþii ºi a regularitãþii
operaþiunilor l-au avut criteriile de eligibilitate
complicate sau neclare sau cerinþele juridice
complexe.

Cu toate acestea, Curtea de Conturi a
observat o reducere apreciabilã a nivelului
estimat de eroare din cadrul operaþiunilor din
domeniul agriculturii ºi a concluzionat cã, atunci
când a fost aplicat corespunzãtor, sistemul
integrat de administrare ºi control (IACS) s-a
dovedit a fi un sistem eficace în limitarea riscului
de cheltuieli neconforme cu reglementãrile. Mai
mult, Curtea de Conturi a concluzionat cã nu
s-au identificat erori semnificative nici în ceea ce
priveºte operaþiunile subiacente angajamentelor
ºi veniturilor, nici în cazul plãþilor legate de
cheltuieli administrative, de strategia de
preaderare, în cea mai mare parte a acesteia sau
de anumite pãrþi din acþiunile externe.

resurselor halieutice europene ar putea avea
consecinþe grave atât asupra resurselor halieutice,
cât ºi asupra viitorului sectorului pescuitului.
În pofida diversitãþii tipurilor de cheltuieli în
diferite domenii ale bugetului Uniunii Europene,

Raportul anual privind Fondurile
Europene de Dezvoltare (FED)
În Raportul anual privind fondurile europene
de dezvoltare (FED), publicat în 2007, Curtea
de Conturi a exprimat:
 o opinie fãrã rezerve în ceea ce priveºte
fiabilitatea conturilor FED;
 o opinie cu rezerve vizând legalitatea ºi
regularitatea operaþiunilor subiacente, în ceea ce
priveºte plãþile ordonanþate în statele beneficiare
sub responsabilitatea delegaþiilor din statele în rapoartele Curþii de Conturi pot fi
respective, din cauza unui nivel de eroare identificate mai multe teme comune, cum ar fi:
semnificativ existent la nivelul acestor
a) Deºi fondurile ar trebui cheltuite în mod
operaþiuni.
atât rapid, cât ºi eficient, pot exista tensiuni
în ceea ce priveºte îndeplinirea ambelor
Alte rapoarte anuale
În 2007 au fost adoptate ºi 28 de rapoarte scopuri în acelaºi timp.
b) Cu toate cã planificarea nu poate oferi
anuale specifice privind agenþiile ºi alte
organisme descentralizate ale Uniunii Europene, nicio garanþie privind eficacitatea, ea este totuºi
precum ºi un Raport anual privind eficienþa de mare importanþã. S-au abordat aspecte privind
planificarea strategicã ºi pe termen lung.
operaþionalã a administrãrii Bãncii Centrale.
c) Evaluãrile efectuate de Comisie reprezintã
Rapoarte speciale publicate în 2007
un element-cheie al sistemului sãu de gestionare
Rapoartele speciale publicate de Curtea de a performanþei atât pentru a evalua performanþa,
Conturi au exprimat aspecte de gestiune cât ºi pentru a identifica aspectele care necesitã
financiarã în diverse domenii, de la cooperarea
îmbunãtãþiri.
în domeniul taxei pe valoarea adãugatã în statele
Efectuarea acestor evaluãri prea devreme în
membre ale Uniunii Europene pânã la
cadrul ciclului de planificare înseamnã cã nu vor
dezvoltarea capacitãþilor în þãri independente
exista progrese ºi date relevante suficiente pentru
precum Angola ºi Vietnam.
Activitatea Curþii identificã numeroase tipuri a permite realizarea unei evaluãri.
Pe de altã parte, realizarea tardivã a
diferite de probleme cu consecinþe diverse.
Deficienþele identificate de Curte în ceea ce evaluãrilor poate reduce posibilitãþile de a
priveºte cheltuielile imobiliare ale instituþiilor efectua în timp util ajustãri pentru perioada
Uniunii Europene indicã faptul cã utilizarea curentã sau de a aduce îmbunãtãþiri pentru
anumitor fonduri europene în acest domeniu nu perioada urmãtoare.
Aspectele legate de programarea
fusese necesarã.
Deficienþele observate în Raportul privind evaluãrilor au fost abordate în Raportul privind
sistemele de control, de inspecþie ºi de sancþiuni execuþia proceselor la mijlocul perioadei 
în ceea ce priveºte normele de conservare a fondurile structurale ºi Raportul privind

evaluarea programelor-cadru de cercetare ºi
dezvoltare tehnologicã.
d) Atât evaluãrile, cât ºi auditurile sunt mai
dificil de realizat în cazurile de lipsã de claritate
a obiectivelor programelor de cheltuieli. Lipsa
de claritate a obiectivelor
determinã nu numai dificultãþi în ceea ce priveºte
evaluarea ºi monitorizarea
programelor, ci ºi, mai
important, riscuri pentru
eficacitatea programelor
respective.
e) Gestionarea ºi
controlul cheltuielilor
europene se supun unor
reglementãri complexe,
care trebuie sã fie clare ºi
fãrã echivoc pentru a se
asigura utilizarea fondurilor în conformitate cu
destinaþia prevãzutã.
Pentru ca fondurile sã
fie colectate sau utilizate
astfel cum s-a prevãzut,
sunt necesare definiþii ºi
norme clare.
Lipsa unor definiþii comune, de exemplu
privind gestionarea Fondului european pentru
refugiaþi sau privind controalele efectuate în
statele membre la exporturile de produse
agricole, este unul dintre factorii care pot afecta
exhaustivitatea, comparabilitatea ºi fiabilitatea
datelor schimbate între statele membre. Aceasta
poate avea un impact atunci când datele sunt
utilizate ca bazã în procesul decizional, cum ar
fi cel privind alocarea fondurilor.
f) O altã temã identificatã a acoperit aspecte
legate de calitatea datelor.
Exemple de rapoarte speciale publicate în
2007:
 Execuþia proceselor la mijlocul perioadei
 fondurile structurale.
 Cheltuielile imobiliare ale instituþiilor.
 Gestionarea Fondului european pentru
refugiaþi.
 Controalele fizice ºi de substituþie ale
mãrfurilor care fac obiectul unei cereri de
restituire la export.
 Eficacitatea asistenþei tehnice în contextul
dezvoltãrii capacitãþilor.
 Sistemele de control, de inspecþie ºi de
sancþiuni în ceea ce priveºte normele de
conservare a resurselor halieutice europene.
 Cooperarea administrativã în domeniul
taxei pe valoarea adãugatã.
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Manuscrisele lui Mihai Eminescu (în facsimil)
În organizarea Academiei Române - Secþia de Filologie  Literaturã, Biblioteca Academiei Române, Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã - s-a desfãºurat luni, 15 iunie 2009, o sesiune solemnã dedicatã prezentãrii ultimelor
volume din Manuscrisele lui Mihai Eminescu (în facsimil).
S-a încheiat, astfel, un proiect imaginat în anii 70 de Constantin Noica ºi realizat între 2004-2009 de Academia Românã
În acest fel, a fost omagiat POETUL, de la dispariþia cãruia s-au împlinit 120 de ani.

O nouã apariþie editorialã în Editura Academiei Române

EMINESCU: O PERSPECTIVÃ DIALOGICÃ
de Gheorghe DOCA

Autorul, prof. univ. dr. Gheorghe DOCA se
explicã:

Punctul de pornire al acestei lucrãri îl reprezintã observaþia
cã în poeziile lui Eminescu întâlnim numeroase forme de adresare
(pronume ºi verbe la persoana a II-a, verbe la imperativ, vocative
etc.): Altul este al tãu suflet / Alþii ochii tãi acum; Astfel numai,
Pãrinte, eu pot sã-þi mulþumesc / Cã tu mi-ai dat în lume norocul
sã trãiesc; O, vino iar! / Cuvinte dulci inspirã-mi; O, rãmâi!.
Din cele 61 de Poesii ale Ediþiei Maiorescu din 1883-1884, 54
prezintã asemenea mãrci explicite ale dialogului. Postumele
confirmã aceastã aplecare cãtre dialog a eului liric, ca ºi
variantele, de altfel, unde întâlnim, adesea, o evoluþie de la
expresia la pers. I (eu) cãtre expresia în care este implicatã
persoana a II-a (tu) la ceilalþi poeþi români  prezintã la Eminescu
o trãsãturã aparte despre care se poate intui cã trece dincolo de
aspectul formal al poeziei pentru a atinge straturi mai profunde
ale personalitãþii ºi operei poetului.
În ceea ce priveºte suportul teoretic al acestei abordãri, este
de reþinut cã observaþia de mai sus se coroboreazã, pe de o parte,
cu dialogismul lui Bahtin ºi, pe de altã parte, cu una dintre
distincþiile de prim ordin în problema cunoaºterii, pe care le-a
evidenþiat gândirea filosoficã a ultimelor decenii ilustratã de Hans
Georg Gadamer ºi Ferdinand Gonsetzh. Orice fapt de limbaj 
susþine, în esenþã, Bahtin  posedã o dimensiune dialogicã,
întrucât Vorbirea întâlneºte vorbirea altcuiva pe toate cãile care
o conduc cãtre obiectul sãu, iar ea nu poate sã nu intre într-o
relaþie vie ºi intensã cu vorbirea semenului. În aceste condiþii 
se întreabã, retoric, Bahtin  Vorbirea în care autorul ei nu aude
vocea semenului, vorbirea în care nu existã decât el, el în
întregime, poate ea, oare, sã devinã materie primã sau punct de
plecare pentru opera literarã? Eminescu pare sã-ºi fi însuºit avant
la lettre adevãrul cu privire la imanenta nãzuinþã dialogicã a
mesajului poetic, dându-i expresia compoziþionalã adecvatã, adicã
aceea marcatã prin formele adresãrii.
Relativ la cunoaºtere, pertinentã pentru o asemenea abordare
este distincþia între cunoaºterea de tip monologic ºi aceea de tip
dialogic. Avem a face, pe de o parte, cu cunoºtinþe ºi adevãruri
stabilite o datã pentru totdeauna , nesupuse îndoielii. Ele sunt
fixate în cãrþi ºi tratate scolastice ºi trebuie luate/însuºite ca atare,
fãrã a fi supuse întrebãrilor, aºa cum sunt transmise, în genere,
de ºcoalã. Pe de altã parte, din perspectivã dialogicã, cunoºtinþele
ºi adevãrurile nu sunt privite ca rezultate definitive, imuabile;
ele trebuie supuse neîncetat verificãrii prin experienþã care le
poate, eventual, infirma, cel puþin parþial, fac obiectul întrebãrilor
 frecvent în lirica eminescianã al mirãrii  menite sã le deschidã
cãtre noile cunoºtinþe dobândite prin repunerea lor în cauzã, ceea
ce le face sã devinã vii, supuse neîncetat miºcãrii, transformãrii
care dominã, de altfel, totul atât în naturã, cât ºi în societate,
inclusiv în om.
Trãsãturã proprie omului, în genere, la niveluri mai mult sau
mai puþin evidente, dialogismul reprezintã, în perspectiva
abordãrii de faþã, o caracteristicã esenþialã pentru înþelegerea lui
Eminescu. Fãrã a nega pertinenþa abordãrilor de pânã acum ale
operei eminesciene, ci, dimpotrivã, situându-se într-o relaþie de
complementaritate cu ele, abordarea din perspectivã dialogicã
se dovedeºte capabilã sã releve aspecte ºi laturi rãmase ascunse
privirii criticilor ºi istoricilor literari ºi, în ultimã instanþã, aptã
sã configureze o structurã de ansamblu coerentã, susceptibilã sã
articuleze o nouã grilã de percepere ºi interpretare a scrierilor lui
Eminescu. Dialogismul apare, astfel, ca un principiu ordonator
despre care se poate susþine cã uneºte pe dedesubt tot ce a scris

Eminescu: poezia, proza, teatrul, publicistica, însemnãrile ºi
cugetãrile sale.
În prezenta lucrare se identificã ºase categorii constante
inerente dialogului, în genere, ca relaþie interlocutivã, precum ºi
raportãrii dialogice la lume ºi la sine, proprie omului:
primordialitatea relaþiei; deschiderea la/cãtre lume, la/cãtre altul/
celãlalt, la/cãtre sine; ieºirea din sine ºi disponibilitatea pentru
întâlnirea cu altul/celãlalt; alteritatea; reciprocitatea; întoarcerea
îmbogãþitã la/în sine. Perceperea ºi interpretarea personalitãþii
lui Eminescu ca ºi a operei sale se articuleazã în capitole distincte
consacrate fiecãreia dintre aceste ºase categorii, alcãtuind, în

ansamblu, o fenomenologie sui generis a dialogismului
eminescian. Consideratã ºi ea din aceastã perspectivã, viaþa
poetului este tratatã în trei capitole: Formarea sinelui  de la
hoinãrealã la cãlãtoriile iniþiatice; Trãirea sinelui  între
contingent ºi transcendent; Pierderea sinelui  între deschiderea
dialogicã ºi închiderea în sine. Capitolelor menþionate li se
adaugã tratarea în trei capitole distincte a urmãtoarelor teme:
Eminescu  omul comunicant; Eminescu  autoportret epistolar;
Un creuzet al dialogismului eminescian: Epigonii.
Pentru fiecare componentã a abordãrii acestui registru tematic
ºi chiar pentru fiecare afirmaþie sau detaliere am cãutat ºi am gãsit
susþinere/acoperire în scrierile poetului. Studiile critice sau de
istorie literarã pleacã, în general, de la premisa cunoaºterii de cãtre
cititor a scriitorului analizat. De aceea, trimiterile la operã sunt, de
regulã, fragmentare, limitându-se adesea la strofe, versuri sau chiar
sintagme ori cuvinte, de obicei scoase din context. Premisa acestei

La Vidin s-a inaugurat

Stoica, conf. univ. dr. la Universitatea Ovidiu din Constanþa,
meglenoromânul Virgil Coman, directorul Arhivelor Naþionale,
filiala Constanþa, prof. dr. Robert Stãnciugel, discipolul lui
Gheorghe Zbuchea ºi coorganizatorul acestei manifestaþii, prof.
dr. Marian Barbu ºi prof. dr. Tudor Nedelcea din Craiova, prof.
univ. dr. Nicu Vintilã de la Universiatea Spiru Haret, dr. Dorel
Bondoc, arheolog la Muzeul Olteniei, solistul de muzicã popularã
I. Creþeanu, prof. Dan Vanã din Calafat). Din partea românilor
din Bulgaria au participat Ivan Juvetov, directorul Centrului
Cultural din Vidin, membri ai Uniunii AVE, octogenarul poet
român Milan Anghelov Cosoveanu ºi numeroºi studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti. În acest mod, spiritul
marelui reformator al învãþãmântului românesc, Spiru Haret, s-a
extins ºi asupra românilor din Bulgaria. Au lipsit, fãrã motivaþie,
ceilalþi lideri ai românilor din Bulgaria ºi chiar oficialitãþi bulgare
locale (prezente, totuºi, la alte manifestãri iniþiate de etnicii
români).
Inaugurarea Bibliotecii, cu numele Albotina (nume venerat
de românii din Bulgaria), a prilejuit desfãºurarea ad-hoc a unei
mese rotunde, cu laude ºi critici, dar ºi propuneri înþelepte. S-a
propus, printre altele, ca în aceastã bibliotecã româneascã sã existe
ºi carte bulgarã, cursuri universitare ºi de învãþare a limbii române,
sã se studieze posibilitatea gãsirii unui spaþiu mai mare; în
Memorandumul amintit, se cerea un sediu pentru Casa
Româneascã din Vidin ( propunere luatã în obiectiv de
conducerea Universitãþii Spiru Haret). S-a propus, de
asemenea, reînfiinþarea Institutului Cultural Român, din perioada
interbelicã, condus de Vasile Stoica, clase pilot pentru învãþarea
limbii române, program de training pentru atragerea de fonduri
europene ºi româneºti, organizarea lunarã de acþiuni ºtiinþifice ºi
culturale propuse de studenþii români din Bulgaria, editarea unui
CD cu muzica românilor din Timocul bulgãresc etc.
Criticile au fost reþinute ºi mai mult sub formã de
recomandãri, aºa cum era ºi firesc. Laudele au fost îndreptãþite,
mai ales la adresa Uniunii Etnicilor Români AVE ºi a lui Ivo
Filipov Gheorghiev. Au fost apreciate iniþiativele Fundaþiei
Scrisul Românesc, care are un program editorial special pentru
românii din jurul României, prin celebra colecþie Români uitaþi,

(Urmare din pag. 1)
 Precum se cunoaºte,
începând din secolul al XVIII-lea,
când trei mari imperii (otoman,
þarist ºi habsburgic) înconjuraserã, practic, vatra de
vieþuire a neamului românesc ºi
se confruntau pentru acest
spaþiu chiar în interiorul sãu, în
marile cancelarii s-au fãcut
proiecte, unele oculte, care
vizau reconstituirea Daciei, ca
stat-tampon între acestea.
Ideea constituirii unui stat
(regat) cu numele Dacia,
care sã cuprindã teritorii ale
strãvechii Dacii, a devenit
problemã de negociere între
imperiile europene, în contextul
rãzboaielor napoleoniene de la
începutul secolului al XIX-lea.
Boierii români patrioþi visau la
unirea Principatelor în Dacia
sau Valahia Mare, iar
imperiile vecine se târguiau sã
obþinã foloase din unirea
Ardealului cu Principatele
Române, formând regatul
Dacia.
Atât imperiul habsburgic,
cât ºi cel þarist, au dorit, în
anumite contexte geopolitice,
formarea unui stat-tampon, cu
numele Dacia, însã fiecare voia
sã-l ia sub tutelã proprie:
,,Dacia austriacã urma sã
încorporeze Ardealul unit cu
Principatele, iar ,,Dacia
ruseascã urma sã încorporeze
Þara Româneascã (Valahia),
Moldova ºi locul pe Dunãre în
jos pânã la Mare, adicã
Dobrogea. Deci, fiecare
imperiu vecin voia o Dacie a
lui, ºi nu o Dacie româneascã.
 Numele Dacia a
constituit
premisa
pe
fundamentul cãreia a fost
gânditã refacerea statalitãþii
româneºti în vatra ancestralã a
neamului. O pleiadã de filosofi,
istorici,
sociologi
sau
revoluþionari reprezentând aºanumita generaþie paºoptistã,
s-au apucat de o activitate
laborioasã pentru redefinirea
naþiunii române. Astfel, în
vâltoarea revoluþiei de la 1848
s-a nãscut naþionalismul
românesc, având ca suport
organic un amplu program de
redeºteptare naþionalã ºi
refacerea statalitãþii în vatra
vechii Dacii. Numele « Dacia »
s-a înscris între proiectele de
organizare etno-politico-statalã
a românilor, exprimând unul
dintre cele mai importante
curente de gândire ºi de acþiune
revoluþionarã a momentului,
alãturi de Daco-Romania,
Daco-România ºi România.
Este important de menþionat
cã Eminescu a cunoscut aceste
proiecte, unii dintre autorii lor,
îndeosebi învãþaþii ardeleni,
fiindu-i mentori în perioada
studiilor sale în capitala Austriei,
apoi a Austro-Ungariei.
 Fãurirea statului naþional
român, în anul 1859, prin
unirea Munteniei cu Moldova
de la apus de râul Prut (inclusiv
Bugeacul, dat Moldovei
dupã rãzboiul Crimeei), sub
conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza, a constituit, pe fond,
primul mare pas vizând
realizarea, prin cuget ºi faptã
româneascã, a proiectului
Daciei Mari.

lucrãri este cã cititorul nu este un (bun) cunoscãtor al scrierilor
eminesciene ºi cã mai important decât consideraþiile despre operã
este accesul la operã. Trama teoreticã a dialogismului nu este în
ultimã instanþã decât un ghid care îl aduce pe cititor în situaþia de
a citi sau a reciti, adicã de a lua contact direct cu opera. Nu numai
cu poezia, ci ºi cu scrisorile sau cugetãrile lui Eminescu, altfel, nu
neapãrat inaccesibile cititorului mediu, dar neaflate la îndemânã
ºi de aceea ignorate. El nu le ºtie direct, ci le ºtie numai prin ceea
ce îi dã, în studiul sãu, criticul sau istoricul literar. Se ºtie în acest
sens cã ediþiile cuprinzând postumele sau publicistica au o
rãspândire limitatã, iar cele cuprinzând corespondenþa, însemnãrile
ºi cugetãrile sunt de-a dreptul rare. De reþinut în mod deosebit
faptul cã în aceastã lucrare sunt aduse în prim-planul atenþiei multe
poeme, în special dintre cele postume, care, în exegeza
eminescianã, nu sunt pe larg analizate, ci doar din când în când
menþionate ºi rareori integrate discursului critic. Lucrarea cuprinde,
aºadar, de multe ori nu doar fragmente din scrierile lui Eminescu,
ci scrieri întregi  poezii, scrisori, cugetãri sau chiar articole din
publicistica poetului. De aici, considerabila întindere a lucrãrii,
neobiºnuitã, astãzi, în ceea ce editurile pun la dispoziþia publicului.
Dar ceea ce la prima vedere apare ca rebarbativ (douã-trei volume)
se va dovedi repede ca ceva care adunã între aceleaºi coperþi o
(nouã) interpretare criticã, scrieri eminesciene ºi chiar fragmente
critice mai ample aparþinând lui Maiorescu, G. Cãlinescu, Tudor
Vianu, D. Murãraºu, George Munteanu.
Toate formeazã o antologie sui generis de texte, prin care
cititorul nu este numai îndrumat spre opera lui Eminescu, ci
reprezintã chiar opera, într-o prezentare fragmentarã, desigur, dar
coerentã ºi concludentã pentru valoarea ei esteticã, în primul rând,
dar ºi ideaticã ºi umanã.
Pe scurt, prin prezenta lucrare se aduce în ochii cititorului
ceea ce, cu aproximaþia ºi rezervele cuvenite, s-ar putea numi o
carte totalã, cuprinzând nu numai o interpretare a textelor, ci ºi
textele interpretate, pentru ca cititorul sã-ºi poatã, eventual, forma
propria sa interpretare.
Nu facem din Eminescu un protocronist. Dar nici nu putem
ignora ceea ce în scrierile lui corespunde gândirii moderne,
anticipând-o, uneori, într-o formã embrionarã, desigur, dar nu
mai puþin semnificativã pentru poziþionarea sa în raport cu marile
probleme ale omului, în confruntarea cu lumea ºi cu sine însuºi.
Acestea nu sunt în esenþã altele acum decât cum erau în epoca
lui Eminescu. Iar din rãspunsurile  de cele mai multe ori
exemplare ºi, uneori geniale  date de Eminescu acestor probleme
avem de tras învãþãminte pentru rãspunsurile pe care suntem
chemaþi sã le dãm noi astãzi. În esenþã, Eminescu este vãzut în
aceastã lucrare cu ochii cititorului de astãzi.
Publicul þintã vizat de lucrarea de faþã îi include pe toþi
românii cu un nivel de instrucþie relativ ridicat (cel puþin un bun
liceu, dacã nu ºi studii superioare). În afara criticilor ºi istoricilor
literari, potenþial interesaþi sunt profesorii de românã ºi studenþii
de la facultãþile cu profil filologic, dar ºi elevii din clasele
superioare de liceu sau chiar unii elevi de gimnaziu. Între
destinatarii lucrãrii trebuie incluºi, în principiu, ºi românii din
diaspora care au rãmas legaþi (nostalgici!) de valorile culturii
româneºti, precum ºi studenþii de la secþiile sau lectoratele de
Eminescu - în bãtãlia
limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã de la universitãþile din
pentru asumarea
strãinãtate. Trebuie desigur sã se þinã seama ºi de înzestrarea
ºi recunoaºterea
bibliotecilor ºcolare ºi universitare.
De aceea  în funcþie, evident, ºi de marketing-ul care va
identitãþii naþionale
preceda apariþia lucrãrii ºi o va însoþi timp de doi-trei ani  tirajul
 Noul stat apãrut la
va trebui sã fie suficient de mare, prevãzându-se, eventual, apariþia
porþile Orientului, în
în tranºe, pe baza interesului manifestat de publicul cititor.
formula acceptatã de cãtre
Marile Puteri ale timpului, avea
un nume atipic: Principatele
Unite ale Moldovei ºi
Valahiei, locuitorii sãi fiind
numiþi, pe cale de consecinþã,
moldoveni ºi valahi.
dar ºi prin tipãrirea ºi donarea altor cãrþi bilingve (româno-bulgare Imperiile vecine au încercat sã
sau româno-sârbe) pentru românii din sudul Dunãrii, pentru ca menþinã aceastã realitate etnoaceºtia sã poatã citi ºi scrie în limba românã (aici este un fenomen politicã ºi sã o exploateze în
curios: românii ºtiu sã vorbeascã limba românã în grai oltenesc folos propriu. Astfel se explicã
sau bãnãþean  Timocul sârbesc , dar nu cunosc încã alfabetul precauþia privind asumarea ºi
latin). De altfel, Fundaþia Scrisul Românesc a iniþiat ºi organizat recunoaºterea
identitãþii
primele trei ediþii ale Simpozionului Internaþional Latinitate ºi naþionale din partea elitelor
Românitate în U.E., finalizate prin tipãrirea acestor comunicãri politice româneºti, conºtiente
în volume, sub egida Academiei Române, creând cadrul legal de cã pentru imperiile vecine,
dezbatere privind identitatea naþionalã a românilor din Ucraina, numele Dacia, ca entitate
R. Moldova, Bulgaria, Serbia, etnonimul vlah/român sau limbã socio-politicã creatã exclusiv
(?!) moldoveneascã, vlahã sau aromânã. ªi tot la iniþiativa din perspectivã româneascã, era
Fundaþiei Scrisul Românesc s-a creat Centrul de Studii pentru considerat un atentat la ordinea
Comunitãþile de Români din Balcani, care reuneºte organizaþii ºi stabilitã prin tratatele pe care le
asociaþii din Bulgaria ºi Serbia, propunându-ºi promovarea semnaserã de curând.
drepturilor minoritãþii române din Valea Timocului în sensul
Astfel se explicã de ce,
respectãrii riguroase a dispoziþiilor juridice ºi constituþionale din în bãtãlia dintre numele
þãrile de care aparþin ºi a celor preluate din Convenþia Cadru a Dacia ºi România s-a
Uniunii Europene privind protecþia minoritãþilor naþionale ºi sã impus numele România,
colaboreze în domeniul cultural, publicistic ºi de organizare în cel mai puþin contestat de
comun a unor manifestãri dedicate istoriei, culturii ºi tradiþiilor cãtre imperiile habsburgic ºi
româneºti.
þarist. Este important de
Inaugurarea Bibliotecii româneºti la Vidin este, dupã cum au semnalat cã reacþia la aceastã
afirmat vorbitorii, un autentic act de culturã (Marian Barbu), realitate etno-politicã a venit
este, de fapt, prima Bibliotecã româneascã din Balcani creatã din capitala Austriei, Viena,
dupã 1944 (Stoica Lascu). Este un pas mic pentru etnicii români unde români patrioþi au
din Bulgaria, dar destul de mare pentru ideea de românitate. Iar înfiinþat, în anul 1860,
îmbogãþirea acestei biblioteci cu alte comori spirituale depinde Societatea România. În
acum numai de românii din Þarã, fie oficialitãþi, ONG sau simpli acelaºi an a apãrut, la Sighet,
donatori de carte.
în Maramureº, Asociaþia
Dacã pe frontispiciul Bibliotecii din Teba stã scris  Cartea pentru cultura poporului
 leac pentru suflet, iar pe uºa bibliotecii domnitorului martir român din Maramureº. Deci,
Constantin Brâncoveanu de la Mãnãstirea Hurezu stã scris  poporul român trebuia sã
Bibliotecã de hranã doritã sufleteascã, aceastã casã a cãrþilor aibã un stat cu numele de
îmbie prea înþeleaptã îmbelºugare, Biblioteca româneascã din România.
Vidin este cel mai bun leac ºi hranã deopotrivã pentru sufletul
 Aceste tendinþe au generat
românilor din Bulgaria.
o nouã orientare în cultura
Tudor NEDELCEA românã: autohtonismul.

Prima Bibliotecã româneascã din Balcani  ALBOTINA

În predoslovia Molitvenicului, tipãrit la Câmpulung în 1635,
domnitorul cãrturar Matei Basarab aruncã repede o privire în
ograda domniei sale, unde constatã cã e foamete ºi sete, nu însã
de pâine ºi apã, ci de vãditã hranã ºi adãpare sufleteascã, adicã
de carte. ªi gãseºte ºi pricina împuþinãrii cãrþilor: desele
nãvãliri ºi împresurãri ale diferitelor popoare, dar ºi remediul:
unei astfel de foamete prea amare, sã-i potolim truda. ªi am
priceput, deci, cã rãul a venit din pricina sãrãciei cãrþilor [...],
iar prin înmulþirea acestora va dispare acel rãu.
Pãstrând proporþiile, peste ani, medicul Ivo Filipov
Gheorghiev, preºedintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria
Ave, preºedintele Sucursalei din Vidin a Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, a sesizat ºi el
acelaºi rãu: lipsa cãrþii româneºti pentru românii din zona
Vidinului ºi a unei biblioteci funcþionale. Între numeroasele sale
iniþiative privind acordarea de minime drepturi consângenilor sãi,
sintetizate într-un Memorandum adresat oficialitãþilor bulgare
ºi româneºti (douã state membre ale Comunitãþii Europene,
obligate, ca atare, sã respecte legislaþia europeanã privind
drepturile minoritãþilor naþionale), Ivo Filipov Gheorghiev, ajutat
benefic de soþia sa, Lucica, a înscris ºi crearea unei biblioteci de
carte româneascã în Vidin. Pe tãcute, dar sârguincios, a solicitat
ºi obþinut donaþii de carte din România ºi, astfel, s-a creat un
prim embrion. O încercare de creare de fond de carte româneascã
se datoreazã lui Ivan Juvetov, directorul Centrului Cultural din
Vidin, dar spaþiul foarte mic nu i-a permis crearea unei biblioteci
în sensul real al cuvântului. Cele circa 75 de volume existente în
Centrul sãu le-a transferat bibliotecii recent înfiinþate.
Spre a acorda importanþa cuvenitã unei asemenea iniþiative,
Ivo Filipov Gheorghiev a inaugurat oficial Biblioteca româneascã,
adãpostitã la sediul AVE, sâmbãtã 13 iunie 2009, în preajma zilei
de intrare în eternitate a omului deplin al culturii româneºti,
adicã a lui Eminescu. Au participat oficialitãþi româneºti (ataºatul
cultural al Ambasadei României din Sofia, Grigore Gherceanu,
consulul României la Sofia, Silviu Catanã, reprezentantul
Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de Pretutindeni din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Mircea Gherboveþ),
personalitãþi culturale ºi ºtiinþifice din România (aromânul Lascu

EMINESCU  PRIMA JERTFÃ POLITICÃ
PE ALTARUL DACIEI MARI (I)
În acelaºi an, 1860,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, un
basarabean care renunþase la
moºie ºi la paºaportul rusesc,
stabilindu-se la Iaºi, a publicat
în Foiþa de istorie ºi
literaturã, apãrutã la Iaºi,
studiul Pierit-au dacii?.
Autorul a demontat eºafodajul
învãþaþilor vremii, în special al
celor ardeleni, care susþineau
originea latinã a poporului
român, credeau în exterminarea
dacilor de cãtre romani ºi
negau, din considerente politice,
contribuþia autohtonilor daci la
formarea poporului român.
Impactul asupra opiniei publice
româneºti a fost mare, cãci
dacii dispãruserã din memoria
pãturii de jos (devenitã
rumâni, adicã iobagi), iar
pãturii superpuse (ciocoilor), cu
deosebire alogeni, care ºtiau
ceva carte, le dãdeau
fiori reci.
NOTÃ: Riposta a fost durã
ºi din toate direcþiile. Bogdan
Petriceicu Hasdeu a fost acuzat
neoficial, dar ºi oficial, de
manifestãri antinaþionale, de
lipsã de temei ºtiinþific, în
fond de ºarlatanie, dar ºi de
propagandã ruseascã. El a fost
nevoit sã înceapã o bãtãlie
extraordinarã pentru redescoperirea ºi asumarea rãdãcinilor
poporului român.
Torentul redeºteptãrii
neamului, prin redescoperirea
rãdãcinilor, odatã pornit,
n-a mai putut fi oprit. Un
transilvãnean, Ion Codru
Drãguºanu (originar din
Drãguº, de lângã Fãgãraº), care
a avut prilejul sã cãlãtoreascã
în întreaga Europã ºi sã fie
implicat activ în Revoluþia de
la 1849 din Muntenia, s-a
convins cã proiectul politic
românesc trebuia sã aibã ca
fundament rãdãcinile strãvechi,
geto-dacice. În anul 1861, a
început redactarea lucrãrii
Peregrinul transilvan, o frescã
interesantã a societãþii româneºti
ºi europene a vremii sale. El a
fost printre primii cãrturari
români care a readus în luminã
expresia get-beget. Pentru
Ioan Codru-Drãguºanu dacii
erau antecesorii românilor
(daco-românii), figurile ºi
îmbrãcãmintea dacilor de
începutul secolului al II-lea
d.Chr. semãnând cu cele ale
þuþuienilor transilvani din a
doua jumãtate a secolului XIX.
 Începând cu anul 1858,
Eminescu s-a aflat vreme de
câþiva ani la Cernãuþi, în
capitala Bucovinei ocupate de
cãtre Imperiul habsburgic.
Acolo a urmat cursurile ºcolii
primare, apoi liceale, pe care le-a
absolvit cu destulã greutate, din
cauza notelor mici la limba
latinã ºi la matematicã. Însã, la
disciplinele religia ºi limba
româneascã ºtia, dupã cum el
însuºi afirma, cât toþi elevii
români ai clasei la un loc.
A avut ca dascãl la Limba ºi
literatura românã pe profesorul
Aron Pumnul, pe care l-a
venerat pentru cunoºtinþele ºi
patriotismul sãu, fiind un
participant activ la exerciþiile
religioase þinute de bãtrânul
catehet Veniamin Iliuþ cu toþi
elevii români.
Eminescu avea 12 ani când
Alexandru Ioan Cuza a
proclamat în mod solemn, în
faþa Adunãrilor Elective ale
Moldovei ºi Þãrii Româneºti
reunite în ºedinþã comunã
Unirea definitivã a Principatelor. Astfel, statul numit
România a fost considerat de
cãtre românii din þinuturile
aflate sub dominaþie þara
mamã. Spre acest stat ºi-au
îndreptat privirile, cu speranþã,
românii din Transilvania,
Maramureº, Criºana, Banat,
Bucovina, Basarabia.
 Eminescu s-a înscris în
curentul întoarcerii la rãdãcini,
care avea ca pivot continuarea
proiectului reconstruirii vechii
Dacii. A avut marele privilegiu
de a fi cunoscut cugetul ºi fapta
unor minþi luminate din toate
þinuturile locuite de români, care
activau în Societatea literarartisticã ºi politicã Junimea,
fondatã în 1863 la Iaºi, de cãtre
un grup de cãrturari, în frunte cu
Titu Maiorescu. Alãturi de
scopurile declarate, precum
însuºirea cunoºtinþelor istorice
sau limbã literarã izvorâtã
din limba popularã, Junimea
a avut un scop suprem:
consolidarea suveranitãþii
Statului Român. Pe acest fond
putea fi reluat, în contexte
geopolitice favorabile, proiectul
Daciei Mari.
NOTÃ: Eminescu a debutat
ca poet, la începutul anului
1866, în revista Familia de
la Oradea, condusã de Iosif
Vulcan. Avea 16 ani, când
Alexandru Ioan Cuza a fost
înlãturat printr-o loviturã de
stat, în noaptea de 10-11
februarie 1866. În noul context,
o perioadã a fost angajat ca
sufleur ºi copist la Teatrul
Naþional din Bucureºti, prilej cu
care a fãcut peregrinãri prin

toate teritoriile locuite de
români. Astfel, a cunoscut
multe locuri importante ale
vetrei neamului, dar ºi oameni
de la care a cules datini ºi
obiceiuri patriarhale, cuvinte
arhaice ºi poezii populare. El
s-a convins cã trãitorii acelor
locuri, aflate de o parte ºi de alta
a Carpaþilor, aveau o istorie ºi
o limbã comunã, însã lipsea
mult visata unitate politicostatalã.
 Noua erã, marcatã de
instalarea pe tronul României
a unui prinþ strãin, în persoana
lui Carol de Hohenzollern, a
fost perceputã de tânãrul
Eminescu ca o abatere de la
proiectul Daciei Mari. Noua
putere politicã adusese cu sine
aºa-numita ordine germanã,
dar nu putea stârpi corupþia
funcþionarilor statului, moºtenitã
din vremea stãpânirii turceºti.
Mai mult, influenþa francezã din
timpul lui Alexandru Ioan Cuza
a fost slãbitã, iar organizaþiile
oculte, controlate de puteri
strãine, ieºeau la luminã ca
ciupercile dupã ploaie. Acestea
urmãreau atât subordonarea
României capitalului strãin, cât
ºi subminarea bazelor statului
nou creat pentru a-l aduce în
stare de obedienþã faþã de marile
puteri.
NOTÃ: În anul 1866,
principele Gheorghe M.
(Iorgu) ªuþu a creat Loja
Steaua României (lEtoile de
Roumanie), sub obedienþa
lojii Marelui Orient al Franþei
(deci, lojã francezã). În aceasta
au intrat membrii fostei
familii ªuþu, de domnitori
fanarioþi (Mihai ªuþu în Þara
Româneascã, Alecu ªuþu ºi
Mihai Gr. ªuþu în Moldova),
dar ºi alþi politicieni, cu
deosebire conservatori. Aceastã
lojã a avut de faþã Societatea
Literarã Junimea, în jurul
cãreia s-au strâns intelectuali
care au orientat, în bunã
mãsurã, învãþãmântul ºi
cultura, dar ºi politica statului
român.
 Eminescu a fost martor
la continua agresiune a
identitãþii naþionale din partea
celor douã imperii vecine.
Constituirea statului dualist,
austro-ungar, în februarie 1867
ºi confirmarea încorporãrii
Transilvaniei în Ungaria, au
avut reverberaþii adânci în
gândirea sa. El observa cu
tristeþe, dar ºi revoltat, cum
autoritãþile ungare demaraserã
în forþã un intens proces de
maghiarizare a românilor, cum
erau alungaþi patrioþii români
care se opuneau pe faþã
mãsurilor represive. A susþinut
cu gândul pe românii obligaþi
sã se refugieze la sud ºi rãsãrit
de Carpaþi, în România, unde
sperau sã continue lupta cu
ajutorul statului român. Din
acea vreme, în mintea lui a
încolþit ideea organizãrii luptei
de eliberare a teritoriilor
româneºti ocupate de cele douã
imperii vecine. De aceea,
Eminescu s-a integrat în
curentul autohtonist, alãturi de
Bogdan Petriceicu-Hasdeu ºi
de adepþii acestuia, care erau
potrivnici unei domnii
strãine ºi percepeau domnia
strãinã ca un pericol la adresa
naþiunii române.
 La vârsta de 17 ani,
Eminescu a simþit nevoia ºi a
avut curajul sã reînvie ºi sã
exprime public mândria
naþionalã. Pe acest fond
sufletesc a apãrut în revista
Familia, la 2 aprilie 1867,
poema pateticã: Ce-þi doresc
eu þie, dulce Românie, în care
vorbea de sufletul românesc
ºi fãcea apel la frãþia în care
sã trãiascã fiii sãi. El dorea tot
binele României (tânãrã
mireasã, mamã cu amor)
intrate sub o nouã putere
politicã, de sorginte strãinã.
Printre rânduri se pot descifra
realitãþile momentului: începutul înfeudãrii economiei
româneºti capitalismului prusac,
precum ºi o serie de nevoi,
precum: unitatea spiritualã a
românilor, promovarea culturii
populare sau readucerea
românismului din colibe în
palatele de unde fusese izgonit
de cãtre cosmopoliþi.
NOTÃ: Din acele momente, Eminescu a fost prezent
în mijlocul unor evenimente
care au marcat destinul
românilor din interiorul arcului
carpatic, dar ºi al celor din
România, pe care el o numea
þara mea de glorii, þara mea
de dor. A fost fascinat de
erudiþia fostului paºoptist Al.
Papiu Ilarian, cel care ceruse
unirea tuturor românilor într-un
singur corp politic, numit
Daco-Romania, care sã aibã
ca centru Transilvania. De
aceea, a aderat la ideile
societãþii Transilvania, fondatã
în luna mai 1867 de cãtre
acelaºi Al. Papiu Ilarian, care a
avut ca scop strângerea
legãturilor de frãþie, între
junimea studioasã din toate
þinuturile locuite de români.
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Globalizarea: de la iluzia inocentã la deznãdejdea vinovatã (II)
(Urmare din pag. 1)
Din cele menþionate mai sus,
rezultã cã globalizarea este un
fenomen istoric, dar de naturã
recentã. El este caracteristic mai
degrabã celei de a doua jumãtãþi a
secolului XX, decât secolelor
anterioare. Fireºte, rãdãcinile sale
sunt suficient de adânci, regãsinduse în faptele premergãtoare apariþiei
capitalismului, devenind, dupã
aceea, un însoþitor permanent al
dezvoltãrii lui ºi modernizãrii
societãþii umane. Factorul care i-a
imprimat tendinþa de afirmare a fost
însã procesul industrializãrii, deºi,
timp îndelungat, nu a oferit
semnele transformãrii sale într-o
megatendinþã.
Într-adevãr, aºa cum noteazã ºi
alþi cercetãtori (Turner, 1999)
industrializarea a introdus primele
practici comune în societãþi
structural diferenþiate din punct de
vedere cultural, practici impuse de
noile descoperiri ºtiinþifice ºi
tehnice a cãror aplicativitate ºi
generalizare au fost considerabil
grãbite de procesul dezvoltãrii ºi
adâncirii diviziunii sociale a
muncii. Tehnologiile moderne de
fabricaþie bazate, mai întâi, pe forþa
aburului ºi, mai apoi, pe cea a
electricitãþii au statuat principii ºi
norme universal valabile de
funcþionare ºi folosire a sistemelor
de maºini aflate în dotarea unitãþilor
productive. Ceea ce ne reþine atenþia
este faptul cã folosirea mijloacelor
de producþie tot mai performante

a atras dupã sine raþionalitatea
care a fost consideratã pe drept
cuvânt a fi solventul globalizãrii.
Raþionalitatea a contribuit din plin
la depersonalizarea activitãþii
economice, aceasta din urmã fiind
ghidatã pretutindeni în lume de
aceleaºi principii ale eficienþei.
Nesocotirea lor, sau încãlcarea
acestora cu bunã ºtiinþã, s-a datorat
unor practici economice desfãºurate
contrar acþiunii legilor obiective
generate de condiþiile materiale ale
vremii. Tehnica mecanicã ia, în
zilele noastre, rafinamentul tehnicii
de calcul, au sporit enorm

importanþa cunoºtinþelor specializate ºi extinderea controlului
raþional asupra proceselor de
producþie, indiferent de locul unde
acesta se desfãºoarã. Deºi, la

început, consecinþele acestui proces
au fost oarecum trecute cu vederea
sau minimizate, pe parcurs, însã, a
trebuit sã fie recunoscutã
contribuþia sa la omogenizarea
concepþiilor cu privire la
conducerea ºi organizarea firmelor,
într-un cuvânt, la managementul
producþiei, în pofida unor încercãri
de menþinere a tradiþionalismului
agricol sau meºteºugãresc, ultimul
specific manufacturilor timpurii.
Datoritã acestui fapt, globalizarea,
chiar ºi în fazele sale incipiente, a
produs o creºtere foarte mare a
forþei productive a societãþii, tocmai
pentru cã a deschis noi pieþe de
desfacere, absolut necesare
absorbirii producþiei industriale de
serie mare. Pe de altã parte,
dezvoltarea cãilor de comunicaþie a
permis consumarea produselor nu
numai acasã, ci în orice colþ al
globului. În locul vechilor trebuinþe
specifice statelor industrializate, au
apãrut solicitãri noi dictate de
particularitãþile consumului ºi de
condiþiile de climã întâlnite în
zonele geografice importatoare. Pe
aceastã cale, creaþia intelectualã a
unei naþiuni a devenit, treptat, un
bun comun al mai multor popoare
care se bucurã de implementarea ei
în producþia materialã desfãºuratã
pe teritoriul lor naþional. Cu alte
cuvinte, în procesul creãrii lumii
moderne, fiecare societate tinde
spre folosirea unui singur set de
principii axiale în organizarea ºi
conducerea producþiei ºi a muncii.
De aici unii s-au grãbit sã desprindã

concluzia potrivit cãreia societatea
umanã, în ansamblul ei, se îndreaptã
spre ceea ce ei numesc condiþii
sociale comune privite ca o
condiþie a progresului economic
(Waters, 1997), fapt care ni se pare
a fi puþin forþat. Argumentul
principal adus în sprijinul acestei
teze pleacã de la constatarea (mai
veche, de altfel) cã lumea a fost
unificatã tocmai prin dominaþia
unei singure cãi de producere a
bunurilor, ºi anume modul de producþie capitalist. Dupã cum se ºtie,
acest punct de vedere a aparþinut lui
Karl Marx, care a susþinut în

Puncte de vedere
lucrãrile sale cã sistemul capitalist
de producþie este eficient tocmai
pentru cã oferã putere socialã celor
ce controleazã producþia.
Problema conceptualizãrii
globalizãrii economiei nu poate
aluneca pe aceastã pantã. Dupã
pãrerea noastrã, explicarea cauzelor
care au imprimat economiei o
asemenea tendinþã trebuie sã
porneascã de la premisele tehnice
ºi materiale obiective ºi nu invers de
la consecinþele sociale ºi politice. Fãrã
a nega importanþa lor, totuºi, sã
observãm cã acestea din urmã nu sunt
decât efecte derivate ale celor dintâi.
Într-adevãr, industrializarea,
prin forþa sa transformatoare, ºi-a
extins tentaculele asupra întregului
context societal, aducând cu sine
sãmânþa modernizãrii ºi a altor arii

Cãrþile profesorilor noºtri

De la istorie la filosofie prin metafizicã*
Sergiu Bãlan este lector univ. dr. la Facultatea de Filosofie, ªtiinþe
Politice ºi Studii Culturale din cadrul Universitãþii Spiru Haret, unde
predã cursurile ºi susþine seminariile de Filosofie contemporanã ºi de
Filosofia istoriei. El ºi-a susþinut doctoratul la Facultatea de Filosofie a
Universitãþii Bucureºti, cu tema: Concepþia despre istorie a filosofului
britanic Robin George Collingwood, tezã coordonatã de academicianul
Alexandru Boboc, care semneazã prefaþa cãrþii.
Autorul aºeazã de la bun început cele douã domenii, istoria ºi filosofia,
în centrul preocupãrilor savantului Collingwood, identificând problematica
creaþiei sale. Acesta le considerã fundamentale ºi le abordeazã dintr-o
perspectivã metafizicã. Sergiu Bãlan, dupã ce subliniazã cã filosofia ºi istoria
sunt domenii distincte ale experienþei ºi ale cunoaºterii umane, surprinde
cu fineþe mesajul lor: filosofia redã explicit, ceea ce în istorie este implicit.
Totodatã, el puncteazã þinta cercetãrii lui Robin George Collingwood, ºi
anume identitatea sublimã dintre istorie ºi filosofie.
Exemplul rãzboiului ºi, în special, al Primului Rãzboi Mondial, este
invocat de R. G. Collingwood atât pentru a evidenþia triumful ºtiinþelor
naturale, cât ºi secãtuirea puterilor spirituale ale Occidentului. Într-un
demers metafizic, accesul se face la cauze. Astfel, calea evitãrii rãzboiului,
aºa cum precizeazã Sergiu Bãlan în deplin acord cu filosoful britanic, ar
trebui sã fie înþelegerea naturii umane ºi a spiritului omenesc.
Autorul raporteazã istoria în concepþia lui Colligwood la conºtiinþa
umanã, la libertate, la umanism ºi la cunoaºterea de sine. De asemenea,
el subliniazã cu profesionalism necesitatea unei critici a raþiunii istorice
la Collingwood ºi o relaþioneazã la Immanuel Kant, ºi anume la critica
raþiunii pure ºi îndeosebi a gândirii ºtiinþifice. Semnificativã este ºi
comparaþia lui R. G. Collingwood cu Benedetto Croce, din unghiul
concepþiei lor filosofice despre istorie.
Problematica istorismului este analizatã, pornindu-se de la lãmurirea
conceptelor de istorism ºi istoricism ºi înlãturarea confuziei dintre ele.
Sunt aduse în discuþie opiniile avizate despre istorie, istorism ºi istoricism
ale lui Robin George Collingwood, Karl Popper, Friedrich Schlegel,
Leopold Ranke, Johann Gustav Droysen, Ernst Troeltsch, Max Weber,
Friedrich Meineke, Jose Ortega y Gasset, Benedetto Croce, Giovanni
Gentile ºi Mircea Florian. Cât priveºte exemplul legat de Mircea Eliade,
poate cã era mai bine ca, decât Ion Cordoneanu, sã fie citat Roberto
Scagno, cel care interpreteazã magistral viziunea eliadescã despre istorie
ºi cu predilecþie expresia la terreur de lhistorie. Recomandãm,
deopotrivã, interpretãrile istoriei de cãtre Bryan S. Rennie în cartea sa
intitulatã Reconstructing Eliade. Making Sense of Religion.
Deosebit de interesante, o noutate în domeniu sunt observaþiile cu
privire la noul istorism descrise de lector univ. dr. Sergiu Bãlan.
De la celebra polemicã dintre Giovanni Gentile ºi Benedetto Croce cu
privire la filosofie ºi istoria filosofiei, Sergiu Bãlan trece la hermeneutica
istorismului croceean, care a influenþat concepþiile lui Hans-Georg Gadamer
cu privire la fuziunea orizonturilor (Horizontverschmeltzung) ºi Robin
George Collingwood despre reactualizarea trecutului (Re-enactment).
Un capitol aparte se ocupã cu evoluþia gândirii lui Collingwood prin
prisma unor critici consacraþi, dar ºi a autocriticii britanicului. Între aceºtia
se disting Alan Donagan ºi Thomas Malcom Knox, cel ce clasificã în trei
etape creaþia filosoficã a lui Collingwood: 1) perioada de tinereþe, marcatã
de o viziune scepticã; 2) perioada medianã, ilustratã prin preocuparea
constantã pentru o apropiere între istorie ºi filosofie ºi 3) perioada târzie,
în care revin tendinþele dogmatice ºi sceptice ºi se cristalizeazã istorismul

ale vieþii sociale. Schimbãrile
structurale induse de industrializare
s-au resimþit, pânã la urmã, în toate
articulaþiile societãþii: de la
calificarea forþei de muncã pânã la
reformele instituþionale adoptate
de-a lungul anilor de statele, acum
dezvoltate, de la infrastructura
generalã, funcþional adaptatã pentru
a face faþã progresului tehnic, deja
prezent în toate celelalte ramuri ale
economiei naþionale, pânã la
specializarea consumului, de
la diferenþierea activitãþilor
economice ºi adâncirea diviziunii
sociale a muncii, pânã la integrarea

absolut al britanicului. În ceea ce-l priveºte pe Alan Donagan, acesta
respinge clasificarea lui Knox ºi evidenþiazã faptul cã R. G. Collingwood
nu ar reduce filosofia la o cercetare istoricã, iar relaþia dintre istorie ºi
filosofie ar înceta sã mai fie centralã în gândirea britanicului. Sergiu Bãlan
aduce argumente potrivit cãrora statutul filosofiei ºi relaþia dintre filosofie
ºi istorie nu sunt minore, ci reprezintã fundamentul tematic ºi conceptual
al filosofiei lui Robin George Collingwood.
Prin intermediul principiului unitãþii în diversitate, Sergiu Bãlan
prezintã raportul dintre istorie ºi filosofie în scrierile de tinereþe ale lui
Collingwood. Interdependenþa, unitatea dintre istorie ºi filosofie,
raporturile dintre formele experienþei umane ºi mai ales critica explicitã
ºi implicitã a istorismului constituie aspecte competent analizate de Sergiu
Bãlan. Accentul pus pe identitatea dintre istorie ºi ºtiinþã, precum ºi dintre
filosofie ºi religie reprezintã un plus incontestabil ºi un model exemplar
al interpretãrii lui Sergiu Bãlan. În acest sens, Robin George Collingwood
criticã abordãrile unilaterale ale religiei, reducerea ei la câte un element
component (ritualul, afectele sau regulile morale etc.) ºi insistã asupra
conþinutului intelectual (altfel spus: ideile religioase ori obiectul filosofiei
religiei), definit drept coordonata fundamentalã a religiei. Desigur, religia
lui Homer ºi filosofia lui Comte
sunt diferite, dar filosofia ºi religia
lui Comte sunt una, conform cu
exemplificarea lui Collingwood,
preluatã de Bãlan. Identitatea dintre
filosofie ºi religie reprezintã, de
altfel, coordonata majorã a filosofiei
orientale. Takeuchi Yoshinori, de
pildã, afirmã cã filosofia este
pilonul central al religiei ºi nu o
criticã exterioarã a ei.
Sergiu Bãlan numeºte cele
cinci forme ale experienþei, potrivit
filosofului britanic: arta, religia,
ºtiinþa, istoria ºi filosofia. Deopotrivã, el identificã ºi analizeazã
cele trei niveluri ale experienþei,
subliniind dialectica lor internã:
dogmatic, reflexiv ºi identitar.
Dupã ce înfãþiºeazã dialectica
artei, a religiei ºi a ºtiinþei, Sergiu Bãlan dezvoltã dialectica istoriei ºi,
respectiv, a filosofiei pe parcursul a douã capitole separate, substanþiale
ºi convingãtoare. Astfel, se disting istoria ca percepere ºi regândire,
filosofia dogmaticã, filosofia spiritului, filosofia ca istorie ºi, bineînþeles,
conceptul de metafizicã ºi o atare perspectivã hermeneuticã ilustratã prin
problema presupoziþiilor ºi prin logica întrebãrii ºi a rãspunsului.
Cartea Între istorie ºi filosofie. Sistemul lui R. G. Collingwood, scrisã
de lector univ. dr. Sergiu Bãlan, îl recomandã pe autor drept un hermeneut
al filosofiei contemporane, parte semnificativã a istoriei filosofiei
universale.

lor pe orizontalã ºi verticalã. Luate
împreunã, toate aceste transformãri
au netezit drumul spre ceea ce astãzi
este cunoscut sub denumirea de
convergenþa sistemelor economice,
fenomen semnalat cu mulþi ani în
urmã de unii cercetãtori (Kerr, C.;
Dunlop, J.; Harbison, F.; Myers, C.,
1973), dar, în mod cu totul
nemeritat, trecut în umbrã într-o
serie de state din motive ideologice.
Cei ce s-au ocupat îndeaproape
de studiul acestui fenomen au
subliniat, pe bunã dreptate,
cã societãþile industriale seamãnã
tot mai mult unele cu altele,
deosebindu-se vizibil de cele
neindustriale. Deºi procesul
industrializãrii a fost generat, în
diferite pãrþi ale lumii, în diverse
moduri, societãþile industriale au

devenit, peste timp, incredibil de
asemãnãtoare. Forþa directoare a
acestei convergenþe, a constituit-o
fãrã îndoialã, acea logicã a
industrialismului, potrivit cãreia
diferitele sisteme sociale s-au adaptat
progresiv noilor tehnologii aflate în
plinã afirmare. În virtutea acestui
fapt, diviziunea socialã a muncii a
evoluat de aºa manierã, încât forþa
de muncã a cunoscut un înalt grad
de diferenþiere între specializãri,
ceea ce a permis atingerea unei înalte
rate a mobilitãþii ocupaþionale.
Totodatã, pe mãsurã ce industria a
cãpãtat proporþii din ce în ce mai
mari, societãþile în cauzã s-au vãzut
nevoite sã recurgã la noi forme
organizatorice, inclusiv în domeniul
marketingului, în stare sã absoarbã
producþia de masã ºi s-o aºeze pe
baze mai eficiente. În felul acesta,
societatea industrialã a câºtigat teren,
pentru cã ºtiinþa ºi tehnologia pe care
se bazeazã i-a determinat pe toþi sã
vorbeascã aceeaºi limbã  cea a
tehnicii moderne (Kerr, 1973).
A avut loc, aºadar, o unificare
globalã tehnologicã ce, ulterior,
avea sã deschidã porþile erei
postindustriale, în cadrul cãreia tot
mai mulþi oameni sunt angajaþi în
producerea de servicii ºi mai puþin
în extragerea de materii prime.
Aºa cum înainte tehnologiile de
producere a bunurilor determinau
asemãnãri izbitoare între societãþi,
tot aºa, acum, la începuturile
erei postindustriale, cunoºtinþele
ºtiinþifice, predominante în raport cu
cele practice, devin sursa principalã

a inovaþiilor ºi invenþiilor, singurele
în mãsurã sã propulseze omenirea pe
noi trepte de progres ºi sã contribuie
la rezolvare unora dintre problemele
globale cu care acesta se confruntã.
Ca urmare a faptului cã reþelele
integrate electronice au devenit
operaþionale, relaþiile economice
internaþionale se pot desfãºura în
timp real, indiferent de distanþele
care separã agenþii economici
interesaþi. Acest fapt i-a determinat
pe unii cercetãtori (McLuhan, 1964)
sã considere cã adevãrata adâncire a

diviziunii muncii a început din
momentul în care a devenit posibilã
divizarea ºi mãsurarea timpului prin
utilizarea ceasului mecanic. Al
doilea mijloc, dupã pãrerea noastrã,
care a contribuit la accelerarea

acestui proces ºi-a gãsit
materializarea în bani, în calitatea lor
de semne simbolice, cu ajutorul
cãrora relaþiile internaþionale au
devenit mai rapide ºi mai numeroase,
extinzându-le la scarã globalã.
Caracteristica de bazã a acestor
mijloace a devenit viteza. Deoarece
comunicaþiile electronice sunt virtual
instantanee, ele reuºesc sã redea
evenimentele
împreunã
cu
localizarea
lor,
fãcându-le
interdependente. În felul acesta,
reþelele de telecomunicaþie au
contribuit la crearea unui sistem
economic global, în cadrul cãruia
marile puteri economice ºi-au putut
coordona mai bine practicile, în
direcþia consolidãrii pieþei libere, atât
de mult mediatizate prin intermediul
repetatelor runde ale General
Agreement on Tariffsand Trade
(GATT). Acest lucru a fost posibil
tocmai datoritã sincronizãrii
informaþiei, aspect considerat, astãzi,
ca fiind una din trãsãturile de bazã
ale civilizaþiei industriale, sau ceea
ce cu mulþi ani în urmã un cercetãtor
numea în termeni istorici cerinþã
definitorie a satului global
(McLuhan, 1964), unde orice se
întâmplã oricui în acelaºi timp.
Desigur, televiziunea a constituit
unul din factorii decisivi care a
contribuit la consolidarea acestei
convingeri. Acum, la o distanþã
apreciabilã în timp, s-ar putea spune
cã afirmaþia a fost un fel
de premoniþie a globalizãrii
economiei, concept folosit în mod
curent începând cu mijlocul
anilor80 din secolul trecut.

MAREA CRIZÃ DE IDEAL
Conf. univ. dr.
Corneliu ZEANA

Dupã devastatorul, pentru
oameni, dar ºi pentru planetã, a
ultimului rãzboi mondial, au urmat
mai multe decenii de pace ºi
reconstrucþie europeanã, cu
binecunoscuta prosperitate a societãþii
de consum. Aceastã perioadã de
liniºte ºi încredere a fost promovatã
în simbiozã cu unificarea europeanã
îndeosebi de cãtre noua doctrinã
creºtin-democratã. În prezent, ritmul
prosperitãþii se tempereazã, iar
ameninþãrile iau proporþii planetare,
se globalizeazã. Rezervele de petrol
se epuizeazã, preþul energiei va creºte
vertiginos. Recesiunea ºi criza
financiarã sunt expresia globalizãrii,
provoacã îngrijorare, dar în fond nu
sunt pericolele cele mai de seamã.
Forurile mondiale cele mai autorizate
considerã cã încãlzirea globalã
reprezintã cea mai mare provocare a
zilelor noastre. Biosfera este
ameninþatã: în fiecare zi dispar
numeroase specii de plante ºi de
animale. Pentru totdeauna. Criza
alimentarã este prefiguratã de
creºterea preþurilor la alimente,
populaþia globului se dubleazã cu o
ratã rapidã, în timp ce Europa
îmbãtrâneºte. Ne aflãm încã departe
de o confruntare pentru supravieþuire
(re)generatoare de conflicte
sângeroase.
România traverseazã acum o
perioadã deprivilegiatã, aºa-numita
tranziþie de la comunism la
capitalism. În faþa multiplelor
provocãri, România reacþioneazã
inadecvat: se supraîncãlzeºte, arii
întregi sunt ameninþate cu
deºertificarea, dar taie masiv
pãdurile care aduc ploaie, dar ºi
protejeazã de inundaþii. România îºi
distruge rezervaþiile naturale. Nu are
o politicã de sãnãtate consistentã ºi
nici de educaþie. Îi favorizeazã pe cei
bogaþi, inclusiv prin cota unicã de
impozitare, în timp ce sãrãcia ºi
nemulþumirea prolifereazã.
Dincolo de toate acestea ºi cu
Mircea ITU efecte mult mai grave este însã
MAREA CRIZÃ DE IDEAL.
*Sergiu BÃLAN, Între istorie ºi filosofie. Sistemul lui R. G. Collingwood, Omul nu trãieºte numai cu pâine,
spune Biblia. Trãieºte mai cu seamã
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cu ºi prin idealuri, ele sunt motorul
evoluþiei sociale, motivaþia luptei.
Dacã Europa este afectatã profund de
aceastã secetã de ideal, România se
aratã încã ºi mai prãbuºitã. Prin ce
caracterizãm idealurile? Prin puterea
mobilizatoare de energii colective
care genereazã un puternic vector de
forþã în istorie. Mãsura idealului
colectiv o aflãm în vârfurile
incandescente ale purtãtorilor de
mesaj, cu deosebire în capacitatea lor
de a sacrifica totul, adicã viaþa însãºi.
Temelia rãspândirii creºtinismului
este aºezatã pe oasele martirilor
pentru Cristos. Istoria României este
susþinutã de mulþimea celor care s-au
sacrificat pentru þarã, din vechime ºi
din timpul din urmã. Mii de eroi
martiri au cãzut în lupta cu
bolºevismul care ne cotropise þara.
Au luptat în munþi ºi au continuat sã
lupte în închisori: Represiunea
comunistã, de o duritate fãrã egal
(vezi impresionantul numãr al
condamnãrilor la moarte, uneori chiar
ºi mari poeþi, pentru un simplu vers
sau strofã) a urmãrit exterminarea
opozanþilor, a vârfurilor intelectuale
modelatoare de conºtiinþe, fracturarea
coloanei vertebrale a acestui popor
scuipat însã în obraz ºi astãzi cum n-a
mai fost niciodatã, desfigurându-i
eroii, terfelindu-i, renegându-i.
Despre Eminescu, Rebreanu, Tudor
Vladimirescu, Avram Iancu, nu se
mai pomeneºte nici mãcar la
examenul de bacalaureat. Ce viitor
are un popor fãrã istorie, fãrã rãdãcini,
fãrã culturã naþionalã? Dacã deviza
Europei unite este UNITATE ÎN
DIVERSITATE, România pare a se
opune acesteia, promovând kitschul
ºi mimetismul, prea adesea
subcultura. Muzica tradiþionalã a
acestui popor se pierde într-o singurã
generaþie. În arhitecturã nu mai existã
nimic tradiþional. Asistãm la
americanizarea televiziunii, cel puþin
în domeniul filmului.
Ideea Europeanã a mobilizat
pentru un timp spiritele în direcþia
unificãrii europene, iar realizãrile au
depãºit aºteptãrile: s-a obþinut pacea
durabilã, prosperitatea societãþii de
consum, chiar cu note de îmbuibare
pe ici pe colo, avem o monedã
comunã, tratate care ne garanteazã
securitatea etc. Nu mai apare însã ca

o idee suficient de fierbinte pentru a
atinge cotele emoþionale ale unei
revoluþii, adicã a unei schimbãri
dramatic dorite. La mare nevoie,
ipotetic vorbind, desigur, câþi oameni
s-ar ridica, acum, cu arma în mânã,
spre a o apãra? Rezultatele
referendumului din Franþa, din
Olanda ºi acum din Irlanda
îngrijoreazã ºi frâneazã progresul
Uniunii cãtre o formã definit federalã
ºi cu atribute centralizate. Sã sperãm
cã aceastã stare de lucruri va fi
curând depãºitã, unificarea
europeanã a mai cunoscut valuri de
ezitare sau de recul.
În general vorbind ºi încercând
sã-i dãm o mãsurã, forþa unui ideal
stã (ºi) în numãrul celor în stare sã
se sacrifice pentru el. Altfel,
ascensiunea speratã devine deseori
o lentã dezagregare. Lumea de astãzi
stã într-o mare aºteptare. În
aºteptarea unei mari ºi nobile, noi
sau (re)înviate idei. Fie ea ºi lupta
pentru protejarea vieþii pe aceastã
planetã ameninþatã de-acum de
supraîncãlzire ºi de marasmul
distrugerii
încurajate
de
indiferentism ºi de lãcomie.
Criza de ideal genereazã apatie,
iar dincolo de apatie pândeºte
disperarea. În ultimii ani se
semnaleazã o îngrijorãtoare creºtere
a numãrului de sinucideri în rândul
tinerilor. Oare câtã disperare s-a fost
adunatã în sufletul acelei tinere
mame care se aruncã în gol,
strângându-ºi copilaºul la piept ºi
zdrobindu-se amândoi în plin centrul
Capitalei? A fost o sinucidere, aºa
cum a relatat presa ºi cum s-a
încheiat dosarul de caz ? Nu, a fost
o dublã crimã, mulþi, foarte mulþi
dintre noi ar trebui sã ne simþim
vinovaþi, cãci stropii sângelui
împroºcat pe asfalt ne-au maculat
pe toþi cei care trecem indiferenþi,
uneori mai dând ºi din coate spre a
ne face loc mai în faþã, pe toþi cei
care trecem pe lângã disperarea
altora. Disperare care ni se pare
nemotivatã. Cum, doar pentru atâta
lucru ? Cãci o singurã durere, sau
disperare, este întotdeauna uºor de
suportat: durerea altuia.
Statistica reliefeazã faptul cã
sinuciderile sunt mai frecvente la
persoanele singure ºi îndeosebi la

cele fãrã copii. România este þara în
care se fac cele mai multe avorturi.
Se fac intervenþii prin care se
sacrificã pânã chiar ºi nenãscuþi
viabili. De curând, un medic
american a fost împuºcat pentru o
astfel de faptã pe care criminalul (cel
care l-a împuºcat) o considera, la
rândul sãu, criminalã. O situaþie încã
ºi mai primejdioasã decât lipsa de
ideal este pierderea unui ideal în care
ai crezut cu toatã tãria. Adevãratele
înfrângeri / Sunt renunþãrile la visspunea un mare poet, Radu Gyr. Cei
care au copii îºi transferã idealurile
ºi nãdejdea împlinirii lor,
încredinþându-le urmaºilor. În felul
acesta, nu-ºi pierd speranþa. Cei care
au copii îºi amplificã întotdeauna
motivaþia în lupta cu viaþa. Acest
aspect poate fi abordat ºi într-un sens
mai larg. Copiii mei sunt cãrþile
mele, spunea un scriitor, care crease,
într-adevãr, câþiva astfel de copii
foarte reuºiþi. Cei mulþi, însã, nu se
ridicã la înãlþimea unor atari
performanþe artistice, astfel încât se
mãrginesc sã facã niºte copii în carne
ºi oase. Cât priveºte opera scrisã,
cãrþile se furã, adicã se plagiazã, în
România mai mult decât oriunde, iar
procuratura ºi justiþia închid ochii.
Un medic rezident, Lucian
Dorobanþu, a plagiat împreunã cu un
coleg ceva mai vârstnic, Vlad
Iliescu, un tratat de chirurgie
vascularã, pe baza cãruia au fost
promovaþi
profesional
în
Universitate. Procuratura, justiþia
închid ochii, nimeni nu este
sancþionat pentru furtul unei opere.
Sã ne mirãm cã România nu deþine
nici un Premiu Nobel în timp ce
Ungaria cumuleazã 12 ? Cã toate
celelalte þãri balcanice au Laureaþi
Nobel? Nici falsul ºtiinþific nu este
pedepsit în România (cazul profesor
Maria Dorobanþu este de
notorietate). Valorile autentice sunt
sufocate într-o mare de imposturã.
Lumea de astãzi stã în aºteptarea
unui semn, a unui îndemn, a unui
mesaj venit din sferele despre care
vorbea Platon, ale ideilor pure ºi
neîntinate, dar pline de forþã
totodatã. O idee care sã strãluceascã,
sã neliniºteascã, sã preocupe, sã
frãmânte, iar apoi sã genereze forþe
care sã irumpã cu nestãvilitã putere.

Soluþie: Protejarea brandurilor naþionale
Asist.univ. Ana-Maria STOICA,
Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale
Ph. Kotler defineºte conceptul de brand ca
fiind idei, percepþii, aºteptãri ºi convingeri, care
se aflã în mintea consumatorilor, potenþialilor
consumatori sau oricãrui individ care poate
afecta compania. (Ph.Kotler, W.Pfoertsch, B2B
Brand Management, Springer, Berlin, 2006,
p.V.) Acesta poate fi promisiunea unui vânzãtor
de a le furniza cumpãrãtorilor, în mod constant,
un anumit set de atribute caracteristice, avantaje
si servicii. Brandurile foarte bune comunicã o
garanþie a calitãþii. Dar un brand este un simbol
chiar mai complex decât atât. Mesajul comunicat
de un brand poate avea pânã la ºase tipuri de
semnificaþii
(Ph.Kotler,
Marketing
Management, Englewood Cliffs, New Jersez
Prentice-Hall, 2002, p. 593)
Pornind de la definiþia formulatã de Ph.
Kotler, existã multã teorie în construirea unui
brand, pe scurt, acesta reprezintã o forþã socialã
ºi psihologicã ce se naºte pentru a îndeplini o
promisiune, o necesitate existentã, o misiune.
Un brand este modul în care este oglindit un bun,
un serviciu, un eveniment sau o companie în
mintea consumatorilor, reprezentând totalitatea
percepþiilor pe care publicul le are asupra unui
subiect. Fãrã a mai aminti alte definiþii,
enumerãm mai jos o parte din trãsãturile unui
brand:
- este o marcã înregistratã, fiind protejatã legal;
- constã într-o siglã ºi un slogan, care atrag
atenþia, fiind uºor de recunoscut;
- este o companie cu renume, ce se distinge
foarte clar de produsele concurenþei;
- adaugã valoare produselor, prezentând
eficient beneficiile acestora.
Caracteristicile menþionate sunt o componentã importantã a identitãþii unui brand, dar

nu putem afirma cã un brand înseamnã doar
identitate, presupune o identitate ºi o imagine,
însã acestea devin brand doar expuse, comunicate
ºi acceptate. În contextul crizei economice,
asemenea coordonate ºi trãsãturi fixeazã
imaginea companiei, fiind singurul element de
identificare ce creeazã legãturi emoþionale cu
clienþii, satisfãcând una sau mai multe dintre
aºteptãrile acestora.
Pentru a crea o punte de legãturã ºi pentru a
realiza o aliniere a culturii organizaþionale cu
brandul, brandurile trebuie sã prindã viaþã întâi
în interiorul organizaþiei, fiind necesarã
motivarea echipei în interior, pentru ca urmãtorul
pas sã fie îndeplinirea promisiunii faþã de clienþi
ºi a demonstra cã angajaþii sunt cele mai
importante resurse în crearea unui brand de
succes, prezentând cel mai puternic instrument
de management: internal brand engagement
A construi un brand de angajator este similar
cu a construi o casã. Motivul pentru care atât
de multe branduri eºueazã este acela cã a crea ºi
susþine un brand necesitã competenþã, curaj,
hotãrâre, originalitate, creativitate ºi o infinitã
capacitate de a trece peste greutãþi, ceea ce e o
combinaþie rarã. În aceste condiþii pentru a
construi ceva durabil, ai nevoie de fundamentul
casei, de acei stâlpi care sã ofere rezistenþã ºi
stabilitate construcþiei, pentru ca, mai târziu,
arhitectul sã vinã ºi sã îmbrace aceastã structurã
pentru a crea un lucru unic, care sã comunice
ceva despre proprietarul acelei construcþii.
Strategiile de comunicare, îmbrãþiºând o
întreagã paletã de mijloace si tehnici de
comunicare, folosite în politica promoþionalã,
nu pot înãlþa ceva fãrã acceptarea urmãtoarelor
tipuri de activitãþi: publicitatea, promovarea
vânzãrilor, vânzãrile directe sau personale,
relaþiile publice, marketingul direct. În esenþã,
relaþiile publice fac parte din structura
activitãþilor promoþionale, dar, în practicã, este
dificil sã comunici prin intermediul unui singur

instrument ºi sã spui cã poþi construi, întãri sau
susþine un brand. Pentru a atinge deciziile
strategice ale organizaþiei, trebuie ca toate
componentele de management ºi marketing,
precum moleculele, sã-ºi uneascã energia, sã fie
bine corelate ºi corect utilizate, pentru sculptarea
unui brand. Cât priveºte comunicarea, aceasta
are un rol deosebit de important pentru
construirea ºi susþinerea oricãrui tip de relaþii.

Pentru multe produse româneºti, criza
financiarã reprezintã o piatrã de încercare; în
aceastã perioadã, principalul factor, prin care se
diferenþiazã produsele la raft, va fi variabila preþ
în mixul de marketing. Acele produse autohtone
care nu corespund sau nu au un set de valori de
brand ºi o cunoaºtere calitativã care sã motiveze
preþul vor pierde bãtãlia cu acele produse aduse
din alte state ale Uniunii Europene.

Existã multã teorie în construirea unui brand, pe scurt, acesta reprezintã o forþã
socialã ºi psihologicã ce se naºte pentru a îndeplini o misiune. Pentru a atinge deciziile
strategice ale organizaþiei, trebuie ca toate componentele de management ºi marketing,
precum moleculele, sã-ºi uneascã energia, sã fie bine corelate ºi corect utilizate, pentru
sculptarea unui brand. Un brand este modul în care este oglindit un bun, un serviciu,
un eveniment sau o companie în mintea consumatorilor, reprezentând totalitatea
percepþiilor pe care publicul le are asupra unui subiect. În contextul crizei economice,
imaginea companiei este singurul element de identificare ce creeazã legãturi emoþionale
cu clienþii, satisfãcând una sau mai multe dintre aºteptãrile acestora.
Protejarea brandurilor naþionale reprezintã o
soluþie în vreme de crizã, cumpãrând româneºte,
respectiv produse fãcute în România, care
folosesc forþa de muncã româneascã, peste un
milion de oameni ar avea siguranþa zilei de mâine
ºi, astfel, impozitul s-ar duce cãtre statul român.
Majoritatea produselor autohtone ar putea avea
posibilitatea sã se afirme în faþa celor
asemãnãtoare din import, în cazul în care se
abordeazã forme civilizate de comerþ de
proximitate, însã problema intervine nu la calitate,
ci la preþ: avem probleme la TVA, cu taxele de
raft, cu materia primã etc. O parte dintre
problemele de productivitate ºi de infrastructurã
au ca punct de pornire criza financiarã care
afecteazã în mod direct producãtorii; din acest
punct de vedere, produsele româneºti ajung de
multe ori sã fie vândute la un preþ mult mai mare
decât unele, înrudite, care ajung din import pe
piaþa din România.

În prezent, este nevoie de un program
naþional de încurajare a consumului de produse
româneºti, finanþat de autoritãþi, mai concret,
fãrã un efort susþinut din partea autoritãþilor, care
sã devinã temelia casei, nimeni nu mai pare
dispus sã contribuie la o campanie în favoarea
consumului de produse fabricate în România.
Cel mai cunoscut program pentru susþinerea
produselor româneºti a fost lansat în 2001 sub
numele Fabricat în România, care, dupã
aproape patru ani, a dispãrut.
Brandurile existã pe piaþa româneascã sub
douã forme: o primã categorie sunt cele rezultate
prin prisma perioadei comuniste, iar cea de-a
doua categorie sunt cele inventate dupã
revoluþie. Aceste branduri au caracteristici
diferite. Astfel, pentru o marcã veche, în ciuda
longevitãþii ei, trebuie corectatã ºi îmbunãtãþitã
imaginea de brand învechit sau care ar avea o
calitate proastã (challenge-ul cheie pentru

Dacia), respectiv, pentru o marcã nouã, trebuie
realizatã o identitate de brand care sã sublinieze
raportul calitate/preþ.
România este privitã ca o þarã tradiþionalã,
având mari ºanse sã se impunã ca þarã de origine
pentru produse de calitate superioarã. Cu alte
cuvinte, economia se poate baza pe câteva
industrii performante: cultura, IT-ul, mobila,
vinurile, industriile alimentarã, textilã ºi de
îmbrãcãminte sunt domenii importante pentru
realizarea unor produse româneºti cu un brand
puternic în afara graniþelor. Totodatã, salamul
de Sibiu, cârnaþii de Pleºcoi, brânza de bivoliþã,
de burduf sau palinca (horinca) sunt doar câteva
dintre produsele româneºti care ar putea creºte
piaþa internaþionalã, abordând o strategie de
promovare intensã, care sã contureze aceste
branduri de origine.
Putem spune cã produsele româneºti, care au
succes la nivelul pieþei occidentale, pot fi
cumpãrate, respectiv comparate, cu oricare alt
produs din gama lor: apa mineralã Borsec, Pinot
Noir de Dealu Mare, Eugenia sunt doar câteva
dintre exemplele pozitive, care schiþeazã imaginea
României peste hotare. Problema pentru
majoritatea produselor autohtone constã în
sindromul românesc, (suferim de boala aceasta
de a ne desconsidera, credem cã produsele
româneºti sunt, din punct de vedere calitativ, mai
slabe, deºi avem exemple de producãtori de
succes pe alte pieþe internaþionale, care la noi nu
sunt luaþi în seamã, de exemplu, aºa-numitul
BitDefender, foarte cunoscut în SUA, dar care în
preferinþele românilor nu prea existã.
În ceea ce priveºte industria textilã,
consumatorul autohton se orienteazã într-o
proporþie mare dupã numele de firmã ºi dupã
modã. Maria Grapini, preºedintele Federaþiei
Patronale din Industria de Textile, FEPAIUS,
spune: Cota de piaþã a produselor româneºti în
totalul pieþei produselor industriei uºoare este de
aproximativ 23%. Cred cã existã ºanse sã creºtem

cota ºi în perioada crizei, dacã autoritãþile statului
vor reglementa importurile ºi le vor cere firmelor
sã aducã certificate de garantare a calitãþii
mãrfurilor ºi îndeplinirea normelor de sãnãtate.
Adoptând o asemenea strategie, se protejeazã
producãtorii locali ºi industria. Aceste mãsuri
nu contravin legislaþiei europene. Dimpotrivã, UE
ne-a dat frâu liber impunerii de norme pentru
importuri, pentru a proteja cetãþenii de produsele
de slabã calitate, mai spune Maria Grapini.
Trebuie sã ne ghidãm dupã principiul
cumpãr româneºte pentru cã sunt român. Ceea
ce se poate observa, însã, acum pe piaþã este
faptul cã tot mai mulþi producãtori încep sã punã
ingrediente pur româneºti în noile branduri,
se aventureazã sã mizeze pe valori naþionale ºi,
din ce în ce mai puþin, pe valorile comune
europene, în abordarea procesului de branding.
În acest context, culoarea localã, gustul autentic,
tradiþia, descrierea produsului, prin apel la
reputaþia locului de fabricaþie, au început sã
devinã diferenþiatori eficienþi. Legendele legate
de cei care le-au preparat, de locurile în care au
fost produse au fost incluse în procesele de
branding . Tabloul consumatorului de produse
fãcute în România poate fi creionat astfel:
conduce Logan, îmbracã confecþii Braiconf ,
respectiv, Secuiana, foloseºte electrocasnice
Arctic, pe poliþa din baie are cosmetice Ana
Aslan sau Gerovital, iar la electronice nu are prea
mult de ales: laptopuri marca Myria. Produsele
fãcute în România reprezintã peste 70% din
totalul alimentelor pe care le gãsim în
magazinele de dimensiuni foarte mari.
În concluzie, este necesarã cumpãrarea
produselor româneºti, pentru a salva locuri de
muncã ºi a ajuta economia sã depãºeascã criza.
În aceastã situaþie, o astfel de strategie va oglindi
locul ocupat ºi forþa competitivã a companiei ºi a
produselor sale în cadrul pieþei, prin intermediul
unor obiective concrete ºi mijloace de acþiune bine
definite, având la bazã politica de marketing.
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Epistola a XX-a
Iubitã cititoare,
iubite cititorule,

De obicei, artistul alege una
dintre formele de expresie ale
artei. Doar Renaºterea, prin
virtutea principiului uomo
Niciodatã prea aproape. universale, a reuºit o
Tot ceea ce iubeºti este departe. magnificã sintezã, cel mai
Tot ceea ce doare este în tine. ilustru model fiind oferit
Arta cuprinde activitãþi
umane, creaþii ºi mai ales
moduri de expresie dintre cele
mai diverse ºi apreciate. Ea nu
este o copie a realitãþii, ci o
transfigurare.
Totodatã,
întemeiazã viaþa.
Fiecare moment de avânt al umanitãþii de personalitatea ºi
artei a adus specificul sãu în opera lui Leonardo da Vinci.
istoria umanitãþii, de la arta
Dintre
disciplinele
clasicã greco-latinã, arta filosofice, estetica este aceea
bizantinã, arta goticã, la care se ocupã cu semnificaþiile
Renaºtere, impresionism, artei. Unii au impresia cã artã
expresionism, cubism ºi înseamnã originalitate cu orice
mergând pânã la arta modernã. preþ. Pe mulþi i-a înnebunit

epistole

Pablo Picasso, îndeosebi prin
Guernica, iar, tot ceea ce ei
nu au înþeles, au decretat cã ar
fi genial.
« Nu stearpã artã pentru
artã, ci artã pentru adevãr »,
susþinea Camil Petrescu.
Aºadar, mesajul ºi nu forma
înnobileazã arta. La rândul
sãu, Mircea Eliade propunea o
revalorizare a esteticului atunci
când scria cã artã înseamnã
sacru. Frumuseþea interioarã
conferã valoare. Nu doar
frumosul ºi adevãrul caracterizeazã arta în mod fundamental.
Echilibrul, armonia ºi ritmul
sunt puse în evidenþã prin artã.
Talentul, virtuozitatea, stilul,
rezonanþa primeazã în artã,
întrucât nu se vizeazã
cunoaºterea linearã ºi raþiunea
suficientã, ci intuiþiile ºi
emoþiile estetice.
Ar fi bine ca arta sã nu
izoleze valoarea ºi sã revinã la
simplitate ºi naturaleþe,
eliminând elucubraþiile ºi
tendinþa spre sofisticat. Este
nevoie de rãbdare sã ascultãm
cum respirã universul...
Dacã te exprimi prin sunet
sau prin culoare, dacã freamãtã
pãmântul sub paºii tãi, dacã ºtii
sã glãsuieºti fãrã sã te ajuþi de
cuvinte, dacã ai învãþat cum sã
faci lemnul ºi chiar piatra sã-þi
vorbeascã, atunci trãieºti prin
artã. Trãim printre culori ºi
sunete ºi, totuºi, viaþa ni se pare
fadã.
În epistola a douãzeci ºi
una aº vrea sã discutãm despre
sunete ºi culori! Sãnãtate ºi
serenitate!

Cu prietenie,
al domniei tale,
Mircea ITU

Memoria exilului românesc: presa literarã

Întoarcerea în Ithaca
Dan ANGHELESCU
Un Simpozion internaþional, deosebit de
apreciat de participanþi, s-a desfãºurat, în
Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin, sub
genericul Întoarcerea în Ithaca. Literatura
românã din exil ºi din afara graniþelor: realizãri,
recuperare, restituire. Simpozionul a fost iniþiat
ºi organizat în condiþii deosebite de prof. univ.
dr. Mihaela Albu  Facultatea de Litere a
Universitãþii craiovene, cu un subiect care a
gravitat în jurul unor teme importante privind
recuperarea literaturii române scrise în afara
þãrii. Veritabilul eveniment ºtiinþific s-a bucurat
de un real interes atât din partea unui numãr
apreciabil de personalitãþi de la universitãþile din
þarã (Bucureºti - Spiru Haret, Sibiu, Baia Mare,
Galaþi, Constanþa, Suceava, Craiova, Turnu
Severin, Alba Iulia, Ploieºti, Timiºoara), cât ºi
de la importante Centre Universitare din
strãinãtate: Georgetown University (USA),
Polonia (Poznan), Ucraina (Cernãuþi), Serbia
(Belgrad ºi Novi Sad), Republica Moldova.
Dintre personalitãþile ce figurau în Consiliul
ªtiinþific al Simpozionului amintim: prof. univ.
dr. Mihaela Albu, prof, univ. dr. Aurelia Roman
(Georgetown University), prof. univ, dr.
Zdzislaw Hryhorovicz (Poznan), prof. univ.dr.
Gheorghe Jernovei (Ucraina), prof, univ. dr.
Mariana Dan (Belgrad), prof.univ. dr. Emilia
Parpalã, conf.univ.dr.Codruþa Stâniºoarã,
lector.univ. dr. Camelia Zãbavã (Craiova).
Inspiratul generic al simpozionului,
Întoarcerea în Ithaca, a indus o mare densitate
de aluzii ºi conotaþii care, pe lângã (multe) altele,
o amintea ºi pe aceea a dificilei întoarceri a
eroului antic, stabilind indirect similitudini cu
destinul fiecãreia dintre personalitãþile exilului.
Dar  nu mai puþin  ºi cu o (încã!) dificilã
întoarcere acasã a operei lor, zãmislitã departe
de þarã, într-o rãscruce a istoriei, când tradiþiile
ºi spiritualitatea naþionalã pãreau intrate
definitiv sub semnele unei iminente dispariþii.
Pentru fiecare  reamintim tragica sintagmã a
Monicãi Lovinescu  exilul a fost o parantezã
cât o existenþã: Virgil Ierunca, Ionesco, Cioran,
Eliade, Vintilã Horia, ªtefan Baciu, Mira Simian,
Horia Stamatu, George ºi Alexandru Ciorãnescu,
Al. Busuioceanu, dar ºi Enescu ºi  nu mai
puþin  Brâncuºi. Mulþi dintre ei au rãmas puþin
cunoscuþi în propria þarã; dar cât priveºte cãrþile,
revistele  truda gândului lor  se poate spune
cã Întoarcerea în Ithaca este departe de a fi
început. Prin urmare, e firesc faptul cã asemenea
manifestãri, cum a fost cea desfãºuratã la
Drobeta-Turnu Severin, prin maniera de
concepþie ºi desfãºurare, oferã motive de
optimism. Demersurile de þinutã academicã,
interesul ºi audienþa de care s-au bucurat
îndreptãþesc speranþa cã, la un anume moment,
cultura românã se va înfãþiºa, mãcar unor
generaþii viitoare, în integralitatea valorilor ei.
Faptul cã în mari universitãþi, cum este cea de
la Poznan, existã catedre de românisticã (condusã
de prof. univ. dr. Zdzislaw Hryhorovicz,
excepþional cunoscãtor al limbii ºi literaturii
române), cã acolo lucrãrile de licenþã sunt
orientate spre operele marilor noºtri scriitori din
exil (exemplu concret Vintilã Horia sau Monica
Lovinescu) spune foarte mult. De asemenea, e
semnificativ ºi cã amintita catedrã de la Poznan
colaboreazã strâns (trimiþând studente  ºi
trebuie subliniatã  excelenta lor pregãtire!) cu
Universitatea din Craiova  respectiv cu prof.
univ. dr. Mihaela Albu. Cu atât mai ciudat apare
faptul cã  în general  în programele
învãþãmântului nostru (dar ºi în unele istorii ale
literaturii române), scriitorii, operele ºi revistele
literare ale exilului românesc continuã 
inexplicabil  sã fie lãsate în uitare. Sunt multe
lucruri pe care ar trebui sã le (re)gândim. Nu e
nefireascã împrejurarea cã despre revistele
literare ale exilului se ºtie, se vorbeºte ºi se scrie
încã foarte puþin? Cã una dintre cele mai serioase
lucrãri de specialitate a fost elaboratã de doamna
Eva Behring, cercetãtoare care trãieºte ºi
lucreazã în strãinãtate? Desigur, gãsim în cartea
domniei sale informaþii valoroase despre
publicaþii, pentru foarte mulþi total necunoscute:
la Paris, Gânduri libere (1952- 1953), La
Roumanie indépendente (1945-1959), Revue
dÉtudes Roumaines (1953), la Roma, printre
altele, Þara, Tribuna Românilor liberi (19491952), la Madrid, Libertatea româneascã, la
Londra Glia, în Statele Unite ºi Canada mai
multe publicaþii intitulate Tribuna (Detroit ºi
Michigan), Tribuna Românã (Toronto), la Rio

de Janeiro (1951-1958) Înºir-te Mãrgãrite,
Exilul, Deºteaptã-te, române ºi încã multe altele.
Existã în Germania un fond de documentare
extraordinar de preþios, dar, iarãºi ciudat, nimeni
nu pare interesat de ceea ce se întâmplã  sau nu
se întâmplã acolo.
Desigur, aºa cum opina Zinoviev epoca
reacþiilor emoþionale este revolutã. E timpul sã
reflectãm la esenþa istoricã a ceea ce s-a petrecut,
la resursele ºi determinãrile acelor întâmplãri;
ºi sã nu ne mai mulþumim sã le condamnãm!
Potrivit spuselor lui, astãzi demersul esenþial
trebuie sã se concentreze în direcþia unei ample
recuperãri a memoriei, însã dintr-o perspectivã
pe care o impune reflecþia purã, sprijinitã nu pe
tensiunile emoþionale, ci pe o moralã a
dispreþului ºi nu a urii. Raþiune fãrã
sentimente! Prin urmare, dincolo de limbajul
ºtiinþific, echilibrat, distanþat, rece  ceea ce intrã
în ordinea firescului fiind vorba, în fond, de o
cercetare  nu ar trebui sã pierdem din vedere
nici acel ceva esenþial: pledoaria pentru
existenþa noastrã  pe mai departe  în adevãr!
Cãci, în mãsura în care astãzi asemenea noþiuni
mai au o raþiune de existenþã, ethosul
intelighenþiei se regãseºte numai în Adevãr!
Numeroase ºi bine întemeiate argumentaþii
susþin cã ar fi important sã oferim generaþiilor
tinere (de azi ºi de mai târziu) posibilitatea sã
cunoascã  fie ºi pentru o simplã, elocventeducativã comparaþie  adevãratul chip al
realitãþii culturale din România bolºevizatã, când
în poezie se decreta suprema valoare a
politicului, când artistul era silit sã cânte (!!!)
munca din uzine, de pe ºantiere ºi din colhozuri,
când scriitorii erau obligaþi sã creeze aºa-zisa
poezie proletarã pe reþetele jalnic-aberante ale
unui Barbu Lãzãreanu, când, în fine, literatura
românã era total sufocatã de modelele
proletcultismului sovietic ºi de absurdul pustiitor
al declaraþiilor unora ca Paul Eluard delirând pe
tema  cu desãvârºire stearpã: eu sunt un poet
politic! Aceste tragice istorii culminau în apriga
prigonire a esteticului, a întemeietorilor acestuia
ºi ai susþinãtorilor autonomiei ºi modernitãþii
operei literare. În numele realismului socialist
devenit curent artistic oficial (adicã obligatoriu),
o vajnicã purtãtoare de cuvânt a marxismului,
Georgeta Horodincã, decreta imunitatea
operelor literare la maiorescianism!!!. Prin
drastica extirpare a esteticului aveau sã se mai
distingã Savin Bratu  vituperând fantoma lui
Maiorescu, N.Tertulian pe a lui Eugen Lovinescu
ºi Ovid S.Crohmãlniceanu, cel care  alãturi de
alþii  se dedica sanctificãrii metodei metodelor:
realismul socialist. Singurele glasuri care
denunþau, protestând împotriva abominabilului
asasinat cultural ºi a unei - previzibil - totale
apocalipse spirituale, au aparþinut revistelor
exilului. Astfel  în Luceafãrul de la Paris 
tratând polemic situaþia culturii din þarã, Iosif
Moldoveanu condamna brutalitatea cu care
regimul comunist forþa o rapidã sovietizare a
întregii culturi române; Ilie Oprea semnala
închiderea ºcolilor franceze (fapt în care se
desluºea un veritabil Adio, Europa!); Titus Barbu
polemiza subliniind cã Istoria umanitãþii nu este
istoria luptelor de clasã.
În mod similar, George Uscãtescu analiza în
revista Destin situaþiile dificile în care se afla
spiritualitatea româneascã ºi sublinia efectul
previzibil al acestora: devastatoarea secãtuire
ontologicã a adevãrului în culturã.  Orice efort
ontologic al înþelegerii creatoare a fost, în perioada
proletcultului înlãturat, în numele unui nou
pragmatism utilitarist, autonomia procesului estetic
fiind consideratã un lux.( ) Totul integrându-se
în acel fenomen al timpului nostru, pe care Freud
îl definea das Unbehagen in der Kultur.
Pe finalul acestor (încã generale) consideraþii
privind presa literarã a exilului românesc
reamintesc o memorabilã frazã a lui Soljeniþîn:
Nu avem voie sã scriem decât despre ceea ce
ºtim cã nu se va mai repeta niciodatã! Deºi
sunt tentat, totuºi n-am sã brodez nici un alt gând
peste elocvenþa lapidarã a acestor (doar câteva)
cuvinte. Nu este nevoie! Desigur, am ºi un motiv
 mãrturisesc, subiectiv  de a mi le reaminti:
le-am regãsit aºezate pe frontispiciul uneia dintre
cele mai cutremurãtoare opere a exilului:
romanul Adio, Europa! Evident, mã refer la
exilul interior. Cele douã exiluri au multe, foarte
multe în comun. Iar autorul amintitului roman,
I. D.Sîrbu, poate sta oricând alãturi de alte notorii
victime ale totalitarismului: Soljeniþîn,
Ahmatova, Nadejda Mandelstam. Este ceva la
care ar trebui sã ne gândim mai des!

CASA PÃRINTEASCÃ NU SE VINDE
O bãtãlie pentru România
ºi-ar fi putut intitula George
Apostoiu noua sa carte de
eseuri, ieºitã recent de sub tipar
ºi lansatã la Casa Titulescu
(G. Apostoiu - « Neamul ºi
Babilonia. Spiritul public în
cultura românã. Polemice» Ed. România în lume). Ar fi fost
acoperit s-o facã fie ºi pentru
faptul cã, precum Neculce, el
nu are pretenþia de a epuiza
subiectul, ci doar de a juxtapune
« o samã » de consideraþii
personale. Motivaþia putea veni
ºi din dorinþa disjungerii de cei
care, cu scobitoarea ridicatã
deasupra capului pe post
de buzdugan, se închipuie
apãrãtorii cauzei, ignorând sau
neºtiind cã teribilismul, fie ºi cu
semnul plus, stârneºte zâmbete.
Ca sã nu mai vorbim de
necesara delimitare de
arhanghelii apocalipsului, cu
vocaþia dinamitãrii, dacã se
poate, totale ºi globale, a
românismului în datele de
esenþã, în tot ce înseamnã fibrã
aleasã, strãlucire ºi duratã.
Ce gând l-a dus la scrierea
acestei cãrþi o spune autorul din
capul locului: sã recapitulãm
(de-am ºtiut-o cândva) ori sã
luãm la cunoºtinþã (de ni se
întâmplã sã fi trecut pe lângã
noi) de spusa unora dintre cei
care «au dat culturii ºi istoriei,
prin gândirea ºi ideile lor,
identitatea româneascã».
G. Apostoiu nu se simte
descurajat în a se opri deliberat
la disputele dintre tradiþionaliºti
ºi moderniºti ºi a expune pe
tablã la vedere «idei ºi concepte
cu rol recunoscut în civilizaþia
româneascã» ºi care «au hrãnit
procesul de clarificare a
identitãþii noastre »
Am sã deconspir de la
început curiozitatea cu care am
pornit la parcurgerea acestei
cãrþi (observaþi cã mã feresc sã
zic lecturarea), avertizat cumva
asupra dificultãþilor pe care ºi
le asumã temerarul pornit întru
explorarea teritoriului în cauzã:
identitatea naþionalã. Cui îi
mai arde astãzi sã formuleze
alte ziceri, în afara celor deja
puse în circulaþie de procurorii

autofixaþi în jilþuri înalte, cu o
declaratã indispoziþie de a mai
lãsa loc ºi altor gânduri? Cum
sã mai avem timp de identitate
naþionalã când Bruxelles-ul ne
înghite pe nemestecate, cu tot
ce avem în farfurie. Cum sã
îndrãzneºti sã te mai uiþi cu
sfialã, evlavie ºi cerând iertare
la omul deplin al culturii
române, când acesta este

catalogat cu seninãtate ºi fãrã
drept de apel cadavrul nostru
din baie de care nu ºtim cum
sã scãpãm ? O oroare taxa o
junã copilã din staff-ul
universitãþii bucureºtene,
sintagmã pusã în circulaþie de
aceeaºi statuarã voce din cultura
românã (« poet naþional »).
Uite cã unii îndrãznesc. Sã
facã ce ?
Cititã agale ºi având creion
ºi hârtie la îndemânã, voi spune
cã volumul intitulat uºor ciudat,
totuºi numai aparent criptic, mi-a

provocat deosebite satisfacþii.
Pentru a mã argumenta aº avea
nevoie de ceva vreme ºi loc de
întors. Mã voi margini ºi mã
explic sintetic. Recurg în acest
scop la sfatul pe care profesorul
(de matematicã) Mircea Maliþa
îl oferea celor în crizã de timp
în a-ºi duce la capãt intenþiile:
fixeazã-te asupra a cinci
parametri, obiective, idei ! Iatã

de ce mã simt dator sã-i
mulþumesc autorului pentru
volumul recent ivit de sub tipar,
la un relativ scurt interval dupã
apariþia altei cãrþi salutatã cu
entuziasm - Un Taleyrand
pentru România. Acolo se
exprimã diplomatul de carierã,
omul literaturii de cabinet ºi a
bibliografiilor planturoase
privind statutul ºi statura celor
predestinaþi a face carierã în
arta negocierii, când vorbim de
relaþiile dintre state. Aici
avanseazã în scenã filologul

Neamul ºi Babilonia
Domnul Apostoiu înºirã pe o aþicã niºte mãrgeluºe. Nu sunt
mãrgeluºe, sunt mãrgele, unele sclipitoare. Nu sunt nici mãrgele,
sunt mãtãnii. Domnul Apostoiu le prefirã între degete, le dã
consistenþã, înnumãrã cu ele trecerea graþiosului timp, îºi cautã
rãgazul de contemplaþie, poate se roagã. Unele sunt de bun augur,
altele exorcizeazã. Domnul Apostoiu vrea sã le simtã prezenþa,
cãci îl ajutã în credinþa sa. De-aceea le-a ºi înºirat, cu schepsis, pe
aþicã. ªi nu e aþicã, e ditai cordon, e fir roºu, ba poate tricolor.
Mãtãniile, la pipãit, dau culori ºi sunete, evocând ceva de dincolo
de materialitatea lor, o anumitã continuitate istoricã. Totodatã ºi
o anumitã fervoare, cãci mãtãniile se raporteazã la un duh. Domnul
Apostoiu umblã cu degete vii ºi cinstite sã apuce acest duh. ªi mi
se pare cã izbuteºte sã-ºi transfere religiozitatea, fie ea ºi laicã,
asupra celor ce-l citesc. Domnul Apostoiu pare cã stã, în bobote,
în faþa unei slujbe ce încã se mai sãvârºeºte. Nu sunt bobote, sunt
laude iscusite ºi lepãdãri. Sunt cãutãri-împreunã la nesfârºita slujbã a luminãrii neamului.
Bravo, domnule Apostoiu !

Paul EVERAC

Poate vã intereseazã
O tulburãtoare dilemã a studenþilor

A fi sau a nu fi
Aºa cum ne-a obiºnuit, cu spectacole elevate, emoþionante, Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret a prezentat marþi, 16 iunie, la Teatrul Metropolis piesa A fi sau a nu
fi, producþie a studenþilor, în regia lui Vlad Rãdescu ºi Sorin Dinculescu, o adaptare dramaticã
dupã 12 oameni furioºi, de Reginald Rose. O temã profund umanã a ceea ce este sau nu
îngãduit îºi asumã polemic, odatã cu profesorii lor, 12 studenþi. Un om trebuie sã moarã! Sau
nu? O dilemã pusã în scenã ca un exerciþiu moral major, dar ºi ca pretext pedagogic. Dacã
atunci când, la începuturile omenirii, Cain l-a ucis pe Abel, crima de a lua viaþa unui om nu a
putut fi uitatã sau iertatã, astãzi, cine anume ºi în ce condiþii poate sã decidã asupra vieþii ºi, în
consecinþã, asupra morþii unui semen de-al lui?
Este un spectacol dens, patetic, care contureazã pentru talentaþii tineri interpreþi o perspectivã
artisticã tonicã, încurajatoare, demnã de prestigiul Facultãþii de Teatru, unde îºi fãuresc destinul
profesional.
De fapt, spectacolul A fi sau a nu fi reprezintã o continuare a seriei proiectelor
independente gãzduite de Teatrul Metropolis, în cadrul programului ICAR, program ce
urmãreºte sprijinirea ºi promovarea tinerilor creatori de teatru.

prin formaþie, însetatul de
lecturi prelungite, cãrturarul
deprins a tãia bãrbãteºte iradiaþiile electrocutante degajate
de întâlnirea cu adevãrata
literaturã.
Aºadar, prin ce îmi bucurã
sufletul aceastã carte?
Scopul ei mã câºtigã.
Suntem chemaþi aproape pentru
a cunoaºte direct, prin operele
lor, câþiva scriitori reprezentativi. Pentru cã - nu-i aºa ? înainte de a-i contesta este bine
sã-i citim. Aici se aflã poziþionatã litera de început a
frazei, care se caligrafiazã lent,
dar sigur, pe parcursul celor
peste trei sute de pagini ale
volumului de faþã. Ce-l mâna
pe el, autorul, în luptã ? Sã-l
ascultãm: haosul instalat în
societatea româneascã dupã
1989 a aruncat sãmânþa
discordiei în spaþiul culturii ºi
a contribuit la criza moralã
post-decembristã. Spiritul
critic, ºi aºa destul de
distructiv, la români, a devenit
demolator. Au fost descãtuºate
pasiuni sub pretexte frivole,
dar, mai ales, din imbolduri
politice. Discernãmântul a
fost înlocuit cu comoda ºi
spectaculoasa furie a negãrii.
A fost invocatã nevoia de
schimbare. Schimbarea se
impunea. Dar ce, pentru ce ºi
cum schimbãm?
Las cititorului posibilitatea
de a vedea cum abordeazã
autorul schimbarea ºi cum priveºte spre feluriþii schimbãtori.
Metoda practicatã mã
cucereºte. George Apostoiu
pãtrunde deliberat pe platoul de
altitudine al culturii române,
înainteazã pe suprafaþa de
clorofilã smãlþuitã cu flori,
umblã desculþ prin verzi
dumbrãvi cu filomele, luate în
stãpânire de râuri de cântãri.
Când a ajuns în apropierea
Rondului Român îºi alege
locurile de popas. Cu ghiozdanul
pe genunchi, noteazã sârguincios
spusele celor de faþã. Ascultã
atent ºi scrie cuviincios ceea ce
rosteºte unul sau altul. Cine
sunt ei ? Cum spuneam,
individualitãþi bine conturate
din rotonda plopilor aprinºi ,
cum credea de cuviinþã sã-i
însemneze cineva în strãluciri
diamantine - Maiorescu.
Eminescu, Creangã, Caragiale,
Goga, Iorga

Construcþia
demersului
meritã atenþie.
Cunoaºte
fazele ºtiute.
Sunt definite
fundaþiile,
apar ideile pilastru, grinzile
de rezistenþã,
pereþii despãrþitori,
cariatidele.
Registrul
este explicit
polemic.
Mãrturisirea
autorului nu ne
surprinde: Nu este în intenþia
mea sã calific, sã aprob, sã
contrazic, sã amendez.
Derutant pentru cititor, acest
preaviz. Vreau sã spun, în cazul
în care nu-l sesizezi integral.
Scriitorul nu se vrea un
judecãtor, un distribuitor de
note la purtare, un potrivnic
prin vocaþie. N-are cum. Dacã
este adevãrat cã opera, creaþia
în ansamblu, are fizionomia
autorului, putem confirma
demonstraþia ºi în cazul de faþã.
Nãscut a fi diplomat, fãcut sã
rãmânã diplomat, elegant,
ºlefuit în saloanele negocierilor
uneori aspre ºi potrivnice,
George Apostoiu nu poate fi
altfel în scrisul sãu decât în
viaþa de toate zilele.
Cartea se calchiazã pe tipul
sãu de a fi: raþional, flexibil,
curtenitor, ascultãtor, reluctant,
receptiv, dacã este cazul.
Cartea se desparte, totuºi, la
un moment dat, de autor. Îl
trãdeazã. Acolo când crede de
cuviinþã, Apostoiu  din
necesitãþi de obiectivitate,
devine sincer pânã la capãt.
Dacã nu cu plus de mãsurã. Nu
vã aºteptaþi sã dea cu pietre, sã
punã în circulaþie termeni
vindicativi, ofensatori. Nu este
în stare. El opereazã cu tehnici
de ultimã orã, care taie fãrã sã
lase rãni. Regrete, poate. Cu o
condiþie: adresantul sã dispunã
de doza minimã necesarã
de obraz pentru a roºi.
Eseistul George Apostoiu este
proprietarul pe bazã de laser,
care opereazã laparoscopic.
Separã neghina în folosul
grâului în starea de puritate, pe
care o bine meritã. Vinovatului
de starea malignã  cuvenitul
blestem. Asta ºi compun în

subsidiar tãcerile sale, ridicãrile
din sprâncene, reproºurile
(nerostite). Semnele de
punctuaþie sunt puse sã
accentueze stãrile alotropice de
rigoare - exclamaþie, mirare,
imperativ, dubitaþie.
Scriitura, ca de fiecare datã,
mã încântã. George Apostoiu
foloseºte un verb ales cu grija
cu care îºi plimbã nepoþii pe
Calea Victoriei, având ochi la cel
mai mãrunt detaliu de traseu.
Este un stilist recognoscibil uºor
printre pietonii de azi de pe
autostrãzile informaþionale.
Stãpâneºte perfect arta îmbinãrii
cuvintelor în propoziþii ºi fraze.
Are ºtiinþa alegerii cuvântului
potrivit, indiferent de situaþie.
Evitã ostentativ agresiunea neologismelor. ªtie câteva limbi
strãine ºi s-ar putea motiva
îndeajuns de convingãtor. N-o
face. Aº da textele lui pe mâna
celor ce se mai ocupã de
alcãtuirea culegerilor de
exerciþii gramaticale pentru uzul
elevilor ori studenþilor, care
n-au încã Mercedes decapotabil
la scarã.
Am încheiat, dupã cum se
observã, cele cinci considerente
de care ne aminteºte academicianul Maliþa.
L-am felicitat ºi public pe
autor, o fac ºi aici, când el nu
mã vede ce scriu ºi nu poate
provoca restricþii exprimãrii
mele. L-aº felicita o datã în plus
pentru cadoul ce ºi l-a oferit
singur la împlinirea a ºaptezeci
de ani de viaþã. ªi îl mai rog
ceva: sã ne creadã pe noi, cei
care îl citim, cã mai vrem ºi de
acum încolo la vedere câte ceva
din respirãrile de care îl ºtim
în stare.

Neagu UDROIU

Reflecþii
sãptãmânale

Lecþia de
geografie
Ploua în rafale ºi abia
distingeam contururile strãzii. Un
taxi era parcat lângã intersecþie. Ce
noroc. Alerg prin apã ºi nãvãlesc
peste ºofer, aproape urlându-i
adresa. Taximetristul m-a privit
indiferent ºi mi-a spus cã nu poate sã plece din locul acela.
- De ce? L-am întrebat agitat. Aveþi panã, aºteptaþi un client sau ce se întâmplã?
- Nu, mi-a rãspuns ºi a continuat sã priveascã liniºtit parbrizul inundat.
- Atunci de ce nu puteþi porni? Am insistat nervos.
- Pentru cã s-ar putea sã îmi pierd fericirea.
Figura mea uluitã l-a fãcut sã continue.
- De când am ajuns aici m-am simþit fericit. Locul ãsta mã face fericit ºi nu vreau sã mã
întristez plecând.
- Domnule, i-am rãspuns, dumneata eºti un om serios? Cum poþi sã crezi cã o bucatã de asfalt
te face fericit. Dupã dumneata existã locuri în care te duci ca sã fii fericit aºa cum te-ai duce la
munte ca sã respiri aer curat? Bine cã nu îmi spui cã ar trebui sã ne cãutãm fericirea cu harta. Iar
dacã, aºa cum spui, locul acesta produce fericire, eu de ce nu o simt?
Zâmbind, taximetristul m-a întrebat:
- Dacã te-aº duce la adresa pe care mi-ai spus-o, ai fi fericit?
- Cu siguranþã, pentru cã acolo stau, acolo este familia mea.
Taximetristul a continuat pe acelaºi ton:
- Vezi, domnule, cã ºi fericirea dumitale este pe o hartã. Uite, eu în locul acesta mi-am cunoscut
soþia, mai sus locuieºte mama mea, iar la câteva strãzi distanþã este ºcoala la care am învãþat. De câte
ori mã aºez în fosta mea bancã sunt fericit. Pe dumneata nu te leagã nimic de locul în care suntem?
Am încercat sã îmi amintesc ºi dupã o vreme i-am rãspuns:
- Ba da. De aici, într-o varã, mi-am cumpãrat prima bicicletã serioasã. Aveam 10 ani ºi tata
Ploua deja peste doi oameni fericiþi.

Alexandru LUCINESCU

În topul celor mai mari artiºti ai lumii

Constantin Brâncuºi, cel mai mare
sculptor al secolului XX
Un sondaj realizat recent de galeria londonezã Saatchi relevã un
fapt cu o mare încãrcãturã semnificativã ºi emoþionalã, ºi anume:
Constantin Brâncuºi, unul dintre cei mai mari sculptori români
contemporani, s-a clasat pe locul 16 în topul celor mai valoroºi artiºti
vizuali ai secolului XX. Celebrul sculptor a adunat 14.224 de voturi,
clasându-se astfel înaintea unor nume de rezonanþã ca Salvador Dali
sau Auguste Renoir.
Sondajul s-a desfãºurat on-line pe site-ul galeriei Saatchi ºi a strâns
în total 1,4 milioane de voturi.
Iatã cum s-a configurat acest top. La picturã, în topul clasamentului,
cu 21.587 de voturi, se aflã spaniolul Pablo Picasso. Iniþiatorul
cubismului este urmat, cu 21.098, de pictorul francez considerat cel
mai mare inovator al picturii de la sfârºitul secolului al XIX-lea, Paul
Cezanne. Pe locul al treilea se situeazã austriacul Gustav Klimt, pictor
ºi decorator, lider al avangardei vieneze. În topul primilor 10 s-au mai
clasat ºi francezul Claude Monet, pe locul al patrulea, cu 20.864 de
voturi, ºi Andy Warhol, fotograful ºi pictorul american considerat cea
mai prestigioasã personalitate a curentului artistic, cunoscut sub
denumirea de Pop Art, pe locul opt, cu 17.047 voturi.
În pofida faptului cã pictura a fost mult mai apreciatã decât
sculptura, Brâncuºi, care a înnoit sculptura contemporanã, s-a situat
pe locul al 16-lea, dar a fost desemnat ca fiind cel mai bun sculptor
din lume al secolului XX. Acesta a fost urmat în clasament, pe locul
25, de elveþianul Alberto Giacometti, cunoscut pentru sculpturile sale
în stil suprarealist, iar, mai târziu, pentru reprezentarea filiformã a figurilor omeneºti.
O asemenea recunoaºtere a valorii autentice naþionale reprezintã un semnal tonic,
reconfortant, un moment de nespusã bucurie, iar gestul românilor, care l-au votat, exprimã
încrederea lor neerodatã încã de frustrãrile ºi vicisitudinile acestei perioade de recesiune ºi, de
ce nu, de curaj patriotic.
Locul câºtigat de Brâncuºi în acest top al celor mai mari artiºti ai lumii este unul meritat,
având în vedere faptul cã el a deschis un drum special spre înnoirea limbajului în sculptura
contemporanã.

Grupaj realizat de Adela DEAC

O adevãratã provocare

Gala Premiilor în Educaþie
Excelentã ideea de a lansa, în aceastã
perioadã atât de tulbure, copleºitã de fel de fel
de frustrãri, o competiþie care urmãreºte
identificarea, promovarea ºi premierea bunelor
practici în educaþie, un domeniu rãvãºit de crizã,
în care reforma, deºi de ani de zile este socotitã
ca fiind o prioritate de importanþã naþionalã se
realizeazã cu paºi timizi, incerþi, confuzi în loc
de revigorarea, modernizarea procesului
instructiv-formativ generând grave consecinþe
asupra calitãþii actului educativ.
Iniþiatoarea acestei competiþii de anvergurã
naþionalã, Fundaþia Dinu Patriciu, a anunþat cã
pentru fiecare secþiune câºtigãtorii vor fi
recompensaþi,
recunoaºterea
valorii
reprezentând criteriul esenþial, relevanþa,
eficienþa ºi eficacitatea practicilor intrate în
concurs constituind ºi ele repere ale unei
evaluãri profunde, profesioniste.
Care sunt aceste secþiuni? Printre acestea la
loc de cinste se aflã: Profesorul anului  pentru
învãþãmântul preuniversitar; Profesorul anului
 învãþãmântul universitar, Facultatea anului 
instituþii de stat ºi private, Elevul anului  pentru
gimnaziu ºi liceu, ªcoala anului  pentru
instituþii de stat sau private, Cercetãtorul anului,
Studentul anului (licenþã, master), Cel mai bun
proiect educaþional ºi ONG-ul anului în
domeniul educaþiei.
Iatã un demers generos, care exprimã
preþuirea acordatã educaþiei, aflatã pur ºi simplu
în impas, recunoaºterea unor valori  profesori

adevãraþi, specialiºti, dar ºi organizaþii  care au
reuºit sã implementeze proiecte care-i onoreazã,
confirmându-le calitãþile didactice, pedagogice,
vocaþia lor de autentici cercetãtori, descoperitori
de metode ºi metodologii care descãtuºeazã
energiile ºcolarilor, studenþilor, îndemnându-i ºi
pe ei sã intre în aceste activitãþi creatoare. În acest
fel, se atrage atenþia cã ºi în sistemul educaþional
existã, totuºi, aspecte pozitive, experienþe care
se impun a fi valorificate, stimulând pe cei care
sunt receptivi, au realmente disponibilitate, capacitate de a le introduce în arsenalul lor didactic.
Înscrierea în concurs a început din 15 iunie
2009 ºi se încheie la 27 septembrie 2009, când în
cadrul unui eveniment festiv, juriul  format din
cunoscute personalitãþi ale societãþii româneºti
de la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, de la
Universitatea Babeº-Bolyai, Consiliul Naþional
pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior,
jurnaliºti  va anunþa câºtigãtorii.
La concurs pot participa toþi cei care au
derulat proiecte în anul ºcolar sau universitar
precedent, care au contribuit la îmbunãtãþirea
stãrii de sãnãtate a învãþãmântului românesc.
Premiile în educaþie vor totaliza 200.000 de
euro, câºtigãtorii fiind nominalizaþi de juriu,
dupã analiza ºi evaluarea proiectelor intrate în
competiþie. Cei care vor beneficia de aceste
premii vor fi persoane, organizaþii, proiecte ºi
autorii lor, tot ceea ce a conferit sistemului
educaþional valoare, eficienþã, modernitate.

D.A.
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De 40 de ani

Obiectiv
Sportul este o valoare universalã ºi incontestabilã, care
clãdeºte caractere ºi modeleazã trupuri. Am mai spune cã
sportul oferã sãnãtate, mod de viaþã ºi, cu siguranþã, poate fi
încadrat în categoria utilitãþilor de larg interes. Prin exerciþiu
fizic repetat, practicantul de sport se alege nu numai cu însuºirea
procedeului în sine. El capãtã rigoare, spirit de echipã ºi de
sacrificiu, învaþã sã respecte reguli, adversari, coechipieri,
arbitri.
Sunt doar puþine din motivele care au declanºat dorinþa ca
ºi în Opinia naþionalã sã avem un colþiºor dedicat sportului.
Chiar dacã peisajul presei româneºti este saturat de publicaþii
sau comentarii sportive, mai bune sau mai rele, ne-am propus
sã populãm ºi noi respectivul domeniu.
Specificul acestei rubrici va fi însã de a descoperi
frumuseþea purã a activitãþii sportive. Nicidecum nu vom
transpira în goana dupã senzaþional. Vom accepta senzaþia
oferitã de fapte aparent mãrunte ale unor oameni care ºi-au
creat prin sport un mod de viaþã. Ne vom mãrgini doar la a
prezenta anumite informaþii, rezervându-ne dreptul de a

Refacerea Cetãþii Ada Kaleh 
un vis mult prea îndepãrtat

comenta doar acele aspecte care vor viza valoarea ºi
performanþa nu doar din punct de vedere sportiv.
Vom încerca sã descoperim ºi sporturi mai puþin
mediatizate, dar a cãror frumuseþe le recomandã a vedea
lumina tiparului. Luaþi dacã vreþi ca un angajament,
echidistanþa ºi obiectivitatea comentariilor noastre.
Cu siguranþã cã vom încerca sã demonstrãm, atât cât ne
va sta în putinþã, cã sportul ºi ºcoala formeazã un binom
indisolubil. Cã una fãrã alta nu concepe saltul spre succes,
spre performanþa maximã.
În rol de formator de opinie, jurnalistul are obligaþia de a
asculta pãrerea cititorului. Aºa cã dacã veþi avea unele remarci
la adresa rândurilor pe care le veþi citi, nu ezitaþi sã ne
contactaþi ºi sã vã exprimaþi pãrerile. Astfel vom elabora
împreunã o rubricã de sport interactivã, deschisã ºi pe placul
tuturor.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Christian FRISK

Cel mai titrat portar din istoria handbalului
românesc s-a retras din activitatea sportivã
competiþionalã
Asistent univ. drd. Mihaela ALUPOAIE
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Maestra emeritã a
sportului Luminiþa Huþupan
Dinu, viitoare absolventã a
Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii Spiru
Haret, cãpitan al echipei
naþionale de handbal a
României, a spus adio activitãþii sportive competiþionale.
Cu ocazia meciului cu
echipa Belarusului, care a
constituit ultimul act al disputei
pentru calificarea la Campionatul
Mondial de Handbal, ce se va
desfãºura anul viitor în China,
ºi care a însemnat o nouã
victorie a echipei de handbal
feminin a României, am asistat,

alãturi de miile de spectatori
prezenþi în Sala Palatului
Sporturilor, unde este ºi sediul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport a Universitãþii Spiru
Haret, la retragerea din
activitate competiþionalã a celei
care a apãrat ani de zile, cu mult
succes de fiecare datã, poarta
echipei de handbal feminin a
României în cele 199 de meciuri
internaþionale susþinute ºi la care
a ºi marcat 10 goluri din aruncãri
de la 7 m.
Sportiva, în acelaºi timp ºi
studentã în anul III la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret,

urmeazã sã susþinã, la începutul
lunii viitoare, examenul de
licenþã, devenind profesoarã de
Educaþie fizicã ºi antrenoare
licenþiatã în handbal.
Luminiþa Huþupan Dinu
încheie, pe plan sportiv, o
perioadã plinã de succese, cu un
bilanþ de excepþie în urma
desfãºurãrii a sute de meciuri, în
majoritatea lor internaþionale,
multe susþinute la echipa
naþionalã a României, de
excepþie fiind participarea la
Jocurile Olimpice de la BeijingChina ºi la Campionatul
Mondial din Rusia, unde echipa
României a cucerit titlul de
Vicecampioanã Mondialã. La
acest bilanþ, se adaugã ºi cele trei
trofee de Liga campionilor ºi
cele trei Supercupe ale Europei.

A participat cu succes la
activitatea sportivã competiþionalã ca titularã, de cele mai
multe ori în calitate de Cãpitan
de echipã, apãrând cu succes
poarta acestor echipe, cum au
fost: Relonul Sãvineºti, HCM
Piatra Neamþ, Krim Neutro
Roberts Ljubliana (SLO),
Kometal D.P.Skopjie (MTD) ºi,
în final, Oltchim Rm. Vâlcea.
A cucerit 11 titluri de
Campioanã naþionalã.
Cu regretul de a nu o mai
vedea în componenþa echipei
naþionale de handbal feminin,
urmeazã sã o întâlnim ca
masterandã
la
studiile
universitare organizate de
facultatea noastrã, pe care
Luminiþa Huþupan Dinu doreºte
sã le urmeze.

Cartea neagrã a
patrimoniului cultural
În ambianþa elevatã a Salonului Internaþional de Carte
Bookfest, deschis în complexul expoziþional Romexpo, a fost
lansatã cu mare fast Cartea neagrã a patrimoniului cultural, în
prezenþa ministrului Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului.
În alocuþiunea sa, demnitarul a specificat cã, deocamdatã,
Cartea neagrã se referã numai la Bucureºti, pentru cã starea
patrimoniului de aici se cunoaºte mai bine ºi este atât de degradatã
încât ar trebui sã îngrijoreze autoritãþile Capitalei, ºi sã le
determine implicarea în mai mare mãsurã în stoparea procesului
devastator de ruinare a acestuia.
Sã sperãm cã acest mesaj, exprimat plastic sau nu, va fi
receptat cum se cuvine de cei direct vizaþi, dar nu numai, ºi cã nu
va mai trece mult timp pânã va vedea lumina tiparului ºi Cartea
neagrã a patrimoniului cultural naþional, care ºi el se aflã într-o
mare suferinþã.

Cândva, insula Ada Kaleh, denumitã Raiul pe Dunãre, a dispãrut pentru totdeauna înghiþitã de
apele lacului de acumulare la construirea, în 1970, a barajului de acumulare Porþile de Fier 1 ºi
odatã cu ea leandrii uriaºi, gutui sau trandafiri, flori de iasomie.
Cândva, ºi Moscheea a fost pur ºi simplu aruncatã în aer, fãrã nicio urmã de regrete, alãturi de
celelalte clãdiri umbrite de viþã de vie ºi smochini care dãdeau un farmec aparte acestui loc
binecuvântat de Dumnezeu, iubit nu doar de localnici, ci ºi de vizitatorii fascinaþi de atmosferã, de
tot ceea ce era conservat cu sfinþenie de cãtre aceºtia  vestigii datând din Antichitate, obiceiuri ºi
tradiþii, între care vestita dulceaþã, rãcoritoarea bragã, halviþa.
Cândva, se promitea cu patetism cã insula-cetate va fi pãstratã ca pe ceva sacru, fiind strãmutatã
pe insula ªimian, devenitã, între timp, ºi ea o jalnicã ruinã, pe care stau de-a valma cãrãmizi roºii,
sufocate de tot felul de buruieni, pe care urma sã fie înãlþatã noua Ada Kaleh.
Cândva, aici au fost strãmutate mormintele localnicilor  de origine turcã, de pe fosta insulãcetate, un petec de pãmânt sub formã de stea.
Cândva, niciun localnic nu a vrut sã se mute unde li s-a propus ºi unde se rezervase un sãlaº pentru
butoaiele cu bragã, pentru petalele de trandafiri amestecate cu zahãr, cu mare har, în dulceþuri fine.
Cândva, singura amintire care a fost salvatã integral de pe Ada Kaleh este piatra pusã pe fosta
insulã de sultanul Mahmut Khan al II-lea.
Cândva, acelaºi destin hain au avut ºi cazematele de pe Ada Kaleh, care numai au nimic
comun cu aerul atât de specific ce-l degajau. S-a pãstrat doar materialul de construcþie autentic
folosit de grãnicerii de pe insula ªimian ca adãpost pentru cai.
Acum, Ada Kaleh zace în adâncuri la 30 de metri, mãcinatã de ape. Nici insula ªimian, ºi ea
un monument al naturii, nu a avut un destin mai fericit. Deºi iniþial a fost destinatã reconstrucþiei
insulei-cetate, ulterior, dupã ce au fost strãmutate zidurile cetãþii-bastion, mormintele, cazematele
aflate în serai, insula n-a mai fost populatã niciodatã, ci a fost datã în grija grãnicerilor.
Proiecte de amenajare a insulei ªimian existã de 40 de ani. Dar insula-cetate, paradisul pierdut,
cum i se spunea, continuã sã rãmânã un vis prea îndepãrtat, deºi reprezintã ºi el un crâmpei semnificativ
din ceea ce se înþelege prin patrimoniul cultural naþional, care trebuie conservat, pãstrat, protejat.
Nebeneficiind de nicio sursã de finanþare, având probleme dificile, proprietarii de terenuri de pe
insulã  o treime dintr-un total de 54 de hectare cât mãsura insula  cer sã fie despãgubiþi.
Numai voinþa ºi intenþiile autoritãþilor mehedinþene de a recrea atmosfera din Ada Kaleh pe
insula ªimian nu ajung, deºi clima de aici este asemãnãtoare cu cea de pe insula scufundatã.
Ambiþioase sunt ºi proiectele muzeografilor, regãsite în planul de reamenajare a insulei ªimian,
dupã tot ce dãdea farmecul aparte al insulei Ada Kaleh, care, în cadrul Muzeului Porþile de Fier,
au constituit un fond Ada Kaleh, fiind conservate multe dintre obiectele de pe insulã. În fond, ºiau propus sã reamenajeze câteva aºezãri turceºti, aºa cum erau în Ada Kaleh, ºi sã reinventeze, pe
insula ªimian, aerul ºi culoarea a ceea ce a fost cândva paradisul plantelor mediteraneene, al
cafelei la ibric, al þigãrilor fine.
În aceeaºi umbrã a utopicului se aflã ºi intenþia Direcþiei Integrare Europeanã a Consiliului Judeþean
Mehedinþi care este decisã, mai mult ca oricând, sã apeleze la fonduri structurale pentru reabilitarea
bastionului Ada Kaleh.
Cândva, sã sperãm, totuºi, vom putea trãi un asemenea miracol, cã vom putea respira din nou
ambianþa încãrcatã de arome a acestui colþ de rai, admira un peisaj mediteraneean inedit. Poate
cândva, când cei îndrituiþi sã redea vitalitate acestei insule-cetate îºi vor da mâna pentru a o reda
vizitatorilor.
Poate cã ºi aºteptata Carte neagrã a patrimoniului cultural naþional va da un impuls refacerii
Cetãþii Ada Kaleh.

Adela DEAC

Ostropel mediatic
Nicolae ILIESCU
Marele complex al tuturor
gazetarilor de drept comun
(includ în aceastã categorie
condeierii cu oarece dozã de talent ºi de observaþie ce
evolueazã, ºi nu de azi, de
mâine, în presa de toate gradele)
este ca dincolo de frivolitatea ºi
cupiditatea lor exemplare sã
rãmânã vreo dârã literar-artisticã
în urma lor. Vorbim despre
gazetarii de drept comun, nu de
scriitorii care însãileazã,
încoloneazã ºi coloreazã
borangicul jurnalismului. ªtiind
cã ziaristica este, vorba vine din
Camus  marele scriitor, nu
coniacul, cum ar fi unii tentaþi
sã creazã! - un fel de zgâriere a
clipei, ei vor sã execute ºi
rãsuciri de fraze cu iz de
capodoperã. E podul plin de
exemple, aºa cã nu mai insistãm.
Ridicol de tot este când nu
ai pic de talent, nu ºtii carte
deloc, dar vrei sã umpli aste

Fotbalistul Marius Nicolae - boboc la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret
Fotbalistul
Marius
Nicolae, component al echipei
naþionale de fotbal, a fost
primul prezentat ºi admis la
concursul organizat la
Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii Spiru
Haret,
pentru
anul
universitar 2009-2010.
Prezenþa
purtãtorului
tricoului nr. 9 al echipei de
fotbal a României, sportivul
Marius Nicolae, la Centrul
special amenajat în cadrul
facultãþii, aflat la Palatul
Sporturilor
din
Parcul
Tineretului, unde se asigurã
zilnic primirea candidaþilor, a
viitorilor studenþi la una dintre
cele douã specializãri existente
ºi acreditate în cadrul facultãþii:
Educaþie fizicã ºi sport ºi
Kinetoterapie ºi motricitate
specialã, a însemnat ºi
începutul activitãþii de admitere
la Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport.
Dupã ce a asistat la
verificarea propriului dosar
prezentat, care conþinea toate
documentele necesare la
înscriere, fotbalistul Marius
Nicolae a urmat procedura
desfãºurãrii propriu-zise a
admiterii, care s-a fãcut, în
principal, pe baza rezultatelor
obþinute la examenul de
bacalaureat, a fiºei sportive ºi
a chestionarului, continuând cu
o discuþie purtatã cu
preºedintele Comisiei de
admitere, prof. univ. dr.
Septimiu Florian Todea decanul facultãþii.
Rezultatele sportive de
excepþie ale candidatului
Marius Nicolae, maestru al
sportului la fotbal, pregãtirea sa
sportivã polivalentã, în

domeniul multor ramuri
sportive, au constituit puncte
însemnate în aprecierea finalã
a viitorului student, care a optat
pentru pregãtirea universitarã
în profesia de profesor de
educaþie fizicã ºi antrenor de
fotbal.
În urma discuþiilor purtate,
dupã concursul ce s-a finalizat
cu admiterea la facultate,
sportivul fotbalist Marius
Nicolae a exprimat bucuria
reuºitei ºi dorinþa sa ºi a

familiei sale de-a se realiza ºi
el, printr-o temeinicã pregãtire
universitarã, ce va însemna
obþinerea calificãrii ca profesor
de Educaþie fizicã ºi antrenor
licenþiat, dupã cum au obþinut
ºi alþi studenþi  fotbaliºti, foºti
sau actuali componenþi ai
echipei naþionale de fotbal a
României, cum au fost:
Florentin Petre, Costin Lazãr,
Dacian Varga, Romeo Stancu,
Ionuþ Mazilu, alãturi de aceºtia
ºi alþi mulþi sportivi fotbaliºti

prezenþi în Campionatul de
fotbal al þãrii noastre  în cadrul
Ligii I, ca de exemplu: Robert
Niþã, Cristian Munteanu,
Matache Florin, Tudor Daniel,
Ionuþ Dragomir º.a. Toþi aceºtia
sunt deja absolvenþi ai studiilor
universitare de licenþã ºi unii
chiar ai studiilor universitare de
masterat, aºa cum doreºte ºi
studentul Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret, Marius Nicolae,
înscris primul în anul I.

lipsuri prin vorbe deocheate cu
har, prin ocheade încâlcite ºi de
serviciu, prin
apartenenþã la
elita ponositã de
cafine, prin citare
depravat
de
insistentã. Cazul
cel mai penibil al cicãlitorului ºi
ignorantului
C. ªtefãnescu, de
la garantat 100%,
de nivelul acelor
fãtuci zgomotoase de dincolo
de miez de noapte
care te pun sã dai
telefoane încercãnate ºi sã câºtigi
sume garantate este extrem de
cunoscut ºi de
înduioºãtor. Cum
foarte cunoscute mai sunt ºi alte
reporteriþe de teren care fac
travelinguri siropoase ºi
artisticoase ºi gângãvite ºi puerile la tot felul de manifestãri

de bazar. Se iþeºte ºi se vreau sã mi-o amintesc de pe
transpune acuºica pe ecran, mai vremea când guiþa pe la intrarea
Academiei ºi saliva dupã ediþia de
opere fundamentale din Pleiada
româneascã, face
tumbe publicitare
pe seama unui
scriitor recent tradus, Lobo Antunes,
prezentarisit ca
mare legumã. (Dacã
vã mai amintiþi, ºi
odrasla lui alde
Þopescu luase un
interviu lui Coeliu
(Paulo Coelho), a
cãrui modã s-a
stins). Chestiunea
trebuie salvatã din
ceþurile mediatice
ºi pusã în rama
corectã sau pe
nou, prompteriþa Gãinã sau raftul de resort: cel mai bun
Gaiþã sau Nagâþã sau Cotineaþã, scriitor portughez, cel puþin
ceva asemãnãtor, care încearcã pânã la altã strigare a mãrfii
sã se dee iluminatã ca o veiozã în hala politichiei culturale,
de plastic. Dânsa, pe care nu este
Jose
Saramago,

întâmplãtor Laureat al
Premiului Nobel ºi întâmplãtor comunist ºi altermondialist! Dreptul lui, deºi
unora nu le e pe plac! Uneori,
e de preferat câte un exces de
libertate decât unul de
cenzurã, dar la ai noºtri doar
jalnicele lor pãreri conteazã.
Ai noºtri nepricepuþi ºi
complet netalentaþi elitiºti, cã
la ei ne referim, nu la
Cotineaþã sau Nagâþã asta,
simplã
servitoare
de
conjuncturã! Citãm din
Baudelaire: boala de care
vorbeai e boala imbecililor.
Care om, demn de numele de
artist, ºi care amator adevãrat
a confundat vreodatã arta cu
industria?
(Curiozitãþi
estetice, traducere de Rodica
Lipatti, prefaþã de Ludwig
Grunberg, Meridiane, 1971).
Astãzi, în lipsã de adevãraþi
traducãtori ºi de veritabili
oameni de culturã, avem doar
simple spoieli de reclamã tv.

Despre poveºti
În rândurile care urmeazã
am sã vã vorbesc despre
poveºti, despre efectul lor
creator ºi
puterea lor
vindecãtoare.
Precis ca mulþi dintre noi ,
atunci când vorbim despre
copilãrie, ne gândim ºi la serile
de poveºti, atunci când cei dragi
sufletelor noastre, mama, tatãl
sau poate unul dintre bunici, ne
adormeau, de multe ori, seara.
Psihologii spun cã poveºtile pot
forma
oamenii.
Copiii
crescuþi cu poveºti se
delimiteazã prin comportament
de cei care nu au ascultat
poveºti. Poveºtile sunt o hranã
curatã, gingaºã ºi încãrcatã de
poveþe. Cei mici îºi pot forma
modele de viaþã dintre
personaje, pot descoperi cum
pot ieºi dintr-o anumitã situaþie,
pot învãþa sã discearnã dintre
bine ºi rãu. Printre altele, din
poveºti, cei mici pot înþelege ce
înseamnã respectul, ajutorul ºi
prietenia, noþiuni mai greu de
explicat pentru ei, dar a cãror
valoare o vor simþi tot restul
vieþii. În ceea ce-i priveºte pe
cei mari, poveºtile-i pot face
sã simtã puterea iertãrii. Îi pot
armoniza cu ei înºiºi, le pot
vindeca orgoliile sau rãnile
sufletului. Se ºtie prea bine cã
atunci când faci pace în sufletul
tãu, lumea pe care o priveºti se
schimbã, devine mai bunã ºi mai
frumoasã, chiar dacã ea este, de
fapt, aceeaºi cu aceea dinainte;
importantã este, deci, starea pe
care noi o trãim ºi, în funcþie de
ea, reacþionãm la tot ce
ne-nconjoarã.
Înþelegând acest principiu,
vedem ce uºor este sã fim fericiþi.
Ei bine, poveºtile pot aduce
argumente în acest sens, prin
stãrile pe care le dãruiesc.
Tocmai de aceea, de multe ori,
ne este greu sã spunem ce
anume ne-a plãcut cel mai mult

dintr-o poveste... E starea aceea
nemaipomenitã, care ne
îmbracã pe interior ºi ne dã
forþa de a merge mai departe...
Într-o searã, cineva, un
adult, a venit la mine ºi se
plângea cã nu se simte bine.
I-am atins fruntea cu degetele
ºi avea temperaturã. Normal
cã-mi doream sã-l ajut. Aºa cã
l-am rugat sã se aºeze cât mai
comod în fotoliu...Dintre toate
metodele pe care le puteam
aplica, eu fiind ºi terapeut, am
ales tratamentul prin poveºti.
Povestea, pe care i-am spus-o,
ºtiam cã are o mare încãrcãturã
energeticã. Bolnavul aproape
cã a adormit. A urmãrit vocea
mea ºi s-a lãsat dus de starea pe
care povestea i-o inducea. Dupã
câteva minute i-am atins din nou
fruntea. Sincer, mã aºteptam sã
simt din nou arsura pe degete, dar
nu a fost aºa. Neºtiind ce s-a
întâmplat, i-am atins mâinile...
temperatura nu era mai mare
decât cea a mâinilor mele. Încet,
pacientul meu a deschis ochii.
Vãzând privirea mea întrebãtoare, mi-a spus cã se simte bine.
Nu-ºi amintea ideea poveºtii, dar
mi-a mãrturisit cã a simþit o stare
de bine în timp ce povestea se
derula; s-a lãsat purtat de acea
stare ºi a simþit cã-ºi revine.
Aceastã întâmplare a fost
una dintre începuturile
înþelegerii acþiunii poveºtilor, a
unui anume gen de poveºti.
Despre influenþa cuvântului
ºi a sunetului, am citit pe NET.
Studii fãcute de cercetãtori
cunoscuþi, în laboratoare din
Rusia ºi SUA, au demonstrat cã
acestea au forþa de a
remodela molecula de ADN. Se
ºtie ca informaþia geneticã este
stocatã
în
structura
macromolecularã complexã a
acidului dezoxiribonucleic
(ADN), care este prezent atât în
nucleul fiecãrei celule ºi are

rolul principal în stocarea
informaþiei genetice. ADN-ul
reprezintã moºtenirea biologicã
a unui organism ºi controleazã
dezvoltarea, reproducerea ºi
auto-repararea acestuia.
Deci, cu alte cuvinte,
energia cuvintelor rostite poate
influenþa ADN-ul cuiva. Dacã
am privi cu seriozitate acest
subiect, am înþelege importanþa
sa. Existã multe poveºti care au
puteri vindecãtoare. ªi stã la
mâna noastrã sã le folosim.
În România ºi-n lume existã
spitale în care se foloseºte
terapia prin poveºti. Se ºtie din
antichitate cã o boalã apãrutã în
structura fizicã porneºte de la o
problemã a sufletului.
Pentru ca o boalã sã se
vindece, trebuie mai întâi
vindecat sufletul. De acolo
porneºte modelarea ADN-ului,
vindecarea organismului.
Psihologi din zeci de þãri îi
ajutã pe cei internaþi, citindu-

le poveºti. Bolnavi de la secþiile
de reanimare sau de la terapie
intensivã ascultã seara poveºti,
cum se întâmplã, de exemplu,
la Spitalul Clinic din Bucureºti.
Somnul le este mai bun,
durerile sunt mai uºor de
suportat, starea de suflet se
schimbã. Colaboreazã mai
bine, sunt mai interesaþi de
propria vindecare, încep sã aibã
încredere în Dumnezeu ºi-n ei
înºiºi.
Am fost invitatã la fel ºi fel
de congrese naþionale ºi
internaþionale sã spun... poveºti.
Poveºtile acestea, pur ºi simplu,
le primesc din lumea de Acasã,
din lumea Tatãlui Ceresc. Le
vãd, le scriu, le dãruiesc. Au o
încãrcãturã energeticã ºi
informaþionalã deosebitã. ªi am
vãzut efectul lor, atât la cei
mici, cât ºi la cei mari.
În ultimii ani, am spus poveºti
în multe locaþii: spitale, grãdiniþe,
ºcoli, cãmine de bãtrâni...

Indiferent de vârsta ascultãtorilor, poveºtile erau sorbite.
Mi se întâmplã sã mã întâlnesc
peste un timp cu unii dintre
aceºtia. Îmi mãrturisesc cã au gãsit
înþelesuri noi la problemele lor,
cã-n mare parte le-au rezolvat sau
cã pur ºi simplu dorm mai bine,
cã se simt mai bine.
Aºa am înþeles puterea
extraordinarã a poveºtilor.
Poveºtile nu sunt vorbe în
vânt. Ele creeazã, modeleazã,
potenþeazã, vindecã, pentru cã
se adreseazã scânteii Divine din
sufletul nostru...
Pentru cã o poveste poate
fi o lecþie de viaþã, un tovarãº,
pe umãrul cãruia sã plângi, un
cal înaripat, alãturi de care sã
strãbaþi universul, sau o
oglindã, în care sã te priveºti ºi
sã constaþi cu uimire ce minune
eºti cu adevãrat!

Georgeta HEIMERL,
studentã, anul II,
Facultatea de Psihologie
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  22 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. XXXIV)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI  23 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  22 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  23 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  24 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. XXXV)
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  25 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. XXXVI)
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 Istoria cu învãþãturã.
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  24 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  25 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. 12)
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  26 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

DUMINICÃ  28 iunie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 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
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20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
06:00 Promo USH
Emisiune de Ciprian Vasilescu
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
21:00 Galele TVRM organizate de Societatea
06:30 Casã dulce româneascã (r)
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
07:30 Cronica ST (r)
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
08:00 Stele de mâine.
Tecuci. Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Atacat din toate pãrþile (China, 2005). Regia:
Emisiune de Carmen Fulger
Wai Han Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang.
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Actori: Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
11:50 Promo
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 î.Hr.,
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
Emisiune de Gheorghe Predilã
ªase State aflate ºi a inaugurat dinastia Qin,
12:57 Promo
autointitulându-se Primul Împãrat. Rãzboinicii
13:00 Academica  ªtiinþã.
celor ªase State dezmembrate ºi-au unit
Emisiune de Alexandru Mironov
forþele ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei
14:00 Universul cuvintelor.
Qin, numai cã a fost nevoie de multe lupte
Emisiune de Alina Ardeleanu
ºi acte de curaj ca sã poatã distruge puternica
14:30 Adevãratele stele.
Dinastie Qin ºi sã instaureze o nouã dinastie
Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:30 Dor de-acasã (r)
15:58 Promo
02:00 Scena ca istorie (r)
16:00 Clubul diplomaþilor.
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide
04:00 Galele TVRM (r)
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  26 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  27 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: Întoarcerea lui
Vodã Lãpuºneanu (1980). Regia Malvina
Urºianu. Distribuþie: George Motoi, Silvia
Popovici, Cornel Coman. A doua domnie
a lui Alexandru Lãpuºneanu, revenit în 1564
pe tronul Moldovei dupã un exil provocat de
la alungarea lui de cãtre boieri, este o luptã
neîntreruptã cu aceºtia pentru autoritate ºi
centralizare a puterii. Lãpuºneanu reacþioneazã
sângeros la trãdare ºi pãrãsit de toþi, sfârºeºte
el însuºi tragic.
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

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER
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07.00-08.00
NIGHT FEVER
08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
17.00-18.00
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Realizator: Alina Toma
18.00-19.00
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Realizator: Monica Alexandrescu
ºi Alina Jumuga
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
Realizator: Simona Duþescu
19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC
20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret, cadrele didactice oferã Consultaþii,
la care au acces toþi telespectatorii postului TVRM Educaþional
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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

Realizatorul Nicolae Iliescu vã invitã pe canalul TVRM Cultural joia, de la ora 16,
pentru a urmãri Parodipress
Marguerite Duras în dialog
cu realizatorul emisiunii Apostrophes
(1975-1990)  Antenne2
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Imagine din emisiunea Mapamond Cultural, ce se difuzeazã joi, ora 16.30 pe TVRM Cultural
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Popasuri culturale

Buco vina

Bucovina, regiune istorico - geograficã devenitã Ducatul Bucovinei în timpul dominaþiei Imperiului
Austro-Ungar, cuprinde teritoriul aferent în prezent zonei adiacente oraºelor Suceava, Câmpulung
Moldovenesc, Rãdãuþi, Siret ºi Vicovu de Sus din România, precum ºi Cernãuþi ºi Storojineþ din
Ucraina.
Bucovina, Þara de fagi (Buchenland în germanã), oferã cãlãtorului priveliºti de o rarã frumuseþe.
La acestea se adaugã mai multe mãnãstiri construite de mari domnitori ºi boieri moldoveni (Muºatinii,
Alexandru cel Bun, ªtefan cel Mare, Petru Rareº, ªtefan Tomºa, Alexandru Lãpuºneanu, Familia
Movileºtilor etc...). Dupã 1530, biserici ºi mãnãstiri fortificate, datând din secolele XV-XVI, au fost
împodobite cu frescã exterioarã la iniþiativa domnitorului Petru Rareº, a mitropolitului Grigorie Roºca,
a boierilor Arbore ºi Movileºti.
Situatã la rãscrucea marilor drumuri comerciale ale Crimeii, Asiei Mici ºi bazinului mediteraneean,
cu populaþiile þãrmului baltic ºi ale Europei centrale, Bucovina reprezintã un imens atelier de creaþie,
un depozitar al artei populare tradiþionale, de o valoare esteticã inestimabilã, recunoscutã de UNESCO.
Condiþiile istorice, economice au contribuit din cele mai vechi timpuri la apariþia ºi statornicirea
caracterelor proprii ale artei populare bucovinene, cãile de comerþ fiind întotdeauna principalul mijloc
de schimburi în domeniul culturii.
Pe plan istoric, Bucovina a reprezentat centrul formãrii ºi existenþei organizaþiei statale feudale a
Moldovei, în acelaºi timp ºi centrul cultural al acestui stat. Regiunea, din punct de vedere economic
ºi geomorfologic, a oferit o diversitate de condiþii ce au dat naºtere unei diversitãþi de ocupaþii, toate
generând ºi înlesnind realizarea unei game de creaþii artistice în lemn, þesãturi, ceramicã, piele, os,
metal s.a.m.d.
Creaþiile autohtone s-au confruntat, de-a lungul timpului, prin marile drumuri de comerþ, cu bunurile
culturale ale unor alte mari centre de civilizaþie, îmbogãþind ºi continuând vechile tradiþii româneºti,
multe dintre ele pãstrate pânã în zilele noastre.

AªEZÃRI
BUCOVINENE

Sucea
va
Suceava
Geneza oraºului Suceava se
poate data la mijlocul secolului
al XIV-lea, clima, relieful, poziþia
geograficã (aproximativ în centrul
Podiºului Sucevei ºi pe cursul unui
râu) reprezentând condiþiile principale care au concurat la transformarea
aºezãrii rurale în aºezare urbanã.
Procesul evolutiv cãtre oraº se

Industrializarea rapidã a
Sucevei, începând cu anii 60, a
determinat construirea de noi
cartiere de locuinþe, cât ºi de clãdiri
de utilitate publicã, un nou spital, cu
peste 700 de locuri, Casa de culturã,
Institutul de învãþãmânt superior,
hoteluri, parcuri ºi pieþe noi. Ca o
altã consecinþã a dezvoltãrii
industriale, transportul ia amploare,
astfel amintim aeroportul Salcea (la
12 km de oraº, în comuna Salcea),
modernizarea celor trei gãri

Muzeul Suceava
intensificã mai ales în a doua
jumãtate a secolului al XIV-lea, fapt
ce l-a determinat pe Petru I Muºat
(1375-1391) sã-ºi schimbe reºedinþa
domneascã de la Siret la Suceava, în
ultimul sfert al aceluiaºi secol.
Atunci când Petru I Muºat îºi
stabileºte reºedinþa la Suceava,
aºezarea urbanã era dispusã pe un
spaþiu restrâns, fapt ce a determinat
domnitorul sã-ºi ridice curþile ºi
biserica Mirãuþi (care va fi prima
catedralã mitropolitanã) în afara
perimetrului oraºului, iar în est, pe
promontoriul ce oferea posibilitatea
apãrãrii oraºului, sã-ºi ridice o cetate,
Cetatea de Scaun, dupã ce încercase
acelaºi lucru prin ridicarea Cetãþii
Scheia, cetate puþin folositã.
Urmaºii lui ªtefan cel Mare,
Bogdan cel Orb, ªtefãniþã Vodã, dar
mai ales Petru Rareº, au continuat
politica înaintaºilor, contribuind la
ridicarea nivelului de dezvoltare
economicã, artisticã ºi culturalã a
Sucevei. La 21 mai 1600, armatele
voievodului Mihai Viteazul intrau,
fãrã luptã, în Cetatea de Scaun,
încheindu-se astfel actul primei uniri
a Þãrii Româneºti, Transilvaniei ºi
Moldovei. Fãrã a mai atinge nivelul
epocii ªtefan cel Mare - Petru Rareº,
Suceava cunoaºte, în vremea
domnitorului Vasile Lupu (1634 1653), un nou moment de înflorire
economicã ºi culturalã, dupã care
urmeazã declinul sãu. Mai apoi,
treptat-treptat, reºedinþa preferatã a
urmaºilor lui Petru Rareº devin Iaºii,
fãrã ca Suceava sã fie pãrãsitã
deodatã ºi în mod definitiv.
În perioada interbelicã, Suceava,
reºedinþã a judeþului cu acelaºi
nume, se dezvoltã lent, din punct
de vedere economic. Numãrul
locuitorilor rãmâne aproape constant
pânã în 1944.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, Suceava cunoaºte o
dezvoltare economico-socialã.

Rãdãuþi

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

(Suceava, Suceava Nord ºi Suceava
Vest), transportul în comun auto,
intern ºi cãtre localitãþile limitrofe.

Rãdãuþi
Aºezat în centrul depresiunii cu
acelaºi nume, la o altitudine de 360380 m, Rãdãuþi ºi-a stabilit vatra în
unghiul de confluenþã a Sucevei cu
Suceviþa. În aparenþã un teritoriu
deschis, zona oraºului Rãdãuþi este
bine adãpostitã în mod natural, prin
terenul mlãºtinos care o înconjoarã.
Aceastã apãrare naturalã, asociatã
cu largile posibilitãþi de practicare
a agriculturii ºi creºterii vitelor, a
determinat ca vatra Rãdãuþilor sã fie
populatã din vechime (cele mai
vechi urme sunt cu circa 7000 de
ani în urmã). Prima atestare
documentarã a Rãdãuþiului apare în
1392, într-un uric, Rãdãuþiul fiind
pomenit ca satul lui Radomir, adicã
fãcând parte din proprietãþile lui
Radomir, de la care, spun unele
versiuni, se presupune cã ar deriva
ºi numele localitãþii. Alte pãreri
susþin cã aºezarea îºi are originea
în timpuri strãvechi, iar numele de
Rãdãuþi derivã de la cuvântul latin
Rottacenum, dat de ostaºii
garnizoanei romane din Siret.
Sub influenþã slavã, asistãm la
alterarea denumirii originale latineºti
Rottacenum ºi transformarea ei în
Rãdãuþi, aºa cum apare atestatã în
documentele de mai târziu. Numele
oraºului pare a proveni de la un
Radu, probabil conducãtor al obºtii
locale din perioada anterioarã
întemeierii statului Moldova. Cea
mai veche atestare documentarã a
Rãdãuþiului este din 1413, într-un
document de la Alexandru cel Bun.
La mijlocul secolului al XIV-lea, aici
era deja o aºezare înfloritoare, astfel
încât Bogdan I Întemeietorul (13591365) s-a decis sã construiascã la
Rãdãuþi principala bisericã a þãrii,
care a devenit sediul unei episcopii.
Cercetãrile arheologice au sesizat
în jurul bisericii Sf. Nicolae
(Mãnãstirea
Bogdana) un nivel
de locuire anterior
epocii lui Bogdan,
ceea ce ar pleda
pentru existenþa, la
Rãdãuþi, a unui
centru prestatal.
Târgurile de
la Rãdãuþi sunt
atestate din vremea
lui ªtefan cel Mare
(documentul din
1481), atunci când
are loc intervenþia
domniei pentru
reglementarea
problemelor legate
de aceste manifestãri, ele fiind
desigur, mult mai
vechi.

Gur
a Humor
ului
Gura
Humorului
Istoria oraºului este de datã mai
recentã, legatã de ultimele douã
secole. Satul, cu câteva zeci de case,
ajunge dupã 1900 un orãºel
comercial, cu dezvoltare destul de
accentuatã în deceniile urmãtoare.
Muzeul etnografic, înfiinþat în anul
1959, are circa 2000 de piese, adunate
din bazinul mijlociu al Moldovei,
precum ºi din bazinul Dornelor.

de dejecþie ale afluenþilor. Vatra
Dornei este înconjuratã de o serie de
munþi joºi ºi mijlocii, cu structurã
cristalinã, cu aspect de muncele,
alcãtuiþi din culmi rotunjite, care
coboarã în trepte - în nord-est
Bârnãrelu (1321 m), prelungirea
masivului Giumalãu; în sud Dealu
Negru (1302 m); în nord Runcu (1155
m), partea terminalã a Munþilor
Suhardului, situaþi în unghiul de
confluenþã a Bistriþei cu Dorna.
Dincolo de aceste culmi din imediata
apropiere a oraºului, se ridicã spre sud
zidul vulcanic al Munþilor Cãlimani,
spre est munþii cristalini ai Bistriþei
ºi masivele Giumalãu-Rarãu, iar spre
nord culmile Suhardului, toate
acestea conferind un pitoresc deosebit
cadrului în care este aºezat oraºul
Vatra Dornei.
Un aspect deosebit de important
este prezenþa izvoarelor minerale,
care impun o notã specificã zonei
Þãrii Dornelor. Astfel, zãcãmintele
de ape carbogazoase dau un numãr
de 37 de izvoare, care apar pe
teritoriul localitãþilor Poiana Coºnei,
Dorna Cândrenilor, Poiana Negrii,
Vatra Dornei, Ortoaia, ªaru Dornei,
Panaci, Glodu, Darmoxa, Broºteni.

MÃNÃSTIRILE
BUCOVINEI

Bogdana
În inima Rãdãuþilor, într-o curte
spaþioasã, se înalþã cel mai vechi
monument de arhitecturã în piatrã
pãstrat în Moldova, ctitoria
domnitorului Bogdan I, construitã
la începutul celei de-a doua jumãtãþi
a veacului al XIV- lea.
Mãnãstirea Bogdana este cel mai
vechi monument din zid pãstrat în
Bucovina. A fost construitã pe locul

construirea marii mãnãstiri, o altã
bisericã, mai micã, fusese ridicatã.
Aceastã bisericuþã poate fi vãzutã
astãzi în curtea Mãnãstirii Dragomirna,
fiind de fapt prima bisericã ctitoritã
de mitropolitul Anastasie Crimca
împreunã cu rudele sale - Lupu ºi
Simion Stroici. Pisania de la intrare
aratã cã biserica stã sub hramul
Sfinþilor Enoh, Ilie ºi Ioan Botezãtorul.
La scurt timp dupã numirea sa ca
Mitropolit al Moldovei, Anastasie
Crimca începe sã construiascã
Mãnãstirea Dragomirna. Lucrãrile
au fost terminate în 1609, iar
mãnãstirea a fost sfinþitã la sãrbãtoarea Pogorârea Sfântului Duh.
Având 42 de metri pe verticalã
ºi numai 9,60 metri lãþime, biserica
este cea mai înaltã din Moldova ºi
deosebit de îngustã, ceea ce-i dã
zvelteþe, o eleganþã ieºitã din
comun. Arhitectura moldoveneascã
a acelui timp va cunoaºte multiple
inovaþii prin aceastã construcþie cu
proporþii ºi elemente inovatoare. Cu
o structurã îngustã ºi alungitã,
având o absidã poligonalã în partea
de vest, ansamblul impresioneazã
prin alura sa monumentalã. Biserica
ni se dezvãluie ca un edificiu
deosebit, unde cadrele ferestrelor,
cu elementele de facturã goticã, se
armonizeazã perfect cu bogatele
decoraþiuni ale turlei, ce sunt de
influenþã purã româneascã.

individualizeazã prin câteva
elemente de ordin iconografic, prin
stilul picturii ºi prin tonalitatea
cromaticã dominantã roºu-brun, faþã

în mãnãstire, de altfel, din
încredinþarea domneascã. Iar
sculptura crucilor de lemn, arta
cãlugãreascã prin excelenþã, a

Humor
În pãdurile nesfârºite de la
poalele Obcinei Mari, vornicul Oanã
întemeiazã loc de rugãciune pe valea
râului Umor, dupã 1400, în vremea
domniei lui Alexandru cel Bun. Se
mai vãd ruinele zidurilor în
vecinãtatea actualei biserici a
mãnãstirii Umor, construitã în 1530,

Câmpulung
Moldo
venesc
Moldovenesc
Oferind adãpost oraºului, depresiunea Câmpulungului Moldovenesc,
o suveicã strãbãtutã de firul de argint
al râului Moldova (unde, dupã
tradiþie, ºi-ar fi gãsit sfârºitul Moldã,
câinele de vânãtoare al lui Dragoº
Vodã, în timp ce hãituia bourul
legendar), este subliniatã, în partea
sud-vesticã, de niºte mãguri piramidale, care se înalþã cu 450-550 m
deasupra ei, dominând-o prin
povârniºuri impunãtoare: Munþii
Câmpulungului. Nu departe se înalþã
Rarãul ºi Giumalãul, cei mai vestiþi
munþi ai Bucovinei. Beneficiind de
toate aceste condiþii, Câmpulungul a
devenit, cu timpul, o staþiune climatericã ºi turisticã tot mai renumitã.
Câmpulung Moldovenesc are o
istorie bogatã, strãveche, ale cãrei
începuturi se pierd în negura timpului.
În Evul Mediu, localitatea
a constituit centrul Ocolului
Câmpulung, care cuprindea 15 sate
de pe vãile Moldovei, Bistriþei ºi
Dornei, ºi despre ai cãror locuitori
Dimitrie Cantemir scria în
Descrierea Moldovei (1716) cã
nu ascultã de niciun boier ºi
alcãtuiesc un fel de republicã. Ca
urmare a condiþiilor grele de viaþã ºi
muncã din aceastã zonã muntoasã
precum ºi pentru serviciile de strajã
aduse Moldovei, locuitorii din Ocol
îºi aveau legi ºi judecãtori proprii,
erau liberi sã lãzuiascã pãdurea ºi sã
ia în stãpânire locurile curãþate,
aveau dreptul sã coseascã poieniþele,
sã ia lemnul din pãdure ºi sã vâneze
ºi sã pescuiascã fãrã opreliºte în raza
Ocolului, fiind, în acelaºi timp,
scutiþi de vama domneascã ºi de
vinãrit, de taxele pentru crâºmãrit ºi
morãrit, de darea cãilor de olac etc.
Când nordul Moldovei a fost
ocupat de trupele habsburgice,
Câmpulungul avea 377 de familii,
adicã circa 1500 de locuitori,
dominaþia habsburgicã menþinânduse pânã la 1918. Primele dovezi scrise
în care localitatea e amintitã ca târg
sau târguºor sunt din 1783 ºi 1787,
fapt pe care stãpânirea habsburgica îl
recunoaºte oficial printr-un document
din 1794. În aceastã perioadã au fost
impulsionate relaþiile capitaliste, fiind
încurajatã dezvoltarea exploatãrilor
forestiere ºi miniere, aducând
aici coloniºti-lucrãtori calificaþi,
tehnicieni din diverse zone ale
imperiului. Între 1786-1809, au fost
aduºi în aceastã zonã mineri germani
la Iacobeni, Pojorata, Câmpulung,
Carlibaba, Fundu Moldovei, Prisaca
Dornei etc. Ca urmare a lichidãrii
sistematice a drepturilor ºi scutirilor
de care se bucurau câmpulungenii,
aceºtia din urmã au pornit un lung
proces împotriva autoritãþilor
habsburgice, conflict care a durat 89
de ani, terminându-se în 1865, când
au fost satisfãcute o însemnatã parte
a cererilor formulate de locuitorii din
fostul Ocol al Câmpulungului.

Vor
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Mãnãstirea Moldoviþa

Mãnãstirea Bogdana
unui lãcaº din lemn, în jurul anilor
1360, de cãtre Bogdan I - primul
voievod de sine stãtãtor al statului
independent Moldova, ºi rãmâne
ceea ce a fost - mesaj de epocã al
Ortodoxiei în aceastã parte de þarã.
Locul unde Bogdan I ºi-a înãlþat
biserica era pe atunci înconjurat de
codri seculari. În aceastã bisericã a
hotãrât el sã fie înmormântat, iar
lângã ctitor se odihnesc ºi urmaºii
sãi, sub frumoase lespezi de piatrã
aºezate de Sfântul ªtefan cel Mare.
Vechea picturã a bisericii, dacã a
fost pictatã în vremea lui Bogdan I,
nu se mai pãstreazã. Biserica a fost
repictatã, cel puþin în parte, de cãtre
Alexandru cel Bun, cum se menþioneazã într-un document din jurul
anului 1415, picturã completatã sau
refãcutã în timpul domniei Sfântului
ªtefan cel Mare. O intervenþie s-a
produs sigur ºi în vremea lui
Alexandru Lãpuºneanu. Datoritã
unor lucrãri de restaurare din secolul
al XVIII-lea ºi sec. al XIX- lea, fresca,
inclusiv tabloul ctitorilor, a fost
degradatã. Totuºi, din pictura acestui
valoros monument istoric au o
deosebitã importanþã urmãtoarele
patru mari compoziþii din altar: Cina
cea de tainã, Împãrtãºirea Sfinþilor
Apostoli cu vin, Împãrtãºirea Sfinþilor
Apostoli cu pâine ºi Spãlarea
picioarelor. De asemenea, meritã
toatã atenþia reprezentarea lui Hristos
euharistic în ambrazura ferestrei
altarului. Aceste scene seamãnã, ca
iconografie, cu cele din biserica de la
Voroneþ, ceea ce ne face sã admitem
cã au fost executate în timpul domniei
Sfântului ªtefan cel Mare.
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La 12 kilometri de Suceava,
aproape de pãdure, spre satul
Mitocul Dragomirnei a fost ridicatã
Mãnãstirea Dragomirna. Mitropolitul
Anastasie Crimca, fiul negustorului

cu cheltuiala ºi osteneala logofãtului
Teodor Bubuiog, îndemnat de Petru
Rareº. Viaþa monahalã a cãlugãrilor
a fost întreruptã în 1785, la anexarea

continuat sã fie practicatã în
mãnãstire pânã în zilele noastre.

Suce
viþa
Suceviþa
Documentar, mãnãstirea este
atestatã la 1586, ca rezultat al
iniþiativei mitropolitului Gheorghe
Movilã, monumentul fiind în
realitate ctitorie comunã a familiei
Movileºtilor (mari boieri, cãrturari
ºi chiar domnitori ai Moldovei ºi ai
Þãrii Româneºti, sec XVI-XVII).
Pictatã de zugravii Ion ºi
Sofronie, între 1595-1596, biserica
este caracterizatã de o picturã
complexã, în care pe fondul tradiþiei
intervin elemente noi, preluate din
zonele vecine, sau nãscute din
tendinþele moderne, la care artiºtii

Mãnãstirea Voroneþului a fost
încã de la întemeiere un monument
memorial ºi votiv. Aceasta explicã,
pe de o parte, caracteristicile noii
ctitori a Sfântului ªtefan cel Mare
care, spre deosebire de celelalte
mãnãstiri ale domnului, nu avea
camera mormintelor. Construcþia
s-a sãvârºit în trei luni ºi trei
sãptãmâni ale anului 1488. Încât de
la început a fost binecuvântatã de
cãlugãri cu aleasã viaþã duhovniceascã, în vremea Sf. Cuvios Daniil
Sihastru fiind o adevãratã vatrã a
isihaismului românesc.
Calitatea artisticã a arhitecturii
ºi picturii, legenda care-l învãluie,
tradiþia sihastrului Daniil ºi probabil
ºi reminiscenþa înþelesurilor
deosebite ale decorului pictat au
fãcut din Voroneþ un adevãrat

Mãnãstirea Humor
Bucovinei de imperiul Habsburgic;
biserica s-a menþinut cu
îndeletnicirile parohiale, pânã în la
1 august 1991, când ºi-a recãpãtat
statutul de mãnãstire, acum fiind
slujitã de cãlugãriþe.
Pictura exterioarã vãdeºte pe
deplin arta meºterului Toma - cele
mai vechi fresce în aer liber din
Bucovina. Unicã prin valoare în
pictura noastrã veche este imaginea
Maicii Domnului cu pruncul din
tripanul portalului, Judecata de Apoi
se lasã privitã ºi din afarã, luminatã
de arcade. Dacã peretele nordic a fost
în mare parte ºters de intemperii, cel
dinspre sud se constituie într-un real
tezaur. Imnul acatist (24 de strofescene) ocupã majoritatea suprafeþei,
ilustrat în special prin Glorificarea
Mariei ºi monumentala compoziþie
Asediul Constantinopolului, voita
eroare istoricã purtând mesajul
antiotoman specific vremii; li se

Vatr
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Mãnãstirea Dragomirna
Oraºul se întinde în lungul
râurilor Dorna ºi Bistriþa, pânã la
confluenþa ultimului cu Neagra sucevean Ioan Crimca ºi al Cristinei, alãturã Rugul în flãcãri, Acatistul
ªarului, pe terasele inferioare ºi a pus piatra de temelie a acestei Sfântului Nicolae ºi Legenda fiului
medii ale acestora, cât ºi pe conurile mãnãstiri în anul 1602. Înainte de risipitor. Absidele bisericii cuprind
Cinul (Deisis), rugãciune a tuturor
sfinþilor, proprie numai picturii
exterioare din Bucovina, fresca de
amploare a Moldovei în faþa
ameninþãrii semilunei.

Moldo
viþa
Moldoviþa

Casa Dornelor

de albastrul Voroneþului ºi verdele
Arborei sau de roºul-ocru al
Humorului. De asemenea, stilul
pictorului Moldoviþei poate fi mai
degrabã comparat cu modul de
înþelegere plasticã al unui grafician,
al unui miniaturist, în timp ce, la
Probota, te surprinde expresia unui
mântuitor al luminii ºi umbrei, la
Arbore, un colorist, iar, la Umor, un
pictor complex - desenator, colorist
ºi luminist în egalã mãsurã.
Pictura interioarã: nu se abate
de la tradiþie, însã Rãstignirea
(naos) e socotitã cea mai valoroasã

faþade (1596), momentul cu cel mai
mare numãr de imagini religioase
din þarã, este un testament al artei
vechi moldoveneºti (Paul Henry).
Tradiþia ºi inovaþia se împletesc
original ºi pitoresc într-o
desfãºurare multicromã dominatã
de verdele cu intensitatea
smaraldului ºi vigoarea ierbii
proaspete dupã ploaie. Imnul
acatist - la sud (arhitectura italianã),
Pocrovul (rusesc), Arborele lui
Ieseu (peretele de sud), Scara lui
Ioan Climax (la nord), Vãmile
vãzduhului - constituie principalele
lucrãri iconografice ale picturii
exterioare.
Dincolo de personalitatea ºi
destinul ctitorilor, dincolo de
formaþia ºi de gustul artiºtilor care
au construit-o, zugrãvit-o ºi
împodobit-o, Suceviþa exprimã
societatea, cultura ºi epoca care au
generat-o.

Pe locul unei biserici de lemn,
Alexandru cel Bun ctitorea, în jurul
lui 1410, biserica de piatrã întãritã
pentru observare ºi strajã. O alunecare
de teren afecteazã grav construcþia
la sfârºitul sec. al XV - lea, aºa încât
domnitorul Petru Rareº înalþã
mãnãstirea pe pãmânt mai sigur, în
valea râului Moldoviþa, la 1532.
Planul clãdirii este trilobat; bolta
pronaosului, elegantã, mai puþin
obiºnuitã, se sprijinã pe trei arce în
loc de patru. Moldoviþa se

realizare pe aceastã temã din
bisericile Bucovinei; se fac în mod
curent asemãnãri cu arta italianã
(Coborârea de pe cruce) sau cu
iconarii Novgorodului din sec. XV
(Plângerea lui Iisus, peretele nord).
La o masã concavã, Cina cea de
Mãnãstirea Voroneþ
tainã îl are pe Iisus la centru, într-o
atitudine plinã de cãldurã faþã de
Apostolul Ioan. Bogãþia eveni- erau sensibili, în calitate de oameni simbol al Moldovei medievale ºi
mentelor figurative ºi decorative, ai vremii lor. Suceviþa, ultima monumentul el mai reprezentativ al
strãlucirea coloritului sunt bisericã din Bucovina zugrãvitã pe artei moldoveneºti feudale.
impresionante la Fecioara din bolta
pronaosului, ca ºi la Maica
Domnului Îndrumãtoare, imagine
mai umanizatã ºi mai tragicã decât
în orice altã iconografie.

Putna
Este prima ctitorie a lui ªtefan
cel Mare, destinatã sã fie locul de
înmormântare a marelui domn ºi a
familiei sale. Construitã între anii
1466 ºi 1481, trebuia sã fie ºi
principala instituþie ecleziasticã a
þãrii, care sã-l sprijine pe domn pe
tãrâm cultural ºi religios în politica
sa de neatârnare ºi de întãrire a
statului. Soarta lãcaºului a fost,
parcã retrãind simbolic clipele de
restriºte sau de mãrire ale întregii
þãrii, extrem de agitatã. Biserica,
începutã în 1466, în momentul în
care ªtefan ajunsese la o anumitã
siguranþã a domniei, a fost terminatã
trei ani mai târziu - în 1469 ºi
sfinþitã abia în 1470.
Legenda spune cã domnul a ales
locul trãgând cu arcul. Dar dincolo
de legenda se întrezãresc realitãþi
istorice mai substanþiale. Locul
fermecãtor de la poalele Obcinei
Mari, acolo unde se deschide Valea
Putnei, vãrsându-se în râul Suceava,
era poate un mai vechi loc de
cãlugãrie, aºa cum ar fi dovedit-o
pomenirea de cãtre Neculce a unei
biserici de lemn anterioare, precum
ºi existenþa în apropiere a unei bisericuþe sãpate în stâncã, aºa-numita
chilie a lui Daniil Sihastrul.
În vremurile înfloririi ei,
mãnãstirea Putna a fost ºi un
important centru artistic. Nu au
rãmas decât prea rare mãrturii
documentare directe cu privire la
atelierele artistice ºi ale înfãptuirii
culturale ale mãnãstirii. Dar este
sigur cã la Putna au existat ateliere
de caligrafi ºi miniaturiºti, precum
ºi de broderie. Letopiseþul de la
Putna ºi cel al lui Azarie atestã
persistenþa unei tradiþii cronicãreºti

Mãnãstirea Putna
Prin grija restauratorilor ºi a obºtilor cãlugãreºti, lãcaºurile
din Bucovina îºi continuã ºi astãzi menirea, primind deopotrivã
pe credincioºi sau pe simplii iubitori de frumos atraºi de faima
albastrului de Voroneþ, roºului de Humor, verdelui de Suceviþa,
galbenului de Moldoviþa sau mãiestritei combinaþii de culori de
la Arbore.
Frescele exterioare ale bisericilor Humor, Moldoviþa, Arbore,
Voroneþ, Suceviþa, arhitecturã ºi pictura mãnãstirilor Putna,
Dragomirna, Raºca, Slatina, ale bisericilor Pãtrãuþi, Bãlineºti,
Probota, Bogdana, bogatele muzee de artã medievalã, frumuseþea
peisajului ºi a creaþiei artistice populare, au contribuit la
decernarea distincþiei Mãrul de Aur (Pomme dOr) Bucovinei de
cãtre Federaþia Internaþionalã a Jurnaliºtilor ºi Scriitorilor de
Turism (FIJET), au dus la înscrierea tezaurului din Bucovina în
catalogul UNESCO  Mari monumente ale lumii.
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