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Exigenþe sporite pentru asigurarea unei înalte calitãþi a învãþãmântului
la Universitatea Spiru Haret, în anul universitar 2009-2010

Joi, 25 iunie 2009, a avut loc ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret,
în cadrul cãreia s-au discutat ºi aprobat: validarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice vacante ºi prezentarea acþiunilor pregãtitoare
pentru desfãºurarea în bune condiþii a anului universitar 2009-2010.
Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian
Gh. Bondrea, a felicitat facultãþile care au organizat concursurile ce au fost
validate ºi candidaþii care au reuºit la concurs. În urma analizãrii fiecãrui
post de profesor, conferenþiar, lector, asistent ºi a discuþiilor, au fost validate
concursurile desfãºurate la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine Bucureºti,
Facultatea de Matematicã-Informaticã Bucureºti, Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale, Facultatea de Arhitecturã Bucureºti,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti, Facultatea de Management
Financiar-Contabil Bucureºti, Facultatea de Geografie ºi Geografia
Turismului, Facultatea de Teatru, Facultatea de Management FinanciarContabil Constanþa, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa,
Facultatea de Drept Rm. Vâlcea, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci Blaj.
În scopul desfãºurãrii în bune condiþii a anului universitar 2009-2010,
în cadrul ºedinþei de Senat, au fost prezentate ºi aprobate acþiunile
pregãtitoare, cuprinse în Hotãrârea Senatului nr. 619/25 iunie 2009.
Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian
Gh. Bondrea a subliniat cã studenþii sunt obligaþi sã cunoascã cursul, sã
citeascã ºi bibliografia. Subiectele ºi testele-grilã trebuie sã fie la dispoziþia
studenþilor ºi pentru semestrul I ºi pentru semestrul II, cu multe zile înainte,
pentru ca studenþii sã le poatã studia, nu numai cursul ºi bibliografia. Este
valabil ºi pentru cei din semestrul I ºi cei din semestrul II, pentru cã sesiunea
de iarnã va fi în ianuarie-februarie, iar cea din semestrul II în vara
urmãtoare. Trebuie sã studieze ºi bibliografia obligatorie, numai aºa putem
vorbi de calitatea învãþãmântului la Universitatea Spiru Haret.

În Universitatea Spiru Haret existã infrastructurã excepþionalã: clãdiri,
amfiteatre, sãli de seminar, laboratoare, 10 000 de computere, server, reþele
de comunicare de la telefon pânã la satelit, existã cadre didactice proprii
valoroase. Pentru ca sã funcþioneze procesul de învãþare, sunt necesare douã
lucruri de extremã importanþã, fundamentale: 1) resursele de învãþare ºi
2) resursele de evaluare-examinare. ªi, la Universitatea Spiru Haret, ele existã,
a subliniat, în cuvântul sãu, prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac, prorector, directorul
Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã ºi cu Frecvenþã Redusã.
Toate cãrþile se vor afla, la facultãþi, în primul rând pentru anul I,
pânã la deschiderea anului universitar. Niciun student sã nu rãmânã fãrã
carte! a mai subliniat profesorul universitar Aurelian Gh. Bondrea. Eu
cred cã avem timp sã ne pregãtim foarte bine. Condiþii sunt, posibilitãþi
sunt, trebuie sã existe însã ºi mai mult efort, mai multã voinþã, mai mult
interes din partea noastrã.
În intervenþia sa, prof. univ. dr. D. Dinuicã, prorector al Universitãþii
Spiru Haret, a spus: Dupã cum se ºtie, noul Cod civil ºi noul Cod penal
vor intra în vigoare. Avem o mare rãspundere, fundamentalã. Noi trebuie
sã avem o întâlnire cu titularii celor douã discipline, pentru a vedea ce
anume cursuri, unice, trebuie sã elaborãm. De aceea ºi discutãm cu
decanii facultãþilor de drept, este vorba de cele cinci facultãþi de drept.
Nu va mai merge fiecare cu manual separat, va fi un manual unic pentru
toate facultãþile noastre de drept, ca ºi la cele nouã facultãþi economice.
Deci, manuale unice ºi la facultãþile de drept.
Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea, prorector, a subliniat preocuparea
pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã, activitate desfãºuratã în Institutul
Central, dar ºi în fiecare facultate.
Precizarea fãcutã de prof. univ. dr. Mircea Boulescu, în legãturã cu
statele de funcþiuni, face parte din Hotãrârea de Senat. Aceastã problemã,
vizând finalizarea statelor de funcþiuni, se va realiza pânã la 15 septembrie.
Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret a spus: Avem în faþã
douã momente foarte importante pentru Universitatea Spiru Haret:
admiterea ºi licenþa. Realizarea în condiþii bune, atât a admiterii, cât ºi a
licenþei, va contribui, sã zic aºa, la creºterea prestigiului Universitãþii Spiru
Haret. Pentru admitere s-au elaborat materiale care au fost publicate în
Opinia naþionalã, ºi în presa centralã ºi localã. Materialele publicitare
s-au distribuit la toate facultãþile ºi la toate centrele. Trebuie ca aceste
materiale sã ajungã la candidaþi. Acum este bacalaureatul. Directorii
centrelor ºi decanii facultãþilor trebuie sã se deplaseze la centrele unde se
þine bacalaureatul ºi sã difuzeze aceste materiale. Numãrul candidaþilor
trebuie sã fie pe mãsura condiþiilor create de universitatea noastrã. Trebuie
sã atragem studenþi. Concurenþa este mai mare decât anul trecut. Numãrul
candidaþilor este mai mic, pentru cã mai mic este numãrul absolvenþilor
de licee ºi mai este ºi aceastã crizã, care trebuie luatã în consideraþie. Au
scãzut posibilitãþile de finanþare la multe segmente ale populaþiei. Trebuie
sã avem în vedere toþi aceºti factori ºi sã acþionãm în consecinþã.
În ceea ce priveºte licenþa, s-au aprobat Comisiile. Rog foarte mult ca
toþi membrii Comisiilor aprobate sã fie activi ºi responsabili. Dispunem de
cele mai avansate tehnologii pentru desfãºurarea acestui examen. Din acest
an funcþioneazã Platforma Blackboard a Universitãþii Spiru Haret, o
investiþie de peste 16 milioane de dolari, care este a ºaptea platformã a
Concernului Blackboard din lume ºi a doua din Europa, dupã Amsterdam,
supravegheatã, tot timpul, de cãtre cei mai valoroºi specialiºti.

Ziua Drapelului Naþional a fost europene au adoptat, ca Drapel
sãrbãtoritã vineri, 26 iunie, prin Naþional, steagul stindard cu trei
manifestãri care s-au desfãºurat în culori, Tricolorul. Documentele
Capitalã ºi în întreaga þarã. Ea a fost sigilografice atestã faptul cã, în unele
adoptatã prin Legea nr. 96/1998, epoci istorice, drapelul românesc
proiectul fiind iniþiat atunci de patru avea cele trei culori dispuse
parlamentari PDSR. Ziua Drapelul orizontal, cu roºul în partea
Naþional este marcatã de autoritãþile superioarã, galbenul la mijloc ºi
publice ºi celelalte instituþii ale albastrul la bazã. De asemenea,
statului prin organizarea unor proporþia culorilor nu a fost aceeaºi
programe ºi manifestãri, având cu cea de acum, care este 33 la sutã
caracter evocator sau ºtiinþific, pentru fiecare culoare în parte. Cele
consacrate istoriei patriei, precum ºi trei culori pot fi identificate pe
prin ceremonii militare specifice, steaguri datând încã din vremea lui
organizate în cadrul unitãþilor Mihai Viteazul ºi chiar ªtefan cel
Ministerelor Apãrãrii Naþionale ºi de Mare. În contextul revoluþionar al
Interne. Parlamentul României se anului 1848, cu arborarea noilor Deviza româneascã, scrisã atât pe
întruneºte în ºedinþã comunã ºi sunt drapele tricolore ca simboluri ale steaguri, cât ºi pe monumentele
organizate ceremonii publice de unor state naþionale, ºi revoluþionarii ºi decretele publice, se va compune
înãlþare a Drapelului Naþional în români, aflaþi la Paris la izbucnirea din aceste douã cuvinte Dreptate
Capitalã ºi în toate municipiile revoluþiei, au arborat drapelul ºi Frãþie.
Drapelul Naþional Tricolor 
Drapelul Naþional  albastru, galben, albastru, galben ºi roºu, cu albastru
roºu, începând de la lance  a fost la lance. Aºa a fost ºi consfinþit ca roºu, galben ºi albastru, astfel
decretat la 14/26 iunie, a
decretat, pentru
fost sfinþit a doua zi în
prima oarã, ca
Marea Adunare Naþionalã
simbol naþional,
La 26 iunie s-a sãrbãtori Ziua Drapelului
de pe Câmpul Filaretului,
de Guvernul reNaþional. Preºedintele Traian Bãsescu a fost
care, de atunci, s-a numit
voluþionar
Câmpia Libertãþii. La
provizoriu din
prezent, cu aceastã ocazie, la Miercurea Ciuc,
13 iulie, prin Decretul
Þara Româneascã,
în judeþul Harghita.
nr. 252, Guvernul rela 14/26 iunie 1848.
voluþionar a stabilit cã
Distribuþia culoApreciatul realizator de la TvRM,
dispunerea culorilor
rilor în materie de
George Marinescu, a comentat evenimentele.
tricolorului sã fie de la
proporþie ºi poziþie
lance astfel: albastru
s-a schimbat într-o
anumitã mãsurã, fiind egalizatã, Drapel Naþional, prin Decret al închis, galben deschis ºi roºu carmin.
dupã Revoluþia din 1848, când, sub Guvernului provizoriu de la S-a dispus, totodatã, confecþionarea
impactul spiritului revoluþionar Bucureºti. Steagul naþional va avea de steaguri naþionale care sã fie
francez, multe dintre statele trei culori: albastru, galben ºi roºu. arborate în toate localitãþile. Din

pãcate, astãzi se mai pãstreazã doar
foarte puþine, cum spre exemplu este
piesa expusã la Muzeul Naþional de
Istorie a României ºi care a aparþinut
Gãrzii orãºeneºti din Slatina.
Constituþia României din anul 1991
prevedea cã drapelul tricolor este un
simbol naþional alãturi de Stemã,
Sigiliu ºi Imn.
Anul acesta, preºedintele Traian
Bãsescu a participat la ceremonia
Drapelului Naþional, la Miercurea
Ciuc. A mai avut loc un eveniment,
nominalizarea candidatului UDMR
la alegerile prezidenþiale, în
persoana lui Kelemen Hunor, cele
douã evenimente desfãºurându-se la
o zi diferenþã; între ele existã o
anume legãturã, dupã cum se va
vedea ulterior.
(Continuare în pag. 3)

Nr. 619/25 iunie 2009
În vederea pregãtirii, din timp, a desfãºurãrii, în bune condiþii, a anului de învãþãmânt 2009-2010,
Senatul Universitãþii Spiru Haret, întrunit în ºedinþa din data de 25 iunie 2009

HOTÃRÃªTE
I. a. Inventarierea stocului de carte
universitarã existent la data de 1 iulie 2009.
Termen: 6 iulie 2009
Rãspunde: Georgeta Mitran, directorul
Editurii Fundaþiei
România de Mâine
b. Stabilirea necesarului de cursuri
universitare, pe discipline ºi ani de studii, pentru
noul an universitar 2009-2010.
Termen : 15 iulie 2009
Rãspund: Decanii Facultãþilor
c. Actualizarea programelor analitice, a
conþinutului manualelor existente ºi a
bibliografiei obligatorii.
Termen: 25 august 2009
Rãspund: Titularii de discipline
Decanii Facultãþilor
d. Elaborarea cursurilor universitare pentru
disciplinele neacoperite, pânã în prezent, cu
manuale tipãrite.
Termen : 1 septembrie 2009
Rãspund: Titularii de discipline
Decanii Facultãþilor

e. Elaborarea subiectelor ºi a testelor-grilã
pentru sesiunile de examene din iarna, respectiv,
vara anului 2010.
Termen: 15 octombrie 2009
Rãspund: Titularii de discipline
Decanii Facultãþilor
f. Elaborarea proiectelor Statelor de funcþii ºi
personal didactic ale Catedrelor ºi Facultãþilor
Universitãþii Spiru Haret, pentru anul de
învãþãmânt 2009-2010.
Termen: 15 septembrie 2009
Rãspund: ªefii de catedre
Decanii Facultãþilor
II. Titularii de discipline, ºefii de Catedre,
decanii Facultãþilor, directorul Editurii Fundaþiei
România de Mâine, directorul Direcþiei Resurse
Umane a Universitãþii Spiru Haret ºi prorectorii
Universitãþii Spiru Haret vor duce la îndeplinire
prezenta hotãrâre.

Hotãrârea a fost aprobatã, cu unanimitate de voturi, de Senatul Universitãþii Spiru Haret.
Senatul Universitãþii Spiru Haret

Mioara IORDACHE

Centrul teritorial ID Botoºani - MASÃ ROTUNDÃ

DIMENSIUNEA SOCIALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

Viorica COROLEA: Ca
profesor colaborator al tuturor
universitãþilor, care au avut
activitãþi psiho-pedagogice în
Botoºani, Petre Andrei, respectiv
Universitatea Cuza, Suceava, ªtefan
cel Mare, Spiru Haret, sunt profesor
coordonator de practicã pedagogicã
la aceastã universitate, vreau sã
spun cã sunt încântatã de modul în
care Universitatea Spiru Haret
a reuºit sã-ºi creeze un colectiv de
oameni, a reuºit sã-ºi formeze un
nucleu, a atras oameni, cei de suflet,
din judeþul nostru. Când am vãzut
cã are atâta prestanþã ºi prestigiu
aceastã universitate, m-am înscris
ºi eu ºi am urmat masterul pe
resurse umane, evident psihologie
ºi sociologie. De ce? Pentru cã
bibliografia oferitã de aceastã
universitate mi-a satisfãcut nevoile
personale, am citit cãrþi pe care nu
mi le ofereau alte universitãþi. La
universitatea din Iaºi, foºtii mei
colegi sunt profesori, ºtiam ce au
scris, ºtiam ce au fãcut, sunt de o
vârstã cu mine, ºtiu cum au evoluat.
Acum am avut nevoie de mai mult
ºi Spiru Haret mi-a oferit aceastã
informaþie utilã, ca sã-mi întreþin
intelectul. Cine nu înþelege cã în
viaþã ai nevoie mereu sã te perfecþionezi, sã fii informat zi de zi?!
De fapt, analfabetul secolului XXI
 spunea Malreaux  este cel care
nu ºtie sã se informeze. Într-un
cuvânt, vreau sã spun cã
Universitatea Spiru Haret mi-a dat
informaþiile utile. ªi mulþumesc
încã o datã tuturor colegilor care
sunt prezenþi aici.
Fredy ZIMERMANN: Din97
lucrez în Botoºani, la Allianz Þiriac.
Am optat pentru completarea
pregãtirii la Finanþe-Bãnci
Asigurãri, Universitatea Spiru
Haret, ºi eu ºi soþia, care lucrãm în
acelaºi loc. Practic, am început în
2004, prima promoþie. Nu poþi sã
faci comparaþia între universitãþi,

care este mai bunã decât cealaltã,
decât dacã le parcurgi. Este una
dintre puþinele universitãþile la care
eu, personal, am primit o bursã
foarte interesantã: bursa de timp,
pentru cã, fiind pe post de
conducere aici, la Botoºani, nu
puteam sã-mi permit deplasãri pânã
la Iaºi, pânã la Suceava. Timpul este
preþios, foarte preþios câteodatã.
Fiind totul aici, foarte aproape, am
putut sã fac pasul ºi asta a fost de
mare ajutor. Aceastã universitate
este aproape de cei care au nevoie.
Acum timpurile sunt cum sunt, sunt
ceva mai aglomerate, timpul pare cã
se comprimã. Probabil cã, la un
moment dat, când se va mai relaxa
situaþia, ne vom gândi la un
eventual master pe care, evident, tot
aici sã-l facem.
Lucian SANDU: Cunosc
destulã lume aici de faþã, am avut
ocazia sã ne întâlnim ºi în alte
conjuncturi, sunt absolvent al ªcolii
militare de ofiþeri de artilerie Sibiu,
ulterior al Academiei de Înalte
Studii Militare, actualmente
Universitatea Naþionalã de Apãrare,
ºi, ajungând la aceastã funcþie de
comandã, trebuie sã recunosc cã
simþeam nevoia de a cunoaºte mai
mult despre modul de a înþelege, de
a percepe ºi a lucra cu omul. De
aceea am ales Facultatea de
psihologie, atunci era cumulatã,
sociologie  psihologie. Am
absolvit-o în 2008 ºi am continuat cu înscrierea la masterat,
Managementul organizaþional ºi al
resurselor umane. Eu zic cã cine
vrea sã înveþe, învaþã indiferent de
modalitatea de testare sau evaluare
a unui student. Deci, eu am ales
facultatea ºi masterul fiindcã
vroiam sã ºtiu mai multe, sã
aprofundez în domeniu, ºi mã ajutã
în carierã. Categoric, nu mã voi opri
aici, am intenþia, cred cã va fi ºi un
doctorat, nu ºtiu dacã va fi tot pe
psihologie sau pe probleme

militare, dar, sincer, mi-a fost de
mare folos aceastã facultate ºi
vreau sã mulþumesc conducerii
Universitãþii Spiru Haret cã a iniþiat
acest centru aici. E greu sã gãseºti
pe cineva care sã aibã curajul de a
se înhãma la aºa ceva, pentru cã,
trebuie sã recunoaºtem, nu e uºor.
La început a fost mai greu, dar a
perseverat, a închiriat spaþiu, a
schimbat multe, a modernizat ºi,

ne omoarã cu activitãþile zilnice.
Lãudãm ceea ce este de lãudat, dar
spunem cã mai este de îmbunãtãþit
la lucru pe Internet, uneori se
blocheazã Blackboard-ul, nu poþi
avea acces decât la anumite ore,
deci mai sunt lucruri de îmbunãtãþit
ºi în cadrul facultãþii.
Carmen Rodica EGNER: Vã
dau o veste foarte bunã: se
finalizeazã lucrul la platforma

Iar la master, aº vrea un lucru sã se
reþinã, dacã este posibil, la facultate
s-a dat o tematicã, o bibliografie,
dar s-au dat ºi grile, pe care sã te
orientezi în testare/evaluare. Chiar
dacã sunt o sutã, douã sute, trei sute
de întrebãri, nu conteazã, parcurgi
materia. La master nu se dau grilele
respective, ºi ai o tematicã dublã
faþã de facultate, grilele ne-ar fi de
ajutor, rãspunsurile ar fi altele. E

componente esenþiale pentru mine,
ºi din prisma faptului cã în
momentul acesta coordonez
învãþãmântul preuniversitar din
judeþ, dar ºi din perspectivã
personalã. În primul rând, este
vorba de acordarea de ºanse
absolvenþilor de liceu cu posibilitãþi
materiale mai reduse, care, în
momentul în care au diploma de
bacalaureat, se pot angaja ºi pot

Absolvenþi ºi masteranzi ai Universitãþii Spiru Haret din judeþul Botoºani, personalitãþi ale judeþului, s-au întâlnit, sub egida
filialei Botoºani a Societãþii Naþionale pentru ªtiinþã, Educaþie ºi Culturã Spiru Haret, sã discute, în cadrul unei mese rotunde, despre
Dimensiunea socialã a Universitãþii Spiru Haret, despre rolul ºi importanþa Centrului Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã în
viaþa ºi devenirea fiecãruia. Reproducem întocmai desfãºurarea acestei întâlniri emoþionante ºi responsabile.
Când am vãzut cã are atâta prestanþã ºi prestigiu aceastã universitate, m-am înscris ºi eu Acum am nevoie de mai mult ºi
Universitatea Spiru Haret mi-a oferit aceastã informaþie utilã Universitatea Spiru Haret mi-a oferit o bursã foarte interesantã:
bursa de timp Aceastã universitate este aproape de cei care au nevoie Vreau sã mulþumesc conducerii Universitãþii Spiru Haret cã
a iniþiat acest centru aici, la Botoºani E greu sã gãseºti pe cineva care sã aibã curajul de a se înhãma la aºa ceva Se acordã ºanse
absolvenþilor de liceu cu posibilitãþi materiale mai reduse Sunt ºi alte universitãþi în afarã de cele tradiþionale, sunt ºi altele care
chiar pot oferi condiþii ºi pot contribui la formarea noastrã La început, deºi totul mi se pãrea foarte frumos, eram încântatã, am
crezut cã se poate, dar într-un timp extrem de lung Aceºti pionieri ai Învãþãmântului la Distanþã în România ce au previzionat au
îndeplinit Studentul este în centrul atenþiei, atât al profesorilor, cât ºi al conducerii universitãþii Am vrut sã mergem la Iaºi pentru
masterat, dar din cauza drumurilor am renunþat Un rol important l-a avut postul de televiziune România de Mâine, urmãream
toate cursurile, pe care le predau profesori de la Bucureºti, fãceam comparaþie cu cãrþile ºi cursurile pe care le luam de la Centrul
teritorial, sinteze care erau anuale ºi care erau foarte importante, cuprindeau informaþii bune Vreau sã mulþumesc conducerii
Universitãþii Spiru Haret, care ne-a sprijinit, ne-a informat, ne-a ajutat, orice informaþie ne-a fost de folos ºi am folosit-o constructiv
Este un sistem modern, poate cel mai nou ºi modern sistem ºi care, zic eu, va fi sistemului viitorului Aici vin cu plãcere zi de zi
În Iaºi, elevii, dacã nu reuºesc la o formã de învãþãmânt bugetatã, trebuie sã-ºi plãteascã cursurile, care sunt extrem de costisitoare; la
noi, aici, la Spiru Haret, taxa de înscriere, taxa de ºcolarizare nu mi se par deloc mari, comparativ chiar cu celelalte universitãþi particulare.





















iatã, sunt rezultate. Este drept cã ºi
studenþii sunt diferiþi, aici sunt
multe de spus. Fiecare îºi încearcã
o anumitã variantã în viaþã, unii vor
sã facã acea facultate pentru cã-i
ajutã la biografie sau, ºtiu eu,
diploma respectivã le ajutã la ceva
ºi atunci au nevoie de un statut, pe
când eu, efectiv, am vrut sã cunosc,
sã adun cunoºtinþe din domeniu
pentru a lucra cu oamenii; trebuie
sã recunosc cã am învãþat destule
ºi, categoric, mai am de învãþat, nu
se terminã niciodatã. Sunt bucuros
cã nu numai domnul director, dar ºi
eu m-am bucurat de acea bursã de
timp, pentru cã timpul, într-adevãr,

Blackboard, o versiune româneascã,
a doua din Europa, dupã
Amsterdam, ºi a ºaptea din lume, o
platformã care a însemnat o
investiþie de peste 16 milioane de
dolari. Dupã câte am înþeles de la
domnul preºedinte ºi rector,
începând din aceastã varã, serverul
acestei platforme este în România
ºi, deci, toate problemele se
vor rezolva.
Lucian SANDU: Va fi un lucru
foarte bun. ªi facultãþi diverse ºi
domenii diverse, va fi un lucru
foarte bun. Ai ce sã alegi, faci ceea
ce-þi place, nu ceea ce þi se impune.











firesc, te bucuri ºi de un 9, nu numai
de 10. Suntem toþi studenþi, avem
emoþii, chiar dacã unii dintre noi
avem 40 de ani. În final, sunt
mulþumit, mã bucur cã în Botoºani
existã acest centru ºi funcþioneazã.
Ada MACOVEI: Am absolvit
Facultatea
de
chimie
la
Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi,
urmatã de un master tot la zi ºi, în
prezent, mai am câteva zile pânã la
susþinerea publicã a tezei de
doctorat de chimie nuclearã,
iar între timp am beneficiat ºi de
faptul cã în Botoºani existã
aceastã universitate, care are douã



urma o facultate de la ei de acasã.
În acest moment, trebuie sã felicit
întreaga echipã de la Botoºani, care,
în primul rând, a avut un vis, pe care
l-a dus la îndeplinire ºi care a fãcut
mari eforturi pentru ca acest proiect
îndrãzneþ, de a face din Botoºani un
centru universitar, sã nu moarã. Au
fost frãmântãri ºi în interiorul
echipei, au fost frãmântãri ºi din
cauza situaþiei materiale ºi
financiare a întregii þãri, nu numai
a judeþului nostru, sunt în
continuare situaþii grele, dar cu
sacrificii, cu eforturi ºi cu dorinþã,
am reuºit sã fim noi toþi aºa
cum suntem acum, bucuroºi ºi

mulþumiþi, sã facem din Botoºani un
centru universitar, sã acordãm
tinerilor ºanse. Iar a doua
componentã, despre care vreau sã
vã spun, este formarea profesionalã
a adulþilor. Cred cã este absolut
minunat sã avem un centru de
formare profesionalã a adulþilor
de o asemenea calitate, centru
universitar, pentru cã ºtiþi cã sunt
tot felul de firme, care promit marea
cu sarea, care-ºi deruleazã
activitatea mai mult sau mai puþin
în condiþii de calitate ºi chiar de
legalitate.
Pe formarea profesionalã a
adulþilor, de care am beneficiat ºi
eu, trebuie sã menþionez cã s-a pus
accent foarte mare, au fost
extraordinar de mulþi studenþi sau
masteranzi care ocupau deja funcþii
importante, dar pentru care timpul,
aºa cum au spus ºi colegii mei, a
fost problemã ºi n-au putut sã se
deplaseze în alte judeþe, în mod
constant, pentru informare,
pentru formare ºi pentru evaluarea
finalã. Am finalizat ºi eu, în
2007, masteratul, Dimensiunea
europeanã a managementului
organizaþiei, prima serie, la care
vreau sã vã spun cã am fãcut mari
eforturi ca sã reuºesc sã fiu admisã,
pentru cã deja auzisem cã era
înscrisã toatã spuma societãþii
botoºenene, toþi intelectualii din
judeþ, eu lipseam de acolo ºi mã
temeam ºi nici nu voiam sã lipsesc
de acolo, sã pierd aceastã ocazie, mã
temeam cã este trenul unic, acel tren
în care dacã nu te urci, nu se ºtie
dacã mai ai ocazia sã o faci
vreodatã. Din fericire, a continuat
ºi este în continuare valabil pentru
colegii noºtri mai tineri sau de
aceeaºi vârstã cu noi ºi care încã
n-au reuºit. Au venit profesorii de
la Braºov ºi, personal, ºi disertaþia
mi-am susþinut-o la Braºov. A fost
pentru mine o experienþã frumoasã,
pentru cã imediat ce am auzit cã
s-a deschis aceastã universitate, cã

ºi-a fãcut un punct teritorial aici, la
Botoºani, am început sã-mi trimit
cunoºtinþele la formare, iar, în
momentul în care a apãrut
masteratul, am zis cã deja am trimis
ºase oameni ºi eu nu fac nimic. Plus
cã, în ritmul acesta în care sunt deja
cu studiile, dacã începe anul
universitar ºi eu sunt pe dinafarã,
deja am o problemã. Aºa cã sunt
iarãºi studentã în anul I, boboc, la
management, suntem în sesiune,
care, probabil, odatã finalizatã,
având în vedere cã este ºi masteratul
finalizat, îmi va deschide ºi mai
multe orizonturi, deºi pentru vârsta
pe care o am sunt mulþumitã cu ceea
ce am realizat pânã acum. Vã felicit
încã o datã, doresc tuturor celor care
n-au reuºit pânã acum sã se
perfecþioneze sã urmeze o facultate
sau un masterat, sã aibã în primul
rând voinþã, sã încerce sã-ºi
schimbe puþin mentalitatea, sunt ºi
alte universitãþi în afarã de cele
tradiþionale, pe care le ºtim noi ºi
pe care le-au fãcut fraþii noºtri mai
mari, pãrinþii ºi rudele noastre mai
în vârstã. Sunt ºi altele ºi chiar pot
oferi condiþii ºi pot sã contribuie la
formarea noastrã.
Aºa cã, echipei întregi sãnãtate,
putere de muncã ºi sã nu vã
abandonaþi visul, iar celor care vor
sã ne urmeze perseverenþã, rãbdare
ºi, indiferent dacã funcþioneazã în
condiþii bune sau nu platforma,
indiferent dacã luãm un 6 la
englezã, cum mi s-a întâmplat mie
ºi am suferit cumplit, pentru cã am
atestate de limbã francezã ºi
englezã, dar am tratat un pic mai
superficial examenul, am zis cã ºtiu
ºi mã duc pur ºi simplu, cã n-am
nevoie sã repet ºi a fost foarte multã
gramaticã ºi, deci, am fost un pic
dezamãgitã. Chiar ºi în aceste
condiþii, cred cã meritã efortul ºi
cred cã se poate sã profitãm de
aceastã ocazie, pe care o oferã
aceastã universitate prin centrul de
aici, de la Botoºani.
(Continuare în pag. 2)
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Carmen Rodica EGNER:
Toate aceste realizãri în plan
local, pe care le are Universitatea
Spiru Haret prin Centrul teritorial
Botoºani, n-ar fi fost posibile dacã,
de la nivel central, nu ar fi avut
domnul rector Aurelian Gh. Bondrea
ºi întreaga conducere o viziune, o
viziune, ca un arc peste timp.
Dumnealor, în 2004, în momentul
în care au venit aici, la Botoºani,
mi-au explicat, mi-au spus. Pentru
mine, atunci, în mintea mea, mi se
pãrea o poveste foarte frumoasã
modul în care, de la secretariatul
general, o sã se lucreze cu fiecare
secretarã, care va avea un numãr de
facultãþi, care va rãspunde de un
numãr de ani, cum va fi cu
platforma, cum vor fi examenele
on-line. Deci, eu eram încântatã,
dar, în mintea mea, mi se pãrea cã
lucrul acesta este posibil sã se
realizeze, dar într-un timp extrem
de lung. Iatã însã cã, foarte repede,
foarte repede, iatã cã aceºti
adevãraþi pionieri ai Învãþãmântului
la Distanþã în România ce au
previzionat, au îndeplinit. ªi avem
la Botoºani, actualmente, în acest
Centru teritorial, peste 1000 de
absolvenþi ai studiilor de licenþã. În
2007, s-a dat prima datã licenþa la
Botoºani, prima serie, cei cu patru
ani, apoi, în 2008, ºi anul acesta este
al treilea an cu foarte mulþi studenþi
la licenþã. Practic, noi, în 2007 ºi
2008, aveam peste 1000 de studenþi,
iar anul acesta avem peste 1800 de
studenþi la licenþã. Deci, foarte
curând, vom avea 3000 de studenþi
la licenþã. De asemenea, foarte
mulþi masteranzi ºi-au susþinut
disertaþia. Noutatea absolutã, pentru
cei care nu ºtiu: disertaþiile se
dau tot on-line, în sistem
videoconferinþã, foarte modern.
Vezi comisia pe un ecran, comisia
te vede pe tine, prin camerele care
preiau imaginile, ºi nu mai trebuie
sã batã drumul fie studentul, fie
profesorul de la Bucureºti la
Botoºani sau de la Botoºani la
Bucureºti. Iatã cã putem, practic, sã
anulãm distanþele dintre noi ºi totul
sã se realizeze repede ºi comod
pentru toate pãrþile. Munca este
enormã, implicaþiile celor care
implementeazã toate aceste lucruri
sunt, de asemenea, foarte mari.
Conducerea Universitãþii Spiru
Haret se gândeºte în fiecare
moment la student, studentul este în
centrul atenþiei, atât a profesorilor,
cât ºi a conducerii universitãþii.
Mereu ni se atrage atenþie sã venim
cu tot ce putem în ajutorul
studenþilor, al masteranzilor, pentru
a le uºura accesul pe platformã,
pentru a le uºura accesul la resursele
pe care le avem ºi cine nu este, din
punctul acesta de vedere, perfect
pleacã din echipã, de la orice Centru
teritorial. Aºa am rezistat, cu foarte
multã muncã ºi cu foarte multã
implicare ºi cu foarte mare grijã din
partea conducerii universitãþii. Sã
ºtiþi cã foarte mulþi contestã faptul
cã existã Facultate de Educaþie
Fizicã ºi Sport la distanþã, sau de
Muzicã, dar am avut grijã sã aleg
cei mai buni colaboratori, profesori
metodiºti, cei care îºi dau avizul de
admis la probele sportive, sau la
muzicã; domnul profesor Palade,
toatã lumea îl cunoaºte, este o
personalitate din toate punctele de
vedere, ºi profesional ºi moral, are
creaþii proprii. Nu este un, Centru
universitar cu învãþãmânt la zi, dar
eu sunt sigurã cã dacã domnul
profesor Palade ar fi fost la Iaºi sau
în altã parte, în mod sigur era
colaborator sau chiar cadru
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universitar. Deci, nu este nicio
diferenþã între un student care face
muzica la Bucureºti sau la Botoºani
sau la Iaºi. Pentru cã nu trece dacã
nu are aptitudinile necesare unui
profesor de muzicã, atât aptitudinile
metodice, cât ºi cele profesionale,
n-are cum sã treacã de domnul
profesor Palade, care-ºi pune girul
pe acel referat, care se face ºi este
trimis mai departe.

greu, dar a fost acasã, asta a fost cel informaþii bune. Zic cã înfiinþarea sistem. A reuºit sã adune în aceastã n-am practicat-o niciodatã, am
mai important lucru. Apoi, am dat acestui Centru Teritorial în Botoºani facultate foarte, foarte mulþi intrat în perioada de tranziþie a
licenþa în 2007, imediat ne-am este benefic pentru noi. Vreau sã vã studenþi, de toate vârstele, astfel României, aceea a anilor 90,
înscris ºi la master ºi pe 30 mai a.c. spun cã studiile mele au fost la o încât se poate lãuda cu acest lucru. într-un domeniu pe care nu prea îl
practica nimeni, domeniul
am susþinut disertaþia, în vârstã înaintatã, provin dintr-o
Mirela DUMITRAª: Am
marketingului,
domnului
videoconferinþã, un sistem foarte familie modestã de þãrani, viaþa a
absolvit în 2007, mi-amintesc cã am
Zimermann, aici de faþã, ºtie mai
nou ºi pentru noi. Am fãcut acelaºi fost aºa cum a fost, am reuºit sã
fost o grupã foarte unitã, aºa
clar începuturile. ªi am zis cã, dupã
master ca ºi dna profesoarã Egner, termin prima facultate în 2007, apoi
consider eu. Cu o zi-douã înainte de
ani de practicã, ar fi pãcat sã nu-mi
Dimensiunea europeanã a m-am înscris la cursuri de master,
examen, cu înaintarea în vârstã vin
închei activitatea practicã ºi cu ceva
managementului organizaþiei, deci este foarte importantã venirea
parcã mai multe emoþii, ne
teoretic, lucru pe care l-am
foarte interesant ºi chiar ne acestei forme de învãþãmânt ºi la noi,
întâlneam toþi, ne fãceam testele,
concretizat la Spiru Haret. Cine
aici. Vreau sã mulþumesc conducerii
Laurenþiu PALADE: Sunt foloseºte pentru carierã.
colaboram, nu ºtiu cum este acum.
vrea
sã înveþe, învaþã ºi cu forma
Universitãþii
Spiru
Haret
care
ne-a
onorat sã fiu astãzi alãturi de cele
Am terminat în 2007 ºi m-am
Vasile ASIMINICESEI: Noi
de
Învãþãmânt
la Distanþã, asta au
sprijinit,
ne-a
informat,
ne-a
ajutat,
mai importante persoane din am mai vrut odatã sã mergem la Iaºi
înscris la un master la Iaºi. Sunt
Botoºani, din punctul meu de sã facem aceeaºi chestiune, dar, din orice informaþie ne-a fost de folos singura care pot sã fac comparaþie, demonstrat-o toþi cei care, pânã la
vedere. Pentru cã este o discuþie de cauza drumurilor, am renunþat ºi, ºi am folosit-o constructiv. Fiind la zic eu. Am optat pentru Terapia mine, au absolvit, prin ID, la Spiru
suflet, o sã încerc sã-mi exprim imediat, aici, la Botoºani, a apãrut început, poate înþelegeam mai greu, consumatorilor de droguri, deci, pe Haret, despre care se pot spune
propria mea trãire. Pe parcursul aceastã oportunitate, care, sigur, dar am primit ajutor. Am avut o linie psihologicã, n-am gãsit master multe lucruri frumoase. Ce mai pot
încercãrii mele de a gãsi rãspunsuri ne-a avantajat ºi nu cred cã am fi perioadã foarte bunã de lucru, la Spiru Haret, m-am înscris la Iaºi, sã spun: felicitãri tuturor celor care
la toate întrebãrile, am colaborat cu învãþat mai mult la Iaºi. La noi, în schimbam informaþii între noi, era la Petre Andrei, ºi acum pot sã vã ºi-au completat studiile ºi sã sperãm
foarte multe universitãþi, concret au domeniul nostru, totu-i precis ºi ceva ce interesa pe toatã lumea ºi spun comparativ, pentru cã, în cã ºi copiii noºtri vor opta pentru o
fost universitãþile ªtefan cel Mare mãsurat, nu este nimic dupã ureche. am avut rezultate. Vã mulþumesc curând, pe 29 iulie, susþin disertaþia. formã de învãþãmânt de acest gen
ºi Sfânt din Suceava ºi Al. I. Cuza Deci, noi, amândoi, am fãcut o încã o datã pentru onoarea de a fi Este cu totul ºi cu totul altceva. Aici la Spiru Haret; aºa cum se întâmplã
acum la Botoºani, sã fie aºa ºi peste
din Iaºi, dar ºi George Enescu din completare, în acelaºi profil, la invitat la aceastã întâlnire.
vin cu plãcere, zi de zi, ºtiþi cã
50 de ani. Felicitãri!
Iaºi. Am venit acasã, fiind absolvent aceeaºi facultate, cu o specializare
Sorin ªTEFÃNESCU: Mi-am v-am contactat, v-am mulþumit.
al Universitãþii George Enescu din nouã. Am dat toate examenele la început studiile universitare la Acolo este în primul rând o rãcealã,
Geta CORDUNEANU: Ca în
Iaºi, cu convingerea cã putem ºi la informaticã, matematica ne-a fost în Facultatea din Iaºi, economist, pe nu poþi aborda cu aceeaºi cãldurã orice domeniu de activitate, este
Botoºani sã facem ceva. M-am mare parte echivalatã ºi am cam atunci treburile erau altfel, altfel de profesorii, nu primeºti oricând nevoie de o informaþie continuã, de
simþit onorat sã colaborez cu fãcut trei ani într-un an, într-un ritm facultate, vorbesc de tot ce relaþii de care ai nevoie. Acolo, ca o perfecþionare continuã, de o
Facultatea de Muzicã, datoritã infernal. De fapt, noi constituisem înseamnã sistem de învãþãmânt. Am sã ne cãutãm informaþii, mergem la formare continuã. Cu atât mai mult
faptului cã, fãrã modestie, vã pot o grupã, care aveam aceleaºi intrat la bancã, am trecut prin toate cursuri sâmbãta, duminica, dar ca acest lucru se impune în
spune cã marile personalitãþi ale probleme. A fost greu, dar, în final, funcþiile acelea din bancã, ºi am sã ai acces la toate informaþiile este învãþãmânt, noi, care trebuie sã
muzicii româneºti colaboreazã cu
aceastã facultate, au creat aceastã
facultate. Studenþii din Botoºani au
vârste diferite, dar, în perfecþionarea
lor, ceea ce spuneau ºi colegii
noºtri, încearcã mereu sã facã mai
mult. În muzicã totul este la concret,
nu putem face mai mult, dacã nu
Carmen Rodica Egner  Director Centrul Teritorial ID Botoºani; Sandu Afrãsinei  Inspector/Comandant adj. Poliþia Rutierã
trecem peste toate pragurile. Ce-am
mun. Botoºani  licenþiat în drept (2007), masterat absolvit în 2009; Sorin ªtefãnescu  Director BCR, Botoºani  licenþiat în drept
observat, ºi vã rog sã-mi permiteþi
(2007); Carmen Lazãr Leonte  Director Marketing la publicaþiile Monitorul S.A. Botoºani  absolventã a specializãrii marketing
încã o datã sã aduc mulþumiri
în anul 2008; Geta Corduneanu  profesor la Colegiul AT Laurian din Botoºani  masterat absolvit în 2007, la Facultatea de
tuturor celor care se ocupã de toate
Management din Braºov; Fredy Zimermann  Director Allianz Þiriac, Botoºani  licenþiat al Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci,
disciplinele din cadrul Facultãþii de
Bucureºti
(2007); Ada Macovei  Inspector General la Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani  masterat absolvit în 2007, la Facultatea
Muzicã, am observat niºte cursuri
de Management din Braºov, studentã anul I la Facultatea de Management Financiar Contabil din Bucureºti, specializarea Contabilitate
foarte clare, o tematicã foarte bine
realizatã, ceea ce rãmâne este
ºi informaticã de gestiune; Gheorghe Carmocanu  Inspector General la Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani  masterat absolvit
deviza mea de-o viaþã: în muzicã,
în 2007, la Facultatea de Management din Braºov; Viorica Corolea  Profesor la Liceul Teoretic N. Iorga din Botoºani  masterat
primii 30 de ani sunt mai grei, pe
obþinut la Facultatea de Psihologie din Bucureºti (2008); Ionel Oniciuc  director Biroul de Rentã Viagerã, Botoºani  absolvent al
urmã tot aºa este. Cu multã muncã,
specializãrii Marketing (2008); Costel Puiu  manager firmã, Botoºani  licenþiat al Facultãþii de Management, Braºov (2007),
am reuºit sã creãm ºi un cor, care,
masterat finalizat în 2009; Ciprian Manolache  profesor la Liceul Teoretic N. Iorga din Botoºani  masterat obþinut în 2009, la
cu diferite ocazii, concerteazã pe
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine; Bogdan Caliniuc  jurnalist Tele M, Botoºani ºi Evenimentul de Botoºani  absolvent
scena Filarmonicii sau pe scena
al specializãrii Jurnalism (2008); Alina Caliniuc  jurnalist Jurnalul de Botoºani  absolventã a specializãrii Jurnalism (2009);
Teatrului Mihai Eminescu. Am avut
Lucian Sandu  Comandant Garnizoanã Botoºani  licenþiat al Facultãþii de Psihologie (2008), masterand (sem. II); Mirela Sandu
ocazia sã mã întâlnesc cu domnul
Dumitraº  psiholog Garnizoanã Botoºani  licenþiatã al Facultãþii de Psihologie (2008), masterand (sem. II); Vasile Asiminicesei 
comandant, la sfinþirea bisericii
Director la ªcoala Generalã nr. 17, Botoºani  absolvent al specializãrii matematicã-informaticã (2008); Cornelia Sandu  Director
Capelei militare, unde, cu un cor
mai restrâns, am reuºit sã fim
Direcþia Judeþeanã de Culturã Botoºani  absolventã a specializãrii Pedagogie muzicalã (2008); Costel Romanescu  Primar com.
alãturi, poate ºi sufleteºte, nu
Pãltiniº  licenþiat în specializarea drept (2009); ªtefan Cojocaru  Primar com. Dimacheni  licenþiat în specializarea drept (2008);
numai, vocal, de o înaltã slujbã,
Elena Osolinschi  Consilier juridic\Notariat  licenþiatã în drept (2007); Laura Zimermann  Director adj. Allianz Þiriac,
susþinutã de mitropolitul Moldovei,
Botoºani  licenþiatã a Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti (2007); Laurenþiu Fantu  Comandant adj. Inspectoratul General
Teofan. Sunt onorat, în continuare,
pentru Situaþii de Urgenþã Botoºani  licenþiat în specializãrile administraþie publicã (Braºov, 2007) ºi drept (2009), masterat în
sã dezleg, alãturi de studenþii mei,
administraþie publicã (Braºov, 2009); Ion Ciobãnaºu  Director ªcoala nr. 8, Botoºani  licenþiat al Facultãþii de Matematicã-Informaticã,
toate tainele muzicale. Nu este
Bucureºti (2008), masterand (sem. II); Daniel Cojocaru  Inspector Resurse Umane la Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani,
simplu, este plãcut ºi, vã spun
profesor la Liceul Teoretic N. Iorga, Botoºani  profesor colaborator la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport; Laurenþiu Palade
sincer, am învãþat multe lucruri din
 profesor la Liceul Teoretic N. Iorga, Botoºani ºi la Liceul de Artã ªt. Luchian, Botoºani  profesor colaborator la Facultatea
aceastã colaborare. Vã mulþumesc
de Muzicã; Stelian Lozneanu  profesor la Liceul Teoretic N. Iorga, Botoºani  profesor colaborator la Facultatea de Educaþie
din suflet ºi vã asigur în continuare
Fizicã ºi Sport.
cã, datoritã dumneavoastrã,
studenþii din Botoºani au o ºansã ºi
asta datoritã faptului cã, pentru unii
vârsta, pentru alþii serviciul, nu le a fost frumos, ne-am comportat ajuns la concluzia cã trebuie sã-mi foarte greu. Acum, mi-am fãcut oferim cele mai noi descoperiri ale
completez studiile, nu erau lucrarea, sper sã fie bine, dar nu pot ºtiinþei, probleme care apar. Am sã
mai oferã ºansa sã se încadreze iarãºi ca studenþii.
suficiente studiile economice, se sã zic cã voi merge sã contactez spun ºi eu, ca toatã lumea, pentru
într-un an cu studii la zi.
Sandu AFRÃSINEI: Am
Învãþãmântul la Distanþã îi ajutã sã profitat de introducerea acestei cerea ceva mai mult, mai cu seamã profesorii cu aceeaºi plãcere cu care cã aºa este: m-am înscris la o formã
se perfecþioneze continuu. forme de învãþãmânt în România, cã, cu cât înaintam, aveam nevoie vin aici, dupã atâta timp. Pentru de master Dimensiunea europeanã
Vã asigur cã aici, la Botoºani, Învãþãmântul la Distanþã, ºi, din de tot mai multe informaþii, ºi mai doamna director, ºi copiii mei v-au a managementului organizaþiei,
vom încerca sã facem treaba cât 2004 pânã în prezent, anul acesta specializate, din punct de vedere fost elevi, o sã avem tot timpul cea unde am avut parte de profesori
juridic. În cadrul Universitãþii mai mare recunoºtinþã. Sã dea deosebiþi, ºi aº enumera aici
mai bine.
am susþinut lucrarea de disertaþie
Spiru Haret am optat pentru Dumnezeu ca ºi de acum încolo sã profesorii: domnul Petrescu, care
Ion CIOBÃNAªU: Avem la Facultatea de Psihologie, Facultatea de Drept. Este un sistem meargã la fel de bine ºi, probabil, s-a deplasat de la Braºov, domnul
nevoie de o specializare în plus în Managementul tradiþional ºi modern, poate cel mai nou ºi copiii noºtri vor veni aici.
Popescu, la care am ºi avut lucrarea
informaticã ºi ni s-a oferit aceastã resurse umane. Mi-aduc aminte modern sistem ºi care, zic eu, va
Ionel ONICIUC: Când mi-a de disertaþie, doamna Doval, la care
ºansã. Alþi colegi au plecat la Iaºi când am început, în 2004, când avea succes, va fi sistemul
am participat cu drag la cursuri,
ºi mi-au povestit ce greutãþi susþineam examenele în primul viitorului. Sunt convins cã încet, spus doamna profesoarã Egner cã unde m-am simþit mai tânãrã,
va
fi
directoarea
acestui
Centru
semestru,
nu
era
on-line,
era
scris,
întâmpinã de fiecare datã când
mi-am adus aminte de studenþie.
încet se va trece pe acest sistem de
participã la cursul acela de vacanþã, subiectele scrise. Un rol important învãþãmânt, întrucât, aºa cum universitar, am zis cã, în sfârºit, face Prin participarea la aceste cursuri
cineva
ceva
util
ºi
pentru
Botoºani.
l-a
avut
postul
de
televiziune
cât de greu este cu cazarea, cât de
am dobândit cunoºtinþe, comspunea domnul director Zimermann,
mult îi costã deplasarea ºi mulþi au România de Mâine, urmãream toate timpul se comprimã ºi avem din ce În general, toatã lumea urmãreºte ce petenþe, am economisit timp, am
face primarul, ce face prefectul,
cursurile, pe care le predau
renunþat, câþi bani au pierdut, ca sã
profesorii de la Bucureºti, fãceam în ce mai puþin timp pentru studiu partea politicã. În sfârºit, se va economisit bani. Sunt mândrã cã am
nu mai vorbim de timp. La noi, aici,
comparaþie cu cãrþile ºi cursurile pe individual, pentru a acumula noi vedea ceva palpabil ºi pentru copii dobândit diploma de disertaþie a
eu, când am început, aveam copil
care le luam de la Centru teritorial, cunoºtinþe. Ce mai pot sã zic, felicit ºi pentru cei ce vor sã facã ceva mai acestei forme de învãþãmânt, mã
mic, învãþam doar noaptea, cã ziua
sinteze care erau anuale ºi care erau conducerea localã pentru implicare mult în viaþã. Deºi sunt de formaþie bucur cã avem o astfel de
nu era posibil ºi ne-a fost ºi nouã
foarte importante, cuprindeau ºi pentru tot ceea ce înseamnã inginer electronist, profesie pe care universitate în oraº, îndrum elevii
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pe care îi am sã vinã la cursurile
acestei universitãþi. În Iaºi, dacã nu
reuºesc la o formã de învãþãmânt
bugetatã, trebuie sã-ºi plãteascã
cursurile, care sunt extrem de
costisitoare. La noi, aici, la
Spiru Haret, taxa de înscriere, taxa
de urmare a cursurilor nu mi se par
deloc mari, comparativ chiar cu
celelalte universitãþi particulare.
ªtiu cã aici cursurile pot fi urmate
cu o taxã rezonabilã. Mulþumesc, cã
mi s-a oferit aceastã ºansã.
Gheorghe CARMOCANU:
Trebuie sã amintim cum s-a pus
baza învãþãmântului de informaticã
la o anumitã ºcoalã din Botoºani,
nu putem sã nu o nominalizãm pe
doamna Rodica Egner, pentru cã
succesul fostului Liceu pedagogic
din Botoºani trebuia continuat ºi a
trebuit sã fie ceva nou. Mã
mândresc cã am reuºit sã realizãm
prima secþie de informaticã în
cadrul acelei ºcoli, a fost un succes
al nostru ºi s-au vãzut rezultatele.
A urmat succesul domniei sale în
ceea ce priveºte conducerea unui
centru de învãþãmânt universitar la
Botoºani. Trebuie sã arãtãm cã a
fost un efort deosebit din partea sa,
pentru cã a trebuit sã facã faþã unui
mecanism de conducere foarte
intens, schimbarea era rapidã ºi
necesita foarte mult efort, foarte
multã muncã. A avut curajul sã
schimbe o direcþiune cu alta, a avut
curajul sã aleagã, a avut curajul sã
creadã în noi, în perspectivã. Dupã
cum se vede, a câºtigat, a câºtigat
pariul cu noul. Dupã care a urmat
succesul atragerii ºi a convingerii
oamenilor din teritoriu de a se
înscrie la aceastã formã de
învãþãmânt. Dacã nu mã înºel eu,
se pare cã este unul dintre cele mai
puternice centre din þarã. Din
discuþiile purtate, se poate vedea
uºor acest lucru, sunt aproape 3000
de licenþiaþi, este un lucru foarte bun
pentru Botoºanii noºtri. În ceea ce
priveºte colaborarea mea cu Spiru
Haret, aºa cum spunea ºi doamna
Cordoneanu, noi ne numãrãm
printre pionieri, cei care am avut
curajul sã facem prima formã de
masterat instituitã la Botoºani. Noi
am fost cei care am susþinut
masteratul direct cu profesorii,
n-am avut parte de on-line, în
condiþiile în care a trebuit sã facem
o deplasare la Braºov. O altã
chestiune pentru care mã bucur cã
existã forma aceasta la Botoºani
este una de suflet, fiind legatã de
specializarea mea. Mã bucur cã
existã forma de învãþãmânt pe
specializarea informaticã, la
Botoºani, pentru cã s-a dat ºansã
unor oameni, care nu au avut atâta
putere financiarã sã participe în
centrele mari universitare, ºi asta
v-o spun în calitate de dascãl ºi
diriginte; am o serie de elevi care
n-au puterea financiarã sã meargã
la o facultate într-un centru
universitar mare. Mã bucur cã o
parte dintre cei pe care i-am educat
eu în domeniul acesta se regãsesc
printre studenþii de aici. Mã bucur,
apoi, pentru cã am avut ocazie sã-i
întâlnesc în diferite firme din
Botoºani, lucrând ca specialiºti,
ceea ce înseamnã cã, din punctul de
vedere al calitãþii învãþãmântului,
sistemul este benefic. În ceea ce
priveºte perspectiva mea referitoare
la Învãþãmântul la Distanþã, eu cred
în ea. De ce? Pentru cã mã apropii
de finalizarea unei teze de doctorat,
care are ca temã reþelele de
calculator. Deci un domeniu pe
care-l studiez, care îmi este foarte
apropiat din punctul de vedere al

cunoºtinþelor. Dupã câte ºtiu,
platforma utilizatã aici este
Blackboard, deci este una dintre
cele mai puternice platforme de
accesare a Învãþãmântului la
Distanþã, o platformã care utilizeazã
standardele internaþionale. Mã
bucur cã s-a ajuns la o formã
modernã de a studia, de a susþine
examenele, este vorba de susþinerea
examenelor on-line. Mã bucur cã,
din punctul de vedere al
specialistului, ºtiu cã este una dintre
formele moderne de învãþare, ºtiu
cã s-a trecut peste reculul ºi
neîncrederea de a participa sau a
avea o anumitã rãcealã faþã de
Învãþãmântul la Distanþã. Trebuie sã
înþelegem cã Învãþãmântul la
Distanþã oferã o ºansã multora
dintre oamenii care lucreazã într-un
anumit domeniu ºi care au nevoie
de perfecþionare.
Carmen Rodica EGNER:
Stimaþi haretiºti, aºa mã pot adresa,
pentru cã toþi aþi trecut pe aici, prin
Universitatea Spiru Haret, iatã cã
am reuºit sã ne întâlnim, am reuºit
sã ne împãrtãºim unii altora
gândurile, sentimentele care ne
animã dupã ani de la terminarea
studiilor ºi vreau sã vã spun cã am
trãit, din primul moment, când
dumneavoastrã aþi început sã intraþi
pe uºã, emoþiile unui nou început.
De ce? Pentru cã sper ca o asemenea
întâlnire, cum am avut astãzi, aici,
sã mai aibã loc, sã ne mai întâlnim,
dar sã nu mai fim atât de
protocolari, sã fim un pic mai
destinºi ºi sã venim fiecare sã ne
povestim ce anume am mai fãcut de
când nu ne-am vãzut. Aceastã
activitate, pe care am desfãºurat-o
noi astãzi, s-a derulat sub egida
Societãþii Naþionale pentru ªtiinþã,
Educaþie ºi Culturã Spiru Haret, o
societate care a fost înfiinþatã în
anul 2006, la Bucureºti, ºi care,
începând din anul trecut, 2008, din
luna august, are o sucursalã ºi la
Botoºani ºi prin intermediul cãreia
dorim sã facem acþiuni deosebite.
Sunt fericitã cã aþi avut încredere,
încã de la admitere, în conducerea
Universitãþii Spiru Haret, în statutul
ºi Charta universitarã. Sunt fericitã
cã v-aþi putut desãvârºi visele, din
punct de vedere profesional, aici, la
noi, ºi cã acest lucru vã ajutã în
viaþã. De asemenea, vã stãm la
dispoziþie în orice moment pentru
consiliere
în
specialitatea
dumneavoastrã, ultimele noutãþi în
materie de politicã, de relaþii
internaþionale, de drept. Iatã, se
schimbã codurile. În mod sigur,
profesioniºtii din Spiru Haret sunt
cooptaþi în echipele care lucreazã la
aceste noi coduri. Deci, cine doreºte
sã rãsfoiascã aceste lucrãri, poate sã
vinã la Biblioteca noastrã. De
asemenea, aºteptãm din partea
dumneavoastrã o implicare, aceste
cuvinte frumoase, pe care le-am
auzit aici, sã constituie o
recomandare a universitãþii pentru
cei care vor sã fie bobocei, sã ne
pãºeascã pragul, sã ne fie studenþi,
sau masteranzi. Vã aºteptãm ºi pe
dumneavoastrã la un al doilea
master, la o a doua, la o a treia
specializare.
Vreau sã vã mulþumesc încã o
datã pentru timpul pe care mi l-aþi
acordat, pentru încrederea cu care
aþi pãºit pragul acestei universitãþi,
pentru seriozitatea de care aþi dat
dovadã pe parcursul formãrii
dumneavoastrã ºi sã vã urez tot ce
este mai bun din lume ºi sã vã spun
cã vã aºteptãm în continuare cu
programele pe care le avem la
Spiru Haret.

EMINESCU  PRIMA JERTFÃ POLITICÃ PE ALTARUL DACIEI MARI (III)
Prof.univ.dr.
Aurel V. DAVID
 În acei ani a cunoscut
Eminescu brutalitatea cu care
Marile Puteri erau pregãtite sã
reprime orice proiect etno-politicostatal românesc. Precum se ºtie, în
anul 1872, deci la vârsta de 22 de ani,
Eminescu s-a înscris la Facultatea de
Filosofie a Universitãþii din Berlin,
ca student ordinar. Acolo a frecventat
cursuri de filosofie, filosofia ºtiinþei
ºi istoria anticã ºi a cunoscut alþi
tineri români studioºi, cu care a
stabilit relaþii de colaborare utilizate
în anii urmãtori pentru finalizarea
proiectului politic gândit încã din
anii studenþiei la Viena. Astfel, a
cunoscut mediul socio-politic în care
se forma clientela noului regim
politic, educatã într-o anumitã ordine
(cea prusacã), dar rece ºi rapace în
politicã ºi în afaceri.
Reacþia cu care Marile Puteri de
neam german respingeau orice
proiect românesc având ca
fundament spaþiul vechii Dacii l-au
convins pe Eminescu cã lupta pentru
refacerea statalitãþii româneºti
trebuia dusã cu mai multã atenþie,
chiar prin respectarea condiþiilor de
clandestinãtate. De aceea, i-a
convins pe cei apropiaþi de faptul cã
acela care vrea sã facã ceva, nu
discutã, ci lucreazã.
NOTÃ: Percepþia sa privind
atitudinea germanilor faþã de
existenþa unui stat românesc a fost

confirmatã din iunie 1873, odatã cu
numirea sa ca secretar la Agenþia
diplomaticã românã din Berlin, unde
era agent diplomatic junimistul Th.
Rosetti. Eminescu a intrat, astfel, în
tainele diplomaþiei, înþelegând
preocuparea, adesea ocultã, a Marilor
Puteri europene de a împiedica
crearea în Carpaþi ºi la gurile Dunãrii
a unui stat românesc puternic ºi
independent.
Totodatã, a vãzut, pe viu, cum
acþioneazã principiul clasic: Divide
et impera!, pentru a ocupa teritorii
din vatra neamului sau de a-i stãpâni
pe români. În faþa ofensivei
capitalului german ºi austro-ungar,
a intuit cã premisa realizãrii efective
a proiectului refacerii statalitãþii
româneºti în vatra vechii Dacii era
independenþa economicã a României,
pe care a susþinut-o cu tãrie.
 Vieþuirea între ai sãi ºi între
strãini l-a ajutat pe Eminescu sã
înþeleagã cã prima nevoie a naþiei
era restaurarea istoriei ºi
asumarea acesteia, aºa cum a fost.
Precum se cunoaºte, în august 1874,
Eminescu s-a întors în þarã,
stabilindu-se la Iaºi. Acolo a avut
ºansa de a întâlni o pleiadã de minþi
luminate, strânse în jurul ziarului
Curierul de Iaºi, care gândeau ºi
exprimau în scris felurite proiecte
de ridicare culturalã a neamului ºi
de întãrire a statalitãþii româneºti.
Astfel, s-a înscris într-un curent de
restaurare a istoriei naþionale, care
avea direcþii precise, fiind presãrat
însã cu multe polemici.

NOTÃ: Eminescu citise istorie,
a învãþat istorie ºi ºi-a asumat istoria
neamului sãu. El constata cã nu
exista stat în Europa Orientalã sau
þarã de la Adriaticã pânã la Marea
Neagrã, care sã nu cuprindã bucãþi
din naþionalitatea noastrã.
Începând de la ciobanii din Istria, de
la morlacii din Bosnia ºi Herþegovina
- afirma Eminescu - gãsim pas cu
pas fragmentele acestei mari unitãþi
etnice în munþii Albaniei, în
Macedonia ºi Tesalia, în Pind ca în
Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în
Grecia pânã dincolo de Nistru, pânã
aproape de Odesa ºi Kiev.
Deci, Eminescu a mãsurat cu
puterea minþii vatra Daciei
strãvechi, penetratã ºi sfârtecatã
de-a lungul veacurilor de cãtre
migratori ºi imperii. Mintea sa
strãlucitã i-a dat puterea de a-i
convinge ºi pe alþii cã proiectul
dacic a strãbãtut istoria neamului.
El a priceput mai repede decât alþii
de ce nu s-a putut realiza unificarea
vetrei dupã distrugerea statului
dacic de cãtre romani ºi jertfirea
craiului Decebal ºi a înþeles de ce
voievodul Mihai Viteazul, care a
refãcut unitatea vetrei, a fost ucis
miºeleºte de cãtre habsburgi.

Iniþierea proiectului
de reconstrucþie
a statalitãþii româneºti
 Dupã revenirea definitivã în
þarã, Eminescu a manifestat un
interes deosebit faþã de viitorul þãrii.
Cunoºtinþele ºi experienþa de viaþã

acumulate au completat mintea
poetului sau gazetarului cu cea a
sociologului, el devenind, astfel,
sociolog al României istorice. În
acest sens, el a militat cu o energie
nemaiîntâlnitã pânã atunci pentru un
om de vârsta lui pentru reconstrucþia,
prin orice mijloace, a unitãþii etnopolitico-statale româneºti. Însã, la
demararea
proiectului
de
reconstrucþie a statalitãþii româneºti
a constatat cã existau douã piedici
fundamentale: elementul de
disoluþiune, demagogia României,
cãruia i se alãtura aºa-numita
pãturã superpusã, rãsãritã din
amestecul scursurilor orientale ºi
occidentale, care, afirma el, nu au
nici tradiþii, nici patrie, nici
naþionalitate hotãrâtã.
NOTÃ: Pentru ca proiectul sã
devinã realitate, Eminescu aprecia
cã era nevoie ca poporul român,
corupt prin viciile unei civilizaþii
strãine, sã fie scos din starea de
semibarbarie sau starea de
degradare. Dezideratul putea fi
atins numai prin reconstruirea
societãþii pe bazele istoriei
naþionale. De aceea, a readus cu mai
multã rigoare în prim-plan imaginea
Daciei legendare ºi eroice, precum
ºi simbolul întruchipat în craiul
Decebal, fãrã sã mai explice nevoia
de întoarcere la rãdãcini.
 Posibilitatea iniþierii noului
proiect etno-politico-statal românesc
s-a ivit odatã cu înfiinþarea, la
Cernãuþi, în octombrie 1875, a
Societãþii Arboroasa (traducerea
româneascã a denumirii germane

Buchenland/Bucovina=Þara
fagilor, impusã de austrieci pentru
partea de nord a Moldovei, dupã
ocuparea acesteia în anul 1775).
Iniþiatorul Arboroasei, tânãrul
magistrat Teodor V. Stefanelli,
funcþionar la Tribunalul din
Cernãuþi, se formase încã din anii
studenþiei la Viena, la ºcoala
conºtiinþei naþionale a României
June, unde fusese coleg cu
Eminescu. Dintre membrii fondatori
a fãcut parte ºi Ciprian Porumbescu,
care a ajuns ºi preºedinte al societãþii.
NOTÃ: Societatea Arboroasa
a adoptat, pe fond, Statutul ºi
Regulamentul României June din
Viena, iar deviza, constituitã din
versurile poetului Vasile Alecsandri
(Uniþi sã fim în cugete, Uniþi în
Dumnezeu!), amintea deviza
studenþilor români din capitala
Imperiului Austro-Ungar, fãuritã din
versurile lui Andrei Mureºanu
(Uniþi-vã în cuget, uniþi-vã-n
simþiri!). Programul sãu a urmãrit ca
studenþii români de la nou înfiinþata
universitate sã se închege într-o
societate mare, pentru a-ºi putea
dezvolta sentimentele naþionale,
limba strãmoºeascã, a deveni un
factor cultural în viaþa publicã, ºi a
proteja tinerii studenþi sã alunece pe
calea altor societãþi strãine, care
transplantau în Bucovina obiceiurile
Societãþilor germane....
Din postura de gazetar,
Eminescu era atent la ceea ce se
întâmpla în teritoriile româneºti
aflate sub stãpânire strãinã, inclusiv
sub aspectul eliberãrii din chingile

limbilor imperiilor dominatoare ºi
aºezãrii limbii române în fãgaºul ei
firesc. El considera cã unitatea în
limbã ºi o normã unicã în
pronunþie fãceau parte din
vechea noastrã avere naþionalã,
trebuind dezvoltate ºi apãrate.
 În contextul izbucnirii crizei
orientale, Eminescu a întrevãzut
posibilitatea creãrii condiþiilor
pentru urmãtorul pas în
reconstrucþia etno-politico-statalã
româneascã. În acelaºi timp, el a
atras atenþia cã Austro-Ungaria
constituia cea mai mare piedicã în
calea realizãrii proiectului Daciei
Mari. În 14 martie 1876, în cadrul
manifestãrilor organizate de
Junimea la Universitatea din Iaºi,
Eminescu, în calitate de redactor,
era prezentat ca profesor universitar
ºi redactor la Curierul de Iaºi , a
dezvãluit, de faþã cu consulul
austriac acreditat la Iaºi, pericolul
pe care-l prezenta Austria pentru
statul român.
NOTÃ: Fãrã teamã de consecinþe, el a afirmat cã vecinãtatea
Austriei e omorâtoare pentru noi,
dacã nu ne vom trezi de cu vreme ºi
nu vom arunca la naiba toþi
perceptorii, sub-subperceptorii, dacã
nu vom descãrca pe þãran ºi nu-i vom
asigura o dezvoltare liniºtitã, dacã nu
ne vom hotãrî sã nu purtãm nici un
product strãin pe noi. El era convins
cã, în condiþiile distrugerii Imperiului
Otoman de cãtre celelalte imperii
vecine, nu dreptul public, ci
pãstrarea naþionalitãþii noastre e
lucru de cãpetenie pentru noi,

arãtând pericolul ca românii sã fie
obligaþi a alege între domnia
austriacã ºi cea ruseascã.
Conþinutul dizertaþiei sale,
precum ºi modul în care aceasta a fost
receptatã de public, au devenit
obiectul raportului pe care consulul
respectiv l-a adresat urgent
ministrului de Externe al AustroUngariei, la care a anexat ºi
traducerea acesteia în limba germanã.
Eminescu a susþinut prin scris
demersurile membrilor Societãþii
Arboroasa de la Cernãuþi, fiind
þinut la curent, cu siguranþã, asupra
activitãþilor politico-culturale
preconizate.
NOTÃ: Probabil de comun
acord cu conducerea acesteia, în
octombrie 1876, el a evocat, într-un
articol remarcabil, personalitatea
voievodului moldovean Grigore
Ghica, cel care se împotrivise
turcilor la cedarea Bucovinei cãtre
austrieci. Acest articol l-a adus din
nou în atenþia serviciilor de
informaþii ale Austro-Ungariei,
fiind urmãrit potrivit canoanelor
activitãþii de informaþii secrete. De
data aceasta, a fost dat în primire
unui anume F. Lachman, redactor
la ziarul Bukarester Tageblatt,
aflat în solda ambasadei Austriei de
la Bucureºti, ºi urmãrit dupã regulile
activitãþii informative secrete.
 Anul 1877 a angajat cea mai
mare parte din intelectualitatea
românã cu condeiul ºi cuvântul
scris în susþinerea rãzboiului cu
turcii. Eminescu, redactor la
Curierul de Iaºi, a urmãrit atent

poziþia autoritãþilor austro-ungare,
întreþinând legãturi cu membrii
Societãþii Arboroasa ºi sprijinind
acþiunile acesteia.
NOTÃ: În contextul în care
armata românã, angajatã alãturi de
armata imperialã þaristã pe frontul
de la sud de Dunãre repurtase
victorii strãlucite împotriva armatei
otomane, aceastã societate ºi-a
asumat riscul de a înfrunta pe faþã
autoritãþile austro-ungare. La 12
octombrie 1877, când autoritãþile
habsburgice urmau sã participe la
festivitatea dezvelirii, la Cernãuþi,
a monumentului împãrãtesei Maria
Tereza, la Iaºi a fost organizatã
(probabil la sugestia lui Eminescu)
comemorarea morþii voievodului
moldovean Grigore Ghica.
Cu acel prilej, primãria din Iaºi
a primit o telegramã de condoleanþe
din partea Societãþii Arboroasa,
fapt ce a deranjat teribil autoritãþile
din Cernãuþi. Astfel, au fost arestaþi
cinci membri ai Arboroasei:
Ciprian Porumbescu, Zaharia
Voronca, Constantin Moraru, Orest
Popescu ºi Eugen Siriteanu, iar
societatea a fost desfiinþatã.
Eminescu a luat cunoºtinþã, pe
diverse cãi, despre ancheta deschisã
de autoritãþile austriece în legãturã
cu activitatea Arboroasei, acuzând
Curtea din Viena de nesocotirea
unitãþii naþiei româneºti. În acest fel,
n-a fãcut decât sã-ºi îngroaºe
dosarul întocmit de cãtre Biroul
Informativ din Viena, care începea sã
conceapã acþiuni menite sã anihileze
manifestãrilor sale naþionaliste.
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O jumãtate de orã
din viaþa lui Noica

Centenar Constantin Noica
sau am învãþat sã mã dezvãþ de filosofie

La începutul lunii iunie 2009, Constantin Noica ºi-a dat întâlnire,
pentru încã o datã, cu prietenii sãi de-o viaþã, la Academia Românã,
pentru o dare de seamã. Aceºtia, vãdit emoþionaþi, au depãnat un ºir
de amintiri-evocãri în cinstea marelui cãrturar, gânditor ºi dascãl
deopotrivã. La manifestare au participat reprezentanþi ai : Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici, Colegiului Spiru Haret, Colegiului Andrei
ªaguna, Fundaþiei George Manu, dar ºi ai altor instituþii ºi organizaþii
culturale. Dupã sesiunea de comunicãri ºtiinþifice, cei prezenþi au putut
viziona expoziþia dedicatã memoriei filosofului.
Manifestarea a fost iniþiatã ºi gãzduitã de Secþia de Filosofie, Teologie,
Psihologie ºi Pedagogie din cadrul Academiei Române. Aici, Prietenii
s-au întrecut în cele mai emoþionante evocãri atât despre omul, cât ºi
despre gânditorul Constantin Noica, insistându-se asupra vocaþiei sale
Constantin Noica, în eseul intitulat Cât de clar poate fi înfãþiºat Hegel,
preciza cã lucrarea lui Hegel Fenomenologia spiritului reprezintã un
discurs despre spiritul încorporat în om. Dar, în sens kantian, pentru Noica
spiritul este universalul dat de gândire, cel ce conferã sens existenþei
umane în lume. Universalul gândirii intrã, aºadar, în relaþie cu particularul
experienþei.
Constantin Noica este influenþat de G. W. F. Hegel ºi de Immanuel
Kant în concepþia sa filosoficã. Modelul în ceea ce priveºte abordarea
teologicã îl gãseºte Constantin Noica în scrierile filosofice ale lui G. W.
F. Hegel. În filosofia lui Hegel, întruparea universalului în particular ºi
prezenþa ideii absolute în istorie îºi au originea în binecunoscuta dogmã
creºtinã cu privire la Sfânta Treime ºi la dumnezeirea lui Iisus Hristos.
Perspectiva kantianã nu este una fenomenologicã, întrucât intervine ideea
transcendentalului, prin care se conferã temei experienþei în genere. La
Immanuel Kant experienþa este bazatã pe legi empirice, iar acest punct
de vedere afecteazã înþelegerea unor experienþe spirituale de tipul trãirilor
religioase ºi îndeosebi al celor mistice. Pentru Kant experienþa este un
produs al dinamismului conºtiinþei, iar aceasta o modeleazã. Experienþa
consistã în legarea sinteticã a fenomenelor într-o conºtiinþã, întrucât
aceastã legãturã este necesarã. Filosoful de la Königsberg defineºte
experienþa ca sistem pe bazã de legi empirice. Formele cunoaºterii ºi
esenþa în sine a lucrurilor, altfel zis fenomenul pur ºi lucrul în sine sunt
cele douã elemente ale experienþei.
Conform cu o definiþie datã de Constantin Noica în Schiþã pentru
istoria lui cum e cu putinþã ceva nou, filosofia este o formã de manifestare
a spiritului, invenþie în act. În acest punct, se remarcã influenþa lui
Nae Ionescu.
Spiritul penduleazã între cunoaºtere ºi contemplare. El împleteºte
viaþa cu moartea, nãzuind spre propria sa însufleþire. Potrivit lui Constantin
Noica, trebuie trezite în spirit virtuþile filosofice, iar acestea deschid spre
o vocaþie filosoficã.

socraticã ºi martiricã, totodatã, manifestatã în spaþiul românesc ºi în atare
vremi tulburi.
Viþã de boier, filosoful descalecã, la Pãltiniº, pentru a ridica în
schivnicie o rezervaþie metafizicã, dupã chipul ºi asemãnarea sa.
Urmând parcã viziunea lui Antonie cel Mare: fugi din lume ºi te vei
mântui, Noica îºi mãrturiseºte fuga din cetate pentru a nu-ncurca
lumea. Dar, înþeleptul nu abandoneazã cetatea, ci practicã o discretã
transhumanþã o datã cu fiecare anotimp al ucenicilor lãsaþi sã dospeascã.
La fiecare descindere inopinatã, în cetate, acesta dã seamã, învaþã,
mustrã ºi cere socotealã pentru dezinteresul tinerilor faþã de cultura mare.
Aºadar, cãrturarul-dascãl va osteni o viaþã, pe urmele lui Mircea
Vulcãnescu, la salvarea neamului sãu prin toatã activitatea programaticã
a rezistenþei prin culturã, sintagmã ce a fãcut carierã în epocã.
Întâmplarea a fãcut sã-l cunosc pe Constantin Noica, mãrturiseºte
preºedintele Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie din
cadrul Academiei Române, acad. Alexandru Surdu, din prima iarnã de
dupã eliberarea sa din detenþie ºi pânã în ultima iarnã în care ne-a pãrãsit
pentru totdeauna. Atent, în special cu tinerii începãtori, Noica încerca sã
ne atragã spre îndeletnicirea de traducãtori de greacã veche ºi, fiind
dezamãgit de cunoºtinþele noastre precare, a înfiinþat un fel de seminar
aristotelic. Pentru a nu trezi suspiciunea de instigare a tinerilor, ºedinþele
de seminar, la care participam cu un grup de prieteni, se desfãºurau pe
strada Biserica Alexe nr. 30, unde locuiam pe atunci în gazdã. Locaþia
avea ºi avantajul unei grãdini destul de încãpãtoare, la care se putea sta la
umbrar, cu o scurtã alee pe care Noica se plimba cu plãcere, urmat de
învãþãceii sãi peripatetici. Locului îi spunea însã la grãdina lui
Akademos, spre surprinderea gazdei noastre binevoitoare. Vãzând
entuziasmul meu pentru învãþarea limbii greceºti, Noica a fãcut un gest
memorabil. Mi-a fãcut cunoºtinþã cu cel mai bun cunoscãtor de limba
greacã, Nicolae ªtefãnescu. Mai mult, din banii sãi, mi-a plãtit 20 de
lecþii, pe care le socotea suficiente pentru iniþierea mea în traducerea
Categoriilor lui Aristotel. Am încercat zadarnic sã-i înapoiez lui Noica
datoria pentru cele 20 de lecþii. La început n-am înþeles de ce nu se lasã
înduplecat. Astãzi o ºtiu. Fiindcã un asemenea gest nu poate fi plãtit cu
tot aurul din lume! Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Din motive numai de
el ºtiute, Noica mi-a fãcut cunoºtinþã doar mie, dintre tinerii care îi erau
pe atunci în preajmã, cu ultimii supravieþuitori din þarã ai ªcolii lui Nae
Ionescu, Virgil Bogdan ºi Constantin Floru. Lui Constantin Noica îi mai
plãcea sã se numeascã pe sine, în modestia lui, picador, adicã acela
care în coride are menirea de a stârni taurul prin înþepãturi de suliþi,
pregãtindu-l astfel pentru confruntarea cu toreadorul, cu sensul destinului
sãu. Dacã mai adãugãm la aceasta obiceiul de a purta ghetre, obþinem
imaginea stranie a Picadorului cu ghetre, a unui personaj despre care, în
ultimii ani, a început sã se vorbeascã (pro ºi contra) aproape pretutindeni,
din primele clase de liceu, în cercurile studenþeºti, în lumea literaþilor, a
oamenilor de ºtiinþã ºi a ultimilor veterani. Cu toatã grija mea, Noica mia pãtruns adânc în suflet, ca ºi în scrieri, cu greaca ºi germana lui, cu
Platon ºi Aristotel, cu Kant ºi Hegel, cu Maiorescu ºi Eminescu, cu rostirea
lui filosoficã, cu sentimentul românesc al fiinþei, cu ªcoala lui Nae

Ionescu, ºi cu el însuºi cu tot! ªi chiar mã întreb, în afara acestora, pe
unde mai sunt ºi eu? Dacã a mai rãmas ceva din mine? Câºtigul fiind aici
al celui care dã mai mult, nu al celui care primeºte.
I-am rãmas întotdeauna dator lui Noica, deoarece am luat multe de la el,
dar nu i-am dat, în schimb, aproape nimic.
Vãdit miºcat, academicianul Eugen Simion a þinut sã relateze
împrejurãrile în care a avut ºansa de a-l întâlni pe atipicul Constantin
Noica. Mai întâi l-am citit ºi apoi l-am întâlnit pe Noica, a declarat
acesta. Sunt realmente nemulþumit de modul în care ne obsedeazã
generaþia 30 sau criterionistã. Din pãcate, cei care scriu despre Noica,
Þuþea, Cioran ºi Eliade scriu despre dimensiunea politicã, aspect important
ºi acesta, dar vãdit neesenþial. Trebuie spus adevãrul, fãrã a ne bloca într-o
singurã direcþie, aceea de naturã politicã. Am avut câteva întâlniri cu
Noica, când l-am invitat la Facultatea de Filologie. În ziua când trebuia
sã vinã, decanul ºi secretarul de partid au plecat din oraº. Am rãmas singur,
dar cu doi oameni de nãdejde, Buºulenga ºi Popescu. Când am intrat în
amfiteatrul Odobescu, nu aveai loc sã arunci un ac. Este o enigmã, chiar
ºi pânã astãzi, cum de au aflat studenþii de venirea acestuia, dat fiind
faptul cã nu fusese anunþatã în nici un fel. Alãturi de Alexandru Paleologu,
Noica reintra, în anii 70, în Bucureºti, dupã 40 de ani de la interzicerea
sa, pentru a-i provoca pe tineri ºi pentru a le mãrturisi ceea ce a învãþat de
la maestrul sãu Nae, anume cã a învãþat sã se dezveþe de filosofie.
Deºi Constantin Noica nu preþuia critica literarã, pentru simplul fapt
cã nu ajunge la concept, ºi la estimea adevãratã a lucrurilor, preþuia
însã profesioniºtii domeniului. Una dintre cele mai emoþionante întâmplãri
din viaþa lui Noica a fost aceea când, pe nepusã masã, a hotãrât sã-i facã
o vizitã acasã criticului Eugen Simion. Aici avea sã-l întâlneascã pe Marin
Preda ºi sã se rãtãceascã amândoi într-o vastã ºi fascinantã discuþie. Ceilalþi
participanþi tac miraþi la aceastã magistralã discuþie ce se va sfârºi
apoteotic: cei doi au prilejul sã se descopere reciproc în spirit, dar ºi cã
amândoi sunt de loc din Teleorman.
Se zice cã Noica a cãzut fugãrind un ºoarece, care se strecurase în
cabana de la Pãltiniº. A zãcut acolo pânã dimineaþa ºi, rãcind, a fãcut
pneumonia ºi blocajul renal care i-ar fi pricinuit plecarea la cele veºnice.
Fapt pentru care, discipolul sãu de suflet, acad. Alexandru Surdu, i-a
dedicat o epigramã postumã:
Tot umblând la Pãltiniº
Dupã nu se ºtie ce,
Într-o noapte pe furiº
L-a rãpus un ºoarice.
Oriºicine a-i fi
ªi ai face oriºice,
Într-o noapte va veni
ªi la tine-un ºoarice.
Pân-atunci liniºtit
Ca ºi Noica sã trãieºti,
Sã porþi ghetre la picioare
Pentru ca sã nu rãceºti.

Experienþa spiritualã este subtilã în limba românã, potrivit lui
Constantin Noica. Argumentul adus de el este cã aceasta nu se axeazã pe
intenþie, ca în latinã sau pe starea de fapt, ca în englezã, ci pe fiinþa însãºi,
vãzutã atât ca realitate, cât ºi ca eventualitate. Existã, însã, experienþe
spirituale care nu pot sã interpreteze bine fiinþa ºi nu pot
sã-i citeascã bine codul pentru a-i da temeiul.
La Constantin Noica filosofia cautã fiinþa. Aceasta nu este nici
determinare oarbã, nici ceva determinat, ci devenire în istorie, posibilitate
nesfârºitã. Dacã la Martin Heidegger, fiinþa este ceea ce se dezvãluie, în
gândirea româneascã, potrivit lui Constantin Noica, ea este ceea ce se
ascunde. Prin raportare la existenþã, firea este calitatea acesteia, în vreme
ce fiinþa reprezintã împlinirea vieþii spiritului.

Constantin Noica numeºte acest
aspect un monoteism substanþial de
cunoaºtere.
Sfântul Augustin este cel care
face viu spiritul, creând nu o filosofie a conºtiinþei, ci a spiritului, o
filosofie cu rãdãcini în absolut. Spiritul îl manifestã cu adevãrat pe
Dumnezeu la Sfântul Augustin. Potrivit lui Constantin Noica, Sfântul
Augustin concepe o filosofie a certitudinii, plãmãditã pe noþiunea de suflet
ºi având la bazã teologia creºtinã.
Accentul pe care religia creºtinã îl pune pe interiorizare se regãseºte
ºi la Sfântul Augustin. Acesta insistã asupra refugiului spre spirit. De
asemenea, el cerceteazã ºi interpreteazã filosofic propriul spirit, iar nu
misterele ºi problemele lumii. Esenþialã este viaþa spiritului. Evidenþa
spiritului reprezintã evidenþa divinului. Conºtiinþa este activã prin
Dumnezeu. Totul se alcãtuieºte la Sfântul Augustin dinspre înlãuntru spre
afarã. La rândul sãu, timpul este interiorizat ºi, deci, nu mai este înþeles
ca miºcare, ci ca mãsurã a miºcãrii. Constantin Noica apreciazã cã
creºtinismul este doctrina care implicã spiritualul fãrã sã desfigureze
temporalul.
La Sfântul Augustin, filosofia devine destãinuire, dezlegare de taine.
La bazã se aflã mãrturisirea lui Dumnezeu. La Goethe coexistã natura
intelectualist-logicã cu cea intuitiv-misticã, reunite într-o concepþie
unificatoare panteistã. La Sfântul Toma dAquino, realismul aristotelic
înlãturã idealismul platonic, iar realismul scolastic înlocuieºte realismul
ideilor (idealismul).
Constantin Noica aratã cã primatul metafizicii se conciliazã cu
subiectivitatea în religia creºtinã. Absolutul creºtin nu se plãmãdeºte, ca
la Mircea Eliade, din paradigma cosmicã, ci din certitudini ale spiritului.
Filosofia creºtinã, centratã pe om ºi pe viaþa spiritului, este sistematicã.
Filosofia contemporanã se distinge prin tendinþa majorã de a regãsi
pretutindeni spiritul. Filosofia însãºi apare la Constantin Noica drept o
expresie profundã a vieþii spiritului.

Cu Noica
întru spirit
Constantin Noica aratã cã, din perspectiva filosofiei spiritului, omul
posedã conºtiinþa consubstanþialitãþii sale cu întregul lumii, iar din
perspectivã ontologicã fiinþa este conaturalã cu realul. Filosoful reflecteazã
asupra fiinþei ºi a devenirii. Scopul devenirii în concepþia lui Constantin
Noica nu este trecerea de la unu la multiplu, dacã am utiliza termenii
filosofiei lui Platon, ci o schimbare lãuntricã, menitã sã ilustreze
devenirea întru fiinþã. Individualul ar trebui reconectat la general în
concepþia lui Constantin Noica. Este vorba despre devenirea întru fiinþã,
devenirea individualului întru general ºi regândirea omului din perspectiva
formulei individual-determinaþii-general.
Doctrina lui Plotin, conform cu Noica, nu pune în valoare conºtiinþa
ºi dinamismul gândirii, motivaþia fiind faptul cã nu problemele filosofiei
ocupã la Plotin locul central, ci regãsirea subiectului pur: Unul.

atunci când din dreapta cabanei, de
deasupra mea, pe potecã a apãrut un
bãtrânel îmbrãcat într-un pardesiu
negru ºi cu o bascã pe cap.
M-a poftit înãuntru. M-am
aºezat pe un scaun de lemn, iar el
pe marginea patului. O camerã
micã, un dulap mare, pat, mãsuþã ºi
scaune. Mã uitam dupã cãrþi ºi mã
minunam cã gãsisem doar vreo
douã. Pe pat remarc o carte deschisã
ºi câteva foi scrise. Am întrezãrit cã
lucra pe un text de Hegel.
Dupã câteva amãnunte despre
cum îl cunoscuse ºi îl aprecia pe
tatãl meu pe care îl considera unul
dintre puþinii ziariºti români dedicat
sufleteºte culturii în acele vremuri
de restriºte, a trecut la un ton sever,
spunându-mi cã trebuie sã citesc
multe cãrþi ºi în special de filosofie.
Într-o clipã a sa de neatenþie, pentru
cã era extrem de preocupat de
mesajul ce mi-l transmitea, ca de la
un înþelept la un novice, eu am
profitat ºi am apãsat simultan
pe butoanele play ºi rec ale
casetofonului.

Mi-a vorbit de filosofia greacã,
de Aristotel ºi Platon ºi de filosofia
germanã, de Kant ºi Hegel. Am
reþinut ceea ce filosoful Noica
evidenþia, ºi anume cã nu poþi sã te
formezi ca personalitate dacã nu
citeºti aceºti autori. Mi l-a
menþionat apoi pe Goethe ºi parcã
chipul i se înseninã când i-a
pronunþat numele. Lecturile din
cultura românã sunt deosebit de
importante. Constantin Noica îmi
orienta atenþia spre scriitori ca:
Mihai Eminescu, Titu Maiorescu ºi
Lucian Blaga, dar mai ales spre
autori aflaþi în dizgraþia regimului
comunist, cum erau urmãtorii:
Mircea Eliade, Emil Cioran ºi
Mircea Vulcãnescu. A insistat
asupra necesitãþii învãþãrii limbilor
strãine, accentuând pe studiul
limbilor clasice ºi îndeosebi al
elinei (greacã veche), iar, dintre
limbile moderne, recomanda
cãlduros germana.
S-a rãsucit brusc spre mine ºi
m-a privit direct în ochi, iscodindu-mã.
Nu cumva eu înregistram convorbirea noastrã, deºi el mã
avertizase cã nu-mi dã nici un
interviu!? Mã întrebam cum de
auzise sunetul monoton al
casetofonului, de parcã acesta ar fi
avut o inimã de metal ce bãtea
constant în el ºi, totuºi, nu auzise
inima cea vie care-mi pulsa ritmic
în piept ºi rãsuna mult mai tare.
Faptul cã am evitat sã-i rãspund
direct l-a determinat sã se ridice. A
spus cã merge sã mãnânce ceva,
întrucât era ora prânzului.
Am coborât poteca alãturi de
Constantin Noica pânã ce am ajuns
în drumul asfaltat. Mã gândeam
atunci cu importanþã la descensio ad
inferos. Am continuat conversaþia.
De fapt, el vorbea, iar eu îl ascultam
cu sfinþenie. Din când în când, mã
întreba câte ceva, iar eu întotdeauna
îi rãspundeam sfios, monosilabic, cu
vocea mea groasã ºi mormãitã. I-am
mãrturisit cã tocmai terminasem de
scris un roman istoric, cu titlul
Clopotele reînvierii, citit ºi prefaþat
de Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
trimis la Cluj-Napoca spre publicare
la Editura Dacia. Eram tare mândru
de asta, fiind prima carte din viaþa
mea, pe care ulterior, deºi nu am
publicat-o niciodatã, am înþeles-o
drept cea mai bunã experienþã de
scriiturã, susþinând cã, în realitate,
romanul m-a scris pe mine ºi nu eu
pe el. Însã, Constantin Noica m-a
mustrat serios ºi m-a descurajat: cum
puteam eu sã îndrãznesc sã scriu un
roman istoric la nici douãzeci de
ani!? Înainte de toate trebuie sã citesc
ºi sã citesc masiv, mai ales cãrþi de
filosofie, precum ºi sã stãpânesc
limbi strãine.
Ne-am despãrþit în drum, iar el
nu a uitat sã-mi spunã sã-i transmit
mulþumiri ºi urãri de bine tatãlui
meu. Cât despre mine, burta pe
carte! Priveam dupã bãtrânelul ce
se îndepãrta într-un mers hotãrât, iar
o bucurie imensã ºi o ciudã aprigã
se amestecau ºi formau o furtunã de
gânduri. Tocmai stãtusem de vorbã
cu filosoful Constantin Noica, dar
el refuzase sã-mi dea un interviu.
Sunetele pârâie în negura timpului,
dar amintirea este veºnic vie ºi
nemuritoare.

românã a eliberat importante oraºe
ale Europei în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Pentru cã mã aflu
la Miercurea Ciuc, aduc un salut
autoritãþilor locale ºi naþionale din
Ungaria pentru grija cu care se
ocupã de cimitirele ostaºilor
români cãzuþi la datorie pentru
eliberarea teritoriului Ungariei,
inclusiv a Budapestei, a spus ºeful
statului. Pentru români, Tricolorul
simbolizeazã libertatea, Tricolorul
simbolizeazã istoria, Tricolorul
simbolizeazã viitorul, a subliniat
Traian Bãsescu. Sub Tricolor,
armata românã a dobândit
independenþa la 1877. A luptat în
Primul ºi al Doilea Rãzboi
Mondial, militarii români s-au
acoperit de glorie ºi în cele douã
rãzboaie mondiale, dar ºi astãzi, în
Irak ºi în Afganistan, a adãugat
domnia sa. Batalionul 435 logistic,
Ciuc, din cadrul Brigãzii 61
teritoriale, vânãtori de munte,
general Virgil Bãdulescu, a fost
înfiinþat în anul 2002, dar a primit
Drapel de luptã abia în urmã cu o
lunã, prin Decret prezidenþial. De
când a fost înfiinþat, Batalionul a
asigurat depozitarea ºi mentenanþa
tehnicii necesare desfãºurãrii
activitãþii specifice a comandamentului Brigãzii 61 teritoriale
de vânãtori de munte. Brigada 61
teritorialã de vânãtori de munte este
cea mai mare din armata românã,
iar comandamentul se aflã la
Miercurea Ciuc. Cavalerii florii de
colþ, aºa cum li se spune
vânãtorilor de munte, se pregãtesc
pentru acþiuni de luptã în munþi, în
condiþii meteo extrem de vitrege.
Deci, nu este vorba de o colonizare
sau o militarizare a judeþului
Harghita, dupã cum se lamenteazã
cu lacrimi de crocodil anumiþi lideri
UDMR-iºti.

O oarecare undã de liniºte ºi
împãcare ne-a produs ºi gestul mai
mult decât salutar al liderului de la
Cotroceni de a rezerva câteva
minute ºi pentru vizitarea Catedralei
ortodoxe din Miercurea Ciuc, unde
s-a întreþinut cu Arhiepiscopul de
Covasna ºi Harghita, IPS Ioan
Selejan. Înaltul prelat i-a prezentat
preºedintelui istoria lãcaºului de
cult, ridicat în perioada interbelicã,
prin grija primului Patriarh al
României, Miron Cristea, originar
din, atenþie!, oraºul harghitean
Topliþa. IPS Ioan Selejan i-a mai
spus cã în zonã nu sunt conflicte
interetnice sau interreligioase, iar
preoþii ortodocºi nu fac decât sã
semene liniºtea, pacea ºi buna
înþelegere în comunitãþile pe care le
pãstoresc.
De
asemenea,
arhiepiscopul a afirmat cã vizita la
Miercurea Ciuc a preºedintelui
demonstreazã cã autoritãþilor
centrale le pasã de românii din
Harghita ºi Covasna. Rugãm pe
Bunul Dumnezeu sã ne ajute sã
pãstrãm credinþa noastrã ortodoxã,
românismul în aceastã parte de
þarã, în bunã convieþuire cu ceilalþi,
cu care convieþuim ºi cu care nu
avem nimic de împãrþit, nici chiar
pe Dumnezeu care este unul ºi
acelaºi, mai ales pentru noi ce
suntem minoritari în aceastã parte
de þarã.
Preºedintele Bãsescu a rãspuns:
românii trebuie sã nu aibã
sentimentul cã sunt minoritari în
România ºi-mi pare rãu cã aceste
cuvinte vin din partea unor oameni
politici. Românii sunt la ei acasã în
România, minoritãþile sunt ºi ele la
ele acasã în România, cu tot
respectul pentru culturã ºi obiceiuri,
pornind de la premisa cã avem o
singurã constituþie, aºa cum ºi
dumneavoastrã aþi spus cã avem un
singur Dumnezeu.

Mircea ITU
Aveam douãzeci de ani
neîmpliniþi când l-am întâlnit pe
Constantin Noica la Pãltiniº. O
jumãtate de orã din viaþa sa,
filosoful a petrecut-o cu mine. Îl
cunoºtea bine pe tatãl meu, care era
ziarist de culturã, îi comunicase cã
voi veni la el la Pãltiniº ºi-l rugase
sã mã primeascã. M-a trimis cu
scopul de a-i dãrui câteva
exemplare din revista de culturã
braºoveanã Astra ºi cu intenþia de
a-i lua un interviu.
Era o zi seninã de toamnã
timpurie, în anul 1987. Eram de
câteva zile în oraºul meu natal, Sibiu.
Mã primise într-o scurtã vizitã
mitropolitul Antonie Plãmãdealã în
biroul sãu, peste drum de catedrala
unde fusesem botezat. În ziua
urmãtoare, mi-am luat inima în dinþi
ºi m-am dus la Pãltiniº.
Am urcat spre cabanã, însoþit de
gândul tulburãtor cã într-un timp
aºa de scurt aveam sã fiu în faþa lui
Constantin Noica. Eram un puºti
mic, slab ºi imberb, dar înzestrat cu
douã arme ce mã fãceau invincibil:
eterul viziunii în cap ºi focul
pasiunii în inimã. Þineam câteva
reviste sub braþul mâinii stângi ºi
un casetofon gri metalizat, marca
Sharp, în mâna dreaptã. Simþeam
cum inima îmi explodeazã în piept,

Marius ION

Mircea ITU

ZIUA DRAPELULUI NAÞIONAL
(Urmare din pag. 1)
Aºa cum am semnalat, ºi nu o
datã, în comentariile noastre,
Tricolorul României nu a fost
întotdeauna cinstit cum se cuvine în
Harghita, nu de puþine ori el
fluturând rupt sau deteriorat, iar
autoritãþile uitând, deseori, sã-l
arboreze chiar ºi cu ocazia
sãrbãtorilor noastre naþionale.
Aventura Drapelul Naþional în
Harghita a început încã din primele
zile ale Revoluþiei din 1989, când
mai mulþi indivizi l-au smuls din
locurile în care era arborat ºi l-au
cãlcat în picioare. In primii ani postrevoluþionari nu puþine au fost
cazurile în care drapelul þãrii
noastre a dispãrut de pe clãdirile
autoritãþile publice din Harghita sau
a fost distrus de diverºi indivizi. Pe
mãsurã ce au mai trecut anii,
Tricolorul României a început sã
fluture nestingherit acolo unde îi
este locul, dar se întâmpla,
câteodatã, ca el sã fie rupt sau
decolorat de soare ºi nimeni sã nu
se gândeascã sã-l înlocuiascã. Un
exemplu îl reprezintã ºi drapelul
arborat pe catargul din Piaþa
Tricolorului, chiar aºa se numeºte,
din Miercurea Ciuc, care, de multe
ori, este atât de ars de soare sau
bãtut de ploi încât nu i se mai disting
culorile sau din el mai rãmân câteva
bucãþi care fluturã stinghere în vânt.
Autoritãþile au pus diversele
incidente consemnate de-a lungul
vremii pe seama unor întâmplãri
nefericite. La ceremoniile
organizate cu ocazia Zilei
Drapelului, reprezentanþi ai etniei
din Miercurea Ciuc ºi ai Consiliului
judeþean Harghita evitã sã sãrute
tricolorul, aºa cum fac ceilalþi
oficiali. ªi actualul primar al
municipiului Miercurea Ciuc,
domnul Robert Raduly, are câteva

bile negre la acest capitol. În
primul an al mandatului sãu, el a
uitat sã pavoazeze cu steaguri
tricolore municipiul Miercurea
Ciuc, cu ocazia Zilei Naþionale a
României  1 Decembrie. Acelaºi
lucru l-a fãcut ºi în urmã cu trei ani,
când nu a pavoazat oraºul cu ocazia
Zilei Drapelului Naþional ºi le-a
transmis organizatorilor cã ar trebui
sã cearã autorizaþie pentru
asemenea manifestare. Domnul
Robert Raduly este ºi cel care poartã
foarte rar panglica tricolorã pe piept
la sãrbãtorile noastre naþionale,
chiar dacã legea îl obligã sã facã
acest lucru. De altfel, anul trecut,
cu ocazia vizitei preºedintelui
Traian Bãsescu la Miercurea Ciuc,
Robert Raduly ºi-a pus panglica
tricolorã pe piept numai dupã ce un
jurnalist i-a atras atenþia cã încalcã
legea. Aceleaºi autoritãþi din
Miercurea Ciuc au ales sã
pavoazeze oraºul cu ocazia
sãrbãtorilor naþionale doar cu
steaguri de dimensiuni cât mai mici
cu putinþã. Apoi, când se
sãrbãtoresc zilele municipiului,
Drapelul Naþional nu mai apare pe
stâlpii din oraº, care sunt împodobiþi
doar cu steagul oraºului ºi cu cel al
Uniunii Europene. În schimb, pe 15
martie, atunci când se sãrbãtoreºte
Ziua maghiarilor de pretutindeni,
consideratã ºi Zi Naþionalã a
Ungariei, steagul roºu, alb, verde al
þãrii vecine fluturã pe primãrii, pe
stâlpi sau este prins la piept cu
cocarde, cu mândrie, sub formã de
simbol. Prefectura Harghita a fãcut
de mai multe ori, în ultimii ani,
controale la instituþii ºi autoritãþi
publice pentru a verifica dacã legea
însemnelor naþionale este respectatã,
dar puþine au fost, totuºi, amenzile
aplicate, chiar dacã neregulile sunt
destul de numeroase, în pofida
avertismentelor care au fost date.

Tricolorul României a fost
cinstit aºa cum se cuvine, cu ocazia
Zilei Drapelului Naþional, când
însuºi preºedintele þãrii, Traian
Bãsescu, a fost cel care a asistat la
manifestãrile ºi ceremonialul
prilejuite de aceastã importantã
sãrbãtoare. El le-a transmis, cu
aceastã ocazie, politicienilor
maghiari, cã au greºit când au dorit
sã convingã cetãþenii cã la
Miercurea Ciuc, cu prilejul
ceremonialului de înmânare a
drapelului de luptã Batalionului
435  logistic, Ciuc, ar urma sã fie
o demonstraþie de forþã. Trebuie sã
ºtim un lucru fundamental: ca sã
primeºti respect, trebuie sã respecþi.
Acesta este singurul mesaj pentru
politicienii maghiari, care au
încercat sã convingã populaþia cã
este o demonstraþie de forþã ºi cã
nu este o sãrbãtoare, armata
românã nu a venit cu o brigadã ºi
cu tancuri ºi cu rachete, ci, pur ºi
simplu, a ieºit în faþa publicului ºi
a arãtat apropierea ei faþã de
populaþia civilã  a afirmat ºeful
statului. Preºedintele Bãsescu a
reamintit cã, pe 26 iunie, românii
îºi salutã Drapelul Naþional, pe
care-l poartã cu cele trei culori din
1848, iar sub tricolor au cãzut zeci
de mii de români, unii pe teritoriul
Ungariei, pentru eliberarea acestei
þãri de sub jugul hitlerist, inclusiv
pentru eliberarea Budapestei. Cred
cã politicienii maghiari greºesc ºi
le-o spun în mod deschis, prin
presã, pentru cã n-am avut ocazia
sã le-o spun cu ocazia ceremoniei.
Ei trebuie sã ºtie cã de câte ori vor
fi zile naþionale ale Ungariei, pe
care ei le sãrbãtoresc, eu voi
încerca sã fiu aici, din respect
pentru ceea ce ei respectã  a
declarat preºedintele Bãsescu.
Reacþia preºedintelui statului a venit
dupã ce ziarul Magyar Hirlop, din

Ungaria, a publicat un articol, destul
de mare, în care este citat deputatul
UDMR Korody Attila, care afirma
cã, prin prezenþa sa la Miercurea
Ciuc, Traian Bãsescu nu face
altceva decât sã atribuie importanþã
exageratã armatei. Mai ales în
condiþiile în care þinutul secuiesc
trece printr-un proces de
militarizare ºi numãrul efectivelor
armatei ºi poliþiei este în creºtere,
iar acest lucru înseamnã colonizare
conºtientã, atunci aceastã vizitã nu
poate fi consideratã decât cã este o
umilire ºi jignire a maghiarimii din
secuime  spunea dl Korody.
La ceremonialul înmânãrii
drapelului de luptã Batalionului 435
logistic Ciuc nu a luat parte niciun
reprezentant al primãriei oraºului
Miercurea Ciuc, capitala reºedinþei
de judeþ ºi al filialei locale sau
teritoriale a UDMR, doar Consiliul
judeþean Harghita a fost reprezentat
printr-o persoanã, vicepreºedintele
Sofalvi Laszlo. De ce aceastã
sfidare, cui foloseºte? Oare ºeful
statului nu s-a simþit ºi el la rândul
sãu jignit ºi umilit de aceastã crasã
nesimþire ºi ofensã adusã
simbolului þãrii ºi chiar lui însuºi?
ªi, oare, distinºii reprezentanþi ai
UDMR ar fi dat dovadã de acelaºi
tupeu neruºinat dacã ar fi trãit în
Franþa, în Germania sau în Statele
Unite? Noi zicem, de bunã seamã,
cã nu, pentru cã acolo legile se ºi
respectã, fãrã sã mai vorbim de
Drapelul Naþional, care este
sacrosant. Minciunile ºi alegaþiile
domnului Korody, publicate în
ziarul budapestan, ne amintesc de
reacþiile disproporþionate ale
oficialitãþilor de la Chiºinãu ºi de
la Moscova faþã de arborarea
Tricolorului românesc alãturi de
drapelul Uniunii Europene pe
clãdirea Parlamentului moldovean.
Neparticiparea vreunui reprezentant al primãriei Miercurea Ciuc,

capitala unui judeþ din þara noastrã,
ca ºi al celor din UDMR, nu poate
fi interpretatã ca o negare a
statalitãþii româneºti?! Gestul ni se
pare, cel puþin nouã, mult prea grav
ºi nu înþelegem de ce preºedintele
Traian Bãsescu l-a trecut sub tãcere.
Nu ne intereseazã posibila iritare a
elitei politice maghiare faþã de o
luare de poziþie prezidenþialã, care
s-o punã la punct. Ne intereseazã,
de fapt, lezarea deliberatã a
demnitãþii naþiunii române în a cãrei
þarã trãiesc de atâta amar de vreme.
Preºedintele Traian Bãsescu a
înmânat, tot la Miercurea Ciuc,
Drapelul de luptã, Batalionului 435
logistic Ciuc, ºi a reamintit cã
aceastã unitate militarã a avut o
contribuþie importantã la înlãturarea
efectelor unor inundaþii catastrofale
ce au avut loc în 2005. Nu
întâmplãtor am venit astãzi la
Miercurea Ciuc, este Ziua
Tricolorului ºi, cu ocazia acestui
eveniment, în calitate de comandant
al forþelor armate ale României, am
înmânat, Batalionului 435 logistic
Ciuc, Drapelul de luptã, un
Tricolor, care ne reprezintã pe noi
toþi, cele 22 de milioane de români
din interiorul þãrii ºi cele 7 milioane
de români din afara þãrii. ªi pe
membrii acestui Batalion i-am
întâlnit în 2005, la Lupeni, când
ajutau la înlãturarea efectelor
inundaþiilor catastrofale, a
reamintit ºeful statului.
În ajunul sosirii preºedintelui
Traian Bãsescu, ziarul de limbã
maghiarã Harghita nepe (Poporul
Harghitei) a inserat o declaraþie a
primarului din Miercurea Ciuc,
Raduly Robert Kalman, în care
acesta arãta cã nu este interesat de
prezenþa ºefului statului român la
Miercurea Ciuc. Bãsescu mi-a
demonstrat anul trecut, pe 23
octombrie, cã nu ai la ce sã te

aºtepþi. La toamnã îmi gãsesc alt
candidat, cã mi-au ajuns cinci ani,
spunea edilul oraºului.
Magyar Hirlop, ziar ce apare la
Budapesta, scria, la rândul sãu, în
numãrul de joi, cã noua vizitã a
preºedintelui Bãsescu în Harghita
nu este tocmai menitã sã întãreascã
simpatiile alegãtorilor maghiari din
zonã, unde efectivele armatei ºi
poliþiei sunt mãrite pe zi ce trece.
Enormitãþi ºi rãutãþi viscerale,
vânturate cu o condamnabilã
nonºalanþã în presa localã, dar ºi
budapestanã, ele având de-a dreptul
un caracter instigator, zicem noi, la
ura interetnicã.
Sã ne fie iertat, dar, în aceste
condiþii, cum de mai îndrãzneºti sã
te mai pretinzi a fi european, cum
afirmã cu toate prilejurile aceºti
domni, cãlcând în picioare
sentimentele demnitãþii naþionale
ale majoritãþii populaþiei?!?
Cu toate acestea, Traian
Bãsescu a declarat, oarecum
împãciuitor, de parcã tot ºi toate ar
fi fost simple incidente, fãrã o prea
mare importanþã. M-a bucurat
faptul cã ceremonia înmânãrii
drapelului s-a desfãºurat într-o
piaþã publicã, nu între pereþii
cazãrmii, asta simbolizeazã
deschiderea armatei cãtre
populaþia civilã, respectul armatei
faþã de populaþia civilã. M-aº
bucura mult dacã tineri cetãþeni
români de etnie maghiarã s-ar
îndrepta cãtre armatã, aº vrea ca
etnici maghiari sã comande
subunitãþi, unitãþi sau mari unitãþi
ale armatei române. În România,
orice cetãþean, indiferent de etnie,
are drepturi egale. Vã invit, dragi
cetãþeni ai judeþului Harghita, sã
priviþi la armata românã ca la ceva
care vã este scut pentru libertatea
dumneavoastrã, a mai spus ºeful
statului.Sub Tricolor, armata
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Sesiune ºtiinþificã organizatã de Universitatea Spiru Haret ºi Societatea Naþionalã Marele laborator al naturii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã  sucursala Argeº

EXCELENT SPAÞIU AL PRACTICII DE SPECIALITATE A STUDENÞIILOR

Educaþia ºi Cultura

Conf. univ. dr. Cornelia MARIN
Decanul Facultãþii de Geografie ºi Geografia Turismului

Gânduri pe marginea unei dezbateri ºtiinþifice
Prof. univ. dr.
Ion TUDOSESCU
În zilele de 19-20 iunie a.c. a
avut loc, la Piteºti, o Sesiune de
comunicãri ºtiinþifice organizatã de
cãtre Universitatea Spiru Haret ºi
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
 sucursala Argeº, având ca
tematicã Educaþia ºi Cultura, la
care au participat cadre didactice ºi
cercetãtori ai Universitãþii Spiru
Haret ºi cadre didactice ºi oameni
de culturã din judeþul Argeº.
Prezentarea comunicãrilor
mi-au sugerat unele gânduri,
pe care le-am avut oarecum în
atenþie ºi anterior, pe o asemenea
problematicã, dar pentru fixarea
cãrora nu posedam totdeauna
argumentele probatoare, motiv
pentru care nu le-am comunicat ca
atare pânã în prezent ºi nici nu
intenþionam sã le comunic dacã nu
aº fi fost provocat de cãtre autorii
intervenþiilor, pe care le-am
audiat cu mult interes în cursul
dezbaterilor numitei Sesiuni
ºtiinþifice.
În prezenta comentare a unor
sugestii provocate de audierea
unora dintre comunicãrile prezentate la sesiune, menþionez cã
m-am rezumat numai la câteva din
cele cincizeci înscrise în programul
acesteia, reþinând doar pe cele la a
cãror susþinere am participat,
mãrturisind convingerea cã pe
marginea multor altora s-ar putea
încerca desprinderea unor sugestii
interesante. Nota comunã a tuturor
comunicãrilor ºi dezbaterilor
purtate pe marginea acestora o
constituie încercarea autorilor de a
medita asupra unor realitãþi
contemporane ale vieþii spirituale
ºi asupra trãirilor valorice din þara
noastrã, cu precãdere asupra cãrora
ºi-au mãrturisit opinia oameni de
culturã ºi dascãli ai judeþului Argeº,
precum ºi unii dintre invitaþii de la
Universitatea Spiru Haret.
Din acest punct de vedere, este
de reþinut rolul dezbaterilor purtate
în plenarele ºi secþiunile Sesiunii
pentru stimularea vieþii spirituale
din judeþ, rãspunzându-se astfel
comandamentelor privitoare la
susþinerea activitãþilor culturaleducative pe care ºi le-a propus a le
avea în vedere ca obiectiv principal
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Este de apreciat faptul cã multe
din comunicãri au avansat ºi
construcþii conceptuale ºi, respectiv,
problematizãri de ordin teoretic ºi
metodologic de interes major pentru
gândirea axiologicã ºi socialã din
þara noastrã în perioada actualã, cea
mai mare parte cu referire la
mecanismele actuale ale procesului
didactic ºi formativ  axiologic.

Enciclopedismul
nu înlocuieºte
profesionalismul
Audierea comunicãrii Omul
contemporan între scindare ºi
plenitudine, prezentatã de prof.
univ. dr. Ioan D. Roºca, mi-a
prilejuit înþelegerea nevoii actuale
de plenitudine în procesul de
realizare umanã, într-o perioadã de
edificare a lui Homo Universalis 
pe care societatea democraticã
contemporanã îl presupune în
mãsura în care nãzuieºte a fi una a
cunoaºterii. În aceastã perspectivã,
pleni-tudinea semnificã o tendinþã
cãtre multilateralism ce nu se opune
enciclopedismului de tradiþie, pe
care l-a practicat renaºterea
europeanã de câteva veacuri. Un
enciclopedism adesea repudiat din
raþio-namente îngust-pragmatice în
secolul al XX-lea, în numele nevoii
de specializare, ce, de fapt, de multe
ori a însemnat unidimensionalizare.
Ortega Y Gasset afirma, cu nu prea
mult timp în urmã, cã specialistul
cu pregãtire academicã, pe care îl
produce universitatea contemporanã,
nu trebuie sã fie lipsit de o pregãtire
în domeniul cunoaºterii, care-l
poate forma ca cetãþean al unei lumi
ce se anunþã a fi cât mai apropiatã
de universalism, ºi de o concepere
integralã a dimensionãrilor ei
axiologice ºi nomologice.
În consecinþã, din curricula
universitarã nu poate lipsi
asimilarea unor cunoºtinþe de
istorie, sociologie, psihologie,
filosofie, la care eu aº adãuga ºi de
politologie, economie, drept ºi
logicã  prin intermediul cãrora se
asigurã formarea unei viziuni largi
despre lume ºi viaþã a specialiºtilor
de nivel academic. Desigur,
enciclopedismul nu înlocuieºte
profesionalismul, acesta nu trebuie
însã redus la scindare valoricã ºi la
unidi-mensionalizare.

Sintezã între continuitate
ºi discontinuitate
Comunicarea susþinutã de prof.
univ. dr. Virgil Constantinescu,
intitulatã O perspectivã sociogeneticã în analiza perioadelor de
tranziþie, mi-a sugerat ideea cã, prin
înfãptuirile sociale radicale în
diacromia vieþii sociale, realizate

prin mijlocirea unor revoluþii
sociale, nu trebuie înþeles numai
aspectul discontinuitãþii, ci ºi
nevoia de sintezã între continuitate
ºi discontinuitate. General-umanul
nu se eliminã, tradiþiile ºi
elementele acþionale ºi relaþionale,
care s-au dovedit realizatorii pentru
om, nu trebuie înlãturate, ci preluate
selectiv ºi, evident, situate pe o nouã
bazã organizaþionalã a societãþii,
în aºa fel încât nu se pot
concepe liniamentele generale ale
progresului în viaþa socialã prin
renunþarea absolutizantã la
specificitatea stilisticã de naturã
etnicã sau la experienþa specificã de
trãire ºi creaþie valoricã a
comunitãþilor umane. Existã seturi
valorice perene în tabla valorilor
sau conþinuturi ale seturilor valorice
ale acestor scãri axiologice ce nu
se schimbã, ci se afirmã într-o
modalitate înnoitoare, odatã cu
mutaþiile produse la nivel relaþional
ºi organizaþional sau chiar acþional
în viaþa socialã.

Persuadare,
nu manipulare
Comunicãrii conf. univ. dr.
Aurel Cazacu, având ca temã
Sofismul ºi practica argumentativã, mi-a întãrit convingerea
cã persuadarea, necesarã într-un
discurs argumentativ, nu trebuie sã
degenereze în manipulare, aceasta
din urmã semnificând, în cele din
urmã, ºi mistificare, cu efect
alienant ºi dizolvant, din punct de
vedere axiologic  ce atenteazã
negativ asupra conºtiinþei de sine,
mai ales în mediile tinerei generaþii,
îndepãrtând pe cei cãrora li se
adreseazã asemenea discurs
de la semnificarea autenticã
a propriei lor condiþii (existenþiale
ºi valorice). Situaþii de provocare cu
efect alienant ce se produc mai ales
în contextele unor demersuri
politice, jurnalistice ºi, nu mai
puþin, religioase  ºi, ceea ce este
cel mai grav, în demer-surile
instructiv-educaþionale.

Nevoia
de originalitate
Prof. univ. dr. Axinte Dobre,
prin prezentarea comunicãrii
Dimensiunea cognitiv-filosoficã ºi
cea moralã în autocunoaºterea
umanã, mi-a sugerat pãrerea cã,
prin relaþia dintre cooperare ºi
diferenþiere în acþiunea umanã,
exercitatã în procesul gândirii ºi
cunoaºterii, nu trebuie sã se scape
din vedere satisfacerea nevoii de
originalitate, cooperarea acþionalã nu
trebuie sã însemne omogenizare
liniºtitoare, gene-ratoare de lipsã de
opinie ºi de individualizare, nu
presupune aliniere dizolvantã, cele
douã modalitãþi acþionale (cooperare
ºi diferenþiere) aplicându-se unitarcontradictoriu, coope-rarea având
rol stimulativ pentru diferenþiere ºi
individualizare.
Comunicarea profesorului
Dobre mi-a sugerat ºi ideea
importanþei cunoaºterii ostensive
pentru întemeierea unor demersuri
discursive  situaþie ce este
caracteristicã procesului de
învãþãmânt, mai ales în perioada
claselor primare.

Model originar
de organizare
ºi manageriere
Comunicarea conf. univ.
dr. Florea Stan, intitulatã
Þãrãnismul  pânã în 1926  Valori
ºi principii, mi-a întãrit pãrerea cã
þãrãnismul (cel originar, gândit ºi
formulat pânã la unificarea
partidului þãrãnesc cu cel naþional),
ca doctrinã, este valoare naþionalã
pentru demersul ideologic românesc,
reprezentând un model originar de
organizare ºi manageriere a vieþii
sociale într-o societate sud-esteuropeanã ºi balcanicã, având un rol
metodologic pentru înþelegerea vieþii
politice româneºti interbelice. Un
asemenea þãrãnism fiind spe-cific
unei societãþi democratice, care se
înscrie în paradigma unei deveniri
sociale accelerate ºi generatoare de
niveluri superioare de realizare
umanã.

Românismul 
valoare naþionalã
Comunicarea prof. univ. dr.
Paula Constantinescu-Stoleru,
intitulatã Identitatea psiho-etnicã ºi
culturalã  temei pentru edificarea
unor noi paradigme în domeniul
psihologiei educaþiei, mi-a oferit
argumente pentru consolidarea unui
punct de vedere pe care l-am afirmat
anterior publicistic privitor la
nevoia stringentã de identitate
psiho-spiritualã,
mai
ales
în condiþiile actuale ale
globalizãrii, sufletul neomului
românesc fiind o condiþie esenþialã
a procesului nostru de integrare
europeanã. În acest sens, sunt total
de acord cu argumentarea faptului
cã românismul este o valoare
naþionalã de primã importanþã în
perioada actualã de revoluþionare a
raporturilor economice ºi sociale ºi

înscrierea României la cote înalte
de trãire democraticã în contextualizãrile pe care le oferã
Uniunea Europeanã.

Reabilitarea
comportamentului
minorilor
În ceea ce priveºte comunicarea lect. univ. Ion Gârleanu,
intitulatã Consideraþii asupra unui
posibil Proiect de strategie a
ocrotirii, prevenirii ºi combaterii a
delincvenþei juvenile, aº reþine
aprecierea asupra necesitãþii de a
înlocui actuala preocupare de
reeducare a minorilor în locuri de
detenþie comune cu preocuparea de
a reabilita comportamentul
minorilor angajaþi în devianþã
ºi amânarea pedepsei pentru
infracþiunile acestora dupã
obþinerea majoratului  întrucât
menþinerea tânãrului adolescent în
detenþie comunã îl educã negativ ºi
nu-l reeducã, specializându-l ºi mai
mult în activitãþi deviate ordinii
de drept.

Responsabilitatea
cercetãtorului
Prof. Iosif Mãrcuºanu, în
comunicarea Un istoric din Argeº
 Auricã Simion, formulând elogii
(de altfel bine cunoscute) asupra
operei respectivului cercetãtor în
domeniul istoriei, m-a ajutat sã
înþeleg mai argumentat nevoia de
responsabilitate a profesiei de
cercetãtor în domeniul istoriei
naþionale ºi, în consecinþã, asumarea
de risc, pe care o implicã o asemenea
îndeletnicire intelectualã, ce
niciodatã nu trebuie sã se antreneze
în acþiuni de mistificare ºi
manipulare a adevãrului istoric sau
de escamotare a acestuia, indiferent
de natura ispitelor exterioare, deseori
de naturã ideologicã, potrivnicã
interesului naþional. Acestea
provoacã periculoase consecinþe
(nocive) asupra structurãrii
conºtiinþei de sine a oamenilor, mai
ales în rândurile tineretului.

Carpato-danubiano-pontic, o datã cu
aceasta, pãstrarea ca valoare de
prim ordin în scara valoricã
româneascã a spiritului colectivist.
ªi, în aceastã perspectivã, de ce
locuitorii acestor meleaguri au
acordat o mare însemnãtate
patriotismului ºi naþionalismului.
Asemenea valori asigurând existenþa
noastrã ca neam în inima Europei ºi,
în consecinþã, prezenþa de-a lungul
veacurilor a unui stil de creaþie ºi
trãire valoricã original ce se
manifestã activ în contemporaneitate. Din acest punct de vedere,
în acest mediu de germinaþie
româneascã nevoia de culturã este
strâns legatã de nevoia identitãþii
psiho-spirituale. Ce nu poate pierde
din intensitate într-o epocã de
revoluþionare valoricã, cum este cea
pe care o trãim în actuala etapã a
procesului nostru istoric.
Avea, deci, dreptate Mircea
Vulcãnescu atunci când , cu aproape
ºaptezeci de ani în urmã, aprecia cã,
atât în trecut cât ºi în perspectivã,
în civilizaþia româneascã se
împletesc pragmatismul mãsurat ºi
contemplativismul meditativ, la
români setea de culturã prevalând
asupra nevoii de bunãstare
materialã  ce se manifestã cel mai
activ în Europa Vesticã.

Asimilarea
continuitãþii

Prof. Vasile Tiþa ºi Daniel
Dejanu, în comunicarea Repere de
activitãþi cultural-educative ºi
artistice desfãºurate de Casa de
Culturã din Curtea de Argeº în
perioada 1970-1990, dupã pãrerea
mea, au argumentat nevoia de
continuitate în activitatea pe teren
cultural-educativ ºi, în ultimã
instanþã, ne-au provocat în direcþia
susþinerii nevoii de valorificare a
bogatelor tradiþii româneºti în
activitatea cultural-educativã
actualã, chiar dacã astãzi se impune
o schimbare de mesaj ideologic ºi
o înnoire metodologicã ce nu
eliminã, ci presupune asimilarea
continuitãþii  fiind realmente de
respins opiniile celor care susþin, nu
fãrã motivaþie ideologicã alogenã,
Scrierea
cã în deceniile ultimei jumãtãþi a
secolului al XX-lea în þara noastrã
ºi vorbirea corecte
s-ar fi manifestat un gol creativ ºi
Prof. Constantin Voiculescu, de trãire valoricã (chiar dacã uneori
prin alocuþiunea Cum vorbim, cum mesajul a fost discutabil).
scriem, m-a pus în situaþia de a-mi
confirma o datã în plus, dacã mai era
Sã nu ne pierdem
nevoie, pãrerea cã agramatismul
propria mãsurã
discursurilor mass-media ºi a celor
pe care le practicã majoritatea
Intervenþiile prof. Ion Vasilescu
reprezentanþilor clasei noastre (Tradiþie ºi con-tinuitate în
politice dãuneazã grav mani-festãrii învãþãmântul agricol argeºean) ºi
actuale a spiritualitãþii româneºti, Gherghina Mihãescu (Imaginea lui
având efect dizolvant, din punct de Constantin Brâncoveanu în
vedere etnic, asupra masei largi a conºtiinþa popularã) mi-au oferit
poporului român.
prilejul de a înþelege mai bine
De fapt, nu prea mai existã nevoia de valorificare a tradiþiei
interes pentru scrierea ºi vorbirea româneºti în conceperea ºi
corecte, doveditã, de altfel, în organizarea ariei curriculare a
primul rând ºi prin aceea cã în învãþãmântului românesc în actuala
structura planurilor de învãþãmânt lui etapã de reformã conceptualã ºi
la facultãþile de Jurnalism nu reaºezare structuralã ºi funcþionalã.
figureazã cursuri de limba românã, În aceastã privinþã, considerãm cã
ne mai vorbind de prezenþa în în acest proces de reformare a
structura curricularã a acestor procesului instructiv-educativ nu se
facultãþi a unui pachet de discipline poate abandona nevoia de luare
filologice, cum sunt: stilistica limbii în atenþie a specificitãþii paradigmei
române, teoria limbii, semantica, noastre stilistice de creaþie ºi
semiotica ºi chiar lingvistica, uneori asimilare valoricã ºi a experienþei
ºi logica sau estetica. De altfel, noastre în materie de abordare
astfel de omisiuni sunt (evident originalã a mecanismelor proselectiv alese) prezente ºi în ariile cesului de învãþare, de formare a
curriculare ale facultãþilor de drept, tinerei generaþii. Este absolutã
politologie, psihologie ºi pedagogie nevoia de originalitate ºi nu de
ºi chiar la cele de limba ºi literatura împrumuturi, fãrã nici un fel de
românã sau de limbi ºi literaturi discernãmânt. Suntem un neam cu
o existenþã ºi o istorie proprie, ce
strãine.
nu cred cã nu va avea fiinþare
viitoare. Totul depinde ºi de modul
Tradiþiile creaþiei
în care dorim sã fim noi înºine ºi
ºi trãirii valorice
nu sã preluãm mãsura altora
Comunicãrile susþinute de prof. pierzându-ne mãsura noastrã.
Cezar Bãdescu (Scânteia învãþãrii
într-un vechi sat argeºean  Aref)
ºi prof. Maria Ungureanu
(Educaþie ºi culturã în comuna
Bogaþi) sau învãþãtorul Virgil Niþã
(Bogaþi  istorie, culturã ºi tradiþie)
scot în evidenþã tradiþiile
învãþãmântului, ale creaþiei valorice
ºi asimilãrii valorice la sate ºi,
deopotrivã, realizãrile actuale în
aceastã privinþã  uneori mai
însemnate decât la oraºe. Stare de
lucruri care atestã faptul cã acolo
unde se plãmãdeºte cultura minorã
se afirmã nemijlocit ºi cea majorã,
în mediul rural locuind ºi
profesând categorii importante de
intelectuali, animaþi de o puternicã
responsabilitate etnicã ºi istoricã.
Tradiþiile creaþiei ºi trãirii
valorice în zonele de munte ºi de
deal aliniate în jurul Arcului
Carpatic, se explicã ºi prin faptul
cã în acest areal geografic a
funcþionat din vechime obºtea
sãteascã  care a cunoscut
devãlmãºia ca modalitate de
proprietate ºi relaþionare socialã,
fiind bine cunoscut faptul cã tocmai
o asemenea formã de trãire colectivã
a constituit baza structurãrii
aºa-numitelor þãri româneºti ce au
asigurat trãinicia ºi rezistenþa
civilizaþiei româneºti de-a lungul a
aproape un mileniu de nãvãliri
migratoare. Aºa explicându-se, în
mare mãsurã, continuitatea poporului român în interiorul arealului

Facultatea de Geografie ºi
Geografia Turismului realizeazã o
activitate ºtiinþificã ºi didacticã
susþinutã, în care elementul central
este studentul ºi pregãtirea
temeinicã, complexã a acestuia. Un
rol deosebit în privinþa dezvoltãrii

Economia
socialistã de piaþã
În ceea ce priveºte propria mea
comunicare (Capitalism sau
socialism?) am de reþinut, pe
marginea dezbaterilor purtate în
timpul Sesiunii, cã astãzi se impune
renunþarea atât la Socialismul
economiei de comandã (lucru deja
înfãptuit în liniile lui majore de
trãire economicã ºi socialã), cât ºi
la Capitalismul economiei libere de
piaþã (de aproape jumãtate de secol
pãrãsit treptat în þãrile capitaliste
dezvoltate economic ºi social din
vest), impunându-se trecerea la ceea
ce se numea cândva, în confruntãrile ideologice, o a treia cale de
evoluþie economicã socialã. Nu-i
vorba de vreo convergenþã a
sistemelor (capitalist ºi socialist), ci
de o modalitate nouã a desfãºurãrii
orânduirii capitaliste pe care eu am
numit-o economia socialistã de
piaþã, cãreia îi corespunde un stat
maximal, ce trebuie sã intervinã
activ ºi competent, folosind pârghii
economice (nu de forþã) în reglarea
relaþiilor de piaþã, astfel încât sã se
înlãture tendinþele de spontaneitate
ºi ficþiune ce pot antrena societatea
(capitalistã în esenþa ei) pe fãgaºul
unor crize de sistem, cum este cea
actualã, pe care o parcurg toate
civilizaþiile contemporane, mai ales
acelea în care funcþioneazã relaþii
de piaþã.

teoretice dezvoltate în timpul anului
universitar, se urmãresc:
- prezentarea ºi exemplificarea
condiþiilor fizico-geografice ale Vãii
superioare a Prahovei ºi a Munþilor
Bucegi ºi Baiu (pe baza deplasãrii
în teren);

ºi elemente privind geografia
populaþiei ºi aºezãrilor umane, cu
privire la cele douã localitãþi
parcurse. Aplicaþia de teren Orºova
 Dubova  Cazanele Dunãrii
reprezintã un prilej de prezentare a
Cazanelor Dunãrii, Defileului
Dunãrii. Se analizeazã aspecte
geomorfologice determinate de
prezenþa calcarului ºi ipotezele
privind geneza Defileului Dunãrii ºi

Mãsurãtori efectuate
pentru aflarea debitului
(disciplina Hidrologie)
competenþelor profesionale revine
practicilor de specialitate la care
studenþii trebuie sã participe.
Studenþii au posibilitatea, în timpul
instruirii pe teren, de a completa
înþelesul celor studiate în timpul
pregãtirii teoretice. Descoperirea
fenomenului geografic, definiþiile
care capãtã noi valenþe ºi înþelesuri,
clasificãrile care devin logice ºi
uºor de reþinut în acest mare
laborator al naturii reprezintã pentru
studenþi un pilon al pregãtirii
profesionale.
Alegerea zonelor de practicã în
staþionar s-a fãcut pornind de la
generozitatea problemelor de
specialitate care pot fi dezvãluite
studenþilor.
Astfel, dupã primul an de studii,
se desfãºoarã practica de o
sãptãmânã la Buºteni. Studenþii au
prilejul de a deprinde tehnicile
de bazã folosite în cercetarea
componentelor mediului (relief,
mineralogie, hidrologie, geologie,
activitãþi antropice etc). Titularii
disciplinelor de la anul I sunt
prezenþi ºi pe teren pentru a face
legãtura dintre teorie ºi studiul
in situ. Sãptãmâna pare condensatã
în raport cu tematicile diferitelor
discipline care trebuie analizate:
turism, geologie, geomorfologie,
pedologie, topografie, meteorologie
ºi hidrologie.
Pentru disciplina Meteorologie, studenþii se deplaseazã la
Sinaia, Cota 1500. Aici primesc
explicaþii precise despre modul în
care se înregistreazã ºi se transmit
datele privind principalii parametri
atmosferici. Cu acest prilej,
viziteazã Muzeul Parcului Naþional
Bucegi din Sinaia, Castelul Peleº,
Mânãstirea Sinaia. Explicaþiile se
vor extinde astfel în sfera geografiei
umane ºi a protecþiei mediului.
La disciplinele Geologie ºi
Geologia României, zonele de
studiu sunt: Valea Jepilor  Valea
Spumoasei (cascada Spumoasã) sau
Valea Zamorei. Studenþii au ocazia
sã recunoascã aflorimente pe care
le studiazã într-o activitate de
cartare geologicã. Cu acest prilej,
deprind abilitatea de a folosi busola
geologicã pentru determinarea
înclinãrii straturilor geologice. Vor
recunoaºte tipurile de roci din
arealul investigat ºi structuri
geologice în teren, vor realiza douã
schiþe geologice: un profil geologic
pe Valea Zamorei ºi altul pe Valea
Jepilor, vor colecta eºantioane de
roci pentru colecþia facultãþii ºi
pentru colecþiile personale.
Disciplina
Hidrologie
este ºi ea pretabilã unei interesante
abordãri practice. La faþa locului, se
realizeazã prezentarea ºi explicarea
elementelor de morfologie ale albiei
râului
Prahova
ºi
ale
Vãii Cerbului. Cu ajutorul unei
moriºti hidrometrice se determinã
viteza apei ºi, prin metoda cu flotori
de suprafaþã, la postul hidrometric
Buºteni (pentru Valea Cerbului), se
mãsoarã debitul apei. Sunt
prezentate tipuri de amenajãri
hidrotehnice pe Valea Jepilor, Valea
Seacã, Valea Zamora ºi Urlãtoarea.
Mãsurãtorile sunt apoi analizate ºi
interpretate de cãtre studenþi, sub
îndrumarea titularului de disciplinã.
Topografia este o altã disciplinã
din programul anului I care este
potrivitã pentru aplicaþia pe teren.
Studenþii învaþã orientarea,
identificarea ºi localizarea în teren
cu ajutorul hãrþii, busolei ºi GPS,
precum ºi cum se pot deplasa dupã
azimut dat. O altã disciplinã, care
se bucurã de avantajele deplasãrii
pe teren, este Geografie generalã.
Prin abordarea practicã a noþiunilor

- efectuarea unui profil geografic
complex pe Valea Cerbului, respectiv
culmea Zamora, cu colectarea de date
din puncte caracteristice;
- prezentarea elementelor de
geografie fizicã, cu evi-denþierea
caracteristicilor Parcului Naþional
Bucegi ºi a Rezervaþiei de Jneapãn
Piatra Arsã, pe traseul Cabana
Babele - Cabana Piatra Arsã Cabana Naturaliºtilor  Buºteni;
- prezentarea unor obiective de
interes ºtiinþific, cultural ºi turistic
din arealul oraºului Sinaia (Muzeul
de ªtiinþe ale Naturii, Castelele
Peleº ºi Peliºor, Microhidrocentrala
Sinaia I, Mãnãstirea Sinaia),
Buºteni (Palatul Cantacuzinilor,
Centrul Român de Mediu, Cãminul
Alpin, Fabrica de Hârtie) ºi Azuga
(unitãþi industriale);
- efectuarea unei schiþe
panoramice a abruptului prahovean
al Bucegilor, respectiv a versantului
drept al Vãii superioare a Ialomiþei,
cu identificarea principalelor
elemente de relief ºi vegetaþie.
În anul II, practica de varã se
efectueazã, sub îndrumarea cadrelor
didactice, la Orºova.
Programul de practicã a fost
conceput în douã pãrþi:
1. în primele patru zile, se
efectueazã deplasãri zilnice în
împrejurimile oraºului Orºova.
Disciplinele pentru care se considerã
aplicaþia practicã sunt: Geografia
populaþiei ºi aºezãrilor umane,
Geomorfologie generalã, Biogeografie;
2. patru zile de circuit în Munþii
ºi Podiºul Mehedinþi, pentru
realizarea unei practici de geografie
complexã.
De ce Orºova ? Pentru cã este
o zonã cu mare potenþial pentru o
practicã la geografie. Cazarea se
realizeazã la aceeaºi staþiune
folositã ºi de studenþii de la
Facultatea de Geografie de la
Universitatea Bucureºti.
În aplicaþia de teren prin oraºul
Orºova, se acordã atenþie prioritarã
elementelor legate de Geografia
populaþiei ºi aºezãrilor. ªantierul
naval, reþeaua stradalã, Centrul de
informare turisticã al Parcului

a vãilor tributare fluviului din acest
sector, probleme privind terasele
Dunãrii. Se studiazã, de asemenea,
probleme de biogeografie ºi sunt
prezentate speciile întâlnite ºi, mai
ales, speciile reprezentative pentru
aceastã zonã, fãrã a se ignora
aspectele privind protecþia mediului
ºi vizând impactul antropic pe care
l-a avut formarea lacului de
acumulare Porþile de Fier.
Aplicaþia din ultima zi,
deplasarea de la Orºova la DrobetaTurnu-Severin este alocatã în
întregime disciplinei Geografia
populaþiei ºi aºezãrilor umane. Se
viziteazã Hidrocentrala de la Porþile
de Fier, Muzeul Porþilor de Fier,
ªantierul naval din Drobeta-Turnu
Severin ºi Mãnãstirea Vodiþa.
În Podiºul Mehedinþi se
realizeazã o primã deplasare pe
traseul: Orºova  Mehadia  Bãile
Herculane  Valea Cernei  Valea
Þesnei  Cerna-Sat - Cheile
Corcoaiei. Se analizeazã aspecte
geomorfologice în corelaþie cu
structura geologicã a zonei, se
prezintã ºi se pune în discuþie
morfogeneza anumitor tipuri de
relief. Un punct deosebit este
staþiunea Bãile Herculane, cu
izvoarele termale din zonã ºi
informaþii privind caracteristicile,
speciile de plante ºi animale. Sunt
amintite ºi arii naturale protejate din
zonã.
Urmãtorul traseu îl reprezintã:
Cheile Corcoaiei  Piatra Bobotului
 Valea Arºasca  înºeuarea CernaMotru  Poiana Beletina  Baia de
Aramã  comuna Ponoarele.
Pe tot parcursul traseului sunt
prezentate ºi analizate caracteristicile
geomorfologice ale regiunilor
traversate, insistându-se asupra
identi-ficãrii mezo- ºi microformelor
de relief întâlnite, precum ºi asupra
proceselor geomor-fologice care
le-au generat; în acest sens, sunt
vizitate ºi explicate caracteristicile
funcþionale ale sistemului carstic
Cerna-Jiu; au fost prezentate, de
asemenea, elementele de biogeografie ºi cele privind geografia
populaþiei ºi aºezãrilor umane,

Neagrã  comuna Celei  comuna
Pocruia  comuna Tismana comuna Peºtiºani  Casa Memorialã
Constantin Brâncuºi, de la Hobiþa
 satul Sohodol  Cheile
Sohodolului  Mãnãstirea Tismana.
Explicaþiile ºtiinþifice din cadrul
acestei zile se axeazã, în special, pe
probleme de geografie regionalã,
datã fiind parcurgerea mai multor
unitãþi de relief (Depresiunea Baia
de Aramã, ulucul submontan intern
al Subcarpaþilor Gorjului ºi o micã
porþiune din Munþii Vâlcan, aflatã în
lungul râurilor Tismana ºi Runcu).
Au fost vizitate pãstrãvãria ºi
Mãnãstirea de la Tismana, iar în
acest sens sunt date explicaþii cu
privire la premisele istorice ºi
geografice de dezvoltare a aºezãrilor
din aceastã regiune.
O altã perioadã de practicã
obligatorie se organizeazã în anul III,
în semestrul II, o aplicaþie itinerantã
prin Munþii Apuseni. Studenþii sunt
atenþi la explicaþiile care li se oferã.
Deºi sunt deja obiºnuiþi cu astfel de
practici, deplasarea în areale
necercetate cu ochi de geografi îi fac
sã fie deosebit de curioºi.
Acestor perioade de practicã li
se adaugã aplicaþii cu durate mai
mici (de regulã, de douã zile). Astfel
sunt deplasãrile care au cãpãtat un
caracter cvasi-obligatoriu din anul
I, la Vulcanii noroioºi. Aceastã
aplicaþie se realizeazã toamna, când
vremea încã permite astfel de
deplasãri. Surpriza mare este sã
descoperim cã mulþi studenþi nu
ºtiau despre existenþa unui astfel de
fenomen la noi în þarã. Este un prilej
de a le demonstra frumuseþea
meseriei spre care se îndreaptã.
Alte aplicaþii pe care le
organizãm pentru studenþii
facultãþii noastre au loc în Munþii
Mãcinului ºi pe traseul BucureºtiCurtea de Argeº-Vidraru ºi retur.
Mai sunt aplicaþii desfãºurate pentru
câte o singurã disciplinã ºi sunt
organizate de titularii dis-ciplinelor
respective: de exemplu, pentru
Geografie umanã ºi economicã sau
pentru Geografia solurilor.
Toate aceste aplicaþii practice au
menirea de a forma competenþe ºi
deprinderi necesare cercetãrilor de
teren. Observaþia directã, formularea
ipotezelor, corelarea informaþiilor
sunt necesare fiecãrui student în
devenirea lui profesionalã.
Este interesant cum priveºte
fiecare student practica ºi pregãtirea
pentru a pleca în practicã. Un mic
sondaj efectuat printre cei care se
pregãtesc de licenþã, cu privire la
ce obiecte nu pot lipsi din rucsacul
lor au rãspuns (unii mai elaborat,
alþii mai condensat), se constituie
într-un sumar de sugestii oferite de
specialiºti cu experienþa
practicilor de specialitate:
Bogdan  anul III: aparat foto,
haine, prosop, pastã de dinþi, gel de
duº, papuci, lenjerie de pat;
Mihai  anul III: haine de
schimb, bocanci, ºosete groase de
bumbac, petarde pentru urs;
Marinela  anul III: cort,
izopren, mâncare, haine;
Gabriel  anul III: mâncare,
cort, haine, apã;
Eugen  anul III: haine de
schimb, bocanci, cort, alimente.
Recunosc cã am regretat faptul
cã nici unul dintre ei nu ºi-a amintit
de necesitatea unui carnet, care sã
aibã coperte groase (se scrie mai
uºor), ºi a unui creion sau pix pentru
ca notiþele sã se poatã lua ºi
pe ploaie.
Aceste perioade de practicã,
adevãrate extensii ale cursurilor de
predare, ale seminariilor, ale altor
activitãþi instructiv-didactice,
desfãºurate în facultate, reprezintã ºi
un cadru de educare a voinþei, de

Studenþii urmãresc explicaþii de specialitate în Depresiunea Beiuº
Naþional Porþile de Fier  sunt doar
câteva dintre obiectivele atinse prin
aceastã deplasare. Pe traseul OrºovaEºelniþa se prezintã ºi analizeazã:
elementele de relief întâlnite
(versanþi, interfluvii, suprafeþe de
nivelare, terase, lunci etc.),
insistându-se asupra proceselor
actuale; elementele de biogeografie

precum ºi relaþiile de interdependenþã dintre toate componentele
mediului geografic parcurs (geologie,
relief, climã, ape, vegetaþie, faunã,
soluri, popu-laþie, aºezãri).
Urmãtorul traseu este: comuna
Ponoarele  satul Bãloºi  Dealul
Brãziºor  Peºtera Bulba  oraºul
Baia de Aramã  Comuna Apa

disciplinare, de înþelegere ºi apãrare
a naturii.
Studenþii anului III, acum, la
finalizarea pregãtirii lor, au nostalgia
acestor perioade de practicã, ce au
marcat un plus de pregãtire ºi au
permis descoperirea climatului întro comunitate universitarã, într-un
colectiv organizat.
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printre frunzele copacilor,
arborii falnici, luminiºurile,
izvoarele de apã rece ºi
limpede, aerul proaspãt, aripile
fluturilor, trilurile pãsãrilor,
paºii cerbului, rãgetul leului,
vânãtorul ºi vânatul, liniºtea
adulmecatã, labe, gheare ºi
copite, soarele mijind printre
crengi, luna privind lacul,
muntele semeþ ºi marea cea

epistole

Epistola a XXII-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Construim prea multe
ziduri ºi nu destule poduri,
spunea Isaac Newton. Tocmai
de aceea ne caracterizeazã
indiferenþa ºi distanþa.
Omul contemporan a
pierdut contactul cu natura,
naturalul ºi naturaleþea.
Civilizaþia nu ar trebui sã intre
în conflict cu natura. Uneori
existã tendinþa de a defini
civilizaþia prin opoziþie cu
natura,
iar
nu
prin
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complementaritate, cum ar fi
adecvat.
Omul este diferit de animal.
Însã la fel de adevãrat este ºi
cã omul are multe în comun cu
animalul. De la glasul
sãlbãticiei la puterea vieþii,
natura desemneazã atât lumea
organicã, cât ºi anorganicã. Ea
este universul fizic ºi cuprinde
regnurile, materia ºi energia.
Mirosul ierbii, culoarea
florilor de câmp, pãmântul
arat, pãºunea ºi livezile,
rãcoarea ºi desimea codrului,
fructele de pãdure sau cele de

mare... Nu-i aºa cã dorul îþi
umple sufletul? Nu mai sta pe
gânduri!
Codru-i
frate
cu
românul, dupã cum zice o
vorbã din bãtrâni. Natura ºi
dragostea, dar mai ales
sublima lor îmbinare constituie
temele fundamentale ale
poeziei lui Mihai Eminescu.
România este bogatã, din punct
de vedere geografic. Avem
forme de relief variate, de la
Munþii Carpaþi la Câmpia
Bãrãganului, dar ºi inedite sau
speciale, cum sunt Vulcanii
noroioºi sau Delta Dunãrii.
Miºcarea defineºte natura.
Blaise Pascal spunea cã natura
este o sferã cu centrul
pretutindeni ºi circumferinþa
nicãieri, iar cea mai micã
miºcare are importanþã pentru
întreaga naturã, de pildã o
pietricicã poate face sã freamãte
oceanul. Este celebrã definiþia

datã de filosoful francez omului:
Lhomme nest quun roseau,
le plus faible de la nature; mais
cest un roseau pensant
(Omul nu este decât o trestie,
cea mai fragilã din naturã, dar
este o trestie gânditoare),
expresie ce aduce laolaltã
natura ºi spiritul, precum ºi
fragilitatea ºi forþa.
Ralph Waldo Emerson
invoca un alt fel de plantã,
accentuând pe legãtura dintre
naturã ºi spirit: What is a
weed? A plant whose virtues
have not yet been discovered
(Ce este o buruianã? O plantã
ale cãrei virtuþi nu au fost
descoperite încã).
Este important de ºtiut
distincþia pe care Baruch
Spinoza o face între natura
naturata, natura creatã, adicã
manifestãrile substanþei ºi
natura naturans, natura
creatoare, adicã Dumnezeu.
Max Weber distinge douã
atitudini în raport cu tot ceea
ce ne înconjoarã: a) superioritatea omului faþã de
naturã, exprimatã prin dominarea acesteia ºi b) armonia
cu natura. Trãieºte în armonie
cu natura ºi cu toate ºi vei avea
serenitate ºi sãnãtate!
De la fizic la metafizic. De
la naturã la spirit. În epistola
a douãzeci ºi treia aº vrea sã
vorbim despre spirit.

Cu prietenie,
al domniei tale,
Mircea ITU

CLUBUL DE LA BUCUREªTI
Este apariþie de datã recentã pe harta organismelor
non-guvernamentale de la noi ºi n-aº zice cã îºi doreºte
cu orice preþ sã se lase dizolvat în teritoriul ocupat de
existenþe violent incolore, inodore ºi insipide. Firme
de sertar, vase mãrunte de croazierã cu pretenþii, prin
nimic argumentate, de transatlantice patentate. Din
pãcate, sunt foarte multe asemenea ONG-uri, harnice
ºi dãtãtoare de rezultate palpabile de care ºtiu doar ei
 iniþiatorii ºi beneficiarii. În schimb, rãmân la vedere
cârpele de toatã ziua, identitãþi jalnice ascunse dincolo
de paravane sforãitoare, cu ambiþia de a comanda
orchestra ºi a aºeza întreaga societate precum le este
gândul.
Aºadar, Clubul din Bucureºti. ªi-a inaugurat
existenþa printr-un colocviu tematic cu bãtaie lungã:
provocãrile veacului abia urnit la drum. Dupã o reþetã
probatã la case mari, Clubul a chemat, în faþa unei
audienþe de câteva sute de persoane, nume asociate
deprinderii de a scotoci în casetele tot mai pline cu
întrebãri referitoare la viaþa planetei, la ºansele de
supravieþuirii. ªi-au exprimat atunci opiniile acad.
Mircea Maliþa, Miºu Negriþoiu, Gh. Dochia, Ion
Iliescu  cel care ºi conduce în calitate de preºedinte
existenþa Clubului de la Bucureºti.
Zilele trecute s-a desfãºurat o nouã sesiune de
comunicãri. Început de varã, veþi spune, de
manifestãri academice ne mai arde? Conceptul de
schimb de idei pe portativ academic ne arde? Ei bine,
da! Vectorul-patron a fost recrutat de aceastã datã
din registrul intern: Noi ºi Uniunea Europeanã. Mai
pe ºleau: de intrat am intrat, dupã doi ani ºi jumãtate,
ce notã la purtare ne dãm (meritãm)? Parametrul
luat în consideraþie, comensurabil ºi raportabil:
absorbþia fondurilor comunitare. S-a desfãºurat mai
întâi sarabanda statisticilor, exacte ºi agresive,
oricum sugestive pânã la lacrimi. Ni se dau bani,
mulþi. Cheltuim puþini. Foarte puþini. Sunt de vinã

alþii? Suntem de vinã noi! A vorbit prelung ºi
interesant un cunoscãtor: Liviu Dragnea, preºedintele
Consiliului de Teleorman ºi al tuturor judeþelor. Ne-a
scos la tablã ca pe niºte învãþãcei, invitându-ne sã
urmãrim cam cu ce tipuri de ecuaþii otrãvite se
confruntã cei cu drept de a cere ºi consuma fonduri
comunitare. A aterizat între noi fostul prefect de Iaºi,
Nicolae Apostol. Zootehnist de fel, iniþiatorul unui
program de succes în domeniul propriei profesii.
Fostul primar de Oradea, azi senator. ªi-a exprimat
pãreri pe suportul unei experienþe deloc de ignorat
în administraþia teritorialã. Dar miniºtrii în exerciþiu
ºi-au dat mãsura competenþei prin abordãri de þinutã
 Cristian Diaconescu, ºeful diplomaþiei române ºi
Vasile Puºcaº, coordonatorul de joc al demersurilor
noastre de integrare europeanã. Un parlamentar 
Titus Corlãþean, ºeful Comisiei de politicã externã
din Senat, a cucerit sala cu suma de consideraþii
procurate printr-o experienþã de toatã lauda. A vorbit
profesorul doctor Sorin Oprescu, primarul general
al Capitalei. Ce era la gura lui..., ca sã mã exprim
adolescentin. A þinut sã se pronunþe fostul preºedinte
al României, Emil Constantinescu, fondator la rându-i,
al unor NGO-uri de succes.
Rostul acestor întâlniri-dezbateri vine din nevoia
de dialog. Dacã este posibil încruciºat, pe teme care
ard. Provocãrile veacului  ard. Energetica, disputele
religioase, provocãrile climatice. Ne þin pe jãratic.
Fondurile UE? Fãrã ele ne sufocãm. De aici nevoia
de întrebãri: Quo Vadis?
Am ascultat lucruri extrem de interesante ºi
folositoare. Din sfera opiniilor corecte trebuie
ajuns în incinta soluþiilor. Cam asta se doreºte.
Clasa politicã a decis ºi a acþionat. Am vrut în
NATO, suntem în NATO. Ne-am dorit în Uniunea
Europeanã? Suntem acolo. ªi mai departe? Sunt
aºteptaþi în arenã, cu arme ºi bagaje, intelectualii

Reflecþii la Arhitectura Bucureºtilor (II)

O clãdire asemenea Palatului CEC nu poate fi evaluatã

Conf. univ. dr. arh. Adrian MAHU
Alt edificiu din Bucureºti care, potrivit scãrii valorice
imaginatã de Paul Valery în textul Eupalinos sau Arhitectul,
s-ar încadra în categoria clãdirilor care cântã este, în opinia
mea, Palatul CEC.
În anul 1845, Costache Bãlcescu a publicat o lucrare intitulatã
Statutele Cassei de pãstrare ºi împrumutare, ceea ce presupunea
înfiinþarea unei
case pentru
s l o b o d a
subscripþie
particularã în
oraºul Bucureºti, dupã
modelul caselor de economii
din Franþa ºi a
celei din Braºov,
care se înfiinþase
în 1835.
Î n t r - o
încercare
temerarã de a
Palatul CEC
pune ordine în
finanþele
publice ale tânãrului stat român, ministrul de Finanþe ad-interim,
Nicolae Rosetti Bãlãnescu, a redactat un proiect de lege pentru
constituirea Casei de Depozite ºi Consignaþii, pe care domnitorul
Alexandru Ioan Cuza l-a semnat la 24 noiembrie 1864.
Acesta a reprezentat, de fapt, actul de naºtere al Casei de
Depuneri ºi Consemnaþiuni (CDC), care, ulterior, a devenit CEC,
instituþia ce de aproape un veac ºi jumãtate pãstreazã economiile
românilor. Primul sediu al instituþiei era foarte modest ºi conþinea
doar trei încãperi puse la dispoziþie de Ministerul de Finanþe. În
anul 1865, CEC s-a mutat în hanul ªerban Vodã, care era amplasat
pe locul unde astãzi se aflã Banca Naþionalã. La scurt timp, spaþiul
din hanul ªerban Vodã s-a dovedit neîncãpãtor pentru dezvoltarea
operaþiunilor desfãºurate de CEC ºi s-a pus problema construirii
unui sediu propriu. S-a ales terenul pe care existase biserica
Sfântul Ioan cel Mare împreunã cu hanul bisericii
ºi cimitirul. Aºezãmintele au fost restaurate în anii 1702-1703,
de cãtre domnitorul Constantin Brâncoveanu, dar s-au degradat
în aºa mãsurã încât în anul 1875 au fost demolate. Cum sediul
construit pe terenul bisericii Sfântul Ioan cel Mare nu era suficient
de încãpãtor ºi nici nu era reprezentativ pentru oraºul care
începuse sã se occidentalizeze dupã modelul francez, s-a luat
hotãrârea ca sã se demoleze ºi în locul lui sã se construiascã,
aºa cum afirma directorul de atunci al instituþiei:
o clãdire monumentalã, demnã de progresele arhitecturii
secolului al XIX-lea ºi de gradul civilizaþiunei la care tinde
România.
Arhitectul ales pentru realizarea edificiului era Alfred Jules
Paul Gottereau. Acesta se nãscuse în 1843 la Perpignan, în Franþa,
ºi studiase la Beaux Arts, din Paris, cu profesorul A. Paccard. În
anul 1869, a devenit arhitect diplomat ºi, probabil, atras de ideea
obþinerii unor comenzi importante, a sosit la Bucureºti în jurul
anului 1880. În jurnalul regelui Carol I din anul 1881 apar primele
note despre întâlnirile regelui cu arhitecþii Paul Gottereau ºi
Grigore Cerchez pentru construirea Palatului regal.
În acea perioadã, reºedinþa princiarã a regelui Carol I era
fosta Casã Golescu, construitã, în anul 1820, de cãtre boierul
Dinicu Golescu, într-un stil neoclasic ºi de dimensiuni modeste
(Clãdirea conþinea doar 25 de încãperi). Începând din anul 1837,
Casa Golescu devenise palat de þeremonie, unde se desfãºurau
solemnitãþile domnitorului: primiri oficiale, recepþii, baluri. Cum
domnitorii Alexandru Ghica, Barbu ªtirbei, Gheorghe Bibescu
locuiserã în palatele familiilor lor, ei nu arãtaserã vreun interes
pentru extinderea palatului de þeremonie.
Dupã Unirea din 1859, Casa Golescu a devenit reºedinþa
princiarã din Bucureºti a domnitorului Alexandru Ioan Cuza iar,
dupã 10 mai 1866, reºedinþa princiarã a regelui Carol I. Se
cunoaºte episodul jenant, consemnat în anul 1877, când þarul
Rusiei, trecând prin Bucureºti ºi vizitându-l pe regele Carol I, l-a
ironizat pentru aspectul atât de modest al reºedinþei sale princiare.
Simþindu-se umilit, regele Carol I, imediat dupã sfârºitul
Rãzboiului de Independenþã, fãcuse din construirea Palatului regal
una dintre prioritãþile sale. Proiectul Palatului regal a fost
încredinþat, la sfârºitul anului 1881, arhitectului Paul Gottereau.
Lucrãrile de construcþie au început în 1882 ºi s-au încheiat în 1885;
termenul atât de scurt s-ar justifica prin faptul cã noua construcþie
îngloba Casa Golescu, fiind, de fapt, o amplificare a acesteia. În
noaptea de 6 spre 7 decembrie 1926, partea centralã a construcþiei
din anii 1882-1885 a fost distrusã de un incendiu; Palatul regal
s-a reconstruit între 1932-1937, dupã planurile arhitectului Nicolae
Nenciulescu.
O altã comandã importantã primitã de arhitectul Paul Gottereau
de la regele Carol I a fost aceea pentru edificiul Fundaþiei Carol I,
pe locul caselor lui Grigore Paucescu (fost ministru), vis-a-vis de
Palatul regal. Edificiul, care trebuia sã omagieze 25 de ani de
domnie ai regelui, s-a executat dupã desenele arhitectului francez,
între anii 1891-1893. Edificiul a fost inaugurat la 14 martie 1895,
cãci au mai fost necesari doi ani pentru amenajãrile interioare ºi
execuþia mobilierului.
Devenit unul din arhitecþii preferaþi ai regelui Carol I, Paul
Gottereau a mai primit, în anul 1893, comanda pentru realizarea
Palatului Cotroceni, în incinta Mãnãstirii Cotroceni, care trebuia
sã înglobeze spaþiile pãstrate din vechea reºedinþã a domnitorilor
ªerban Cantacuzino ºi Constantin Brâncoveanu. Palatul
Cotroceni s-a construit, dupã desenele arhitectului francez, între
anii 1893- 1895 ºi a avut destinaþia de reºedinþã pentru familia

principelui moºtenitor Ferdinand de Hohenzollern ºi a Mariei de
Saxa Coburg-Gotha. În România, arhitectul Paul Gottereau a mai
desenat proiectele pentru Casa Algiu din Calea Victoriei nr. 120
ºi Palatul Jean Mihail (1899-1907) din Craiova. El a pãrãsit
România în jurul anului 1900 ºi lucrãrile lui în curs de execuþie
au fost continuate de cãtre arhitectul Sciky, cunoscut între altele
ca autor al Muzeului Simu, demolat atunci când s-a construit
blocul Eva, vis-a-vis de Blocul Aro (Patria).
Din cele arãtate pânã acum reiese cã, la data când i s-a
încredinþat comanda pentru realizarea Palatului CEC, arhitectul
Paul Gottereau era deja recunoscut de toatã elita Bucureºtilor ca
o personalitate de primã mãrime în domeniul Arhitecturii.
Cum în perioada respectivã el tocmai desenase planurile
pentru clãdirea Parlamentului României, acestea au constituit
studiile preliminare pentru noul edificiu. Începerea lucrãrilor de
construcþie s-a fãcut printr-o ceremonie care a avut loc la 8 iunie
1897; au participat atunci familia regalã, membri ai guvernului,
membri ai Consiliului de administraþie a CEC ºi Paul Gottereau,
fapt ce demonstra importanþa deosebitã care se acorda edificiului.
Execuþia lucrãrilor a fost încredinþatã arhitectului Ion N.
Socolescu (1856-1924), unul dintre fondatorii ªcolii Superioare
de Arhitecturã din Bucureºti ºi primul ei director în 1892. Ion N.
Socolescu studiase mai întâi la ªcoala de poduri ºi ºosele din
Bucureºti (1873-1877) ºi, apoi, la Beaux Arts, din Paris, cu
profesorul P. Ginain, devenind arhitect diplomat în 1883. Palatul
CEC s-a construit, între anii 1897-1900, într-un stil eclectic, ce
aminteºte de celebrul Le Petit Palais din Paris, realizat dupã
desenele arhitectului Charles Girault, cam în aceeaºi perioadã.
Marea arcadã, care marcheazã intrarea principalã, se sprijinã
pe câte douã coloane compozite duble; sub marea arcadã,
subliniatã de cozorocul unei corniºe proeminente, este un frumos
basorelief, care are inscripþionat, la partea superioarã, numele
instituþiei: Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni Economii; din
basorelief se detaºeazã statuia zeului comerþului, Mercur, plasatã

în stânga axului arcadei, ºi statuia zeiþei Fortuna þinând Cornul
Abundenþei într-o mânã, plasatã în dreapta axului arcadei. Cele
douã statui, încadrând ceasul din centrul arcadei, repauzeazã pe
un fronton cu bogate decoraþii florale. Faþadele clãdirii sunt
împãrþite în douã registre clare printr-un brâu decorativ. Registrul
etajului este decorat la faþada principalã cu elegante coloane
dorice, iar, la celelalte faþade, cu eleganþi pilaºtri. Parterul tratat
mai simplu este marcat de puternice asize. Deasupra intrãrii este
un balcon cu balustradã din fier forjat, ce corespunde cu Sala de
Consiliu, ºi care aminteºte de tipicele balcoane cu balustrade din
fier forjat de pe bulevardele hausmanniene. Faþadele mai primesc
deasupra ferestrelor de la etaj ghirlande decorative ºi, din loc în
loc, ca leitmotiv, stema zeului Mercur; aceeaºi stemã apare
deasupra uºii principale de acces în clãdire. În spatele marii arcade
ºi dominând volumul central se înalþã o impresionantã cupolã
din metal ºi sticlã cu profilul elegant, care este încadratã de douã
luminatoare semicirculare plasate la o cotã inferioarã cotei de
naºtere a
cupolei.
Volumele
de colþ,
decorate
cu steme
ºi frontoane cu
basoreliefuri,
sunt încununate de
cupole
metalice
neorenascentiste.
Dacã înconjurãm
edificiul,
aºa cum
ne învãþa
Aula mare a Palatului CEC
profesorul
Grigore Ionescu sã procedãm, atunci când ne aflãm lângã un
monument, pentru cã numai aºa îi putem percepe armonia
volumelor ºi unitatea stilisticã, constatãm foarte mici diferenþe, în
parte datorate neplaneitãþii terenului natural. Coloanele, pilaºtrii
ºi elementele decorative (ghirlande, steme, brâul de separaþie a

registrelor) sunt preluate de arhitect din repertoriul arhitecturii
neoclasice ºi constituie tributul pe care îl aduce ªcolii
academismului francez, în care s-a format, ºcoalã ce punea
ordonanþa faþadelor ºi elementele decorative la baza unui sistem
de compoziþie foarte clar ºi sigur pentru arhitecþi, deoarece era
unanim acceptat!
Construcþia din metal ºi sticlã a cupolei centrale ºi a
luminatoarelor semicirculare reprezintã orientarea arhitectului
cãtre arhitectura metalului ºi a sticlei, inauguratã de celebrul
Pavilion al lui Paxton în Anglia ºi continuatã în edificiile Le Grand
Palais ºi Le Petit Palais din centrul Parisului. Aceastã concepþie
oglindea, pe de o parte, încercarea de întoarcere în trecutul
Arhitecturii ºi, pe de alta, deschiderea cãtre viitorul ei ºi era
simptomaticã pentru marii arhitecþi formaþi la ªcoala
academismului francez, care, la sfârºitul secolului al XIX-lea,
deveneau tot mai conºtienþi de impasul eclectismului ºi cãutau o
ieºire din acesta. Mai trebuie subliniatã calitatea deosebitã a
lucrãrilor de la exterior executate în piatrã, prezente cam peste
tot, de la corniºã ºi pânã la subasment. Când pãtrunzi în marea
aulã de sub cupola centralã amplificatã de cele douã luminatoare
semicirculare eºti copleºit de lumina naturalã care inundã spaþiul
interior ºi îl unificã, conferindu-i calitãþi excepþionale.
Decoraþiunile de sub marea cupolã ºi de sub luminatoarele
semicirculare cu ghirlande aurite ºi peisaje feminine înaripate,
steme ºi vitralii, sunt completate de omniprezente corpuri de
iluminat concepute la scara spaþiului interior, de balustrade din
marmurã ce încadreazã panouri cu lauri din fier forjat, de
elegantele ghiºee semicirculare ºi de pardoseala ce aminteºte de
celebrele mozaicuri romane. Întreaga ambianþã impresioneazã
prin rafinament ºi oricât de indiferent ai fi la vraja Arhitecturii,
aici simþi cã eºti într-o ambianþã unicã.
Interioarele mai sunt decorate cu tablouri alegorice realizate
de pictorul Mihail Simonide, în anii 1900-1913, dintre care se
remarcã, în mod special, alegoriile Munca, de deasupra
accesului în Sala de Consiliu de
la etaj, ºi Fortuna distribuind
bunurile ei României în urma
Independenþei, care decoreazã
plafonul sãlii de Consiliu.
Edificiul trebuie privit într-o zi
cu soare, când umbrele îi
mângâie suprafeþele ºi îi scot în
evidenþã volumetria atât de
armonioasã, dar ºi în orele
nopþii, când un sistem de
iluminat nocturn, recent
montat, îi scoate în evidenþã
toatã splendoarea. Edificiul
este capul de perspectivã la
strada Stavropoleos ºi trebuie
analizat împreunã cu întreaga
zonã (str. Stavropoleos 
Palatul CEC), care poate fi
interpretatã ca o grandioasã
simfonie arhitecturalã cu un
final apoteotic!
În preajma Palatului CEC
eºti tentat sã reconsideri toate
criticile aduse eclectismului pe
care le-ai auzit de-a lungul anilor, care, trebuie spus, în Bucureºti
a dat câteva exemplare excepþionale; adicã sã priveºti cu alþi ochi
pe marii arhitecþi care au absolvit Ecole des Beaux Arts din Paris,
acea ºcoalã excepþionalã de arhitecturã ºi de arte plastice,
întemeiatã de Colbert în 1671, unde se punea atâta preþ pe studiul
exemplarelor valoroase din Istoria Arhitecturii. Dincolo de zelul
Arhitecturii contemporane de a þine pasul cu evoluþia unei
societãþi dominatã de pragmatism nu poþi sã nu reflectezi la faptul
cã un edificiu precum Palatul CEC avea ceva în plus faþã de tot
ceea ce azi numim Arhitecturã: proporþie, ritm ºi armonie.
Arhitecþii ºcoliþi la Beaux Arts din Paris, din studiul temeinic al
celebrelor monumente ale Istoriei Arhitecturii, ajunseserã la un
înalt grad de sensibilitate ºi percepere a proporþiilor, ritmului ºi
armoniei, care, pentru arhitecþii de azi, cel mai adesea, le este strãin.
Acum mai bine de jumãtate de veac G.M. Cantacuzino scria:
Dacã un monument nu ar avea un rol necesar în spiritul nostru,
atunci n-ar fi necesar nici în priveliºtea, nici în oraºul în care
este clãdit. Noi ce constatãm? Palatul CEC a intrat în priveliºtea
oraºului în care este clãdit; noi nu mai putem concepe Bucureºtiul
fãrã acest edificiu.
Acum câtva timp, am dat peste o listã cu evaluarea unor
importante construcþii din Bucureºti; Casa Poporului era evaluatã
la peste 3 miliarde de euro, Casa Presei Libere (Casa Scânteii) la
circa 500 milioane euro, câteva construcþii cu pereþi cortinã,
realizate dupã 1990, la circa 50-80 milioane euro.
Cei care întocmiserã aceste evaluãri fãcuserã calculele dupã
numãrul încãperilor, costul metrilor cubi de beton, cãrãmizilor
ºi al tonelor de oþel beton. Dar cât costã proporþiile, ritmul ºi
armonia unei clãdiri, cu siguranþã ei nu luaserã în calcul!
O clãdire asemenea Palatului CEC, în opinia mea, nu poate
fi evaluatã; poþi evalua materia, dar nu ºi spiritul care a însufleþit
pietrele, cãrãmizile, metalul. Mai trebuie pus în cântarul evaluãrii
faptul cã astãzi nu mai existã meºteri care sã construiascã o asemenea clãdire ºi, desigur, nici arhitecþii care sã o proiecteze.
Eruditul arhitect G. M. Cantacuzino scria despre Proporþia,
Ritmul ºi Armonia din Arhitecturã: ...... Dacã proporþia este
supremul efort de convergenþã al spiritului cu sistemul nostru
fizic, devenind astfel imaginea indisolubilitãþii lor, dacã ritmul
nu-i decât proporþia la a doua putere sau, mai bine zis, însãºi
proporþia miºcãrii, rezultatul final al acestui organism complex
este armonia ...
Câþi dintre arhitecþii care profeseazã acum în Bucureºti mai
gândesc Arhitectura ca Artã? Noroc cu Palatul CEC, care ne
reaminteºte cã odatã Arhitectura era prima dintre arte ºi aspira la
veºnicie!

patriei. Ei unde sunt? Cu ce îºi petrec timpul? Ce
fac în pauza de masã? Nu de alta, dar le-ar sta bine
la ºaibã. Sã ofere soluþii. La televizor vorbesc
mulþi (Chiar s-a deschis un subiect despre efectul
razelor gama  adicã Tv  asupra anemonelor 
adicã noi). Dar pe sapã cine pune mâna (Vorba lui
Iorga: Când te aud vorbind de muncã sã te vãd cu
mâna pe sapã!)
Îmi place acest mod de a gândi. Reducem din
timpul afectat prin regula cuvintelor încruciºate ori
jocului de table ºi ne orientãm spre exerciþiul atât de
necesar al construcþiei.
Cu vorbele cuiva: Salt înainte!

Neagu UDROIU

În direct cu NASA

Sã ne prosternãm în faþa Soarelui (I)
Prinþul Hassan bin Talal
Gregory Banford, fizician ºi scriitor de science
fiction, are o povestioarã plinã de tâlc. Se face cã
Terra primeºte vizita unor emisari ai unei civilizaþii
galactice avansate care, inteligenþi ca toþi
reprezentanþii unei supercivilizaþii, ne scaneazã
instantaneu planeta ºi civilizaþia Sapiens, fireºte, ne
învaþã imediat limba ºi ne adreseazã, într-un moment
ceremonial, un discurs plin de invidie: nici nu ºtiþi ce
noroc (geospaþial) aveþi, nici nu vã daþi seama,
pãmântenilor, cât de privilegiaþi sunteþi sã aveþi o stea
ca Soarele ºi, de fapt, nici nu o meritaþi, pentru cã,
dacã aþi fi conºtienþi de ceea ce Galaxia v-a dat, v-aþi
idolatriza Soarele, aºa cum el meritã
Da noi, nici vorbã!... Soarele dãruieºte luminã,
de fapt ne bate în cap cu miriadele lui de fotoni, iar
noi scormonim în adâncurile bietului glob de humã,
casa noastrã, îi scoatem din mãruntaie darurile
carbonice, pe care Soarele i le-a însãmânþat  cãrbune,
petrol, gaz  ºi þinem aprins cu ele rugul pe care ne
jertfim viitorul
Pãrãsesc acum lamentaþia  deºi mãrturisesc cã
tare mã tenteazã s-o urlu, continuu, în urechile tuturor
inginerilor de petrol ºi gaze ºi ale tuturor maºiniºtilor
de maºini cu abur sau cu explozie de pe Pãmânt  ºi mã întorc la tonul, nu-i aºa, ingineresc, pe
care trebuie sã-l aibã un jurnalist de ºtiinþã.
S-a întâmplat cã, în luna noiembrie a anului 2007 am participat la Forumul Mondial de
ªtiinþã, pe care îl organizeazã, tradiþional, Budapesta  de ce ei da ºi noi nu, pur ºi simplu nu pot
sã înþeleg Eram alãturi de români de foarte bunã calitate  profesorii Ionel Haiduc ºi Florin
Filip, preºedinte, respectiv vicepreºedinte al Academiei Române  aºa cã am martori credibili la
ceea ce am a vã spune. Dupã trei zile de dezbateri interesante  mã aflam acolo ca secretar general
al Comisiei UNESCO a României  iatã cã urcã la tribunã, pentru ultima luare de cuvânt, un domn
corpolent, care ne este prezentat de cãtre preºedintele Academiei Ungariei drept prinþ, inginer
ºi fizician! Se numeºte Hassan bin Talal, aflãm, este fratele regelui Iordaniei, un arab luminat,
care urmeazã sã încheie Forumul cu o propunere de mare viitor. Prinþul îºi începe povestea, este
spectaculos, atractiv, convingãtor, un mare intelectual, capabil de empatie instinctivã ºi comunicator
de primã mânã, ceea ce în lumea ºtiinþei ºi tehnologiilor se întâlneºte rar, credeþi-mã.
Iar prinþul-fizician-inginer ne trãzneºte pur ºi simplu în moalele capului, anunþându-ne cã
energeticieni de prestegiu ºi reprezentanþi de prestigiu ai intelectualitãþii tehnice din lumile arabã ºi
mediteraneeanã pun la cale detronarea hidrocarburilor, hotãrâþi sã smulgã energia necesarã
metabolismului planetar din deºerturile Terrei! Cãutaþi, ne spune, pe www.desertec.org ºi veþi
vedea ce ne bate la uºã. ªi încheie cu o frazã memorabilã, pe care, dacã aº conduce ultrabiro-craticul
organism UNESCO, aº cere sã fie înscrisã deasupra tuturor tablelor negre din toate clasele tuturor
ºcolilor Pãmântului: În doar ºase ore, deºerturile terestre primesc de la Soare echivalentul
energiei pe care întreaga societate umanã o consumã într-un an.
Plec de la Budapesta cu splendida poveste a prinþului Hassan bin Talal ºi, în mintea mea
bolnavã de viitor, încep sã se înlãnþuiascã silogismele inevitabile unui jurnalist de ºtiinþã ºi, pe
deasupra, scriitor de SF.
Încep sã-mi fac socotelile.
Dacã, sã zicem, vreodatã, ne vom dori un organism planetar puternic (nu ONU, mortãciunea
politicã de acum, ci un guvern al Statelor Unite ale Terrei) ºi, odatã instituit, acest Guvern ar
decide cã Sahara, Mojave, Taklamakan, Deºertul Libiei etc., etc.  cãci de pustiuri de nisip, din
pãcate, nu ducem lipsã  ar fi sã devinã staþii-pilot pentru energeticienii solari, dacã bancherii,
pentru a-ºi recãpãta cât de cât stima concetãþenilor lor planetari s-ar arãta dispuºi sã investeascã în
aventura energeticã solarã, dacã inventatorii Pãmântului ar fi stimulaþi sã se aplece spre cerul
luminat de soare ºi sã ia în stãpânire astrul nostru, atunci, probabil, utopia ar fi realizabilã. Oricum,
prinþul mi-a dat o idee straºnicã pentru o povestire SF, gândeam atunci, am s-o scriu când mi-o
cãdea bine. ªi îmi voi închipui în poveste cã extraordinarii cercetãtori de la Institutul Weizmann
din Israel vor fi întins mâna petroliºtilor algerieni ºi libieni ºi se vor fi decis sã înceapã proiectul
recuperãrii pustiurilor fierbinþi, pentru binele întregii omeniri.
ªi îmi situez întâmplarea cam prin anul de graþie 2100.

Alexandru MIRONOV

Reflecþii
sãptãmânale

Sãgeþile
de acasã
În China se povestea cã un tânãr
luptãtor ºi-a dorit sã devinã cel mai
bun mânuitor al arcului din
împãrãþie. Hotãrârea sa l-a îndreptat
pânã la urmã spre cel socotit arcaºul
fãrã egal: Xi Yu. Maestrul îºi trãia
pe atunci bãtrâneþea într-o pãdure îndepãrtatã, ascunsã de munþi ºi pãzitã de râurile din miazãnoapte.
Dupã trei ani cei doi s-au despãrþit ºi tânãrul nostru s-a reîntors în lume. Întâmpinat ca un erou, el
a fost condus la palat ºi împãratul i-a pus întrebarea pe care toþi o murmurau:
- Ai devenit arcaºul cel dintâi?
S-a fãcut liniºte, în aºteptarea rãspunsului. Cu arcul în mânã, discipolul a fãcut o plecãciune ºi
a întrebat la rândul sãu:
- Mãrite împãrat, ce este un arcaº?
Probabil cã personajul din faþa împãratului a învãþat de la înþeleptul Xi Yu cã desãvãrºirea
profesionalã te face sã uiþi cã practici o meserie. Arcaºul eºti chiar tu, numele tãu þine locul activitãþii
tale; eºti ceea ce te preocupã. Separarea dintre viaþa de acasã ºi cea de la serviciu este lipsitã de
sens. Un adevãrat arhitect nu devine la terminarea programului altceva, lucrul pe schiþe nu este o
întrerupere în existenþa lui fireascã. Un profesionist nu lucreazã aºteptând ora 16 sau 18, dupã caz,
pentru a reveni la normalitatea sa.
Ce s-ar fi întâmplat cu arcaºul chinez dacã meseria pe care o iubea nu ar fi avut cãutare, dacã,
aºa cum spunem astãzi, nu exista cerere pe piaþa muncii?
Probabil ar fi devenit fierar sau cizmar, adaptându-se la mersul economiei. Cu siguranþã, însã,
ar fi aºteptat cu nerãbdare sfãrºitul zilei de lucru, pentru a-ºi întinde arcul.
Atunci când aveþi colegi care sunt mereu cu privirea pe ceas ºi numãrã zilele rãmase pânã
sâmbãtã, ar trebui sã ºtiþi cã undeva, pe acasã, au, cu siguranþã, o tolbã cu sãgeþi.

Alexandru LUCINESCU
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Sportul naþional al românilor, oina,
condamnat la nedreaptã uitare
Printre valorile perene recunoscute ale neamului românesc se numãrã
ºi un joc foarte dinamic ºi antrenant, denumit oina. Practicat la scarã
largã în urmã cu câteva decenii, oina se zbate acum într-un anonimat
vecin cu uitarea. Doar câteva echipe în þarã duc mai departe tradiþia acestui
joc deosebit. Federaþia Românã de Oinã ºi Asociaþia Oina încearcã sã
revigoreze sportul naþional românesc prin acþiuni diverse de popularizare,
care sunt deschise iubitorilor oinei de toate vârstele.
Ne face plãcere sã ne înscriem ºi noi în acest efort comun de menþinere
în viaþã a oinei, cu atât mai mult cu cât Spriu Haret, în anii 1895-1899, a
pus bazele redactãrii regulamentului oficial al jocului de oinã ºi a impus
în ºcoli jocul ca disciplinã sportivã obligatorie. Lesne deci cã legendarul
Spiru Haret poate fi considerat pãrintele spiritual al jocului de oinã.
În numerele noastre viitoare vom încerca sã aducem cât mai multe
informaþii din activitatea oiniºtilor, în speranþa cã tradiþia ºi valoarea
culturalã a oinei nu vor pieri.

Fotbal  Cupa Confederaþiilor

Brazilia triumfã în duelul
celor douã Americi...

Recent, la Johannesburg, în Africa de Sud, a avut loc finala Cupei
Confederaþiilor, competiþie ce reuneºte la start campioanele continentale.
Gânditã ca o ultimã repetiþie înainte de Campionatul Mondial de anul
viitor, competiþia a propus douã sãptãmâni de meciuri-spectacol.
Finalmente, în ultimul act s-au întâlnit reprezentativa Braziliei ºi,
surprinzãtor, formaþia Statelor Unite ale Americii.
Yankeii au început tare ºi la pauzã conduceau deja cu 2-0.
Selecþionerul Dunga ºi-a cravaºat elevii la pauzã, aceºtia ieºind pe teren
mult mai motivaþi. Cariocas au reuºit sã întoarcã dramatic rezultatul
câºtigând cu 3-2. Brazilienii au intrat pentru a treia oarã în posesia
trofeului, iar forul mondial diriguitor al fotbalului va remedia deficienþele
de organizare în perspectiva campionatului mondial.

Fragaria Cup, cea mai mare competiþie
fotbalisticã juvenilã din Europa Centralã ºi de Est
Pe parcursul acestei sãptãmâni, la Preºov, în Slovacia, are loc cea mai
mare competiþie fotbalisticã internaþionalã rezervatã juniorilor cu vârste
cuprinse între 8 ºi 15 ani. Fragaria Cup este deja un turneu tradiþional,
recunoscut ºi apreciat de UEFA. Competiþia a avut la start din ce în ce mai
mulþi competitori, ediþia din acest an reunind, la toate categoriile de vârstã,
peste 400 de echipe. Ne face plãcere sã
constatãm cã o pondere importantã a
acestor echipe provine din România, care
trimite la poalele munþilor Tatra numai puþin
de 68 de echipe. Mai mulþi tehnicieni ai
echipelor de juniori ºi copii din þara noastrã
recunosc valoarea ºi competitivitatea
turneului, spunând cã este o experienþã
spotivã ºi nu numai pentru elevii lor.
Opinia naþionalã va fi singurul organ
de presã din þara noastrã care va reflecta
competiþia din Slovacia.

Christian FRISK

Ecranul lui Buridan
Drumul oricãrei prese politizate, scrise sau audiovizualizate, este de la
rumoare la scandal. Traseul aista este un continuu proces de deformare
mediaticã, un sufleu de cuvinte cât mai înflãcãrate presãrate acolo ca sã
iasã bine ºi colorat spectacolul. Niciodatã valoarea nu iese la suprafaþã
decât dacã este ajutatã, dacã este vandabilã ºi dacã apare ca un factor de
legitimare a ãluia de o descoperã. Au apãrut ºi apar cãrþi foarte bune sau
mãcar serioase despre care nu suflã nimeni, nici un criticuº, nici un cuvinþel,
cãci trebuie sã fii al cuiva sau sã intersectezi orizontul de aºteptare al altcuiva
pentru a te vârî în seamã mãcar vreun paparaþ. Sunt jucate spectacole de
teatru construite elastic ºi cu talent, degeaba, dacã nu sunt închivernisite de
vreo legumã politicã sunt trecute cu vederea. Gloriile de o stagiune nu se mai
fac la uºa cafenelei ( deºi prostovanii ceia de copchii de mahalagii cu bani
gata ºed ca vizitiii în faþa pieþei Dorobanþi, la pozã, în birturile de fiþe !).
Totul este un mâl unde se intercaleazã poºirca politicã a vremilor noastre
amestecatã cu dorinþa de a ieºi în drum, ca pãduchele, a dragilor noastre
personaje publice. Aceiaºi ºi mereu aceiaºi inºi debiteazã fum din mahorca
gândirii lor pe sponci ºi dupã dictare, ameþind din ce în ce mai puþinã lume.
Astfel, dupã formidabila palmã datã politicarzilor prin neparticiparea
la vot a unui segment baban de peste 70 de procente ( aºa ceva nu s-a
pomenit încã în juna noastrã democraþie adormitã ), s-au gãsit teancuri
de comentatori care sã justifice pentru spectatorul pribeag incompetenþa
abundentã. Lumea râde mãzãrat de oteveul lui Gingiricã, de parcã alelalte
canale ar fi diferite. Pe toate, absolut toate, de la TVR 1 ºi pânã la inutilele
euforia, disforia ºi cacofonia, nu se întâmplã nimic. Zgârieturi ºi sughiþuri
umane trec pragul micului ecran ºi catã sã ne sufoce cu sentenþele lor.
Cine îi proiecteazã pre dânºii ºi cine le dã voie sã vorbeascã ?

În periplul nostru (pe mai multe
episoade) prin realitãþile exilului
românesc nu putem face abstracþie
de contextul cultural-politic din
Occidentul care i-a primit pe
conaþionalii noºtri. Franþa, prin
spiritul de libertate care din
totdeauna a animat-o, prin tradiþiile
de ocrotitoare a exilaþilor din
întreaga lume, era firesc sã-i atragã
pe exilaþii români care o considerau
ca o a doua patrie. Erau întrevãzute
justificãri atât în latinitatea limbii,
cât ºi în influenþa pe care cultura
francezã o exercitase asupra
intelectualitãþii din România de-a
lungul timpului. Aceastã stare de
lucruri suferise, totuºi, schimbãri
esenþiale.
Astfel, cum mulþi dintre români
îºi gãsiserã o a doua patrie în Franþa,
considerãm necesarã o scurtã
privire cãtre realitãþile politice
(cu vizibilã determinare asupra
fenomenului cultural) ale acelor ani.
Un fenomen poate fi cuprins ºi
înþeles cu adevãrat numai în întregul
determinaþiilor sale, numai din
perspectiva sub care au avut loc
desfãºurãrile lui.
În 2006, prefaþând volumul
intitulat Chipul morþii, Stéphane
Courtois incrimina inconºtienþa
parlamentarilor europeni din
Europa Occidentalã care refuzaserã
sã voteze recomandãrile rezoluþiei
Comisiei
Parlamentare
a
Consiliului Europei cu privire la
condamnarea oficialã a crimelor
comise în regimurile comuniste
totalitare. Subliniind caracterul
judicios al documentelor europene,
el accentua nevoia unei pedagogii
care sã aducã în vizibilul generaþiilor
tinere dimensiunea criminalã a
regimurilor comuniste. Realitatea
pe care o incrimina Stéphane
Courtois devenise evidentã încã din
momentul apariþiei acelui amplu ºi
cutremurãtor volum intitulat Cartea
neagrã a comunismului, elaborat
sub directa lui coordonare.
Evenimentul declanºa în presa
francezã de stânga o furibundã
campanie de atacuri asupra
autorilor ºi a respectivului opus.
Imperturbabil, istoricul va oferi însã
ºi explicaþia: A fi de stânga ºi
francez înseamnã, în cele mai multe
cazuri, a fi complet leninisto-

stalinist. Nu se poate intra nicum în
dialog cu aceºti oameni: devin
complet nebuni dacã este pus în
discuþie, în vreun fel, comunismul;
cu toate acestea, adevãrul despre
miturile fondatoare trebuie fãcut
public, chiar într-un mediu cultural
ostil. / / Comunismul rãmâne o
problemã de actualitate; existã o
moºtenire a comunismului în
fiecare þarã din Rãsãrit ºi din Apus,
deºi ea nu este de acelaºi tip.
Imediat dupã al Doilea Rãzboi,
Partidul Comunist Francez (PCF)
cãpãtase o forþã considerabilã ºi
prin aceea cã valorifica, în propriul
interes politic, victoria sovieticã
împotriva nazismului. Antifascismul
devenise pretextul comod ºi PCF se
erija în purtãtor de stindard al
comunismului sovietic. Pe acest
temei el refuza sã admitã cã, în
Europa Centralã ºi de Est eliberarea
de nazism nu însemna libertate.
Afiliat la Internaþionala Comunistã, membrii sãi acceptaserã
necondiþionat orientãrile ei
direcþionate exclusiv cãtre
distrugerea societãþii capitaliste
ºi a democraþiei burgheze, prin
pregãtirea rãzboiului civil. Dupã
anii 20 PCF, complet bolºevizat,
abandonase întreaga conducere a
cadrelor formate la ªcoala leninistã
internaþionalã de la Moscova,
susþinând toate acþiunile URSSului. Astfel vor fi aprobate cu
fervoare procesele de la Moscova,
Marea Teroare, sovietizarea
violentã a þãrilor din Est, zdrobirea
revoltei din Berlinul de Est (1953),
a revoluþiei maghiare din 1956,
Primãvara de la Praga (1968) ºi
practica politicã se va baza pe
violenþã verbalã, intimidãri fizice,
mergând pânã la asasinat politic.
Situaþia este descrisã cu
deosebitã acuitate de Monica
Lovinescu în jurnale ºi volumele
sale de memorii :  dacã în viaþa
politicã domina dreapta, intelectualii
nu numai cã se situau la stânga, ci
erau, în majoritate, deja sovietizaþi
mintal. Cine n-a încercat  aºa cum
au fãcut-o câþiva dintre noi  sã
deschidã ochii intelectualilor de
aici, sã-i sensibilizeze la tragedia
semenilor din Est, vãzându-se
respins ca fascist de îndatã
ce se declara anticomunist
(lanticommuniste est un chien spunea drãgãlaº Jean-Paul Sartre),

Luca Niculescu aista, un speaker de pe la un radiou colonial, pune întrebãri
scorþoase, câteodatã mai avide de impertinenþã, dar cam speriate. Fireºte,
nu-i un prost de teapa lui alde Mândruliþã sau Petriºor sau chiar Tatulicescu
sau Turcilici sau Tiriplici, cum îi zice cã-i uitai numele ? Lumea s-a cam
îndepãrtat, bag seamã, de stilul încruntat al lui Cetepe ºi voieºte niscai
destindere. Totuºi, nu vãz detaºare, umor, intelijenþã medie ºi constantã,
numai rãcnete, priviri scârþâite ºi întreruperi. ªi încremenire într-o parte
sau în ailaltã, în hãis sau în cea. Sigur cã Bãºescu, în sanatoriul nostru de
mucava, este un personaj hazliu, deraiat ºi uºor gingaº la meninge, dar
nu tot ceea ce executã are mireasmã de varzã acrã ! Nerecunoaºterea lui
alde Kosovo ºi retragerea din stupida agresiune lucrativã  pentru Imperiu
 din Irak nu-s de colea. Sigur cã întorlocarea cu Moldova ºi cu zgubiliticul
de Spanacaºvili umbresc faptele cosmetizate cu bunãvoinþã! Nu se poate,
este o lege simplã ºi asprã, nu eºti credibil dacã zilnic te dai cãtrãnit.
Uitaþi-vã cum au ajuns atâtea foi de pripas ºi de pomelnice dacã nu au
ieºit din injuria pornitã ! Oare de ce nu existã nici un ziar, mã rog, oficial,
de partid ? Dar bine cã se dau premii pentru profesioniºti  niºte nechemaþi
care adunã imagini terne ºi plimbã cuvinte neînþolite de sens, neºte tinerei
cu un fel de ºcoalã pripitã ºi cu talent tuns zero. Cine sunt aceºti
autodeclaraþi profesioniºti ai tembeliziunii, foºti propagandiºti întrerupþi,
funeºti ºi dezastruoºi, ce au descoperit eroi printre legionarii din munþi ?
Cã de cei tineri, ce sã vã spui, vã aduceþi aminte de vreunul sau de vreuna
care sã dãinuiascã ºi a doua zi dupã festivitate ?
Vine la rând împãunarea prosteascã ºi cu briantinã. Frumos din partea
lui Lucescu senior cã a dat în lacrimi la decorarea lui cu un ºiret. Dar
adeverul iaºte cum cã ãl mai performant antrenor român se cheamã ªtefan
Piºti Covaci, de douã ori câºtigãtor de Cupa Campionilor cu marele Ajax
al lui Cruijff, plus de vreo alte douã, de nu ne înºelãm, pocale
intercontinentale ! Italia, pentru M. Lucescu este un vis urât, acolo s-a

nu-ºi poate da seama de climatul în
care s-au instalat primii exilaþi. / /
Moscova dicta în viaþa intelectualã
francezã nu numai prin membrii
Partidului Comunist Francez, dar ºi
prin agenþi intelectuali.
Nu numai refugiaþii din Est, care
erau consideraþi în corpore fasciºti,
ci ºi toþi cei care contrariau în vreun
fel adeziunea la stalinism erau
ostracizaþi fãrã drept de apel. Asupra
lor se organiza o tãcere generalã
ºi Monica Lovinescu reaminteºte cã
presa francezã n-a pomenit nimic
despre o serie de cãrþi importante,
cum au fost cartea despre Stalin a
lui Boris Souvarine (refuzatã în anii
30 de Gallimard ºi intens boicotatã
dupã apariþia la o altã editurã), cartea
Jeannei Hersch (Idéologies et
réalités), fostã studentã a lui Karl
Jaspers, profesoarã de filosofie la
Universitatea din Geneva (care situa
partidul comunist în
extrema
dreaptã a eºichierului politic) ori
cartea lui Raymond Aron (Lopium
des Intellectuels), implacabilã
radiografie a mentalitãþii elitelor
pariziene drogate cu ideologie. La
limitã e de ajuns ºi sã reamintim
celebrele procese Kravcenko,
Linternationale des Traîtres, sau
cel al lui David Rousset (primul care
adusese în atenþie lagãrele de
concentrare sovietice în comparaþie
directã cu cele naziste, un subiect
care pânã ºi în anii 2000, potrivit
spuselor Monicãi Lovinescu,
continua sã fie iritant pentru stânga
intelectualã din Franþa), spre a putea
reconstitui atmosfera irespirabilã în
care exilul românesc trebuia sã
depãºeascã numeroasele dificultãþi
pentru a reuºi sã îºi aibã un glas
propriu. Aºa se face cã îi vom da
dreptate lui Hans-Georg Gadamer,
atunci când acesta spune cã
experienþa cea mai funestã cu care
a avut de-a face umanitatea secolului
nostru este aceea cã raþiunea însãºi
este coruptibilã.
Cât despre intelectualii români
din Franþa sã ne (re)amintim cã nu
cu mult înainte mai existase un
precedent celebru: Panait Istrati.
Despre el s-a spus cã nu a fost ucis
numai de morbul ftiziei, ci ºi de
campania dezlãnþuitã împotriva lui
de comuniºtii francezi. Mãrturiile lui
Boris Souvarine sunt edificatoare. În
1927, Panait Istrati  la ora aceea
scriitor celebru ºi simpatizant

bolºevic  era invitat la Moscova ca
participant la a zecea aniversare a
Revoluþiei din Octombrie. Istrati 
îºi aminteºte Souvarine  vorbea cu
entuziasm despre revoluþie ºi viitor,
fãrã a fi comunist, fãrã a adera la o
ideologie, alta decât a solidaritãþii
cu victimele sãrãciei. Fãrã a ºti prea
multe despre marxism sau despre
regimul sovietic, se gândea chiar sã
se stabileascã în Rusia. În cursul
primei vizite riguros supravegheate
de GPU îl va întâlni pe Nikos
Kazantzakis ºi el notoriu simpatizant
comunist. Cãlãtoria prin URSS se
repeta în anul urmãtor când
vigilenta supraveghere a GPU faþã
de cei doi slãbise. Reuºeau, mai mult
decât prima oarã, sã ia contact cu
muritorii de rând. Deºi vizita
respectivã preceda cu mulþi ani
grozãviile colectivizãrii agrare, iar
epurãrile staliniste în rândul
partidului erau abia la început,
Istrati va fi cutremurat de
adevãrurile pe care le va descoperi.
Întors la Paris bolnav, dezorientat,
furios pe injustiþiile pe care le
constatase în þara sovietelor,
dezorientarea i se va accentua ºi
datoritã scrisorii lui Romain Rolland
care-i cerea sã nu publice nimic din
ceea ce ºtia acum. Este cunoscut ce
reprezenta Romain Rolland pentru
Istrati. ªi totuºi, prima mãrturie a
unui scriitor (celebru pe plan
mondial ºi fost simpatizant
comunist) împotriva Uniunii
Sovietice îi va aparþine. Souvarine
povesteºte ºi urmarea: Scandalul a
fost încãrcat de urã, saturat de injurii
ºi de calomnii, cum numai staliniºtii
ºtiu sã o facã. La maximum de
infamie a ajuns Henri Barbusse, o
adevãratã prostituatã a puterii
sovietice, autorul unei apologii a lui
Stalin provocând greaþã. A mai
urmat  noteazã Souvarine  ºi
ruptura cu Romain Rolland, a cãrui
purtare n-a fost mai puþin odioasã
ºi lamentabilã.
Acesta era, aºadar, climatul pe
care nu-l prevãzuserã ºi în care se
vãzuserã siliþi sã trãiascã mulþi dintre
intelectualii români. Se înþelege,
totodatã, cã presa ºi îndeosebi
revistele literare ale exilului
românesc nu aveau sã ia naºtere
într-un spaþiu idilic, ci în confruntare,
în restriºte, cu renunþãri, dar ºi în
durerea depãrtãrii de þarã a celor ce
fãceau mari sacrificii sã continue
prin ele cultura românã.

Nicolae ILIESCU

A fost lansat ultimul volum (VII)
din

Dispar Casele memoriale din Rãºinariul lui Cioran

În ultima perioadã, aflãm, tot mai frecvent, cã alte valori din
patrimoniul cultural naþional dispar ca prin farmec, fãrã ca cineva mãcar
sã ne explice ce s-a întâmplat, momentul asumãrii rãspunderii fiind ignorat
sau permanent amânat.
Paradisul terestru, cum numea Emil Cioran Rãºinariul sãu natal,
avea patru Case memoriale, care, firesc, sporeau interesul turiºtilor pentru
vizitarea acestei zone fascinante. Acum, aici, doar Casa poetului Octavian
Goga a rezistat tentativelor sinucigaºe ale celor chemaþi sã asigure
conservarea ºi protejarea acestor veritabile simboluri ale patrimoniului
cultural naþional.
Nicãieri aerul, nici luna nu sunt ca la Rãºinari. O vale de o frumuseþe
verde ºi sonorã care întipãreºte pe retinã imagini parcã decupate din vis
ºi care, o datã ce ai petrecut o zi aici, te îndeamnã
mereu la reîntoarcere  nota, uºor nostalgic, cu
sensibilitate, celebrul filosof.
Din nefericire, la Rãºinari doar peisajele mai
amintesc de parfumul, strãlucirea de altãdatã.
Din neglijenþa ºi indiferenþa autoritãþilor
locale, Rãºinariul nu mai are, pur ºi simplu,
obiective turistice. Principalul punct de atracþie era
odatã Muzeul Etnografic, cu exponate valoroase,
amenajat în conacul boieresc al familiei Barcianu.
Conacul însã a fost retrocedat, iar muzeul este
înghesuit acum într-o fostã grãdiniþã. S-a pierdut
tot ce a fost mai valoros, un conac de la 1800, foarte
frumos. Ultimul urmaº al proprietarului a murit în
urmã cu trei ani, era în vârstã, ajunsese în scaun
cu rotile ºi nu avea copii. Muzeul era o donaþie
cãtre statul român în 48, dar, cu legile noastre, s-a
considerat cã a fost vorba de o donaþie forþatã. La
parter a fost muzeu, iar la etaj au mai locuit urmaºii.
Primãria nu a refãcut imediat dupã incendiu
acoperiºul mistuit de flãcãri ºi, între timp, a apãrut
un strãnepot, din Bucureºti, care a reparat extrem
de rapid acoperiºul, a intentat proces, soarta
muzeului devenind dramaticã, fiind, dupã un an
de zile, scos ºi mutat într-o fostã grãdiniþã.
Nici casa filosofului Emil Cioran nu s-a
bucurat de o mai mare grijã din partea autoritãþilor.
A fost vândutã de pãrinþii scriitorului ºi are acum
regim de casã particularã. Nu poate fi vizitatã, iar
locatarii le interzic turiºtilor accesul pânã ºi în
curte. Muzeul Etnografic ar fi putut fi mutat acolo,

terfelit la Inter ºi a obþinut ultimul loc, din Serie B ! ªi ce atâta enteres
pentru performanþa lui R. Lucescu, adecã ãl junior ! Staþi, oleacã, sã-l vedem
cu Serbia ºi cu Francia, dupã aia mai ºedem la taclale ! Stilul nostru,
heirupist, iluzoriu ºi fetiºizator. Ca ºi cel demolatoriu la poruncã, precum
al ageamiilor reconfiguraþi în analiºti care, ca o pompã aspiratoarerespingãtoare, emanã arierpanseuri critice împachetate în diktat. Toþi nu
mai pot de dragul peremeului ºi de prezenþa lui eba. Eba sau Aba sau Elba
asta este un fel de ciºmea, perucã sau bacterie, nu ºtim sincer ce înseamnã
iniþialele respective, acronim bre, ºi de aceea ne scapã existenþa ei ! Sau a
lor ! Dar ce sã spun, parcã ãilalþi de se duc la europene cum sunt ? Vadim
este citit, talentat ºi foarte bun gazetar  sã faci dintr-o revistã un partid nu
a fost la îndemâna lui Manolescu, de-un par exemplu ! Dar ce, Preda, Tru
ºi Macovei sunt mai breji decât Becali ? Sã fim serioºi, o apã ºi un pãmânt,
ba machedonul nostru e autentic. Vorba ceea, sã te fereascã Dumnezeu de
prostul cu ºcoalã ! Sã nu ne ducem tocmai pânã la Jose Bove, ci sã adãstãm
la vecinii noºtri din stricta apropiere, staþi liniºtiþi sã vedeþi cum fiecare
pasãre pre limba ei maternã se va face de râs ! Vezi Doamne, au intrat
numai extremiºtii ! Mai degrabã au intrat în jãnere antipoliticarzii, cãci
lumea a vãzut cum alternanþa asta stânga-dreapta tot o fugã dupã posturi
este ºi tot un fel de partid unic. De altminteri, la multe case mari guvernele
sunt un melanj de ambele douã, pe la nemþi, puþin pe la franþuji, prin Israel,
pe la noi, prin bãtãturã ... Popoarele nu au fost atât contra Stângii, cât contra
construcþiei ãsteia europene de pânã acum (construcþie socialistã de altfel).
Iar Dreapta lor, sã le deschidem mintea analiºtilor de televizor, de cele mai
multe ori este mai la stânga decât Stânga noastrã de miliardari de carton !
Conservatorii evropeneºti se orânduiesc în Partidul Popular ºi doresc sã
conserve tradiþiile locale. Noi ce sã punem în conserve ?
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dacã primãria ar fi cumpãrat casa dar, din cauza eternei subfinanþãri, n-a
fãcut-o.
Bucureºtenii sunt cei mai frecvenþi vizitatori, între ei, grupurile de
elevi cu profesorii lor, de la diferite ºcoli ºi licee din Capitalã, fiind de-a
dreptul impresionaþi de tot ce menþine încã farmecul acestei zone.
Semn tonic, reconfortant cã interesul turiºtilor pentru a poposi pe aceste
meleaguri încãrcate de semnificaþii este încã viu, cã ºi acest amãnunt esenþial
poate va miºca autoritãþile, va impulsiona preocupãrile lor în gãsirea unor
soluþii, miraculoase ori nu, de readucere în patrimoniul cultural a acestor
Case memoriale din tezaurul muzeal al Rãºinariului, atât de îndrãgit ºi
evocat de Emil Cioran. Ar fi un nobil demers de restituire.

A.D.

O coincidenþã fericitã a fãcut ca momentul lansãrii acestui volum
sã aibã loc chiar în ziua aniversãrii a 110 ani de la naºterea scriitorului
George Cãlinescu  19 iunie (1899-1965), fiind declaratã Ziua
Institutului de Istorie ºi Teorie Literarã al Academiei Române, care-i
poartã emblematic numele.
Cu acest prilej  o adevãratã sãrbãtoare a culturii  a fost
organizatã în Aula Academiei Române o sesiune de comunicãri în
cadrul cãreia a fost lansat ºi cel de al VII-lea volum din Dicþionarul
General al Literaturii Române. De fapt, finalizarea Dicþionarului se
adaugã altor proiecte academice fundamentale, cum sunt: Tratatul
de Istorie a Românilor, facsimilarea Caietelor eminesciene, Noua
Gramaticã a Academiei Române, Micul Dicþionar Academic ºi multe
alte lucrãri de anvergurã naþionalã.
S-a apreciat cã Institutul G. Cãlinescu reprezintã un spaþiu
privilegiat al cercetãrii, o veritabilã ºcoalã de cercetare, unde se
formeazã specialiºti ºi se realizeazã proiecte de interes ºtiinþific
naþional. Dintre publicaþiile editate de Institutul G. Cãlinescu s-au
detaºat, prin monumentalitate, prin valoare, marcând definitoriu
activitatea acestuia ºi viaþa intelectualã, în general: Istoria literaturii
române în monografii, Istoria literaturii române, Folclorul. Literatura
românã în perioada feudalã, Bibliografia relaþiilor literaturii române
cu literaturile strãine în periodice, Dicþionar de termeni literari,
Dicþionarul cronologic al literaturii române, Opere G. Cãlinescu.
În legãturã cu Dicþionarul General al Literaturii Române s-a
subliniat cã este un dicþionar complet, fiind rezultatul activitãþii
ºtiinþifice care s-a desfãºurat timp de 15 ani, reprezentând rodul
muncii a peste o sutã de cercetãtori. Dicþionarul reuneºte circa 6.000
de articole în 5.488 pagini ºi au fost incluºi folcloriºti, memorialiºti,
traducãtori din ºi în limba românã din þarã ºi din strãinãtate, teologi,
filologi care au scris studii ºi tratate de istorie a limbii române literare,
publicaþii literare ºi culturale, ziare care au avut pagini literare,
colaborând cercetãtori de la institutele academice din Bucureºti, Iaºi,
Timiºoara, profesori ºi critici.
În Prefaþa semnatã de academicianul Eugen Simion se subliniazã
cã Dicþionarul adunã la un loc pe toþi cei care au scris ºi scriu în
limba românã. ªi, dacã scriu bine, ei servesc naþiunea ºi spiritualitatea
românã, reuºind sã contureze graniþele spirituale ale românitãþii.
La Sala de expoziþie Th. Pallady a Bibliotecii Academiei
Române a fost vernisatã expoziþia dedicatã lui G. Cãlinescu, despre
care au vorbit acad. Eugen Simion ºi Dan Hãulicã, care cuprinde
fotografii, manuscrise, publicaþii ºi cãrþi ale lui G. Cãlinescu.

Adela DEAC

Al 44-lea Congres Internaþional
de Studii Medievale

Universitatea de Vest, Kalamazoo, Michigan
Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN
Nu de mult, a avut loc
la Universitatea de Vest din
Kalamazoo, Michigan, Congresul
Internaþional Anual de Studii
Medievale, care întruneºte de
fiecare datã în jur de 6000 de
participanþi, experþi în medievalisticã din toatã lumea.
Cu peste 600 de sesiuni, fiecare
sesiune cu trei sau patru prezentatori,
sponsorizate de peste 200 de
instituþii academice, Congresul a
reprezentat un forum de comunicare
a cercetãrii în domeniu, de analizã,
interpretare ºi discuþie.
La acest congres, cel mai mare
de acest fel din lume, Universitatea
Spiru Haret a fost reprezentatã de
prof. univ. dr. Theodor Damian, din
New York, care a susþinut lucrarea
cu titlul: Gregory of Naziansus.
When Greek Philosophy meets
Christian Poetry. Aceastã lucrare
a fost prezentatã în cadrul Secþiunii
intitulate Medieval Patrimony

Preserved by the Autochtonous
Romanian Byzantine Art of the
Eastern Orthodox Monasteries and
Churches in Romania.
În acelaºi timp, Theodor Damian
a prezidat alte douã sesiuni, prima
cu titlul: Spirituality and Patristic
Literature of the Thraco-GetoDacian Holy Fathers of the Eastern
Orthodox Byzantine Romanity in
Europe and Asia Minor, iar a doua
cu titlul Historical Thraco-GetoDacian Cultural and Artistic
Background and Its Medieval
Monuments and Influences in
Europe and Asia Minor.
Toate cele trei sesiuni amintite
au fost organizate de scriitorul ºi
teologul George Alexe, din Detroit,
Michigan, ºi sponsorizate de
Institutul Român de Teologie
ºi Spiritualitate Ortodoxã din
New York.
Pe lângã profesorii români, care
ºi-au prezentat lucrãrile în aceste

sesiuni, în audienþã au participat ºi
studenþi români ºi strãini, ca ºi
profesori americani interesaþi de
subiectele anunþate cu mult
timp înainte de cãtre Universitatea
de Vest în catalogul anual
al Congresului, trimis în avans la
toþi participanþii care ºi-au plãtit
înscrierea.
Prezenþa româneascã la acest
eveniment a început în anul 1990,
la iniþiativa profesorului românoamerican dr. Lucian Roºu, care
preda la Catedra de Istorie a acestei
universitãþi. Când, în 1998,
prof. Roºu a murit, coordonarea
prezenþei româneºti la acest
prestigios eveniment academic a
fost preluatã de teologul George
Alexe ºi soþia sa, artista Ruxandra
Alexe, din Detroit. În anul 2000,
dl. Alexe a afiliat Institutul Român
de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã din New York la
Institutul de Studii Medievale al
Universitãþii de Vest din
Kalamazoo, Michigan, astfel cã, în
fiecare an, de atunci, Institutul
Român a sponsorizat câte trei
sau patru sesiuni,
fiecare cu câte
trei sau patru
comunicãri pe
diverse
teme
de medievalisticã,
în special româneascã, atât
pentru afirmarea
valorilor culturii ºi
spiritualitãþii
române în lume,
cât ºi pentru a da o
ºansã profesorilor
români sã se
afirme prin participarea la un astfel
de congres.
În mai 2010, se
va organiza un
eveniment special,
care sã marcheze
zece ani de prezenþã româneascã
neîntreruptã,
sponsorizatã de

Institutul Român menþionat, condus
de prof. univ. dr. Theodor Damian.
Aceastã aniversare va fi
reflectatã ºi în revista Romanian
Medievalia, publicaþie a aceluiaºi
Institut Român din New York, în
care se publicã cele mai bune lucrãri
prezentate anual la congres.
Totuºi, contribuþia primului
ctitor al prezenþei române la
Kalamazoo, prof . univ. dr. Lucian
Roºu, nu este niciodatã ignoratã sau
minimalizatã. În fiecare an, grupul
de profesori români prezenþi la
eveniment sunt invitaþi de cãtre
soþia prof. Roºu, Dona Roºu,
scriitoare ºi traducãtoare, ºi de fiica
sa, artista Luciana Costea, la o
recepþie de pomenire a reputatului
profesor ºi, totodatã, de consolidare
a relaþiilor membrilor grupului
român de participanþi.
Unul din momentele de mare
delectare intelectualã la acest
congres îl constituie ºi prezenþa a
peste o sutã de edituri de carte
academicã din toatã lumea, cu
expoziþii de carte din toate domeniile
medievalistice. Plimbarea de la un
stand de carte la altul, un adevãrat
pelerinaj intelectual, discuþiile cu
editorii, dar, în acelaºi timp, ºi
relaþiile, care se formeazã la nivel
academic ºi profesional pe parcursul
zilelor congresului, reprezintã,
alãturi de altele nemenþionate aici,
avantaje ºi atracþii care nu numai cã-i
fac pe participanþi sã revinã, dar, în
acelaºi timp, îi fac sã se simtã cã
aparþin unui grup special în cadrul
cãruia se pot realiza cele mai
frumoase ºi interesante tipuri de
colaborãri ºi parteneriate academice.
ªi în anul acesta, ca ºi în anii
precedenþi, sesiunile româneºti au
fost o delectare ºi un succes.
Profesorii, doctoranzii ºi masteranzii
care vor sã primeascã Call for
Papers pentru congresul din mai
2010, se pot adresa domnului
George Alexe, din Detroit,
la galexe25@yahoo.com, sau
prof. univ. dr. Theodor Damian,
tdamian@metropolitan.edu.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
20:30 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine, 2002
LUNI  6 iulie 2009
(ep. 15)
23:00 Comentariul zilei.
06:00 Promo USH
Emisiune de George Marinescu
06:05 Drumuri, drumuri drumeþii (r)
00:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
07:05 Comentariul zilei (r)
Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
08:00 Lauri pentru liceeni (r)
01:00
Academica  Economia, pentru cine? (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii  Preluare TVRM Cultural
09:00 Românul, cetãþean european  Preluare 02:00 Calendar cultural (r)
03:00 Echipele Gusti (r)
TVRM Cultural
04:00 Bucureºti, dragostea mea (r)
09:20 Promo USH
09:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (r) 04:30 Instituþiile statului (r)
05:00 La hanul morãriþei (r)
10:30 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu (r)
MIERCURI  8 iulie 2009
11:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
06:00 Promo USH
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
Galaþi (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
13:20 Promo USH
13:30 Din sãlile de concert. Emisiune de Mihai Darie 07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Performeri în arenã (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
08:30 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
TVRM Cultural
14:58 Promo USH
09:00 Comorile oraºului  preluare
15:00 Film documentar: Lumea tehnologiei
TVRM Cultural
15:30 Lauri pentru liceeni.
09:30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
Emisiune de Cristina Matei
16:00 Film serial: Cavalerii cerului  Franþa (ep.1) 10:30 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
11:30 Am venit cu drag la voi (r)
16:30 TVRM la munte ºi la mare
17:00 Consum cultural  preluare TVRM Cultural 13:30 Din sãlile de concert. Emisiune de Mihai Darie
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
17:58 Promo USH
Oproiu la dispoziþia dvs.
18:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
15:00 Film documentar: Lumea tehnologiei
19:00 Viaþã sãnãtoasã în mediu sãnãtos.
15:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Viaþa ca un spectacol.
16:00 Film serial: Cavalerii cerului  Franþa (ep. 3)
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau 16:30 TVRM la munte ºi la mare.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
17:00 La hanul morãriþei  Preluare
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine, 2002
TVRM Cultural
(ep. 14)
18:00 Confesiuni plastice.
23:00 Promo USH
Emisiune de Dan Mironescu
23:00 Comentariul zilei.
19:00 Bucureºti, dragostea mea.
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de Viorel Popescu
00:00 Apel telefonic (r)
19:30 Caragiale în jurnale.
01:00 Academica  Istoria care doare (r)
Emisiune de Viorel Popescu
02:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
20:00 Generalul Cinema.
03:00 Contrapunct (r)
Emisiune de Mircea Dogaru
04:00 Suflet de femeie (r)
20:30 Popasuri de suflet.
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
Emisiune de Violeta Screciu
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
MARÞI  7 iulie 2009
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine, 2002
06:00 Promo USH
(ep. 16)
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
23:00 Comentariul zilei.
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
Emisiune de George Marinescu
07:10 Promo USH
00:00 Teatrul de marionete (r)
07:15 Comentariul zilei (r)
01:00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Nimic fãrã lege  Preluare TVRM Cultural 02:00 Confesiuni plastice (r)
03:00 Gazonul fierbinte (r)
09:00 Gândeºti, deci exiºti  Preluare
04:00 Pulsul pieþei (r)
TVRM Cultural
04:30 Viaþã sãnãtoasã în mediu sãnãtos (r)
09:30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
10:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
11:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
JOI  9 iulie 2009
12:50 Promo
06:00 Promo USH
13:00 Invitatul de la ora 13.
06:10 Caragiale în jurnale (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
06:40 Din sãlile de concert (r)
14:00 Teatru de marionete.
07:15 Comentariul zilei (r)
Emisiune de Viorel Popescu
08:00 Zile de vacanþã (r)
14:58 Promo
08:30 Echipele Gusti  Preluare TVRM Cultural
15:00 Film documentar: Lumea tehnologiei
09:30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
15:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
16:00 Film serial: Cavalerii cerului  Franþa (ep. 2) 10:30 Din lumea cu doruri multe (r)
11:30 Dor de-acasa (r)
16:30 TVRM la munte ºi la mare.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
17:00 Fan total estival  Preluare TVRM Cultural 14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
17:50 Promo USH
la dispoziþia dvs
18:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu 15:00 Film documentar: Lumea tehnologiei
19:00 Provocãrile verii. Emisiune de Teodora Zincã 15:30 Zile de vacanþã. Emisiune de Mugur Popovici
19:20 Promo USH
16:00 Film serial: Cavalerii cerului  Franþa (ep. 4)
19:30 Caragiale în jurnale.
16:30 TVRM la munte ºi la mare.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Întâlnire cu folclorul.
17:00 Sisteme de valori în crizã  Preluare
Emisiune de Theodora Popescu
TVRM Cultural

TVRM Educaþional

TVRM Cultural
LUNI  6 iulie 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  7 iulie 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

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  8 iulie 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  9 iulie 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)

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã.
De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei de larg
interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.
Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Dragi studenþi!

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro; opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87  interioare: 168 ºi 169

18:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
19:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica - Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine, 2002
(ep. 17)
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 TVRM-edicina (r)
01:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
03:00 Istorie ºi istorii (r)
04:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
04:30 Provocãrile verii (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI  10 iulie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Provocãrile verii (r)
08:30 Amprente  Preluare TVRM Cultural
09:30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
10:30 Scena ca istorie (r)
11:30 Universul cuvintelor (r)
12:00 Adevãratele stele (r)
13:30 Cafè concert. Emisiune de Sorin Petre
14:00 România necunoscutã.
Emisiune de Radu Piþigoi
15:00 Film documentar: Lumea tehnologiei
15:30 Istorie ºi istorii. Emisiune de Mircea Dogaru
17:00 Emisiune pentru copii  Preluare
TVRM Cultural
18:00 Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
19:00 Legende de ieri ºi de azi.
Emisiune de Mugur Popovici
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 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine, 2002
(ep. 18)
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Invitatul de la ora 13 (r)
01:00 Apel telefonic (r)
02:00 Galele TVRM (r)
04:00 Din lumea cu doruri multe (r)
05:00 TVRM-edicina (r)

SÂMBÃTÃ  11 iulie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Cronica ST (r)
08:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
08:30 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
09:30 Campionii verii.
Emisiune de Mugur Popovici
10:30 Drumuri, drumuri, drumeþii.
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
11:20 Promo
11:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardeleanu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
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  10 iulie 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  11 iulie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert (r)
07:00 Deutsche Welle
07:30 Muzicã clasicã (r)

Opinia
naþionalã

16:00 Clubul diplomaþilor.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu
ºi Simona ªerban
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: Pe malul stâng al
Dunãrii albastre (1983). Regia Malvina
Urºianu. Suntem în România, în preajma
sfârºitului celui de-al doilea rãzboi mondial.
O vãduvã tânãrã ºi bogatã trãieºte pe proprietatea ei într-o micro societate închisã formatã
din: un majordom cu tendinþe protectoare,
fiica vitregã care o urãºte, un ofiþer german
care o curteazã dar, în realitate, vrea sã
gãseascã o listã cu spioni naziºti ascunsã
de soþul decedat, un cumnat care cautã
aceeaºi listã ºi un prieten din tinereþe.
Distribuþia: George Constantin, Gheorghe
Dinicã, Fory Etterle
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Lumea pe dos (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ  12 iulie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Deutsche Welle (r)
06:30 Cinepanorama (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Popasuri de suflet (r)
08:00 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:30 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:30 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Provocãrile verii.
Emisiune de Teodora Zincã
11:00 Suflet de femeie. Emisiune de Eugenia Barbu
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 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile publice.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
Galaþi. Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
Moartea lui Han Xin (China, 2005). Regia:
Wai Han Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang,
Actori: Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 i.Hr.,
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
ªase State aflate ºi a inaugurat dinastia Qin,
autointitulându-se Primul Împãrat. Rãzboinicii
celor ªase State dezmembrate ºi-au unit forþele
ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei Qin,
numai cã a fost nevoie de multe lupte ºi acte
de curaj ca sã poatã distruge puternica
Dinastie Qin ºi sã instaureze o nouã dinastie
00:30 Dor de-acasã (r)
02:00 Scena ca istorie (r)
03:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
04:00 Doctor de inimã albastrã (r)
05:00 Consum cultural (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Program pentru copii
10:00 Universul cuvintelor
10:30 Aplauze pentru haretiºti
11:00 La Hanul Morãriþei
12:00 Teatru
13:00 Invitatul de la ora 13 (r)
14:00 Nimic fãrã lege
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Grãdina cu statui  Lumea vãzutã
de aproape
19:00 Din lumea cu doruri multe
20:00 Clubul liceenilor
21:00 Film artistic românesc
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi în instanþã
23:30 Promo

DUMINICÃ  12 iulie 2009
06:00 Din lumea cu doruri multe (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Recital muzical
09:00 Ecumenica
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10:30 Un actor ºi rolurile sale
11:00 Cafe concert
11:30 Românul, cetãþean european (r)
12:00 Grãdina cu statui  Lumea vãzutã
de aproape (r)
13:00 Virtuþi ºi vicii
13:30 Adevãratele stele
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Sisteme de valori în crizã
17:00 În cãutarea folk-ului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic strãin
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo
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RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

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

Studenþii compozitori la debut
 Concertul clasei conf. univ. dr. Sorin Lerescu
Aproape de sfârºitul anului universitar 2008-2009, în cadrul Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, a avut loc un eveniment deosebit, o premierã pentru Facultatea
noastrã  primul concert al clasei de compoziþie a conf. univ. dr. Sorin Lerescu. Recent
introdus în Planul de învãþãmânt, ca disciplinã facultativã, acest curs de compoziþie a stârnit
un viu interes printre studenþi, astfel cã, în concertul organizat la sfârºitul semestrului II al
anului universitar 2008-2009, patru dintre studenþii cursului de compoziþie ºi-au putut
prezenta lucrãrile în faþa unui public constituit nu numai din profesori ºi studenþi ai Facultãþii
de Muzicã, ci ºi din importante personalitãþi artistice: compozitori, actori, scriitori, interpreþi.
Concertul a avut ca parteneri media Televiziunea România de Mâine (TvRM) ºi
sãptãmânalul Opinia naþionalã, fiind promovat pe Internet de importante portaluri de
muzicã contemporanã.
În deschiderea concertului, decanul Facultãþii de Muzicã, prof. univ. dr. Petru Stoianov,
a precizat cã acest concert reprezintã un important pas înainte în ceea ce priveºte
diversificarea ofertei educaþionale pe care facultatea noastrã o oferã viitorilor sãi studenþi,
oferind posibilitatea dezvoltãrii ºi valorificãrii potenþialului creativ pe care îl au mulþi
dintre cei ce aleg sã urmeze cariera muzicalã. Aceastã idee a fost întãritã ºi de doamna
prodecan al Facultãþii de Muzicã, prof. univ. dr. Carmen Stoianov, domnia-sa apreciind
nu numai modul în care concertul a fost organizat, ci ºi entuziasmul ºi implicarea deosebitã
a studenþilor în elaborarea, promovarea ºi realizarea acestui important eveniment.
Profesorul nostru de compoziþie, conf. univ. dr. Sorin Lerescu  totodatã cancelar al
Facultãþii de Muzicã  a inclus în concert mai multe lucrãri realizate sub îndrumarea sa de
studenþii cei mai activi ai acestui curs universitar: Veronica Anghelescu, Daniel Simion,
Mircea Pruºan ºi Constantin Nicolau. Alãturi de aceºtia, a fost prezent, ca invitat, în cadrul
concertului organizat în sediul Facultãþii de Muzicã, ºi compozitorul brazilian Raul Passos.
O dovadã în plus pentru importanþa acestui eveniment artistic a constituit-o faptul cã
opus-urile studenþilor au fost prezentate publicului de cãtre interpreþi consacraþi, printre
ei fiind chiar cadre didactice ale Facultãþii de Muzicã: conf. univ. dr. Adriana Drãgan
(vioarã), lect. univ. dr. Dorina Arsenescu (pian), lect. univ. dr. Ion Olteþeanu (vioarã).
Au fost prezenþi în concert ºi membri ai unor importante orchestre sau ansambluri
camerale din Bucureºti: Augustin Cresnaru (flaut), Constantin Urziceanu (clarinet),
Valentin Turcu (fagot), studenþi ai claselor de Interpretare Muzicalã din cadrul Universitãþii
Naþionale de Muzicã ºi a Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret  Oana Zamfir
(pian), Larisa Asan (pian), Iulia Gheorghe (violoncel) ºi chiar protagoniºtii acestui concert,
studenþi ai cursului de compoziþie: Veronica Anghelescu (pian), Daniel Simion (pian) ºi
Constantin Nicolau (chitarã).
Dorind sã pãstreze o unitate stilisticã generalã a acestui concert, profesorul nostru de
compoziþie a inclus în program trio-uri instrumentale ºi lucrãri pentru pian solo, concertul
având astfel un caracter omogen, cu o desfãºurare, aº spune, narativã. Au fost interpretate
patru trio-uri (în diverse combinaþii instrumentale): Easy Ritual de Mircea Pruºan (trio
pentru douã viori ºi pian), Diapozitive de Daniel Simion (trio pentru flaut, violoncel ºi
pian), Astâmpãr de Constantin Nicolau (trio pentru chitarã, vioarã ºi pian), Crossroads de
Veronica Anghelescu (trio pentru flaut, clarinet ºi pian) ºi patru lucrãri pentru pian solo: Let
Ring de Constantin Nicolau, Ceas grav de Veronica Anghelescu, Princess de Mircea Pruºan
ºi Cartas Romenas de Raul Passos, suitã pentru pian la patru mâini, în primã audiþie absolutã.
Acest concert a reprezentat pentru noi, cei patru studenþi prezenþi la întâlnirea cu
publicul, nu numai debutul nostru componistic, dar ºi încununarea unui efort de asimilare,
de analizã ºi de creaþie atent ghidat de maestrul nostru, Sorin Lerescu.
Un scurt pasaj de George Steiner, din faimoasa sa lucrare Maeºtri ºi discipoli, ilustreazã
emblematic harul pedagogic al domniei sale: Vocaþia de profesor  ceva fãrã asemãnare.
A deºtepta într-o fiinþã omeneascã puteri ºi vise, care sã le atingã pe ale tale, a le induce
altora iubirea pentru ceea ce iubeºti, a face din prezentul tãu interior viitorul lor  iatã o
triplã aventurã ce nu are asemãnare. Acolo unde un discipol trudeºte alãturi de Maestrul
sãu, forþa vitalã a spiritului este asiguratã.

Veronica ANGHELESCU
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100 DE ANI DE LA NAªTEREA LUI CONSTANTIN NOICA

Trebuie sã mizãm totul pe culturã

Se vor împlini, la 12 iulie, 100 de ani de la naºterea lui Constantin Noica. O personalitate
care a marcat un drum în cultura noastrã, nu numai în filosofia noastrã, care a stârnit ºi
stârneºte controverse, care a avut o viaþã extrem de accidentatã, din toate punctele de vedere,
o viaþã care n-a cunoscut recompensele sociale pe care le-ar fi meritat din plin; el nu a fost
profesor la Universitatea bucureºteanã ºi la nicio altã universitate, dar a cunoscut, timp de
câþiva ani, închisoarea, în condiþiile cele mai dure cu putinþã. Era un om aparte, un om care
nu poate fi clasificat uºor ºi orice tendinþã de a-l aºeza într-o parte sau într-alta eºueazã.
Valeriu Râpeanu: Despre Constantin Noica
stãm de vorbã cu domnul Sorin Lavric, care este,
deopotrivã, medicinist, doctor în filosofie, autor
de cãrþi ºi traduceri, printre care ºi Noica ºi
miºcarea legionarã. Titlul cãrþii domnului Lavric
circumscrie o anumitã perioadã pe care, repet,
Noica a plãtit-o din greu, care i s-a imputat adesea,
care i se mai imputã ºi astãzi. Meritul cãrþii
domnului Lavric este legat de faptul cã domnia
sa nu se transformã într-un acuzator, ci,
dimpotrivã, cautã sã explice, nu pentru a-l
absolvi pe Constantin Noica, ci introduce
destinul lui Constantin Noica în evoluþia,
involuþia, contradicþiile societãþii româneºti.
Pentru cã, dupã pãrerea mea, din lectura cãrþii
domnului Lavric, rezultã clar cã nu putem privi
pe Constantin Noica fãrã sã înþelegem care a fost
situaþia societãþii româneºti din acea vreme,
despre care el vorbeºte în volumele sale de
publicisticã, scoase de Editura Humanitas, în
îngrijirea celui mai bun editor de texte filosofice,
domnul Marin Diaconu, care, totdeauna, dã ediþii
ºtiinþifice, deci ne ajutã mult sã încadrãm un artist.
Sorin Lavric: Un om care a scos din uitare
foarte mulþi autori interbelici, stând în arhive ºi
aducând la luminã toatã aceastã activitate
gazetãreascã, care, altfel, s-ar fi pierdut. ªi, din
privinþa asta, Marin Diaconu este reprezentantul
unei specii pe cale de dispariþie, pentru cã
oameni cu pregãtirea lui, cu stofa ºi rãbdarea
dânsului sunt tot mai rari.
Valeriu Râpeanu: Revenind la Noica,
domnule Lavric, cum vi se pare evoluþia sa,
pentru cã pe el trebuie sã-l încadrãm într-o
generaþie. Mircea Vulcãnescu se nãscuse
în1904. Vorbim de oamenii pe care-i citaþi.
Comarnescu, în 1905, Eliade, în 1907, Noica,
în 1909, Cioran, în 1911. Comarnescu vorbea
despre nefericita lui generaþie. În definitiv, de
aici, cei care au avut un destin fericit sunt Eliade
ºi Cioran. Vulcãnescu moare în închisoare, Noica
cunoaºte închisoarea, o spune clar. Comarnescu
nu a fost arestat, dar din 1948 pânã în 1955 a
trãit în condiþiuni de viaþã degradante
A
revenit, dar tot înfricoºat, cu foarte grele
împrejurãri de viaþã etc. Deci, aceºtia doi ºi dacã-l
adãugãm ºi pe Eugen Ionescu. Deci, o generaþie
sfâºiatã, o generaþie care a însemnat foarte mult
în anii30, aºa cum spuneþi ºi dumneavoastrã.
Cum îl situaþi dumneavoastrã pe Constantin
Noica în aceastã constelaþie, sã zicem aºa, sã
folosim un termen mai uzual?
Sorin Lavric: Chiar dacã generaþia lor este
o generaþie nefericitã, de vreme ce ei înºiºi aºa
se numeau, de vreme ce noi, astãzi, continuãm
sã vorbim despre ea, înseamnã cã generaþia lor
este un reper în istoria noastrã. Acesta ar fi
primul lucru pe care l-aº spune. Apoi, dacã e sãl aºez pe Noica în cadrul acestei generaþii ºi
încercând sã-l privesc de-a lungul vieþii lui, aº
spune cã existã doi Noica: existã Noica
interbelicul ºi apoi existã Noica postbelicul.
Când spun cã existã doi Noica, mã gândesc
numai la viaþa lui, care a avut acele frângeri,
acele rupturi dramatice din cauza episodului sãu
politic, dar mã gândesc ºi la felul în care ºi-a
gândit opera. Creaþia din perioada interbelicã se
deosebeºte de creaþia postbelicã a aceluiaºi
Noica. ªi nu este vorba de modificarea
climatului, ci de faptul cã însuºi viziunea lui
Noica s-a schimbat. Noica s-a maturizat târziu,
a devenit cu adevãrat un gânditor abia dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, ºi abia atunci
putem vorbi de Noica filosoful. În schimb, în
perioada interbelicã, avem de-a face cu un eseist
sclipitor, cu un traducãtor din Descartes, ºi în
acelaºi timp cu un intelectual cu o anumitã prizã
la public. Dar acel Noica, oricât de sclipitor ºi
oricât de încântãtor ar fi fost ca prezenþã culturalã
sau ca stil livresc, nu era încã o figurã de prim
plan. În perioada interbelicã, Noica nu avea
notorietatea ºi rangul la care ajunseserã Mircea
Eliade ºi Cioran. Era încã o figurã de rangul al
doilea. El a devenit cu adevãrat Noica, în mod
paradoxal, abia dupã ce viaþa i s-a frânt ºi abia
dupã ce a trebuit sã înfrunte aceastã presiune a
unui regim care ameninþa sã-l distrugã  ºi
anume comunismul. Deci, Noica, în mod
paradoxal, a devenit marele Noica în timpul
comunismului.
Valeriu Râpeanu: Da, dupã 1965, când a
publicat ºi foarte multe cãrþi: Eminescu, Rostirea
filosoficã româneascã
Sorin Lavric: ...în 1970, apoi, Creaþie ºi
frumos în rostirea româneascã, în 1973,
Sentimentul românesc al fiinþei, în 1978, acestea
legate de specificul românesc, ºi, apoi, cãrþile
lui de ontologie propriu-zisã: Dãruirea întru
fiinþã, din 1981, ºi apoi Scrisori despre logica
lui Hermes, din 1986.
Valeriu Râpeanu: Vedeþi, este totuºi o operã
elaboratã într-un timp scurt
Sorin Lavric: A scris cam 12 titluri în
perioada postbelicã, iar în perioada interbelicã
a publicat opt volume de sine stãtãtoare, pe lângã
traduceri ºi pe lângã publicistica pe care atunci
nu apucase s-o strângã în volume.
Sorin Lavric: Interbelicii, când fãceau
gazetãrie, aveau conºtiinþa aceasta a efemeritãþii,
a activitãþii în sine, ºi tocmai de aceea nu puneau
mare preþ pe ea ºi nu aveau ambiþia de a îºi vedea
toate articolele strânse în coperþile unor volume.
Poate aºa se explicã. Nae Ionescu avea o pãrere
a sa faþã de ideea de posteritate a operei, în
genere
Valeriu Râpeanu: Iar despre articol, spunea
cã este scris în freamãtul zilei
Sorin Lavric: ªi cã valabilitatea lui se
mãrgineºte la acea zi, la acea sãptãmânã ºi atât.
Valeriu Râpeanu: Noica, publicistul, ºi
dumneavoastrã faceþi dese referiri în carte:
publicistul Noica explicã atitudinea lui de atunci
ºi poate chiar ºi de mai târziu. De ce a ajuns
unde a ajuns, e explicat în carte. Nu prin profesii
de credinþã, ci prin ceea ce spune, de exemplu,
Legenda partidelor mari, articol din 1934. E un
articol, cum sã spun, aproape profetic, legat de
acea rotativã politicã a României din vremea
respectivã, sau Ce face tineretul? Este un articol

practic actual, sunt câteva luni încheiate de când
nu se mai vorbeºte despre tineretul politic
º.a.m.d. Este un articol care ar trebui, eu nu zic
recitit, eu zic citit de oamenii noºtri politici. ªi
de cei mai mulþi, recitit, pentru cã, între timp,
tineretul stã, ce ar putea sã facã? Timpul lucreazã
singur pentru el, timpul compromite oamenii ºi-i
scoate din circulaþie, timpul îi suprimã pur ºi
simplu etc.
Sorin Lavric: ªtiþi care este paradoxul unor
asemenea fraze? Astãzi, totuºi, ele pot fi înþelese
teoretic, desprinse din context. Dar, totuºi, ca
sã-l înþelegem pe Noica ºi ca sã înþelegem
generaþia lui, trebuie obligatoriu sã cuplãm
personajul Noica cu spiritul acelei epoci. Dacã-l
desprindem din context ºi-l gândim aºa, în
imponderabilitate, nu avem cum sã intuim
resorturile psihologice ºi culturale, care l-au
fãcut sã urmeze drumul ce l-a avut în perioada
interbelicã.
Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã spuneþi:
Nae Ionescu a jucat rolul în atragerea lui spre
extrema dreaptã. El n-a fost, ca Mircea Eliade,
încã de la început, un adept necondiþionat al lui
Nae Ionescu
Sorin Lavric: Nu a fost pentru cã structura
lui interioarã nu predispunea pentru o activitate
politicã. El nu avea propensiune socialã; Noica
era genul de intelectual retras, care prefera sã
stea în ungherul lui, în turnul lui de fildeº, ºi
acolo sã-ºi construiascã un univers interior, în
care sã se simtã bine. ªi pasiunea lui a fost tot
timpul îndreptatã cãtre o viaþã consumatã
exclusiv în numele unor valori spirituale ºi
culturale. Prima lui carte, publicatã în 1934,
Mathesis sau bucuriile simple, vorbeºte numai
despre felul în care un om se poate împlini, trãind
numai în culturã ºi numai în spirit, întorcând pur
ºi simplu spatele vieþii, cu bucuriile ei joase. Ba,
mai mult, întorcând spatele întregii comunitãþi
ºi mentalitãþii, care, într-un fel, este contagioasã
ºi-l coboarã pe intelectual, îl împiedicã sã
trãiascã la nivelul pe care-l visam noi ca trãirea
vieþii în spirit. Paginile pe care le scrie el în
Mathesis despre intelectualul care vrea exclusiv
sã trãiascã în numele spiritului, în numele ideii,
dispreþuind tot ceea ce înseamnã viaþã obiºnuitã,
sunt niºte pagini într-un fel premonitorii pentru
evoluþia pe care Noica a avut-o chiar ºi dupã
perioada postbelicã. Pentru cã Noica a avut o
structurã asceticã ºi nu ºi-a vãzut viaþa
împlinindu-se decât în aceastã matcã a culturii.
Dacã, totuºi, în perioada interbelicã, viaþa lui
Noica a ieºit din matca exclusivã intelectualãculturalã-spiritualã ºi a cãpãtat o angajare
politicã, este graþie variabilelor acestei epoci,
spiritul acelei epoci care s-a impregnat în Noica
ºi în generaþia lui. Deci nu putem înþelege
angajarea legionarã a lui Noica decât dacã þinem
seama de ce s-a întâmplat atunci, de faptul cã
românii trãiau cu teama cã revoluþia bolºevicã
va veni în þarã, de faptul cã generaþia lui Noica
trãia cu oroarea ºi cu dispreþul vãdit ºi manifest
faþã de ceea ce însemna clasa politicã de atunci,
începând cu regele Carol al II-lea ºi terminând
cu guvernele pe care le schimba cum vroia, ºi
continuând cu problemele strict concrete din
societatea de atunci. Toate acestea: afacerile,
corupþia, toate lucrurile acestea s-au strâns într-o
stare de frustrare, frustrarea generaþiei tinere,
generaþia tânãrã însemnând mai cu seamã
tineretul universitar, studenþimea, ºi aceastã
miºcare de frustrare, de revoltã a încercat sã-ºi
gãseascã debuºeuri, supape. Au fost mai multe
variante de miºcãri, cum sã le zic eu, de revoltã,
culminând în miºcãri de tip naþionalist de
extremã dreaptã. Dintre acestea, cea care a
canalizat pânã la urmã ºi a strâns toatã vlaga
aceea revoltatã a tinerimii a fost miºcarea
legionarã. De ce tocmai miºcarea legionarã ºi
nu alte curente, cum a fost miºcarea lui A.C.
Cuza? Pentru cã aceasta se explicã ºi prin spiritul
epocii ºi prin faptul cã în fruntea acestei miºcãri
au existat niºte lideri care au putut sã atragã mult,
într-o mãsurã mult mai mare apetitul revoltat al
tinerilor, decât alþi lideri.
Valeriu Râpeanu: În orice caz, era perioada
de dinainte de Primul Rãzboi. Poate, e mult spus,
mulþi îl ascultau. Dupã pãrerea mea, îl priveau ca
pe ceva care venea de departe, ºi care trebuia lãsat
acolo departe, nederanjat. Adicã, s-a petrecut ce
se petrece dupã orice schimbare. ªi la noi a fost o
schimbare, în România Mare, pe care, de fapt, o
aratã ºi Mircea Eliade, în romanele lui Întoarcerea
din rai ºi Huliganii. Este clar ceea ce spuneþi
dumneavoastrã, este transfigurat de Eliade în
aceste douã romane ale sale.
Sorin Lavric: Da. Este radiografia
romanþatã a epocii de atunci. Ceea ce este
straniu, la Noica, este cã multã vreme s-a þinut
în expectativã, ºi s-a opus oricãrei angajãri de
tip social sau politic, spunându-le colegilor lui
de generaþie: eu sunt o structurã intelectualã de
tip ascetic, n-am înclinaþii sociale, eu sunt un
spirit de dreapta, dar spiritul meu de dreapta se
va manifesta exclusiv cultural ºi nu politic. ªi
rezistenþa, opoziþia, într-un fel mefienþa lui Noica
a durat foarte mult, aproape pânã în 1936-1937,
în condiþiile în care miºcarea legionarã a ajuns
la Bucureºti, în 1930. În 1930, Codreanu era deja
deputat în Parlamentul României. Deci, vreme
de ºase ani de zile, Noica a stat deoparte,
neangajându-se în nici un fel. Când a fãcut-o, a
fãcut-o cu acel zel al prozelitului care se
converteºte brusc la o cauzã, adicã trece dintr-o
stare evazivã, retrasã, cu rezerve interioare, într-o
stare de dãruire completã. Deci, a avut, cum sã
zic eu, entuziasmul fanatic al neofitului, care a
durat câteva luni, ºi mai cu seamã în perioada
guvernului Antonescu-Sima, când Noica a fost
redactorul ºef al oficiosului Bunavestire.
Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã aduceþi
ºi argumente, printre care, aº cita din cartea
dumneavoastrã, momentul în care el îi scrie lui
Petru Comarnescu, prieten bun, coleg de
generaþie, dar nu numai atât
Sorin Lavric: O scrisoare de la Paris, cã
întrerupe colaborarea cu Editura Fundaþiilor
Regale, unde urma sã publice traducerea din

Descartes. De ce vroia sã întrerupã colaborarea
cu Editura Fundaþiilor Regale, pentru cã era
patronatã de regele Carol al II-lea, care era privit
de Noica ºi de colegii lui ca fiind asasinul moral
Valeriu Râpeanu: Din ordinul direct al
cãruia fusese omorât Corneliu-Zelea Codreanu.
Gest pe care Mircea Eliade nu l-a fãcut. Cã
dumneavoastrã vorbeaþi de el, cã dupã ce a ieºit
din lagãr Rosetti, adicã prof. Al Rosetti, a fost
editorul din fericire, un om de mare gust ºi de
mare probitate din toate punctele de vedere. Noi
l-am cunoscut ºi am vorbit adesea cu dânsul,
Eliade a fost ajutat, ºi spune ºi în Memorii, dupã
ce a ieºit din lagãr i-a dat traduceri, i-a dat sã
publice la revista Fundaþiilor, el publicã la revista
Fundaþiilor ºi în 1940, când scrie articolul despre
Bogza, de exemplu. Deci, el nu a rupt relaþiile,
cum a rupt Noica
Sorin Lavric: Asta se explicã prin ceea ce
spuneam mai înainte, zelul acesta al neofitului,
împins pânã la fanatism. Dar cel mai important

Sorin Lavric: Este titlul unui articol, însã
titlul acesta i-a fost inspirat lui Noica de
cuvintele pe care Codreanu i le-a adresat lui
Iorga în momentul în care Iorga a salutat faptul
cã guvernul Tãtãrãscu închisese toate
restaurantele legionare. La declaraþia de
adeziune a lui Iorga la aceastã atmosferã printre
furculiþe ºi pahare, Codreanu îi scrie o scrisoare
deschisã lui Iorga, unde, printre altele, foloseºte
ºi aceastã expresie: eºti necinstit sufleteºte ºi
pânã în ultima clipã a vieþii mele o sã te privesc
aºa cum meriþi. Cuvintele acestea s-au întipãrit
în memoria legionarilor ºi au fost folosite mereu
ca reproº, mereu, împotriva lui Iorga. ªi, într-un
fel, faptul cã Iorga a ajuns sã fie omorât de
legionari, tocmai de aici i s-a tras, de la acest
mic conflict iscat între el ºi Codreanu
Valeriu Râpeanu: Pentru faptul cã, deºi
Iorga ºi-a retras plângerea penalã împotriva lui
Corneliu Zelea Codreanu  este un episod în
cartea mea Iorga 1940-1947, în care am fãcut ºi

Constantin Noica s-a nãscut la 12 iulie 1909
în comuna Vitãneºti (judeþul Teleorman).
Începe gimnaziul în Bucureºti; în perioada
1924-1928 urmeazã liceul Spiru Haret.
Debuteazã în revista liceului, Vlãstarul, în
1927. Îl are ca profesor de matematicã, la Spiru
Haret, pe poetul Ion Barbu.
Se înscrie la Facultatea de Filosofie ºi Litere
din Bucureºti, pe care o va absolvi, în 1931, cu
teza de licenþã Problema lucrului în sine la
Kant. Timp de trei ani îl are ca profesor pe
filosoful Nae Ionescu.
În perioada 1932-1934 frecventeazã
Societatea culturalã Criterion.
În 1933, timp de un an, urmeazã cursurile
Facultãþii de Matematicã, iar în primãvara anului
1938 pleacã la Paris, cu o bursã a statului francez,
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unde va sta pânã în primãvara anului 1939.
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iulie
1909 - 4 decembrie 1987
În mai 1940, îºi susþine, la Bucureºti,
doctoratul în filosofie, cu teza Schiþã pentru
istoria lui cum e cu putinþã ceva nou.
În octombrie 1940, pleacã la Berlin, în
calitate de referent de filosofie la Institutul Româno-German. Va rãmâne aici pânã în 1944.
Va participa, de mai multe ori, la seminarul de filosofie al profesorului Martin Heidegger
În perioada 1949 - 1958, are domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel.
În 1958, Noica este arestat, anchetat ºi condamnat la 25 de ani de muncã silnicã, cu confiscarea
întregii averi. Executã ºase din cei 25 de ani de închisoare, fiind eliberat în august 1964.
Din 1965 se stabileºte în Bucureºti, unde va lucra ca cercetãtor la Centrul de Logicã.
Ultimii ani din viaþã, începând cu anul 1975, i-a petrecut la Pãltiniº, lângã Sibiu.
Se stinge din viaþã la 4 decembrie 1987.
Opera
 1934 - Mathesis sau bucuriile simple
 1936 - Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, Leibniz ºi Kant
 1937 - De caelo
 1940 - Schiþã pentru istoria lui cum e cu putinþã ceva nou
 1943 - Douã introduceri ºi o trecere spre idealism. Cu traducerea primei introduceri
kantiene a Criticei Judecãrii
 1944 - Pagini despre sufletul românesc
 1944 - Jurnal filosofic
 1962 - Fenomenologia spiritului de GWF Hegel istorisitã de Constantin Noica
 1969 - Douãzeci ºi ºapte de trepte ale realului
 1969 - Platon: Lysis (cu un eseu despre înþelesul grec al dragostei de oameni ºi lucruri)
 1970 - Rostirea filosoficã româneascã
 1973 - Creaþie ºi frumos in rostirea româneascã
 1975 - Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneºti
 1975 - Despãrþirea de Goethe
 1978 - Sentimentul românesc al fiinþei
 1978 - Spiritul românesc la cumpãtul vremii. ªase maladii ale spiritului contemporan
 1980 - Povestiri despre om, dupã o carte a lui Hegel: Fenomenologia spiritului
 1981 - Devenirea întru fiinþã, vol. I: Incercarea asupra filosofiei tradiþionale; vol. II:
Tratat de ontologie
 1984 - Trei introduceri la devenirea întru fiinþã
 1986 - Scrisori despre logica lui Hermes
 1988 - De Dignitate Europae
 1990 - Jurnal de idei
 1990 - Rugaþi-vã pentru fratele Alexandru
 1992 - Simple introduceri la bunãtatea timpului nostru
 1992 - Introducere la miracolul eminescian
 1997 - Manuscrisele de la Câmpulung
 1998 - Echilibrul spiritual. Studii ºi eseuri (1929-1947)
publicisticã
 1994 - Semnele Minervei
 1996 - Între suflet ºi spirit
 2003 - Moartea omului de mâine
 2007 - Despre lãutãrism

este cã abia atunci Noica ºi-a declarat adeziunea
la miºcarea legionarã, ca simpatizant, abia dupã
omorârea lui Corneliu Zelea-Codreanu. Pânã
atunci, nu a existat nicio manifestare a lui Noica
în sprijinul colegilor sãi legionari.
Valeriu Râpeanu: Alt merit al cãrþii este
faptul cã dumneavoastrã analizaþi articolele din
Bunavestire, adicã le luaþi rând pe rând, începând
cu 6 septembrie, fiecare articol, ce cuprinde, care
este semnificaþia lui.
Sorin Lavric: Da, sunt 20 de articole, pe
care Noica le publicã în Bunavestire, în calitate
de redactor ºef, foarte multe apar chiar cu poze.
Este ºocant când vezi cum erau aºezate articolele
cu poza lui Horia Sima ºi Noica semna acolo, în
calitate de redactor ºef, ºi ce-am încercat eu a
fost sã exprim contextul acestor articole, pentru
cã sunt trimiteri în amãnunt, la anumite detalii
legate de epocã, pe care cititorul de astãzi nu le
mai poate sesiza, pentru cã nu cunoaºte climatul
ºi necunoscutele, coordonatele de atunci.
Valeriu Râpeanu: Aveþi ºi articolul Eºti
necinstit sufleteºte

istoricul acestui lucru. Articolul, despre care
vorbiþi dumneavoastrã, Eºti necinstit sufleteºte,
este al doilea articol din campania care se
porneºte împotriva lui Iorga, dupã 6 septembrie:
Ilie Rãdulescu, Disecþia unui cãlãu. Era
fotografiat, Iorga, cu Armand Cãlinescu, tot
timpul erau aºa arãtaþi în presa legionarã, pentru
cã ei susþineau cã atunci, la plângerea penalã,
Armand Cãlinescu l-a arestat ºi i s-a dat cea mai
micã pedeapsã  ºase luni de închisoare. Deºi
Iorga ºi-a retras plângerea, totuºi a avut loc un
recurs, cred cã era colonelul Hotineanu
procurorul regal care a spus cã se ia act, dar se
numea atunci dreptul de intervenþie. ªi a fãcut
recurs pentru cã Iorga era o persoanã publicã
La Iorga puteai sã aduni foarte multe titluri.
ªi atunci el, Codreanu, a primit ºase luni
pedeapsã, timp în care s-au strâns dovezile de
care era nevoie. Atunci a fost marea razie sã-i
spunem aºa, apoi procesul ºi condamnarea la
zece ani închisoare, timp în care el a fost asasinat
din ordinul lui Carol al II-lea. Deci, totul s-a
putut întâmpla, pentru el era în închisoare. ªi,

atunci, articolul lui Noica, l-am reprodus integral
în antologia mea, era al doilea din aceastã
campanie, care a fost foarte tenace. A participat
ºi Horia Stamat, din pãcate, ºi Andrei Ionescu,
îl citaþi comandant legionar, plus ziariºtii Ilie
Rãdulescu, în primul rând, ºi Noica. Aº vrea sã
vã spun, dintre articolele pe care le citaþi
dumneavoastrã aici,
în memoria
contemporanilor rãmãsese Anul întâi, ziua
întâia, scris în ziua de 17 septembrie 1940. Ãsta
era þinut minte de foarte mulþi oameni. Eu am
vorbit cu Caraion, cu Calustian, dar cu câþi
n-am vorbit? Ãsta s-a imprimat chiar mai mult
decât cel despre Iorga. Ãsta a fost al doilea, deºi,
cronologic, întâi a fost cel despre Iorga, aºa cum
spuneþi, la 11 septembrie. Acest lucru i-a surprins
pe mulþi. Nu pe imaginarul popular, ci
imaginarul intelectual.
Sorin Lavric: Da, nu ºtiu de ce a avut atâta
ecou. În clipa de faþã nu-mi amintesc conþinutul
articolului, pesemne se referã la declararea
României drept stat naþional legionar ºi Noica
se referã la acest lucru.
Valeriu Râpeanu: Revoluþia Cãpitanului
revoluþie mai rãscolitoare decât celelalte
revoluþii din istoria poporului nostru, cãci nu e
fãcutã împotriva cuiva, ci pentru valorile
spiritului, spune Noica ºi, deci, considerã cã
este un început  Anul întâi, ziua întâi.
Sorin Lavric: Am vrut sã prezint ºi
contextul, nu numai articolul, partea subsidiarã,
pe care cititorul de astãzi n-o mai poate întrezãri.
Valeriu Râpeanu: El, Noica, în timpul
regimului antonescian, va avea, douã însãrcinãri,
dar pur intelectuale, la Berlin, la Institutul Cultural
German-Român, în douã rânduri sau cum?
Sorin Lavric: A încercat în douã rânduri,
însã, a doua oarã, dacã nu mã înºel în 1943,
Institutul Cultural German-Român, care era
condus de Sextil Puºcariu, a fost desfiinþat, din
cauza rãzboiului, ºi Noica n-a mai ajuns acolo.
El, când a ajuns acolo, a fost invitat de Sextil
Puºcariu în calitate de cercetãtor, de referent de
specialitate. ªtia germana din copilãrie, o ºtia
de la guvernantã, ºi s-a dus acolo dupã ce ºi-a
dat demisia din funcþia de redactor de la revista
Bunavestire, deci, în octombrie 1940, a plecat
la Berlin ºi a stat acolo pânã în mai-iunie 1941,
când a revenit. Deci, n-a stat prea mult în
Germania, dar a apucat sã se ducã la Freiburg,
l-a audiat pe Heideger, ºi lucru acesta îl
consemneazã în Jurnalul sãu filosofic, din 1940,
ºi a citit, ºi a conspectat foarte multã filosofie
germanã politicã din perioada aceea. El vrea sã
scoatã un volum despre filosofia politicã din
Germania de atunci, dar bineînþeles schimbânduse roata istoriei, proiectul nu a mai putut fi dus
la capãt. Important este cã pe Noica, ca ºi pe
Mircea Eliade, rebeliunea legionarã nu l-a prins
aici, în Bucureºti, spre deosebire de alþii, spre
deosebire de Cioran, care a fost aici ºi a fost
participant activ la evenimentele acelea din
Bucureºti ºi a plecat aproape cu ultimul tren, în
ultima clipã, înainte ca Antonescu sã punã un
filtru care sã-i împiedice pe legionari sã plece,
reuºind sã se ducã la Paris. ªi a rãmas acolo.
Valeriu Râpeanu: Deci, Noica nu este în þarã,
aºa cum spuneþi. În 1944, face o tentativã de
Sorin Lavric: În 1943, încearcã sã intre în
lumea universitarã ºi dã un examen pentru un
titlu de conferenþiar la Catedra de filosofia
culturii ºi, atunci, trãieºte primul ºi ultimul eºec
în acest domeniu, pentru cã este refuzat, este
respins de comisie; substratul verdictului dat de
comisie era unul politic. Sã nu uitãm, eram în
1943, eram în plin rãzboi, iar în timpul acela de
dictaturã a lui Antonescu, un intelectual cu un
trecut legionar n-avea nicio ºansã. ªi ce este de
reþinut este cã, în clipa când s-a dat verdictul
comisiei, Lucian Blaga, care fãcea parte din
comisie, dându-ºi seama cã substratul verdictului
nedrept este unul politic, s-a retras din comisie.
În vreme ce Gusti, Bagdazar ºi încã doi profesori,
al cãror nume nu-l þin minte, au rãmas foarte
bine în comisie. Însã gestul lui Blaga, de a se
retrage, l-a impresionat pe Noica ºi, probabil,
cã pentru asta i-a pãstrat tot timpul o simpatie
postbelicã. Gusti era preºedintele comisiei.
Valeriu Râpeanu: ªtim ce a adus anul 1944,
ºi dumneavoastrã vorbiþi despre autodenunþul
lui, cum sã vã spun. El, ce credeþi, cum a trãit,
dumneavoastrã aveþi ºi o pregãtire medicalã, a
trãit un moment de spaimã atunci?
Sorin Lavric: Da, a trãit un moment de
debusolare, de dezorientare, de panicã, a simþit
cã lucrurile se rãstoarnã complet, era cãsãtorit,
purta rãspunderea a doi copii, care aveau 3-4 ani,
ºi atunci a încercat sã preîntâmpine într-un fel
represaliile, pe care le prevedea în privinþa lui,
ducându-se ºi autodenunþându-se. ªi lucrul acesta
s-a întâmplat în 1946, s-a dus la Tribunalul
Poporului din Bucureºti, s-a prezentat la ghiºeu
la conþopistul, la funcþionarul de acolo, ºi i-a spus:
am venit sã mã autodenunþ în calitate de fost
legionar ºi de moºier. Cei de acolo l-au privit ca
pe un om cãzut din cer, trãznit, ºi l-au trimis acasã
spunându-i cã, deocamdatã, au alte prioritãþi. Era
în 1946, era vorba de procesul guvernului
Antonescu. Deci, Noica, pentru ei, nu era deloc
un element-cheie ºi, pur ºi simplu, l-au trimis
acasã. ªi. pânã în 1948, a fãcut într-un fel naveta
între Bucureºti, unde mai avea o cãsuþã în pãdurea
Andronache, undeva la ieºirea spre Urziceni din
Bucureºti, ºi moºia pe care o mai avea la Chiriacu,
pentru cã-i mai lãsaserã 50 de hectare din miile
de hectare, pe care le avusese tatãl lui. Familia
lui a fost foarte înstãritã în perioada interbelicã,
dar, spre sfârºitul perioadei interbelice, a început
sã intre într-un declin, într-o stare de scãpãtare
materialã, pentru cã politica, spiritul gospodãresc
al tatãlui sãu în materie de muncã, de arendã, de
creºtere a hergheliilor de cai nu se potrivea cu
spiritul epocii ºi, într-un fel, familia a intrat într-un
fel de declin material, fãrã ca Noica sã fi simþit
vreodatã ce înseamnã sãrãcia ºi mizeria, de care
va avea parte din plin, odatã cu domiciliul forþat
din 1948. Dar, între 1946 ºi 1948, când tatãl lui
murise, el fiind singurul descendent pe linie
masculinã, a trebuit pur ºi simplu sã-ºi ia sarcina
aceasta de vechil ºi de gospodar al propriilor
pãmânturi de lângã Alexandria.
Valeriu Râpeanu: Pentru cã, trebuie sã
spunem, cele 50 de hectare au fost salvate de la
reforma agrarã din 1945, nu pentru cã era Noica,
ci au rãmas pentru ceea ce se numea fermele
model  50 de hectare, care au fost luate în 3-5
martie 1949. Deci, au fost pur ºi simplu daþi
afarã, care mai erau acolo; într-o noapte s-a
petrecut. Deci, el, pe 3-5 martie, a rãmas fãrã

nimic. Nu înseamnã cã pânã atunci o ducea pe
roze, erau impozite, dar, oricum
Sorin Lavric: Oricum, aveau din ce sã
trãiascã. I s-a luat totul ºi, în calitate de moºier,
ceea ce a fost spre binele lui, în calitate de
moºier, nu în calitate de legionar, a fost luat ºi
dus cu domiciliu forþat la Câmpulung Muscel,
Spun spre norocul lui, pentru cã, dacã ar fi fost
atunci tratat de legionar, intra obligatoriu în
închisoare ºi, cu siguranþã, ar fi murit, pentru cã
perioada 1948-1953, pânã la moartea lui Stalin,
a fost perioada de exterminare a intelectualitãþii
în închisori, ca ºi a rezistenþei politice; atunci a
fost perioada cea mai cruntã.
Valeriu Râpeanu: ªi chiar dupã 1953 a mai
durat, dar aºa cum spuneþi, atunci au murit
Gheorghe Brãtianu, Dinu Brãtianu, care era mult
mai tânãr decât unchiul lui ºi mulþi alþii. Atunci
se murea pe capete. A murit ºi Mircea Vulcãnescu,
Mihail Manoilescu ºi mulþi alþii. Am putea cita o
foarte lungã listã. Atunci a fost hecatombã, putem
sã spunem fãrã nicio exagerare. De la Câmpulung,
Noica este însã arestat
Sorin Lavric: În Câmpulung, foarte
interesant, se naºte, de fapt, marele filosof Noica,
pentru cã acolo a avut la îndemânã zece ani în
care nu a fãcut altceva decât sã se gândeascã la
ideea lui filosoficã ºi la felul în care o poate el
exprima în cãrþile lui. ªi, tocmai de aceea, este
îndreptãþit sã spui cã filosoful Noica se naºte la
Câmpulung Muscel. Perioada de acolo este o
perioadã de mizerie cruntã.
Valeriu Râpeanu: El trãia, dacã mi-aþi permite
sã adaug o mãrturie indirectã, datã de directorul
adjunct al Editurii Eminescu, vorbesc de Adrian
Angelescu, care era elev, ºi mãrturia lui este clarã:
Noica trãia din meditaþiile date unor elevi. Pe el l-a
meditat la francezã. Era foarte bucuros Noica sã
meargã din casã în casã; oamenii, din toatã sãrãcia
de atunci, îl mai tratau. În sfârºit, pânã când, într-o
zi, au vãzut cã n-a mai venit.
Sorin Lavric: ªi asta s-a întâmplat în
decembrie 1958. Arestarea lui n-a fost un caz
singular. Au fost arestaþi foarte mulþi intelectuali.
De ce? Pentru cã, atunci, Gh. Gheorghiu Dej a
simþit nevoia sã le arate ruºilor cã ia toate mãsurile
preventive ca în România sã nu se întâmple ceea
ce se întâmplase cu doi ani mai devreme în
Ungaria. Deci, arestãrile intelectualilor, în 1958,
au fost, într-un fel, un ecou tardiv
Valeriu Râpeanu: ªi ale unor oameni
politici, care au fost rearestaþi, dupã ce fuseserã
eliberaþi în 1955, când a fost un fel de amnistie.
Dar aceste rearestãri au dus la moartea unora.
De exemplu, Aurelian Bentoiu. Ei vor muri,
n-au mai suportat a doua detenþie. Unii dintre ei
au mai ieºit, de exemplu Victor Papacostea, dar
erau atât de slãbiþi cã nu mai erau oameni. ªi,
pe fondul ãsta, intrã ºi Constantin Noica.
Sorin Lavric: A stat ºase ani în închisoare
la Jilava, la Vãcãreºti, la Malmezon ºi, apoi, la
sediul securitãþii din Piteºti. Primii patru ani sunt
crunþi, Noica trãieºte cu certitudinea cã viaþa lui
e terminatã, cã s-a ratat. Asta este senzaþia pe
care o lasã celor care au stat cu el în celulele
comuniste. Era pur ºi simplu sigur cã nu mai are
niciun rost sã continue întrucât cariera lui de
filosof luase sfârºit drama aceasta a fost
cumplitã. Tocmai de aceea, eliberarea, el a trãit-o
ca pe o renaºtere ºi a fost atât de fericit cã a ieºit
viu de acolo, deºi nu mai avea dinþi în gurã.
Valeriu Râpeanu: ªi ceea ce spuneþi
dumneavoastrã în carte, el suferea de o boalã
renalã, el avea numai un rinichi, a fost un miracol
cã a supravieþuit
Sorin Lavric: Da, el a trãit ºase ani, în
închisoare, numai cu un rinichi, celãlalt îl
pierduse pe la 25 de ani, din cauza unei
tuberculoze renale, iar dr. Burghele, faimos în
perioada interbelicã, i-l extirpase. A trãit cu un
singur rinichi pânã la vârsta de 78 de ani, când a
murit. Într-adevãr, e o performanþã cum a putut
sã treacã prin regimurile grele, de detenþie.
Oricum, când a ieºit de acolo era o fantomã, dar
important e cã a ieºit, ºi a fost atât de fericit cã a
scãpat, încât cred cã a încheiat cu el însuºi un
legãmânt ca tot trecutul lui politic ºi cultural sã-l
lase în urmã. ªi sã încerce sã-ºi facã un nou chip,
o nouã identitate culturalã.
De aceea, vã spuneam, mai devreme, cã existã
doi Noica, Noica interbelicul ºi Noica postbelicul.
În opera postbelicã a lui Noica, ecourile
interbelice sunt foarte puþine. Existã o dimensiune
pe care Noica ºi-o reprimã pânã la desfiinþare, ºi
anume dimensiunea creºtinã. Nu putem vorbi de
un Noica creºtin, în perioada postbelicã, ontologia
lui Noica n-are nimic creºtinesc ºi spiritual în ea.
Tocmai, de aceea, trebuie sã respingem toate
aberaþiile ºi toate verdictele acestea nedrepte, pe
care oameni precum Alexandra Lavastin i-o pun
lui Noica, spunând cã: ontologia lui Noica este,
de fapt, o formã camuflatã a doctrinei legionare,
cã Noica a rãmas legionar pânã la adânci bãtrâneþi,
ceea ce este o aberaþie. ªi, cum vã spuneam, ceea
ce este paradoxal, este cã Noica devine marele
Noica într-un regim care-i era ostil, ºi anume
regimul comunist.
Valeriu Râpeanu: ªi se bucurã ºi de o mare
popularitate
Sorin Lavric: Popularitatea lui a explodat
în 1983, odatã cu Jurnalul de la Pãltiniº, al lui
Gabriel Liiceanu, când Noica devine un fel de
mit, devine vedeta culturalã a României.
Punctul de vedere a lui Noica, în perioada
postbelicã, sub regimul comunist a fost cã nu ne
putem împlini noi, ca români, decât în culturã.
Trebuie sã mizãm totul pe culturã. ªi când se ducea
în Occident ºi vedea cã intelectualii români de
acolo din exil nu mai mizau pe culturã ºi cã þinta
lor nu mai era aceasta, ci, dimpotrivã, stãteau cu
ochii pe România, citind Scânteia, printre rânduri,
ºi Era socialistã, numai ca sã critice, lucrul acesta
pe el în dezorienta, îl amãra. Pe de altã parte, intuise
un lucru pe care astãzi îl trãim ºi noi, ºi anume
declinul spiritual al Occidentului, de unde ºi
sintagma aceasta: Germania nu mai este Germania
spiritului, ci a devenit o Germanie a untului. Lucru
acesta îl amãra, pentru cã el nu putea sã gãseascã
identitatea Europei decât într-o Europã pãtrunsã
de spirit, iar spiritul acesta nu-l mai gãsea, ºi atunci,
întorcându-se în þarã ºi trãind în acest proiect al
exclusivismului cultural, spunea ºi credea în asta:
deºi trãim materialiceºte foarte rãu, totuºi, noi
putem sã facem aici culturã, pentru cã cultura cere
ascezã. Cultura, într-un fel, cere o austeritate
aproape frizând mizeria, iar noi, românii, avem
parte tocmai de aceste condiþii, care sunt prielnice
unei culturi de mare performanþã. Acesta a fost
crezul lui cultural pânã la sfârºit.

