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Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
adreseazã felicitãri tuturor românilor!

1 leu

15 ianuarie  ZIUA CULTURII NAÞIONALE
Anul acesta, pentru prima datã, la 15 ianuarie, data de naºtere a poetului, jurnalistului, economistului, filosofului
MIHAI EMINESCU, sãrbãtorim ZIUA NAÞIONALÃ A CULTURII ROMÂNE.
În expunerea de motive a iniþiatorilor Legii 238/2010,
se aratã cã multe þãri europene au decis sã aibã o zi dedicatã
culturii lor. De exemplu, Spania a ales ca datã ziua morþii
lui Cervantes, iar Portugalia a stabilit ca zi a culturii
portugheze ziua de naºtere a poetului lor naþional Camoes.
De asemena, în Italia, de ziua lui Dante, în toate oraºele
italiene au loc serbãri publice, lecturi din opera lui,
dezbateri publice, târguri de carte etc. Pe de altã parte, se
precizeazã, cã românii vãd în Mihai Eminescu, de aproape
un secol ºi jumãtate, un poet reprezentativ pentru
spiritualitatea ºi forþa lor de creaþie. Cei mai mulþi
intelectuali, printre care Titu Maiorescu, Nicolae Iorga ºi
George Cãlinescu considerã cã Eminescu este un poet
reprezentativ, poetul naþional, nu singurul, desigur, dar
cel care exprimã cel mai bine ºi pentru toate sensibilitãþile
capacitatea de creaþie ºi spiritul poporului român, cu
tradiþiile, istoria ºi simbolurile existenþei lor. Astfel este
justificatã legarea Zilei Culturii Naþionale de numele
poetului în care vorbitorii de limba românã de pretutindeni
vãd expresia spiritualitãþii lor. Ziua Culturii Naþionale
trebuie sã fie o zi în care sã-l celebrãm pe marele creator,
dar ºi o zi de reflecþie asupra culturii române, în general,
ºi a proiectelor culturale de interes naþional

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Director: Mioara Vergu-Iordache

Contãm sã apropiem ºcoala de popor,
sã o facem sã fie iubitã ºi respectatã

Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie

Contãm sã apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie iubitã ºi
respectatã, sã fie centrul de unde sã porneascã curentele cele bune ºi
sãnãtoase pentru înãlþarea ºi întãrirea neamului. Cãutãm a face ca
învãþãmântul nostru sã devinã un învãþãmânt naþional, de vreme ce ne
silim a-l face sã se potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi
sã-l luãm fãcut gata, într-un timp ºi în niºte condiþii care nu mai sunt
ale noastre  afirma ºi acþiona în aceastã direcþie Spiru Haret,
mentorul Universitãþii Spiru Haret.
Încã de la înfiinþarea sa, Universitatea Spiru Haret, prin îndeplinirea
misiunii sale didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, s-a constituit, în cadrul
sistemului naþional de învãþãmânt, ca o alternativã la învãþãmântul de
stat ºi o completare la acesta.
Profilul naþional al învãþãmântului promovat de Universitatea Spiru Haret,
în concordanþã cu legislaþia naþionalã, nu contravine exigenþelor europene,
internaþionale. Participant la reuniunea rectorilor, desfãºuratã la Bologna, cu ocazia
aniversãrii a douã decenii de când a fost propusã lumii învãþãmântului superior Magna Charta Universitatum,
preºedintele Universitãþii Spiru Haret, profesor univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a transmis mesajul adresat
universitãþilor la acest eveniment: Încurajãm universitãþile în extinderea autonomiei, plecând de la faptul cã
ele au puterea absolutã în luarea deciziilor în tot ceea ce le priveºte. Aceasta este calea care trebuie urmatã de
universitãþi pentru a avea control total asupra destinului lor, calea spre a deveni parteneri cu care meritã sã
lucrezi atât în comunitatea localã, cât ºi în cea globalã. Astfel se formeazã identitatea academicã, însã obþinerea
ei implicã multã voinþã ºi luciditate. Le cerem universitãþilor sã accepte provocarea ºi sã încerce sã-ºi
stabileascã singure obiectivele, misiunea, sã devinã subiect al propriului destin ºi nu obiect de dezvoltare pentru
ceilalþi. Este adevãrat cã autonomia ºi libertatea academicã nu sunt garanþii, ci sunt lucruri pentru care trebuie
luptat ºi pentru care meritã luptat, având în vedere cã premiul este integritatea academicã.
În principiu, când liderii universitãþilor semneazã Magna Charta, acceptã aceastã provocare. Dacã universitatea
va evolua conform aºteptãrilor, înseamnã cã vom avea parte de un viitor promiþãtor. Sistemul academic
reprezintã o comoarã din punct de vedere al dezvoltãrii ºi tehnologiei ºi împiedicã recãderea în ignoranþã. Astfel
se pun bazele garantãrii valorilor sociale, cum ar fi democraþia, egalitatea ºi gândirea criticã. Fiecare
universitate, care va urma acest model, îºi va stabili un scop ºi va lãsa o moºtenire. Viitorul se aflã în mâinile ei,
chiar dacã nu se poate pune problema evoluþiei fãrã suport social. Toþi cei cãrora le pasã de universitate ar trebui
sã se gândeascã cu ce pot veni în sprijinul instituþiilor, cum le pot ajuta sã-ºi respecte obligaþiile, sã-ºi pãstreze
valorile ºi sã facã faþã cu succes noilor provocãri. Aceasta este datoria atribuitã pãrþilor interesate. Ei sunt cei
care construiesc universitatea, cei ce influenþeazã transformãrile suferite de aceasta. Curajul, luciditatea ºi
înþelepciunea lor se vor reflecta în viitorul universitãþii de mâine, o universitate responsabilã din punct de
vedere social ºi creativã din punct de vedere intelectual.

Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie,
Þara mea de glorii, þara mea de dor,
Braþele nervoase, arma de tãrie,
La trecutu-þi mare, mare viitor!
Fiarbã vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacã fiii-þi mândri aste le nutresc;
Cãci rãmâne stânca, deºi moare valul,
Dulce Românie, asta þi-o doresc.
Vis de rãzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duºman fumegând,
ªi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tãu de glorii falnic triumfând,
Spunã lumii large steaguri tricoloare,
Spunã ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta þi-o doresc.
Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii sã orbeascã-l face,
Când cu lampa-i zboarã lumea luminând,
El pe sânu-þi vergin încã sã coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braþe, tu îi fã altare,
Dulce Românie, asta þi-o doresc.
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie!
Tânãrã mireasã, mamã cu amor!
Fiii tãi trãiascã numai în frãþie
Ca a nopþii stele, ca a zilei zori,
Viaþã în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tãrie, suflet românesc,
Vis de vitejie, falã ºi mândrie,
Dulce Românie, asta þi-o doresc!

Ce s-a întâmplat la acest
eveniment?
În cadrul bibliotecii de la
Facultatea de Litere, am avut
plãcerea sã prezentãm invitaþilor 
profesori, studenþi ai facultãþilor

lupta dintre ele sã nu fie
nimicitoare pentru vreuna.
Nimic nu aratã mai mult
cã spiritul public nu e copt,
decât discuþiile asupra teoriilor
constituþionale. Aceastã copilãrie a spiritului nostru public
se aratã de la începutul dezvoltãrii noastre moderne, din
zilele în care cei dintâi tineri,
rãu sau deloc preparaþi,
s-au întors din
Paris, unde,
uimiþi de
efectele
strãlucite
ale unei
v i e þ i
istorice de
o mie ºi mai
bine de ani ºi
uitând
cã
pãdurea cea
urieºeascã de averi,
ºtiinþã ºi industrie au un trecut
foarte lung în urma-i, au
socotit a introduce aceeaºi
stare la noi, introducând
formulele scrise ale vieþii
publice de acolo.
(Din ciclul Icoane vechi
ºi icoane nouã, publicat
în Timpul  1877)
(Continuare în pag. 3)

Programul nostru zicea:
teorii abstracte de cosmopolitism importate de-aiurea
s-au împrãºtiat pe nesimþite ºi
au slãbit cu încetul simþul
conservãrii naþionale, aºa de
vioi ºi de puternic odatã la
români; ºi aceste idei,
vãtãmãtoare chiar în þãrile
luminate ºi puternice de unde
s-au luat, au devenit un
adevãrat pericol pentru
naþiunea noastrã.
De altã parte, dorinþe de
progres ºi de libertate nechibzuite
au
introdus
prea ades
în mecanismul
nostru
politic
fraza goalã
în locul realitãþii.
Nu credem ca
cititorul sã mai cearã probe
pentru evidenþã. Înecarea cu
strãini a tuturor ramurilor
vieþii noastre economice,
reducerea românului în þara
sa proprie la rolul de simplu
salahor agricol, cãderea
repede a tuturor meseriilor,
stingerea industriei casnice
ºi înlocuirea ei prin producte

Actualitatea
lui
Eminescu

industriale strãine, lipsa
absolutã a unei legi de
incolat, ceea ce permite ca
gunoaiele societãþilor vecine
din câteºi patru unghiurile
lumii sã s-aºeze la noi,
prefacerea în fine a acestor
elemente în elemente
politice cari au umplut
funcþiile statului ºi se
strecoarã în reprezentaþiunea
naþionalã, toate acestea
dovedesc cã þara noastrã nu
mai e vechea Românie, ci e
o Americã orientalã deschisã
tuturor imigraþiunilor, al
cãror principiu e Ubi bene ibi
patria ( )
Constituþiunea nu este
un mecanism, ci un text de
lege, bun dacã se aplicã
bine, rãu dacã se aplica rãu.
Acest text nevinovat nu are
deloc a-ºi imputa dacã sub
masca lui se desfãºura
influenþa imoralã, daca în
numele lui se înscriu în
listele colegiului I ºi al II-lea
alegãtori frauduloºi, dacã
tot în numele lui o societate
de exploatare a pus mâna pe
statul român, uzurpând
numele de partid politic.
( )
Timpul, 22 iulie 1880
(Continuare în pag. 3)

Dinamismul cultural autohton interbelic
 despre cauzele mitizãrii perioadei interbelice ºi pildele
actuale ale analizei specificului cultural românesc

Asistent univ. drd. Cristina SCARLAT
Un loc comun în discursul public românesc din
ultimii ani îl reprezintã recursul la perioada dintre cele
douã rãzboaie mondiale, prezentatã drept reper de
excelenþã pe multiple planuri. Lãsând la o parte acea
înclinaþie paseistã, de idealizare a vremurilor trecute,
specificã în bunã mãsurã societãþii româneºti
contemporane, ne putem întreba care sunt raþiunile
obiective ale acestei priviri pline de admiraþie, precum
ºi ale trimiterilor elogioase la epoca de aur a societãþii
româneºti interbelice. Dacã din punct de vedere
economic sau din perspectiva gradului de democratizare
a societãþii româneºti din acea perioadã ar putea exista
serioase semne de întrebare cu privire la justeþea unei
viziuni idilice despre anii interbelici din România, existã
o zonã în care asemenea demersuri capãtã o greutate
aparte. În prezentul articol ne-am propus sã arãtãm cu
exemple cã forþa acestei viziuni romantice, idilice, poate
chiar mitizante (dar nu mistificante) despre perioada

Zilele Bibliotecii Universitare
La începutul lunii decembrie
2010 au avut loc acþiunile dedicate
primei ediþii a Zilelor Bibliotecii
Universitare, atât în cadrul
facultãþilor cu sediul în Bucureºti,
cât ºi în cadrul facultãþilor din þarã.

Sociologia nu este pânã
acum o ºtiinþã, dar ea se
întemeiazã pe un axiom care
e comun tuturor cunoºtinþelor
omeneºti, adicã întâmplãrile
concrete din viaþa unui popor
sunt supuse unor legi fixe,
care lucreazã în mod hotãrât
ºi inevitabil. Scriitori care, în
privirea ideilor lor politice
sunt foarte înaintaþi, au
renunþat totuºi de-a mai crede
cã statul ºi societatea sunt
lucruri convenþionale, rãsãrite
din libera învoialã reciprocã
dintre cetãþeni: nimeni, afarã
de potaia de gazetari ignoranþi, nu mai poate susþine cã
libertatea votului, întrunirile
ºi parlamentele sunt temelia
unui stat. De sunt acestea sau
de nu sunt, statul trebuie sã
existe ºi e supus unor legi ale
naturii, fixe, îndãrãtnice,
neabãtute în cruda lor
consecinþã. Deosebirea este
cã, în viaþa constituþionalã,
lupta pentru existenþã a
grupurilor societãþii care ºtiu
puþinã carte gãseºte rãsunet, pe
când în statul absolutist acea
luptã e regulatã prin o putere
mult mai înaltã, a monarhului
adicã, al cãrui interes este ca
toate clasele sã steie bine ºi ca

Ubi bene ibi patria?!
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Ne-a vizitat, înainte de Crãciun, pentru a ne colinda, grupul folcloric
Nãneºtenii, aparþinând Fundaþiei Moroºanca, alcãtuit din elevi ai ªcolii
generale din comuna Nãneºti, judeþul Maramureº. Copiii au fost însoþiþi de
cadre didactice, cunoscute ºi recunoscute în Maramureº ºi nu numai, Ileana
Matuº, Elena Pintilie, Alin Suceveanu  licenþiaþi ºi masteranzi ai Facultãþii
de Arte  Muzicã, dar ºi absolventã  Elena Pintilie  ºi student  Alin
Suceveanu  ai Facultãþii de Drept, din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Adresându-se colindãtorilor, preºedintele Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret, profesor univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea
a spus:
Suntem foarte bucuroºi de colindele dumneavoastrã la Universitatea
Spiru Haret ºi vã adresãm cele mai sincere mulþumiri. Eu vã doresc la mulþi
ani, sã fiþi fericiþi! Copiii sunt viitorul nostru. Universitatea este locaºul
pentru tineri, pentru studenþi, pentru toatã lumea de fapt. Prezenþa oamenilor
la Universitatea Spiru Haret, tineri ºi bãtrâni, este o mare bucurie pentru
noi. Vã dorim cu acest prilej sã vi se împlineascã dorinþele, copiii sã se
bucure de anii copilãriei, cã aceºti ani rãmân întotdeauna de neuitat. Cele
mai frumoase amintiri ºi cele mai trainice amintiri sunt din anii copilãriei.
ªi noi, cei mai în vârstã, sigur, ne bucurãm de bucuria copiilor, de bucuria
tuturor, în preajma sãrbãtorilor de iarnã, care sunt cele mai frumoase
sãrbãtori ale anului ºi cele mai mult aºteptate. ªi dorim ca anul care vine
sã-l întâmpinãm cu curaj, speranþe ºi voie bunã, sã ne îndeplinim toate
aspiraþiile! Dorim ca aceºti copii, care sunt prezenþi aici, sã-ºi aducã aminte
de aceste sãrbãtori, de frumuseþea lor! Sã ne bucurãm de ce am obþinut ºi
sã ne dorim sã împlinim ceva mai mult decât am realizat în acest an în anul
viitor.
La mulþi ani! Numai bine!

de Litere, Arhitecturã, Matematicã-Informaticã, colecþiile,
noutãþile intrate în fondul
bibliotecilor.
Biblioteca Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã,
Bucureºti, îºi propune sã dezvolte
o colecþie valoroasã de publicaþii,
ce oferã beneficiarilor sãi
posibilitatea sã consulte în
bibliotecã o mare varietate de
lucrãri: tratate, manuale de
specialitate, cãrþi, reviste, ziare,
seriale, teze de doctorat, în
domeniul
dreptului, administraþiei publice, drepturilor
omului, instituþiilor comunitare
europene etc. Acþiunea a fost
susþinutã nu numai de un numãr
mare de studenþi, dar ºi de
prezenþa prof. univ. dr. Tudorel
Butoi, prodecan, ºi prof. univ. dr.
Lazãr Cârjan, decan. Cunoscut
iubitor de carte ºi reputat
colecþionar de carte rarã, prof.
univ. dr. Lazãr Cârjan a fascinat
cu un discurs ce a demonstrat
pasiunea sa: ,, Prima mea achiziþie
a fost un sipet cu cãrþi în fascicole,
pe care le-am dat la schimb

Toate clasele sã steie bine
ºi lupta dintre ele sã nu fie
nimicitoare pentru vreuna

Geniala gândire economicã a lui Mihai Eminescu

Am primit cu colindul!

Tania MAMALI
Director de bibliotecã

Mihai Eminescu a desfãºurat o activitate publicisticã excepþionalã, în perioada 1877-1883, ca redactor
ºi, din 1880, ca redactor ºef la ziarul Timpul. Vã prezentãm douã dintre articolele sale, ale cãror idei
principale pot fi rezumate în aserþiunile:

interbelicã româneascã rezidã în apelul la dinamismul
cultural specific acelor timpuri.
Prin iniþiativele culturale, prin imboldul dat naºterii
ºi consolidãrii unor instituþii culturale, prin realizãrile
excepþionale ale celor care s-au îndeletnicit cu activitãþi
culturale în acele vremuri, perioada interbelicã ºi-a
asigurat o poziþie de reper nu doar în cãrþile clasice de
istorie, dar ºi în reprezentãrile mentale comune ale
locuitorilor acestor meleaguri.
Indiferent care vor fi încercãrile de relativizare a
acestei viziuni idealizante despre epoca interbelicã, în
mentalul comun al poporului român, recursul la
perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale va avea
cu siguranþã un rol de ancorã identitarã. Fãrã doar ºi
poate, la aceastã consecinþã va contribui ºi efortul
sistematic al instituþiilor de învãþãmânt, politice ºi
mediatice din România, care vor continua sã
promoveze sub diverse forme întoarcerea cu valenþe
formative cãtre perioada interbelicã.
(Continuare în pag. 6)

DATORIA FAÞÃ DE PRECURSORI

pentru o colecþie a revistei
Semãnãtorul.
La manifestarea organizatã la
sediul Facultãþii de Geografie au
participat prof. univ. dr. doc Grigore
Posea, prorector al Universitãþii,
prof dr Ilinca Nicolae, decanul
facultãþii, ºi un numãr mare de cadre
didactice ºi studenþi. Studenþilor
participanþi li s-a vorbit despre rolul
important pe care îl deþine o
bibliotecã
universitarã
în
desãvârºirea lor profesionalã ºi în
viaþa de viitori geografi. De
asemenea, le-au fost explicate
regulile de funcþionare a unei
biblioteci, drepturile ºi obligaþiile
lor ca studenþi, cum sã acceseze
informaþii în biblioteca digitalã a
universitãþii. Tot la aceastã
manifestare s-a fãcut o trecere în
revistã a celor mai importante cãrþi
aflate în fondul de carte al
bibliotecii, iar, la sfârºit, toþi
participanþii au putut sã-ºi
achiziþioneze cãrþi de la standul
special amenajat.
(Continuare în pag. 3)

Prof.univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
Nu mor strãmoºii niciodatã/ Rãzboiul lor în noi ºi-l poartã declara
cu o pilduitoare demnitate patrioticã poetul Octavian Goga în poezia
Strãmoºii, întregitã cu atitudinea intransigentã din Scrisoare contesei
de Noilles, nãscutã principesa Brâncoveanu, în care dojenea aspru
odrasla basarabã ce-ºi uitase trecutul neamului ºi eroii lui: Râzi în
zadar! Trecutul ne-nfãºoarã/ Oricât de mult l-am surghiuni din minte /
Strãbunii-n noi în veci nu vor sã moarã/ ªi noi minþim, dar sângele nu
minte! Cât de actuale sunt versurile poetului pãtimirii noastre, cãci,
într-adevãr, orice ar face unii compatrioþi, din slãbiciune omeneascã,
din cosmopolitism ºi arivism, de fricã sau sub presiunea altora, nu putem,
nu avem dreptul sã ne uitãm strãmoºii spirituali, în primul rând, care au
adus, prin viaþa ºi opera lor, glorie neamului în care s-au nãscut.
Cine-ºi uitã precursorii se uitã pe sine! Sunt puþini oameni ºi puþine
instituþii care respectã un asemenea principiu, puþine instituþii de
învãþãmânt ºi culturã, puþine personalitãþi reprezentative. Ba sunt unii
ifosiþi, autodeclaraþi mari intelectuali, care intrã mercenari sã lupte într-o
legiune strãinã cerând sã ne demitizãm istoria, sã acuzãm ºi sã ne blamãm
figurile ilustre, ca ºi evenimentele de rãscruce din viaþa neamului. În
goana dupã o falsã glorie, dupã globalizare, prost înþeleasã, ei îºi vând
conºtiinþa pe arginþii lui Iuda ºi se solidarizeazã cu detractorii valorilor
româneºti.
O atitudine patrioticã salutarã a avut Academia Românã din perioada
în care Eugen Simion i-a fost preºedinte încoace, când s-a implicat
substanþial în cinstirea precursorilor, în valorificarea cuceririlor ºtiinþei,
culturii ºi artei naþionale, organizând sesiuni ºtiinþifice, simpozioane,
tipãrind lucrãri de referinþã, inclusiv ale genialului poet naþional Mihai

Eminescu, deschizând viaþa
spiritualã a þãrii, prin colaborarea
cu alte instituþii academice din
strãinãtate. Iatã, recent, academicianul Eugen Simion a fost
declarat membru de onoare al
Academiei din Grecia, eveniment
aproape trecut, la noi, cu vederea.
Dacã nu ne cinstim înaintaºii, nu
ne respectãm nici contemporanii.
Totuºi, recent, la Academia
Românã a avut loc un eveniment
pentru recunoaºterea valorilor cultural-ºtiinþifice din trecut. Iniþiativa
i-a aparþinut eminentului doctor, profesor universitar Constantin
Ionescu-Târgoviºte, care a organizat o sesiune consacratã savantului
Nicolae Paulescu, adevãratul descoperitor al insulinei, care a salvat
viaþa a milioane de suferinzi de diabet.
Numeroºi oameni de ºtiinþã, medici, profesori universitari,
cercetãtori temeinic pregãtiþi ºi curajoºi, animaþi de un nobil patriotism,
au fãcut un act de dreptate, pentru un român care merita sã ia prestigiosul
Premiu Nobel, luat, din pãcate, de alþii. Evident, premiul nu mai poate
fi luat, dar adevãrul trebuie scos la luminã, acum, într-o vreme de
libertate democraticã. Suntem datori sã amintim tuturor versul poetului
francez Prevert: Quand la vérité nest pas libre, la liberté nest pas
vraie. E de datoria românilor, care, de douã decenii, cred în adevãrata
libertate, care i-a înºelat adesea, sã depunã eforturi  au subliniat toþi
vorbitorii  pentru a face cunoscut adevãrul despre savantul Paulescu,
recunoscut de mari savanþi din medicinã.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Sociologie-Psihologie,

 prof.univ.dr. ªtefan COSTEA

Student: Care este semnificaþia clasicismului?
Student: Care este esenþa
Profesor: Conceptele de clasic ºi clasicism au o lungã ºi bogatã sociologiei clasice?
tradiþie în istoria culturii umane. Accepþiunile, semnificaþiile, conþinuturile
Profesor: Aºa dupã cum

ºi definiþiile lor sunt multiple ºi variate în diferitele domenii ºi componente
ale sistemului cultural general. În mod special, aceste concepte au fost
discutate ºi valorificate cu precãdere în domeniul creaþiei literare ºi
artistice, în filozofie, istorie, ºtiinþele economice ºi politice. Generic,
conceptul de clasic a fost asimilat cu ceea ce este excelent în clasa
proprie, vorbindu-se, de exemplu, în latinitatea târzie, despre scriitorul
clasic, în antitezã cu scriitorul proletar. În alte contexte, termenul face
referire, fie la ceea ce este înzestrat cu note stilistice specifice, cum ar fi
cele de echilibru formal, armonie, perfecþiune, fie la ceea ce aparþine
lumii antichitãþii clasice. Clasicismul s-a afirmat ca o tendinþã artisticã
ºi esteticã care considerã antichitatea greco-romanã un model exemplar.
Aceastã tendinþã a apãrut în secolele XV-XVI, s-a rãspândit în perioada
Renaºterii italiene ºi a continuat, în secolul XVII, în Franþa ºi, în secolul
XVIII, în Germania. Sursele acestui curent le-au constituit eforturile
renascentiste de a elabora o nouã imagine artisticã a omului ºi realitãþii,
în concordanþã cu idealurile perfecþiunii, frumuseþii ºi graþiei lumii grecoromane. În Franþa, el s-a îmbinat cu o tradiþie raþionalistã ºi a avut ca þel
major, obþinerea adevãrului ºi frumosului absolut, a bunului gust, prin
intermediul educaþiei în spiritul clasic, în timp ce în Germania a fost
considerat ca un curent exemplar, dar trecut în mod iremediabil, al
evoluþiei spiritului omenesc. În secolul al XIX-lea, la nivel european,
s-a transformat în neoclasicism, în opoziþie cu opulenþa ºi fantezia
barocã, concretizându-se în promovarea simplitãþii, linearitãþii,
echilibrului ºi armoniei.
În domeniul economiei politice, Marx a definit reprezentanþii englezi
ai acesteia, de la Adam Smith la John Stuart Mill, drept clasici ai
domeniului.
În ºtiinþele naturii ºi socio-umane, problematica clasicului ºi a
clasicismului nu a fost dezbãtutã cu insistenþa ºi la tensiunea din celelalte
domenii ale culturii; dar ea se justificã a fi pusã ºi abordatã ºi aici, evident
în mod specific, în funcþie de natura ºi de obiectul de studiu al acestora.

Student: Dar, în sociologie, ce sens are?
Profesor: În cazul sociologiei, soluþionarea complexelor probleme

una din cele mai tinere ºtiinþe
sociale, aceastã problematicã a
dobândit o semnificaþie aparte ºi
este de actualitate, dat fiind, pe de
o parte, dimensiunile ºi
complexitatea socialului ºi a
societãþii, care constituie domeniul
sãu de investigaþie, iar, pe de altã
parte, de caracterul, sensurile ºi
þelul fundamental al studiului
sociologic al societãþii. Aceasta,
deoarece sociologia, preocupatã de
viaþa ºi de organizarea socialã a
lumii noi, create de transformãrile
economice, sociale, ºtiinþifice ºi
tehnologice, dinamice din Europa,
începând cu secolul al XVII, a venit
cu o enormã promisiune:

sociale generate, pe de o parte, de
declinul ºi înlãturarea vechii ordini
sociale - teologice ºi feudale - ºi,
pe de altã parte, de criza societãþii
industriale moderne, crizã produsã
de rupturile radicale ale
modernitãþii, de condiþiile istorice
precedente ºi de nenumãratele
procese de fragmentãri ale ei înºiºi.
Soluþionarea acesteia pe o nouã
bazã, deosebitã de cea a
preocupãrilor
tradiþionale,
filosofice, literare ºi artistice,
anume: pe baza cunoaºterii
raþionale ºi a aplicãrii raþiunii la
organizarea socialã ºi prin
investigarea ºtiinþificã, directã a
societãþii.

Student: Ce fel de ºtiinþã este sociologia?
Profesor: Sociologia a apãrut altora, ceea ce în sociologie a

ca o ºtiinþã istoricã, care, spre
deosebire de filosofie, preocupatã
de atributele universale ale vieþii
umane ºi sociale, s-a concentrat pe
studiul caracteristicilor concrete ale
vieþii sociale, în diferitele epoci ºi
etape istorice ale evoluþiei
societãþilor umane. O ºtiinþã care sã
fie în mãsurã sã producã
cunoaºterea ºtiinþificã, obiectivã,
socialmente beneficã, pentru ca
pe aceastã bazã sã se poatã realiza
o diagnozã validã a procesului de
modernizare a societãþii ºi sã se
iniþieze acþiunile consacrate
realizãrii unor noi forme,
superioare, de organizare socialã ºi
de emergenþã a unei societãþi mai
raþionale, mai armonioase ºi mai
drepte. În acest context, sociologia
s-a constituit ºi s-a dezvoltat ºi ca o
ºtiinþã teoreticã, obiectul ei de
studiu constituindu-l socialul ºi
societatea care, pe parcurs, au fost
abordate de nenumãraþi gânditori ºi
teoreticieni sociali, din perspective
ºi de pe poziþii diferite, fiecare luând
în considerare unele sau altele
dintre dimensiunile acestora,
accentuând asupra unora în dauna

deschis un vast teren de dispute în
analiza teoreticã.
În acest fel, conceptul de
societate a devenit un construct
teoretic, iar sociologia a fost
chematã sã teoretizeze socialul. În
consecinþã, pentru înþelegerea
procesului constituirii sociologiei
ca ºtiinþã de sine stãtãtoare,
autonomã este esenþial a stabili,
când ºi în ce mod a ajuns ea la o
maturitate deplinã ºi a devenit o
ºtiinþã socialã propriu-zisã, care sã
îndeplineascã toate standardele
epistemologice, gnoseologice,
teoretice ºi metodologice ale unei
ºtiinþe pe deplin constituite. O
ºtiinþã având ca vocaþie înþelegerea
ºi explicarea specializatã a originii
societãþii, a structurilor sociale
existente ºi a dinamicilor acestora,
a
creºterii
complexitãþii
organizaþiilor ºi organizãrii sociale,
a realitãþilor ºi proceselor sociale
concrete, de zi cu zi, marcate de
interese, etici ºi culturi individuale
ºi
colective
multiple
ºi
contradictorii capabile sã ghideze
intervenþiile raþionale (inclusiv a
celor interesate) în sistemul social.

Student: Prin ce se caracterizeazã modalitãþile sociologice
de analizã a realitãþilor sociale?
Profesor: Istoriceºte, în eforturile de cunoaºtere a socialului ºi a
proceselor sociale, au fost definite câteva conþinuturi ale modalitãþilor
sociologice de a analiza realitãþile sociale, caracterizate prin:
- începutul distingerii modului sociologic de gândire de filosofia
socialã timpurie, de gândirea socialã medievalã ºi premodernã;
- distingerea societãþii atât, de naturã, cât ºi de stat ºi politicã;
- conºtientizarea faptului cã o ºtiinþã obiectivã a societãþii implicã
naturalizarea societãþii, în sensul conceperii sale ca un sistem care sã
poatã fi cunoscut, explicat ºi dezvoltat prin intermediul unor instrumente
ºi proceduri ºtiinþifice, raþionale ºi prin ghidarea intervenþiei în dezvoltarea
socialã pe bazã de înþelegere ºtiinþificã a acesteia.
Aceastã moºtenire iluministã, raþionalistã a generat seria de
probleme ºi de teme, care au produs persistente dezbateri în sociologie,
între care, pe prim plan s-a situat cea cu privire la mãsura în care ºi, dacã,
sociologia poate sã fie ºtiinþificã.

Student: ªi, este sociologia ºtiinþificã?
Profesor: Esenþial pentru raþionalã a acþiunii umane

sociologie ºi problemele sale ca
ºtiinþã este faptul cã obiectul sãu de
investigaþie îl reprezintã societatea un concept formulat relativ
recent.
Teoretizarea socialului ºi a
societãþii ca societate este
asociatã, în lucrãrile semnificative
de istorie a sociologiei, cu geneza
modernitãþii, întruchipatã în
procesele de înlãturare a societãþii
feudale ºi emergenþa societãþii
industriale, procese în care punctele
majore de referinþã au fost
reprezentate de revoluþiile politice
ºi sociale europene din a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea ºi
prima jumãtate a secolului
al XIX-lea, revoluþii care au produs
transformãri profunde, determinând
necesitatea reorganizãrii societãþii
pe coordonate noi ºi întemeierea

consacrate soluþionãrii problemelor
inedite ale unei construcþii sociale
fãrã precedent în istorie.
În acest context, geneza
sociologiei a constituit un rãspuns
la criza generatã de apariþia
modernitãþii ºi a societãþii moderne,
noua ºtiinþã fiind chematã, pe de o
parte, sã ofere o diagnozã ºtiinþificã
a crizei societãþii europene, iar pe
de altã parte, sã producã mijloacele
ºi instrumentele ºtiinþifice necesare
instituirii noii ordini sociale.
Acesta este cadrul socio-istoric
ºi intelectual care poate fi
considerat momentul de început al
constituirii corpului clasic al
sociologiei, care a deschis calea
spre crearea marilor teorii ºi sisteme
sociologice consacrate societãþii ca
un întreg, funcþional integrat.

arãtam anterior, sociologia clasicã
este o perioadã distinctã din ciclul
de viaþã al sociologiei ca ºtiinþã,
atât din punct de vedere al
substanþei ideatice, cât ºi din cel
al dimensiunii sale temporale,
cronologice. În general, este
consideratã clasicã seria de teorii,
sisteme, curente ºi ºcoli sociologice, care începe cu pozitivismul
sociologic, al cãrui creator a fost
Auguste Comte (1798-1857), continuatã cu sociologismul elaborat de
Émile Durkheim (1858-1917),
sociologia marxistã a lui Karl Marx
(1818-1883), sociologia logicoexperimentalã, matematicã propusã
de Vilfredo Pareto (1848-1923), ºi
se încheie cu sociologia
comprehensiv - explicativã elaboratã de Max Weber (1867-1920).
Cronologic, sociologia clasicã este
sociologia creatã în perioada dintre
publicarea operelor sociologice ale
lui Auguste Comte (1824-1856) ºi cele
ale lui Max Weber (1891-1919), de
cãtre reprezentanþii sãi, care au
aparþinut aceleiaºi generaþii,
aceleiaºi epoci a istoriei europene,
perioadã consideratã retrospectiv
beneficã ºi relativ paºnicã, deºi
societãþile ei se aflau în procese de
mutaþii profunde.
Caracterul clasic al sociologiei
din aceastã perioadã îi este conferit
de faptul cã reprezentanþii sãi au pus
în discuþie, în mod coerent ºi
sistematic, ºi au formulat rãspunsuri
la problemele fundamentale ale
societãþii ca societate, ca întreg,
propunând:
a) modele proprii de abordare
ºi de tratare a obiectului lor de studiu;
b) concepþii metodologice,
metode, tehnici ºi norme de
investigare a societãþii, a
fenomenelor, proceselor ºi realitãþii
vieþii sociale a oamenilor;
c) idealuri sociale, elaborând
concepþii cu privire la societatea
idealã sau la cea mai bunã posibilã
ºi dezirabilã societate umanã.
Operele sociologilor clasici au
fost ºi au rãmas puncte de reper,
pietre de hotar, în geneza ºi
evoluþia sociologiei ca ºtiinþã a
societãþii, având ca vocaþie
investigarea, cunoaºterea, explicarea ºi participarea la construcþia
ºi reconstrucþia lumii sociale, atât
în epoca lor, cât ºi astãzi.

Student: Pe ce se bazeazã
tematica fundamentalã, comunã
a reflecþiilor sociologilor clasici?
Profesor: Tematica fundamentalã, comunã a reflecþiilor
sociologilor clasici îºi are sorgintea
în conºtiinþa cã:
- în epoca lor, ºtiinþa ºi
cercetarea ºtiinþificã a lumii
reprezenta modelul ideal al gândirii
riguroase ºi eficace, respectiv,
modelul unic al gândirii valabile;
- asigurarea ºi menþinerea
ordinii ºi coerenþei societãþilor
umane nu este posibilã decât prin
sisteme de valori ºi de credinþe
împãrtãºite ºi comune;
- vechile valori ºi credinþe
comune, tradiþionale, transcedentale erau ameninþate de
dezvoltarea gândirii ºtiinþifice, în
secolul lor (al XIX-lea)
manifestându-se o evidentã
contradicþie între religie ºi ºtiinþã;
- asigurarea ordinii ºi stabilitãþii
sociale nu pot fi realizate, decât pe
baza unor convingeri, valori ºi
idealuri comune, în mãsurã sã
reuneascã membrii colectivitãþilor
sociale ºi sã îi angajeze în eforturi
convergente ºi armonioase care sã
le asigure convieþuirea paºnicã ºi
bunãstarea generalã, materialã ºi
spiritualã.
Pe acest fond de gândire, toþi
reprezentanþii clasici ai sociologiei
ºi-au propus sã descifreze ºi sã
înþeleagã situaþia societãþilor
europene de dupã Revoluþia
francezã de la 1789, semnificaþia
crizei generate de dispariþia
structurilor feudale ºi teologice,
precum ºi natura ºi esenþa societãþii
industriale
capitaliste
ºi
democratice aflatã în procese de
genezã, constituire ºi consolidare.
Urmãrind cu insistenþã ºi
considerând ca probleme majore ale
vieþii sociale necesitatea perpetuãrii
consensului
ºi
restabilirii
omogenitãþii
convingerilor
ºtiinþifice, morale ºi religioase, ca
ºi condiþii vitale ale stabilitãþii ºi
evoluþiei direcþiei societãþii
moderne. Aceste teme ºi probleme
fundamentale nu au fost arbitrare,
ele li s-au impus tuturor, însã, au
fost abordate ºi tratate în mod
diferit, în funcþie de particularitãþile
ºi caracteristicile personalitãþii
fiecãruia, specificul contextelor
societãþilor naturale, ºi ale mediilor
intelectuale în care s-au format ºi
au creat, de modul de percepere ºi
de interpretãrile pe care le-au dat
unora ºi aceloraºi realitãþi istorice
ºi sociale ºi, nu în ultimul rând, de
sistemele de valori în lumina cãrora
au evoluat aceste realitãþi.

ACTUALITATEA ªI PROBLEMATICA FUNDAMENTALÃ
A SOCIOLOGIEI CLASICE
Student: La ce întrebãri rãspund clasicii sociologiei?
Student: În acest context, care sunt contribuþiile clasicilor
Profesor: În esenþã repre- se structureazã ºi în ce ierarhii domeniul teoriei, metodologiei ºi sociologiei universale la constituirea acesteia ca ºtiinþã de sine
zentanþi clasici ai sociologiei structurale se configureazã cercetãrii sociologice ºi al relaþiilor stãtãtoare ºi obiectivã a societãþii?
Profesor: Considerãm cã rãmân de actualitate ºi valabile urmãtoarele:
ºi-au elaborat operele, punând în societãþile umane; f) cum ºi de ce dintre sociologie ºi construcþia
discuþie un ansamblu de teme
specific sociologice, care, în
sintezã, pot fi formulate dupã cum
urmeazã: a) de ce ºi în ce mod este
posibilã societatea ca întreg, ca
un tot; care este esenþa
societãþii, natura sa, este ea o
realitate în întregime naturalã,
nonnaturalã, parþial naturalã,
parþial supranaturalã sau idealã?;
b) care sunt factorii ºi condiþiile
care fac posibilã apariþia
diferitelor procese ºi forme de
organizare socialã ºi care sunt
proprietãþile generice ale acestora;
c) prin ce mecanisme apar,
dobândesc coerenþã, dureazã, se
schimbã ºi dispar grupurile,
organizaþiile ºi instituþiile sociale;
d) în ce relaþii cauzale ºi de
dependenþã se aflã diferitele
subsisteme - economice, politice,
sociale, tehnologice etc.- ale
societãþii globale ca sistem
integrator al acestora; e) în ce mod

se schimbã, se transformã ºi se
dezvoltã societatea, care sunt
factorii ºi sensurile dinamicii ºi
progresului social; g) în ce mod
elementele majore ale relaþiilor
sociale se cristalizeazã în
aºteptãri, scopuri, acþiuni, norme
ºi valori.
Investigarea acestei vaste ºi
complexe problematici ºtiinþifice
le-a permis clasicilor sociologiei
universale sã elaboreze ample
sisteme de gândire cu privire la
originea societãþii, la raporturile
dintre
individ,
grupãrile,
colectivitãþile sociale ºi societãþi, la
structura socialã, sistemul social,
ordinea ºi echilibrul social,
contribuind, în acelaºi timp, la
clarificarea statutului epistemologic
ºi gnoseologic ºi la elaborarea
metodologiei, metodelor ºi tehnicilor
investigaþiei sociologice. Ei au
produs opere ºtiinþifice durabile, care
au generat dezbateri extinse în

socialã, contribuind, în mod
hotãrâtor, la demonstrarea locului ºi
rolului cunoaºterii ºtiinþifice, în
eforturile de raþionalizare a
organizãrii sociale. În acelaºi timp,
au propus, atât analiza ºtiinþificã a
societãþii în vederea ghidãrii bunei
practici sociale, cât ºi moralitatea
ºtiinþific întemeiatã în rezolvarea
problemelor sociale, cu precãdere
cele ale dezorganizãrii ºi conflictului
social. Aceasta explicã locul
important pe care l-au ocupat în
opera lor, dezbaterile ample ºi
aprofundate consacrate problematicii sistemului social ºi a
acþiunii sociale, în vederea asigurãrii
caracterului raþional al intervenþiilor
pe care oamenii le opereazã în
sistemul social pentru constituirea
unei societãþi mai bune. ªi nu în
ultimul rând, au clarificat raporturile
dintre naturã ºi societate, stabilind,
atât distincþiile, cât ºi asemãnãrile
dintre acestea.

Student: În lumina a ceea
Student: Existã o actualitate a moºtenirii clasice a
ce ne-aþi spus, în ce mãsurã
sociologiei?
Profesor: Rãspunsuri solide la aceastã temã nu pot fi date decât moºtenirea sociologicã clasicã
prin considerarea atentã a esenþei, problematicii fundamentale ºi a mai poate constitui un punct de
soluþiilor pe care reprezentanþii clasici ai sociologiei le-au dat la exigenþele reper ºi o sursã valabilã de
specifice generate de angajarea lor în eforturile de a crea o ºtiinþã obiectivã, inspiraþie pentru sociologia ºi
de sine stãtãtoare, având ca obiectiv de studiu societatea în ansamblul sociologii contemporani?
sãu. Eforturi fãcute în condiþiile unor schimbãri ºi transformãri inedite ºi
Profesor: Este evident cã, prin
imprevizibile a evoluþiei sociale, generate de emergenþe societãþii
industriale ºi de geneza modernitãþii, întruchipatã în procesele de
înlãturare a societãþii feudale ºi de instituire a unei noi ordini sociale.
Constituitã în perioada crizei tranziþiei la noua societate industrialcapitalistã în þãrile europene, sociologia, devenitã clasicã, ºi-a unit sursele
ºi ºi-a conturat problemele ºi ideile distinctive, începând cu anii 1830,
articulându-se într-un sistem ºtiinþific specific, pânã la sfârºitul secolului
al XIX-lea. Respectiv, în perioada în care au fost create societãþile
industriale, urbane, birocratice, în care trãim ºi astãzi. Ceea ce face ca sã
continuãm sã privim lumea socialã prin prisma aceluiaºi fond de idei.
Privitã din aceastã perspectivã, evoluþia sociologiei la mijlocul ºi în a
doua jumãtate a secolului XX apare într-o nouã luminã, în sensul cã toate
schimbãrile intervenite în gândirea sociologicã a secolului, indiferent de
substanþa ºi orientãrile lor, sub forma sociologiilor radicalã, umanistã,
structural-funcþionalistã º.a., au fost sociologii derivative ºi sumative,
care n-au fãcut altceva decât sã utilizeze idei ºi concepte tradiþionale,
clasice, fãrã sã producã moduri originale de gândire. O asemenea situaþie
a fost pusã în legãturã cu problema dacã, în perioada de dupã Primul
Rãzboi Mondial, s-a înregistrat, în mod real, o schimbare majorã a unei
forme a societãþii umane cu alta, comparabilã cu cea a trecerii de la
societãþile agrare, la societatea industrialã. Aceastã temã, a posibilitãþii
unei schimbãri fundamentale, a fost cea care a inspirat problematica
abordatã de sociologii epocii ºi a dat conþinut operelor lor.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea, însã, transformãrile politice, economice ºi sociale, prin natura,
complexitatea ºi dimensiunile lor, au condus la o schimbare radicalã ºi la
transformãri care au determinat apariþia unei noi lumi sociale, radical
diferitã de cea anterioarã, urmatã de vaste ºi profunde procese ºi fenomene
care afecteazã aproape toate faþetele vieþii noastre comune ºi individuale.
În a doua jumãtate a secolului XX, aceastã evoluþie a fost plasatã, iniþial,
sub emblema internaþionalizãrii relaþiilor sociale, apoi sub cea a
globalizãrii noii ordini sociale.

Student: Definiþi globalizarea
Profesor: În acest context, la ºi

nivelul unei analize abstracte,
globalizarea poate fi consideratã ca
un proces sau un ansamblu de
procese de creºtere continuã a
interconexiunilor transnaþionale,
care afecteazã toate domeniile
sociale - culturale, economice,
politice, legale, militare, mediu - ºi
care conduce la o deteritorializare
ºi reteritorializare a spaþiului
economic, social ºi politic,
concomitent cu o reconfigurare a
relaþiilor de putere, în cadrul cãreia
puterea exercitatã la nivelul
comunitãþilor locale poate fi
exercitatã de cãtre entitãþi
exterioare, de la mare distanþã.
Forþa, care a generat aceastã
evoluþie, a fost dereglarea pieþelor
financiare ºi ale muncii, ale statelor
naþionale. Din perspectivã umanã ºi
a oamenilor ca cetãþeni globali,
globalizarea echivaleazã cu un
proces prin intermediul cãruia noi
nu mai avem, aproape deloc, un
control asupra legilor care ne
guverneazã, asupra reprezentanþilor
noºtri în guverne ºi organismele de
conducere, asupra naturii muncii
noastre, a instituþiilor de educaþie,
sãnãtate, securitate socialã chiar
asupra surselor de hranã ºi de apã.
Beneficiarii acestor procese sunt, de
departe, corporaþiile multinaþionale

instituþiile
financiare
internaþionale, care, reprezintã, de
fapt, continuarea lungii istorii a
colonialismului ºi intervenþionalismului în viaþa socialã
mondialã ºi a controlului politic
prin intermediul dominaþiei
economice ºi militare. În acest
context, pentru cercetãrile
ºtiinþifice, inclusiv cele sociologice,
noi teme de investigaþie
macrosocialã apar: dezvoltarea
socialã viitoare, echitatea ºi/sau
inechitatea socio-economicã,
securitatea profesionalã, controlul
democratic al vieþii sociale,
libertatea, configuraþiile relaþiilor
dintre comunitãþile sociale ºi umane
locale,
state,
instituþiile
internaþionale, neguvernamentale ºi
corporaþiile multinaþionale, care fac
astãzi noua ordine globalã.
O tematicã ineditã, rezultatã din
faptul cã globalizarea trebuie
înþeleasã ca un fenomen social
multidimensional ºi diferenþiar, ale
cãrei dinamici ºi consecinþe reclamã
cunoaºterea
diferenþialã
a
interconexiunilor dintre toate
domeniile cheie ale activitãþii ºi
vieþii sociale, care se desfãºoarã la
nivel global, ateritorial, ºi nu dupã
principiul vechi al teritorialitãþii ºi
localizãrii, subnaþionale, naþionale,
regionale ºi, chiar, supranaþionale.

însãºi natura sa, tematica enunþatã
mai sus este, prin excelenþã, o
tematicã de cercetare sociologicã. În
aceastã situaþie, ceea ce ne intereseazã
aici este problema dacã ºi în ce
mãsurã moºtenirea sociologicã
clasicã mai poate constitui un punct
de reper ºi o sursã valabilã de
inspiraþie pentru sociologia ºi
sociologii contemporani, în
conturarea noilor puncte de vedere, a
modalitãþilor de abordare ºi de
elaborare a aparatului teoretic,
conceptual, metodologic ºi tehnic
necesar pentru descifrarea substanþei
noilor realitãþi sociale ºi pentru
obþinerea cunoaºterii autentice a lor,
ca bazã a contribuþiei sociologiei la
explicarea,
participarea
ºi
reconstrucþia lumii sociale actuale ºi
viitoare. Din acest punct de vedere,
chintesenþa ideaticã a sociologiei
clasice este în mãsurã sã ne ofere date
obiective care sã permitã formularea
unor rãspunsuri întemeiate. Între
acestea, se impun a fi incluse:
a) construcþia unor sisteme
teoretice articulate ale studiului
societãþii ca societate, configurând
fenomenele de interacþiune socialã ºi
a coerenþei lor ca sisteme sociale, prin
gruparea ºi explicarea faptelor sociale;
b) conceperea societãþilor
umane ca ºi sisteme sociale ºi
deschiderea unor noi cãi de
dezvoltare acceleratã a cunoaºterii
descriptive ºi a practicii
metodologice necesare obþinerii
unor date empirice verificate, ca
bazã a interpretãrii generalizate a
faptelor sociale cunoscute ºi ca
sursã a unor idei, în mãsurã sã
ghideze investigarea unor noi fapte
ºi realitãþi sociale;
c) conturarea unor noi
orizonturi pentru promovarea
echilibratã a investigãrii sistemelor
sociale integrale (macrosociale), în
relaþie cu investigaþiile ºi analizele
concrete (empirice) ale faptelor,
fenomenelor ºi proceselor sociale;
d) conceperea societãþilor
umane ca sisteme sociale
deschise, care interacþioneazã, pe
de o parte, unele cu altele, iar pe de
altã parte, cu elementele lor
constitutive;
demonstrarea
necesitãþii investigãrii sistematice a
relaþiilor dintre acestea ºi nu
considerarea arbitrarã a lor ca
realitãþi distincte, de sine stãtãtoare;
e) demonstrarea complexitãþii
problematicii caracterului deschis
exterior ºi interior al societãþilor, dat
fiind faptul cã acestea nu sunt egal
deschise unele faþã de altele în
exterior. Iar în interior, acelaºi sistem
social, nu este egal deschis tuturor
membrilor sãi, în aproape nici unul
din elementele sale constitutive:
ordinea, libertatea, drepturile ºi
obligaþiile etc. Aceasta constituie
însãºi drama societãþii, care
genereazã, în mod necesar, acorduri
ºi dezacorduri, care împart ºi
separã grupurile sociale etc, ceea
ce reclamã în mod necesar studiul
sociologic ºtiinþific al societãþilor ºi
al vieþii sociale, în general. Studiul
are ca vocaþie descoperirea
legãturilor dintre cunoaºterea
ºtiinþificã a relaþiilor dintre anumite
situaþii existente, care e de dorit sã
se pãstreze ºi care sã fie schimbate,
ca ºi identificarea regularitãþilor care
definesc ºi explicã relaþiile reciproce
dintre realitãþile sociale concrete ºi
efectele pe care acestea le au asupra
condiþiilor vieþii, activitãþii ºi
comportamentului fiinþelor umane.

a) crearea sociologiei ca ºtiinþã întemeiatã pe raþiune, logicã ºi
observaþie, în contrast cu viziunile bazate pe ideea ordinii naturale ºi
insistenþa lor asupra faptului cã lumile sociale ca ºi cele fizice, pot fi
înþelese, controlate ºi îmbunãtãþite continuu în mod influenþial ºi raþional;
b) determinarea naturii sociologiei ca ºtiinþã specialã a realitãþii sociale
globale, având ca obiect analiza, explicarea ºi înþelegerea ansamblului
societãþii;
c) introducerea în domeniul de studiu al sociologiei, a fenomenelor
sociale pe care nu le studiazã celelalte ºtiinþe sociale ºi umane, respectiv
a acelora care nu intrã în preocupãrile nici uneia din aceste discipline.
- fenomenele sociale globale sau totale, cum sunt fenomenele care
transmit conºtiinþele individuale sau comportamentul social pe care nu
le studiazã nici psihologia sau celelalte ºtiinþe socio  umane.
d) demonstrarea peremptorie a originalitãþii sociologiei, datoratã
voinþei de rigoare ºtiinþificã ºi a scrupulelor de metodã, rezultate din efortul
de a nu afirma nimic de care nu suntem siguri cã a fost demonstrat;
e) efortul de clarificare ºi de statuare a situaþiei fenomenelor care se
repetã, pe care sociologia urmãreºte sã le interpreteze în funcþie de anumite
categorii generale ºi în ultimã instanþã, de a stabili legi ale existenþei ºi
devenirii societãþilor umane;
f) stabilirea principiilor unor clasificãri a tipurilor sociale, a structurilor
fiecãrei societãþi ºi a relaþiilor dintre diferitele structuri, în cadrul unui
proces de continuitate istoricã, inclusiv a confruntãrilor dintre societãþi.
Ceea ce ni se pare de semnificaþie actualã acutã, moºtenirea
sociologicã clasicã este realitatea cã, prin toate caracteristicile sale,
sociologia a dorit ºi este legitim sã doreascã, ºi astãzi, sã fie, în acelaºi
timp, ºtiinþificã ºi sinteticã, în sensul cã nu trebuie sã se mulþumeascã
numai cu analize ºi sã se epuizeze, în investigaþii de detaliu, ci sã
urmãreascã, sã perceapã ºi sã înþeleagã ansamblul social, pentru a nu
deveni o simplã tehnicã de cercetare.
În sfârºit, deoarece toþi cei care discutã despre sau fac sociologie
au fost ºi sunt fie observatori, fie actori ai realitãþii politice face ca aceºtia
sã nu fie lipsiþi de interes politic, întrucât atitudinea sociologicã rezultã din
faptul cã toþi sunt înrãdãcinaþi în societate ºi au menirea de a-i identifica
problemele; dar, simultan, ei sunt obligaþi de a se detaºa de aceste probleme,
pentru a fi în mãsurã sã înþeleagã societatea în care trãiesc ºi pentru a o
vedea, la fel de surprinzãtoare, ca pe oricare alta. În consecinþã, este bine
ca sociologii sã nu fie lipsiþi de interes politic, cu o singurã condiþie: ca ei
sã fie capabili sã se situeze mai presus de interesul politic.

Student: Consideraþi cã aceste elemente sunt încã actuale?
Profesor: Considerãm cã existã ºi astãzi, deºi se pun în alþi

fiecare în parte ºi toate la un loc,
aceste elemente constitutive ale
moºtenirii sociologice clasice
rãmân de actualitate ºi constituie
puncte de reper pentru sociologia
contemporanã. Din mai multe
raþiuni: prima o constituie faptul cã
lumea din care s-a nãscut sociologia
clasicã a fost, în foarte mare mãsurã,
asemãnãtoare cu cea în care trãim
noi, astãzi. ªi atunci a fost o lume,
a unor schimbãri ºi transformãri
generalizate, inedite, imprevizibile
ºi chiar înfricoºãtoare. A doua,
problemele pe care ºi le-au abordat
reprezentanþii sociologiei clasice,
temele pe care le-au cercetat, ca ºi
rãspunsurile pe care le-au formulat

termeni. Ceea ce face ca, în fond,
sã gândim ºi sã acþionãm, în
aproape toate domeniile vieþii
sociale, la fel ca ºi clasicii
sociologiei, adicã, în mod raþional,
metodic ºi potrivit regulilor
metodologiei ºi rigorii ºtiinþifice. În
aceastã privinþã, nu putem sã nu
constatãm cã, astãzi, ca ºi în
vremea
reprezentanþilor
sociologiei clasice sunt puse în
discuþie marile probleme ale stãrii
actuale a lumii, ca ºi cele ale
devenirii viitoare, a societãþii
umane ºi, în legãturã cu acestea, a
destinelor popoarelor, naþiunilor, a
statelor naþionale ºi a statului, în
general.

Student: Ce a generat aceste probleme aflate în atenþia
sociologiei?
Profesor: Ele sunt produsul multipli factori, ca de exemplu:

profundelor urmãri ale marilor
confruntãri generate de conflagraþia
generatã de cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, care a avut consecinþe nu
numai comparabile cu cele ale
revoluþiei franceze din 1789, ci mult
mai ample ºi mai profunde, asupra
configuraþiei generale a societãþilor
nu numai europene, ci de pe toate
continentele. Momentele esenþiale
ale evoluþiei sociale mondiale din
aceastã perioadã sunt cunoscute:
Ialta, care a desenat o nouã hartã a
lumii ºi a favorizat o nouã configuraþie a structurilor economice,
sociale, politice în zone determinate
ale globului, concretizate în crearea
de zone de influenþã diferite, apariþia
de sisteme economico-sociale opuse,
apariþia rãzboiului rece, intensificarea cursei înarmãrilor etc prezente
în lume pe toatã durata celei de a
doua jumãtãþi a secolului al XX-lea.
Acesteia, i-a urmat o perioadã
de instabilitate a spaþiului economic
internaþional, în anii 70-80,
generatã de criza petrolului, care
a introdus în dezbaterile economice
politice ºi sociale o temã nouã, cea
a incertitudinii, cu privire la
conþinutul ºi sensurile evoluþiei
economice, sociale ºi politice
mondiale, având la bazã caracterul
din ce în ce mai problematic al
accesului la resurse ºi la locul unde
este situat leadershipul mondial.
Concomitent,
evoluþiile
tehnologice au început sã ridice ºi
ele noi probleme, implicând noi
forme de activitate ºi de organizare
socialã. Situaþia în care societãþile
primei lumi apãreau a fi, din ce
în ce mai mult, vulnerabile la

accidente de orice fel, activitate
industrialã, rãzboaie, terorism,
dezastre naturale, etc.
La începutul anilor 90, în
contextul creat de perspectivele
generate de sfârºitul rãzboiului rece,
tema incertitudinii înregistreazã o
subtilã disoluþie, în locul ei fiind
propusã ºi, treptat, afirmatã o nouã
imagine a lumii, ca o lume
informaþionalã, o lume a
prevalenþei realitãþilor majore, post
ºi supranaþionale, în care forþa
propulsivã majorã a lumii este
reprezentatã de corporaþiile
economice internaþionale, care
reprezintã adevãraþii învingãtori
în marele conflict al sistemelor
modernitãþii secolului XX. În timp
ce adevãraþii perdanþi sunt statele
- naþiunile ºi guvernele, care se aflã
deja în incomoda situaþie de a fi
prea mici pentru a putea continua
sã-ºi îndeplineascã atribuþiile
tradiþionale ºi prea mari pentru a
exercita altele. Pe acest fond, la
sfârºitul secolului XX, s-au impus
alte douã viziuni asupra evoluþiei
mondiale:
integrarea
ºi
globalizarea, cu propunerile lor,
privind perspectivele ºi direcþiile
evoluþiei viitoare a societãþii ºi
civilizaþiei contemporane ºi cu
eforturile de constituire a bazelor
teoretice necesare configurãrii unei
noi ordini economice, sociale,
politice, militare, o nouã ordine,
care sã se întemeieze pe noi sisteme
de valori, aspiraþii ºi idealuri, în
mãsurã sã corespundã, mai adecvat,
misiunii naturale universale a
umanitãþii, a speciei umane în
ansamblul sãu.

Student: Integrarea ºi globalizarea sunt teme sociologice?
Profesor: Evident cã o asemenea problematicã este preponderent

sociologicã, dar nu numai, ºi cã ea constituie un vast ºi complex teren de
cercetare, macrosociologicã ºi de sociologie istoricã a surselor istorice
ale actualei configuraþii a societãþii contemporane, elementele constitutive
caracteristice, legitimitatea istoricã ºi contemporanã a lor, ca ºi a
substanþei, legitimitãþii ºi limitelor teoriilor integrãrii, globalizãrii ºi
globalitãþii, în vederea descifrãrii liniilor de conduitã necesare, posibile
ºi dezirabile, atât în planul cercetãrii ºtiinþifice, cât ºi la nivelul acþiunii
economico-sociale ºi politice practice, care sã conducã la cele mai
eficiente modalitãþi de abordare, tratare ºi soluþionare a acestor complexe
probleme, pe care le ridicã starea actualã a lumii sociale ºi perspectivele
devenirii sale viitoare.
În acest context, considerãm cã moºtenirea clasicilor sociologiei
universale este, mai mult decât peremptoriu, actualã.
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Actualitatea lui Eminescu

Toate clasele sã steie bine
ºi lupta dintre ele sã nu fie
nimicitoare pentru
vreuna

E o zicalã veche cã, de-ai sta sã numeri
foile din plãcintã, nu mai ajungi s-o
mãnânci. Drept cã e aºa, dar cu toate
acestea acele foi existã. ªi dacã n-ar
exista n-ar fi plãcintã. Asemãnarea e
cam vulgarã, dar are meritul de a fi
potrivitã. Condiþiile plãcintei noastre
constituþionale, a libertãþilor
publice, de care radicalii se bucurã
atâta, sunt economice; temelia
liberalismului adevãrat este o
clasã de mijloc care produce ceva,
care, puind mâna pe o bucatã de
piatrã, îi dã o valoare înzecitã ºi
însutitã de cum o avea, care face
din marmurã statue, din in
pânzãturã finã, din fier maºine,
din lânã postavuri. Este clasa
noastrã de mijloc în aceste
condiþii? Poate ea vorbi de
interesele ei?
Clasa noastrã de mijloc
consistã din dascãli ºi din ceva mai
rãu  din advocaþi. Întorºi din
strãinãtate, ei nu ºi-au dat silinþa
sã-nveþe legile ºi datinile pãmântului,
sã codifice obiceiurile naþiei româneºti,
ci au introdus pur ºi simplu codicele pe
care le învãþaserã la Paris, ca ºi când
poporul românesc a fost în trecut un popor
de vite, fãrã legi, fãrã obiceiuri, fãrã nimic, ºi
trebuia sã i s-aducã toate celea de-a gata din cea
mai renumitã fabricã. Dar în genere advocaþii sunt
inteligenþele cele mai stricate din lume. Cãci, într-adevãr,
ce credinþe poate avea un om care azi susþine, mâini
combate unul º-acelaºi lucru, un om a cãrui meserie este sã dovedeascã
cã negru-i alb ºi albu-i negru? Oricât de bunã moriºcã intelectualã ar
avea, ea se stricã cu vremea ºi devine incapabilã de a afla adevãrul.
De aceea, cele mai multe din discuþiile Adunãrilor au caracterul de
cârciocuri ºi apucãturi advocãþeºti, de cãutare de noduri în papurã, de
vorbe înºirate ºi fire încurcate. Acestea sunt elementele cãrora legile
noastre franþuzeºti le dau în stãpânire þara. Plebea de sus face politicã,
poporul de jos sãrãceºte ºi se stinge din zi în zi de mulþimea greutãþilor
ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ ºi
administrativ care nu se potriveºte deloc cu trebuinþele lui simple ºi
care formeazã numai mii de pretexte pentru înfiinþare de posturi ºi
paraposturi, de primari, notari ºi paranotari, toþi aceºtia plãtiþi cu bani
peºin din munca lui, pe care trebuie sã ºi-o vânzã pe zeci de ani înainte
pentru a susþine netrebnicia statului român.
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Ubi bene ibi patria?!

Dreptul de-a ne mira l-am pierdut de mult în România.
Într-o þarã în care un om cu patru clase primare ºi peste
aceasta din fire e mãrginit e redactor de ziar,
deputat, director de Bancã Naþionalã, special
într-ale drumului de fier ºi curând ministru de
finanþe, într-o þarã în care mucenicul Simeon
e un om cãruia nu i se poate imputa nimic,
unde procurele false ca ºi falsele cãrþi de
alegãtor joaca rolul de cãpetenie pentru
înaintarea oamenilor, unde merit,
ºtiinþa, caracter nu sunt nimic,
tripotajul, piºicherlâcul ºi hatârul tot,
în o asemenea þarã omul e redus a
constata istoriceºte ceea ce se
întâmplã, a se indigna din când în
când, a râde mai adeseori, dar a se
mira de ceva nu mai are dreptul.
Puþine avem de zis ca
concluziune la o polemicã cu mult
prea lungã pentru obiectul ei.
Þara care, prin aplicarea
instituþiilor ei, încurajeazã
ignoranþa, neconsecvenþa, lipsa de
caracter, ba le decoreazã chiar,
dovedeºte cã e în descompunere
deplinã ( )
Înaintea negrei strãinãtãþi care
împânzeºte þara cad codrii noºtri
seculari ºi, împreunã cu ei, toatã
istoria, tot caracterul nostru. Moartea,
decreºterea populaþiei îndeplineºte apoi
restul: stârpirea fizicã a neamului
românesc. (...)
Izvorul întãritor al istoriei naþionale,
iubirea de limbã, de datini ºi de popor sunt
înlocuite la tinerime ºi ceilalþi prin romane
franþuzeºti ºi cântãreþe pribege ale cafenelelor
strãinãtãþii. Un aer bolnãvicios de corupþie, de
frivolitate, de câºtig fãrã muncã a cuprins plebea
noastrã roºie ºi infecteazã chiar sfera ce rãmãsese
neatinsã de acest spirit. A crede cã o reacþie puternicã, în sensul naþional
ºi istoric al cuvântului, ar mai fi cu putinþã la noi în þarã, ar însemna a
se face jertfa unei deºerte iluzii.
Patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea þãrânei, ci iubirea
trecutului. Fãrã cultul trecutului nu existã iubire de þarã. Azi e constatat
cã, din momentul în care împãraþii au început a înlocui prin oameni
noi pe senatorii Romei, în care tradiþiile ºi cultul trecutului se
întrupaserã, Roma a mers spre cãdere. Cazul Romei nu numai cã nu e
izolat, dar nu suferã nici escepþie mãcar!

Geniala gândire economicã a lui Mihai Eminescu

Soldul negativ  cronic ºi în creºtere 
al balanþei comerciale este un pericol?
Prof. univ. dr. Octavian Gh. BOTEZ
1. Mihai Eminescu ocupã un loc merituos în cugetarea economicã
româneascã
În ultimii ani ai vieþii, patriarhul economiºtilor români de la sfârºitul
secolului al XX-lea, academicianul N.N. Constantinescu, ne obiºnuise
cu apariþia unor importante studii privind marile personalitãþi ale gândirii
economice româneºti. Între acestea, în prim-plan s-a aflat ºi cugetarea
economicã de excepþie a poetului naþional Mihai Eminescu, având valenþe
preþuite ºi în prezent. În acest context, academicianul a þinut sã evidenþieze
faptul cã Mihai Eminescu a acordat o atenþie deosebitã problemei balanþei
comerciale, pe care o considera un adevãrat barometru al economiei.
Poetul nostru naþional sublinia cã:Cel mai rãu este o balanþã defavorabilã
a comerþului, adicã banii importaþi (n.n.  încasaþi) în þarã sunt în câtime
mai micã decât cei exportaþi (n.n.  plãtiþi) O balanþã deficitarã 
amintea Eminescu cu referire la opinia profesorului A.D. Xenopol  este
pericolul cel mai mare la care poate fi expusã o societate, aceasta în
contra teoriilor liberschimbiste, cari afecteazã o nepãsare totalã faþã de
balanþa comerþului.
În anul 1880, Mihai Eminescu scria în ziarul Timpul un important
articol dedicat problemei amintite, intitulat Balanþa comercialã, în care
sublinia rolul acesteia în asigurarea echilibrului economic intern ºi extern
al statului român. Dacã prima parte a articolului vizeazã combaterea teoriei
economice a liberului schimb, în continuare, o bunã parte a studiului
face referire la consecinþele creºterii datoriei externe. Deoarece
acumularea, an de an, de deficite comerciale e în realitate mijlocul prin
care economia unui popor, strivitã de-o puternica concurenþã strãinã, e
pusã în starea de-a consuma ani întregi mai mult decât produce ºi de-a
se bucura dupã teoria liberului schimb de foloasele ieftinãtãþii pieþelor
strãine atât de mult pânã ce prin aceastã ieftinãtate ajunge la faliment.
Iar acumularea acestei datorii, atrãgea atenþia Eminescu acum peste
130 ani, cu o clarviziune demnã de toatã admiraþia generaþiilor viitoare,
nu poate þinea la infinit; existã o limitã a creditului economiei oricãrui
popor faþã cu strãinãtatea la care ajungând, strãinãtatea nu mai face
credit þãrii îndatorate sau i-l face cu condiþii din ce mai grele. Dar pânã
s-ajungã o þarã de a-ºi sleii cu totul creditul în strãinãtate, pânã ce cursul
efectelor ºi acþiilor ei s-ajungã a scãdea atât încât sã nu se mai poatã
impune pieþelor saturate, decât cu mari pierderi, pânã atunci experienþa
ne învaþã cã e prea cu putinþã ca o þarã sa cumpere ani îndelungaþi din
strãinãtate, de cum îi vinde, ºi cã nu poate echilibra balanþa nefavorabilã
decât prin datorii din ce în ce mai mari.
Geniul lui Eminescu însã, merge mult mai departe cu analiza
consecinþelor dezechilibrului cronic al balanþei comerciale, depãºind sfera
impactului economic ºi pãtrunzând în domeniul implicaþiilor de politicã
externã ale acestui fenomen negativ major în activitatea instituþiilor unui
stat: Înþelegând bine însemnãtatea balanþei comerciale pentru comerþul
internaþional, ne convingem cã din relaþiile de schimb dintre deosebitele
state rezultã proporþiile de puteri economice dintre ele ºi cã nepunându-se
nici o limitã jocului acestor puteri, statul, economiseºte mai slab, e în
pericol de a cãdea într-o durabilã dependenþã economicã faþã de
concurentul sãu mai puternic. Teoria balanþei comerciale e aºadar pe
deplin valabilã pentru independenþa ºi înflorirea statelor naþionale.
O astfel de abordare complexã a problematicii balanþei comerciale în
publicistica eminescianã îºi avea motivaþii puternice rezultate din
realitatea vieþii economice româneºti din ultimul sfert de veac al secolului
al XIX-lea. Deoarece atunci, dupã anul 1859 pânã în 1876, soldurile
balanþei comerciale fuseserã, an de an, excedentare, pentru ca, dupã 1877
pânã în 1880 ºi, în continuare, pânã în 1899, sã se înregistreze numai
solduri anuale deficitare, o singurã excepþie reprezentând-o anul 1890.

Dupã anul 1990, însã, an de an, soldul a fost deficitar, ceea ce a fãcut
ca, în perioada 1990-2000, diferenþa valoricã cumulatã între import ºi export
sã fie de peste 20 de miliarde de dolari. În perioada 2001-2005, spre
deosebire de perioada 1980-1989 când, forþându-se exportul ºi
descuranjându-se importul, soldul excedentar cumulat al balanþei comerciale
a fost de 17,5 miliarde dolari, soldul negativ cumulat a atins 35 de miliarde
de euro, apoi 21,8 miliarde euro ºi maximum istoric de 22,7 miliarde euro
în anul 2009, iar numai în anii 2006-2008 acesta fiind de 15 miliarde de
euro. Conform prognozei oficiale pe perioada 2007-2013, soldul balanþei
comerciale a României ar urma sã atingã un deficit cumulat care se va
ridica la valoarea importantã de aproximativ 150 miliarde de euro.
Succinta prezentare a cifrelor permite sã observãm, la început de secol
XXI, cã, dacã în primii ºase ani (2001-2006), România a înregistrat un sol
negativ cumulat al balanþei comerciale de 50 miliarde euro, în ceea ce
priveºte perioada urmãtoare, 2007-2013, acest sold negativ cumulat, de o
magnitudine fãrã precedent, va creºte de trei ori. Este, de altfel, evident cã
acest fenomen cronic, a cãrui duratã a depãºit douã decenii, are o influenþã
negativã, ce se manifestã ºi asupra soldului contului curent al balanþei de
plãþi a României, precum ºi a deprecierii cursului valutar al leului.
3. Propuneri privind reducerea soldului negativ al balanþei
comerciale a României
În ce ne priveºte, considerãm cã gândirea lui Mihai Eminescu este de o
actualitate stringentã! Numai studii aprofundate referitoare la evoluþia structurii
fizice a importului României ºi impactul acestuia asupra modernizãrii ºi
tehnologizãrii producþiei, în vederea creºterii competitivitãþii exportului
românesc, utilizarea activã a instrumentelor de politicã de apãrare comercialã
convenite în cadrul OMC ºi UE, precum ºi a altor factori cu influenþã majorã
în restabilirea echilibrului economic extern (veniturile repatriate de lucrãtorii
români din strãinãtate, valoarea investiþiilor strãine directe, volumul creditelor
ºi împrumuturilor din strãinãtate primite º.a.) ar putea sã conducã la obþinerea
unor variante de soluþii sustenabile pentru echilibrarea contului curent al balanþei
de plãþi ºi a balanþei comerciale a României, în special.
Cel mai sigur instrument în acest demers, important, însã, apreciem cã
este dinamizarea în ritmuri rapide a exportului eficient de mãrfuri ºi servicii
al României, având la bazã o STRATEGIE NAÞIONALÃ DE EXPORT
2010-2014, care sã preia buna experienþã din ultimii ani, 2005-2009, la care
sã se adauge acþiuni energice ºi novatoare, atât pe ramuri cât ºi la nivel
judeþean, pe regiuni economice ºi la misiunile comerciale permanente din
strãinãtate, în contextul în care România a devenit membru UE. În acest
sens, vor trebui utilizate cele mai recente forme ºi metode moderne de
promovare ºi stimulare a exportului practicate de UE ºi în alte þãri de pe toate
continentele, la început de secol XXI, în vederea reducerii soldurilor anuale
negative ale balanþei comerciale a României, prognozate sã atingã, între anii
2011-2013, o medie anualã de aproximativ 25 de miliarde de euro.
Actualitatea genialei gândiri economice a poetului naþional Mihai
Eminescu ne emoþioneazã de fiecare datã ºi, în acelaºi timp, transmite
impulsul necesar gãsirii de soluþii în rezolvarea unei probleme dificile,
în scopul de a se evita un pericol major care ameninþã economia României
ºi comerþul exterior, respectiv exportul  ca prioritate naþionalã.
Evoluþia importurilor, exporturilor ºi a soldului balanþei
comerciale a României în perioada anilor 2001-2008

2. Cronicizarea soldului negativ al balanþei comerciale a
României, începând cu anul 1990
În prima jumãtate a secolului al XX-lea soldul balanþei comerciale a
României a fost excedentar timp de 32 de ani, iar, în a doua parte a aceluiaºi
secol, pânã în anul 1989, balanþa comercialã cu sold pozitiv s-a înregistrat
Sursa de date: Institutul Naþional de Statisticã
timp de 15 ani.

ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE
(Urmare din pag. 1)
Studenþilor de la facultãþile cu
profil economic: Finanþe ºi Bãnci,
Management Financiar Contabil,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale le-a fost prezentatã
biblioteca, arãtând cã fondul de carte
este împãrþit pe domenii mari:
Economie, Contabilitate, Marketing,
Management, Drept, Litere etc ºi
cuprinde un numãr de 30.000
volume, aproximativ 4000 de titluri
de cãrþi. De asemenea, studenþilor li
s-a vorbit despre noutãþile din
bibliotecã, specificându-le cã,
periodic, se împrospãteazã fondul de
carte cu publicaþii româneºti ºi
strãine de la edituri de prestigiu, pe
teme de actualitate din economia
româneascã ºi globalã.
La sala de lecturã a bibliotecii Facultãþii de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie s-au organizat serii de prezentãri pe cele douã domenii principale ale facultãþii: relaþii internaþionale ºi filosofie. Studenþii ºi
masteranzii au fost informaþi asupra fondului de carte, care le stã la
dispoziþie pentru a-ºi întocmi lucrãrile solicitate pe parcursul anului
universitar, pentru a se documenta în scopul participãrii la sesiunile de
comunicãri, respectiv, pentru a-ºi fundamenta ºi completa cunoºtinþele
din domeniul studiat.
Pe lângã prezentarea fondului de carte ºi de publicaþii aflat la
dispoziþia fiecãrui student, s-a subliniat ºi rolul pregãtirii continue,
respectiv valoarea cercetãrii universitare, care, cu sprijinul cadrelor
didactice ºi a personalului bibliotecii, pot ridica nivelul pregãtirii fiecãrui
student în parte, pot contribui la realizarea unor lucrãri valoroase, care
sã poatã apoi participa cu succes la orice sesiune de comunicãri sau
conferinþã tematicã.
S-a folosit aceastã ocazie ºi pentru a prezenta noile apariþii ale Editurii
Fundaþiei România de Mâine ºi s-a accentuat rolul important al acestor
volume în pregãtirea pentru activitãþile academice anuale, pentru
examenul de licenþã. Li s-a reamintit studenþilor ºi masteranzilor faptul
cã prin editarea lor în cadrul tipografiei proprii, li se oferã posibilitatea
achiziþionãrii acestor titluri, la preþuri accesibile, prin reþeaua de librãrii
a Universitãþii Spiru Haret. Nu s-a omis nici prezentarea catalogului
on-line de pe pagina http://biblioteca.spiruharet.ro/ ºi a modului de
vizualizare a noutãþilor aflate în bibliotecã, respectiv a modului de
interogare a bazei de date, care le este la dispoziþie non-stop.

În cadrul Bibliotecii de Arte, a fost pregãtitã o prezentare foarte FONDUL DE CARTE
Total volume  4.242 (Muzica & Teatru)
frumoasã în format power point:
 Muzica - 2320 (+ periodice = 2.418)
 Teatru - 1.722 (+ periodice = 1.824)
 Muzica:
 CÃRÞI DE SPECIALITATE =
1722 (+ periodice = 1824)
 TITLURI = 1.118
 COLECÞII = 8
 ABONAMENTE = 2
REVISTE DE SPECIALITATE
 ACTUALITATEA MUZICALÃ /
lunar
 REVISTA MUZICA / trimestrial
COLECÞII
 SOLFEGII / 2002
 SONATINE PENTRU PIAN /2004
 PIESE ROMÂNEªTI PENTRU
PIAN /2005
COLECÞIE DE CORURI / 2004

Nu în ultimul rând, câteva concluzii:
- Evenimentele au avut o organizare foarte frumoasã ºi sperãm cã ele
se vor desfãºura pe viitor cu o ºi mai bunã colaborare cu cadrele didactice
cât ºi cu studenþii, în sensul cã dorim sã avem ºi o sesiune de comunicãri
pe teme alese chiar de studenþi, în urma unui sondaj organizat de colegele
noastre bibliotecare.
- Dorim, de asemenea, sã contactãm ºi sponsorizãri pentru avea ºi
câteva premii în cadrul acestor sesiuni de comunicãri. Vom lua legãtura
cu câteva edituri reprezentative ºi sperãm într-o bunã colaborare.
- Nu numai colecþiile de publicaþii ºi dezvoltarea acestora a atras
atenþia studenþilor ºi invitaþilor prezenþi în cadrul acestei manifestãri, ci
ºi alte activitãþi ºi sarcini pe care biblioteca le are în procesul vast ºi
complex de informare ºi documentare ºtiinþificã a actualilor ºi viitorilor
specialiºti absolvenþi din cadrul facultãþilor USH, ºi anume asigurarea
condiþiilor favorabile de studiu, informare ºi documentare.
- Pentru automatizarea principalelor activitãþi din bibliotecã
(informare-documentare, împrumut, gestionare) conducerea USH a stabilit
un program de modernizare, prin achiziþionarea de tehnicã de calcul, de
software ºi de perfecþionare a personalului, astfel încât eficienþa acestor
activitãþi sã fie compatibile cu standardele europene.
- Zilele Bibliotecii Universitare, prin desfãºurea ºi succesul de care
s-a bucurat în rândul studenþilor ºi profesorilor Universitãþii Spiru Haret,
încurajeazã organizarea unor astfel de manifestãri ºi în viitor, care sã
ducã mai departe prestigiul dobândit de instituþia noastrã, o dovadã de
necontestat a menirii sale de promovare a valorilor învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii româneºti.
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DATORIA FAÞÃ
DE PRECURSORI

HORIA STAMATU

Poemul ca vibraþie a sacralitãþii ºi filosofiei
Drd. Dan ANGHELESCU
Motto:
..rostirea cuvântului constituie
spusa ºi cântecul fiinþei înseºi (...),
poetul se aflã sub puterea chemãrii
discrete ºi stãruitoare a fiinþei ºi
este, ca atare, un salvator al fiinþei
din faþa sustragerii demonice a
ascunderii.
Martin Heidegger 
Parmenide
Der Dichter nennt das Heilige!
(Poetul este cel care rosteºte
Sacrul). Ecoul acestei rostiri
(Sagen) heideggeriene, devenitã un
veritabil adagiu, pare sã adie
deasupra întregului scris al lui Horia
Stamatu, fie cã este vorba de
temeiurile pornind de la care îºi
eºafodeazã gândirea esteticã, fie cã
este vorba despre sensul profund în
care este gândit actul de creaþie în
sine. Pentru el orice îndepãrtare de
paradigma auroralã a Poeticului 
în care semnificaþia taumaturgicã
era determinantã  are drept
consecinþã o disoluþie a însãºi
esenþei acestuia. Poeticul se
situeazã la altitudinea faptelor
esenþiale care cuprind ºi exprimã
Fiinþa. Prin urmare, una dintre
dimensiunile care inoculeazã
poemului o forþã cu totul aparte se
circumscrie vibraþiei noumenale. În
maniera în care aceasta se lasã
întrezãritã putem spune cã la Horia
Stamatu frapeazã instantaneu (ºi
aici utilizãm o subtilã formulare a
lui Eugen Simion), acea
neobiºnuitã încordare a spiritului,
voinþa colosalã de cuprindere, un
fior, în fine, aproape mistic de a
prinde marile mecanisme cosmice.
Scârba /..../ faþã de rãul lumesc este
biblicã/.../ se simte un spirit care a
citit bine Apocalipsa. Marea poezie,
vreau sã spun, duce temele spre
aceastã graniþã de sus, acolo unde
se
sfârºeºte
previzibilul,
determinantul. Întâlnirea cu
religiosul este în acest mod indirect
posibilã într-o poezie care, fãrã
concepte teologice, ne pregãteºte sã
înþelegem ºi sã acceptãm Marele
Cod. Pe scurt, metafizica poeticã
duce de multe ori mai direct spre
sugestia divinului decât poezia
construitã pe canoane teologice.
(Simion, Eugen. (1997), Fragmente
Critice, vol.1. Craiova: Scrisul
românesc, p.6.)
Încercãm, aºadar, sã conturãm
totodatã  în concreteþea proprie
expresivitãþii lor  ºi modul în care
poemele lui Horia Stamatu pun în
vibraþie imagini ce trimit cu gândul
la o altã rostire heideggerianã, aceea
care fãcea referire la un timp al
puþinãtãþii ºi decãderilor spirituale
(Zeit der Dürftigkeit). Evident, este
vorba despre una dintre problemele

grave
ce
au
preocupat
intelectualitatea veacului XX ºi, din
aceastã perspectivã, alãturi de
Heidegger, pot fi amintiþi ºi Fr.
Nietzsche, Ludwig Klages, Oswald
Spengler, Edmund Husserl, Paul
Valéry, Emil Cioran, Ionescu sau
Vintilã Horia. Ceea ce ne întâmpinã
în poemele lui Horia Stamatu capãtã
 prin forþa expresiei  o evidentã
coloraturã apocalipticã. Poemul
capteazã o stare a unei lumi
traversate de prãbuºirea esenþelor ºi
a valorilor ei fundamentale:
oamenii/.../mântuiþi în haine de
gheaþã cautã zadarnic / îngerii în
ziua ce n-a mai apus (Peisagiu
epifanie). Acuitatea percepþiei
poetice dezvãluie aici starea de
sfâºietoare disonanþã în care se
regãseºte o umanitate ce resimte
irepresibila ºi insaþiabila nevoie de
Sens (the will of meaning), Sensul
capabil sã o defineascã ºi sã o
exprime. Este momentul crucial în
care, raportându-se la o lume pe
care încearcã sã o cuprindã, sã o
descifreze ºi sã o judece în
profunzimea semnificaþiilor ei,
Poetul devine purtãtor al unor grave
ºi tulburãtoare interogaþii. În siajul
ºi rumoarea lor se face tot mai
limpede simþit ecoul uneia dintre
cele mai grave aceea a cãutãrii
temeiului, a esenþelor unei
cunoscute sintagme filosofice: Vom
Wesen des Grundes (despre esenþa
temeiului). Altfel spus despre esenþa
sensurilor ultime ale omenescului.
În filozofie se pare cã Schelling a
fost între primii care au înþeles
gravitatea ºi disonanþa fracturii
produse la nivelul a ceea ce se
înþelege prin sens. Va încerca chiar
sã-i desluºeascã semnificaþiile
formulând acea cunoscutã rostire
despre înnoptarea temeiului
metafizic al sensului pe care,
ulterior, o vom reîntâlni în miezul
interogaþiilor heideggeriene.
Evident, privitor la stãrile lumii,
poetul ºi gânditorul Horia Stamatu
pare sã aibã intuiþii ºi viziuni
apropiate de cel care scrisese despre
Fiinþã ºi timp. Încãrcãtura
imagisticã a poemelor lui este, din
aceastã perspectivã, edificatoare:
În tot mai rotund/ se-nvãluie totul/
ºi nopþi fãrã fund/ ascund Sabaotul
(În Haos); Sau: Râul cel negru,
râul cel negru/ înconjurã lumea
(Râul cel negru). Simbol al
întunecãrilor lumii, al întunecãrii
sensurilor, al prãbuºirii celor mai
înalte valori (Nietzsche nu este nici
el prea departe!), Râul cel negru
trimite cu gândul la Lethe, anticul
râu al Uitãrii. (Sã ne reamintim cã
ºi Vintilã Horia a scris despre el!).
Tragicul leitmotiv al râului
(trimitere indirectã la heracliticul
panta rhei) apare ºi în alte poeme
cum sunt Cronicã sau Acelaºi râu

din care citãm: Acelaºi râu/ Îl duc
mereu/ cu maluri albie curgând/ în
el apune Domnul Zeu/ ca sã rãsarã
gând cu gând/ / Dar fãrã fund ºi
fãrã mal/ e fãrã guri ºi nici izvor/
adeseori e doar un val/ mereu din
el începãtor/ Vai ce adâncã-i
noaptea lui/ ºi fãrã margini e de
clarã/ temeiul ne-temei oricui/ cu
mine-apune sã rãsarã. Înnoptarea
temeiului metafizic al sensului
devine un laitmotiv obsedant: iatã,
aproape la întâmplare, versurile
unui alt poem intitulat Peisagiu
poetul-în-cuºcã: Vorbele nu mai au
ce spune poeþii/ în lucruri fãrã ecou
mor vorbele/ aduse de suflu atman
în cuºcã/ / mor fãrã ecou poeþii în
lucruri/ ./ ultima piedicã nici
viaþã/ nici moarte.. Nu numai cã
imprecaþiile faþã de rãul lumesc
capãtã tonalitatea ºi înãlþimea de
anatemã biblicã; ºi nu numai cã 
aºa cum spunea Eugen Simion 
aici simþim un spirit care a citit bine
Apocalipsa. Lucrurile merg ºi mai
departe ducându-ne în proximitatea
acelor începuturi în care discursul
artistic ºi cel religios proveneau din
marele ºi unicul izvor al Fiinþei.
Hegel înþelesese perfect esenþa
acelui moment auroral ºi  cu încã
dense ecouri din gândirea
pithagoreilor  încercase sã
contureze o formulare privind
menirea pe care arta o are în comun
cu religia ºi filosofia. Aspiraþia lui
era sã precizeze acel Ceva care este
un propriu al artei: reprezentarea în
chip sensibil a tot ceea ce este mai
înalt pentru om:  Gândirea
pãtrunde în profunzimea unei lumi
suprasensibile ºi o opune mai întâi
ca pe un dincolo conºtiinþei
nemijlocite ºi senzaþiei prezente:
este libertatea cunoaºterii prin
gândire care se elibereazã pe sine,
de acest dincoace numit realitate ºi
mod finit de a fi.( Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. (1966), Prelegeri
de esteticã, vol. I. Bucureºti. Ed.
Academiei, pp.14, 15).
ªi iatã cum  cãtre înãlþimea
aceleiaºi idei  se va ridica însãºi
rostirea poetului: Atâta cât ochii nu
pot cuprinde/ începutul ºi sfârºitul
sunt una/ cu toatã mirarea fuiorul
materialiter / de raze într-un ºuvoi
dar inexplicabil / luminã a tot ceea
ce subiectul/ dislocã din indiferenþa
atoate/ puternicã prejudecata
veºniciei/ ad hoc / ./ materialiter
în carne/ nu e decât atâta luminã a
incidenþelor/ necalculate cuprind
începutul ºi/ sfârºitul ochii nu pot
razele/ mirarea Sunt/(Peisagiu
graþie). Iatã ºi versuri din Bucolica I:
Eram pãstorul/ pãrerilor prinse în
horã albe ºi negre/ succesive ºi
simultane a toatã omenirea/
necunoscutã aidoma orelor/ pe care
doar ceasornicul le desparte.
Discursul poetic intersecteazã

simboluri cu o densã încãrcãturã
metafizicã. Alb ºi negru, luminã ºi
întunecime, ziuã ºi noapte, toate sub
semnul unei considerabile profunde
tensiuni de vibraþie misticã. În
aceasta din urmã se poate desluºi,
probabil, temeiul unor comentarii
care, cu o exageratã râvnã, þinteau
cu orice preþ sã descopere în
interiorul poemelor lui Horia
Stamatu, o foarte pregnantã
influenþã a textelor lui Juan de la
Cruz. De altfel, nu e nici un secret,
chiar poetul ºi-a mãrturisit  ºi în
repetate rânduri  admiraþia cu totul
specialã pe care o nutrea pentru
poetul spaniol.
Imaginea a ceea ce se
concretizeazã în sensul de veritabilã
Poeticã la Horia Stamatu nu ar
prinde conturul veridic ignorânduse opera sa de traducãtor. Desigur,
din varii ºi previzibile motive, o
astfel de analizã nu poate sã devinã
 acum ºi aici  obiect al
preocupãrilor noastre. Dar, indirect,
nici nu putem lãsa cu totul în umbrã
aceastã laturã ale cãrei semnificaþii
sunt capitale pentru înþelegerea
uneia dintre personalitãþile (ºi
operele) de excepþie ale literaturii
române. Fapt pentru care vom
încerca sã pãtrundem în intimitatea
(deosebit de relevantã) a acestei
preocupãri a poetului. O facem atât
prin intermediul unor comentarii,
cât ºi pe calea mãrturiilor epistolare
ale poetului. Astfel, Alexandru
Lungu, unul dintre corespondenþii
constanþi ai poetului, afirma
pornind de la textul unei scrisori
datând din 16 ianuarie 1988: Horia
Stamatu este ºi un pasionat
traducãtor de poezie. Îmi îngãdui
forma prezentã, aflându-mã sub
aura nepieritoare a scrisorilor ºi
manuscriselor sale, în care se aratã
ºi darul de iscusit tãlmãcitor. Nu ºtiu
cât de întinsã a fost truda sa de
transpuneri lirice dintr-o limbã în
alta. Din arhiva mea se vede însã
cã doi poeþi, San Juan de la Cruz ºi
Hölderlin erau cei mai îndrãgiþi. În
continuare, Alexandru Lungu oferã
un foarte interesant ºi elocvent
fragment din scrisorile lui Horia
Stamatu: Alãturat ai o poezie a
Sfântului Ioan al Crucii, de care am
fost acuzat cã am plagiat-o. Poþi so compari cu poezia mea care-ar
trebui sã fie plagiat. (...) Poezia lui,
bine înþeles, este altceva, e
superioarã ºi celebrã în toatã lumea.
Opera Sfântului, partea liricã, am
tradus-o aproape toatã. Aºa ceva dã
enorme satisfacþii. Cum azi nu se
mai poate scrie cum scriau San Juan
sau Hölderlin, ºi cum acest fel de a
scrie este aproape de sublim, eu îmi
vindec nostalgia traducându-i. La
Paris, la o ºedinþã de cenaclu am
avut o rarã surprizã. Am citit

traducerea poemului Patmos de
Hölderlin. Când mam întors la
locul meu, soþia profesorului
Poghirc a început sã-mi recite
Pindar, în limba lui, pe care n-o
cunosc, dar ritmul îl cunoºteam:
Hölderlin luase metrica lui, pe care
eu, conºtiincios, am redat-o în
traducerea mea. Pãcat cã azi s-a rupt
acest cuvânt din cuvânt. ( Lungu,
Alexandru. (2000)., Rãsfoind
scrisori de la Horia Stamatu.
Bucureºti: România Literarã,
nr.10).
Dar ºi mai explicit vorbeºte
Horia Stamatu despre preocupãrile
sale în materie de traduceri din
poemele lui Juan de la Cruz, întrun fragment din scrisoarea datatã 9
martie 1988: Nu ºtiu cât merit
omagiile pentru traducerea din San
Juan, dar am fost foarte mãgulit ºi
aruncat într-o grea ispitã: sã mã
cred. Dacã traducerea e într-adevãr
bunã, aceasta se datoreazã marelui
spirit care-a dat originalul. Pentru
cã marile spirite provoacã, inspirã.
Nu ºtiu dacã e bunã sau nu, dar uite
altã traducere, dupã ceva la fel de
celebru,
Noche
oscura
Traducerea asta, ca ºi cealaltã,
exactã în sens ºi formã. Ce-a eºit
rãmâne sã-mi spui. Strofa, numitã
de spanioli lira este neobiºnuitã în
limba noastrã. Clasicii noºtri au luat
de la Francezi alexandrinul, ºi de la
germani, în special de la Goethe, ca
Eminescu. De la italieni n-a luat
decât Budai Deleanu. Spaniolii, la
rândul lor, au luat lira de la italieni,
vrem nu vrem, iniþiatorii literaturii
moderne europene, adicã în noile
limbi nãscute dupã antichitatea
romanã (...) Poezia lui San Juan e
divinã, dar traducerea un chin, însã
e drept un chin dulce de care nu te
poþi despãrþi. În 23 martie 1988,
Horia Stamatu continuã cu alte
mãrturii: Încã un text al lui San
Juan de la Cruz în româneºte. Nu
aveam copie la maºinã, aºa cã l-am
transcris de mânã, cu unele
schimbãri. Nu am voie sã fac niciun
efort inclusiv scrisul la maºinã. Am
arest de camerã. Nu ºtiu dacã mã
înºel sau nu, dar aceastã scurtã
poezie, de patru strofe, mi-apare de-o
intensitate ºi concentrare încã mai
mari ca Noche oscura. Iar ca poezie
de iubire nu ºtiu dacã are seamãn.
Sper sã ies cu bine din actuala
strâmtoare ºi sã-þi transcriu Cantico
spiritual. Toate aceste trei poeme,
noteazã Alexandru Lungu în
articolul citat mai sus, Noche
oscura, Clama de amor viva ºi
Cantico spiritual, sunt comentate,
cuvânt cu cuvânt, de poet în trei
tratate de misticã.
Este evident cã Horia Stamatu
era departe de orice epigonism. La
fel de evident este cã, în cazul de

faþã, se poate vorbi chiar despre o
realã ºi profundã devoþiune
închinatã celui care scrisese Noche
oscura del alma. Acestuia îi vor fi
dedicate poeme cum e ºi acesta:
luminã dulce/ luminã fragedã,/
atotstrãbãtãtoare/
mereu
îndrãgostitã,/ mereu fãrã seamãn,/
împarte bucuria/...(Dialoguri V).
ªi tot despre luminã în poemul La
cules de cer: Mai rece ca lumina
fãrãînceputului/ acoperã cu noi/
munþii cei mai înalþi/ doliul alb al
desfiinþãrii/ în Atotfiinþã/. Din
pãcate, acele aluzii privind
epigonismul lui Horia Stamatu,
evident forþate, l-au afectat destul
de grav pe poet. Ceea ce se vede
din scrisorile sale. Iatã o mostrã:
A doua chestiune, între altele o
sutã, în legãturã cu acest articol, în
limba englezã, este urmãtoarea
afirmaþie: În orice caz întregul
ciclu numit Ritmuri între aici ºi
dincolo, una dintre cele mai
elaborate, ºi, fãrã îndoialã, cea mai
desãvârºitã operã poeticã ,este
scris a la maniere de San Juan de
la Cruz. Articolul se cheamã
Consideraþii generale asupra
operei poetice a lui Horia Stamatu,
autorul este Ioan Petru Culianu, iar
revista International Journal of
Rumanian Studies, volum 2, nr. 3/
4 (1980, dar apãrutã în 1985),
Tübingen. În tot ce-am scris eu
poezie nu poate fi nicio apropiere
cu poezia lui San Juan de la Cruz,
poezie sublimã care nu poate fi
imitatã, adicã nu se poate scrie a
la maniere de San Juan. (...) Cred
cã acest Culianu a fost împins sã
mã desumfle, ºtiinþific, cu
implacabila metodã a semiologiei.
Ceea ce nu e nimic. În câþiva ani
s-a terminat cu ea. (...) De altfel,
pungãºia e totalã. Citeazã mereu,
una de la rãsãrit, alta de la apus,
dar în limba românã, fãrã sã
traducã nimic în limba în care
scrie, adicã în englezã, aºa cã
cititorii strãini iau de bunã ce zice
el, cu totul în rãspãr faþã de citat,
fãrã posibilitatea vreunui control.
Citind poemele lui Horia
Stamatu e imposibil sã nu te
reîntorci cu gândul la acea
imponderabilã aparenþã a artei
care, cum o gândea Hegel, anunþã
prin ea însãºi ceva spiritual ºi
trimite de la sine la acest
spiritual. El rãmâne printre marii
nedreptãþiþi ai sorþii  dar nu
numai  ºi în acelaºi timp unul
dintre marii poeþi români, care,
prin vitregia vremurilor, este  în
continuare  absent din conºtiinþa
conaþionalilor noºtri. Nici Eugen
Ionescu, nici Cioran ºi nici toþi cei
care i-au cunoscut ºi i-au admirat
poemele nu s-au înºelat în
aprecierile lor.

Prof.univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
vieþii culturale din multe þãri,
pânã în 1990. Din pricina
nocivei teorii, importatã din
Un cald omagiu i-a adus prof.
C. Dumitrescu profesorului Pavel, Uniunea Sovieticã, au fost
excluºi din viaþa noastrã
care a dezvoltat teoriile lui
Paulescu. Cu un optimism demn spiritualã, pentru o lungã
vreme: cronicarii, Alecsandri,
ºi pilduitor, prof. dr. Constantin
ca un boier surd ºi orb la
Ionescu Târgoviºte a vorbit
durerile poporului, Eminescu,
convingãtor despre ilustrul
ca poet feudal ºi naþionalist,
precursor nedreptãþit, nãscut în
anti-rus ºi antisemit, la fel ºi
Bucureºti, în noiembrie 1869,
Octavian Goga ºi Nicolae
care a colaborat un numãr de
ani, în Franþa, cu celebrul medic Iorga, alþii ca mistici, afectaþi
Lancereaux, inclusiv la Tratatul de opiumul religios: Nichifor
Crainic, Tudor Arghezi, Lucian
de medicinã al acestuia.
Blaga, Vasile Voiculescu ºi
Patriot autentic, Paulescu s-a
mulþi alþii, cãrora li se reproºau
întors în þarã ca profesor la
opþiunile politice de dreapta
Facultatea de Medicinã din
sau rãspicat contrare
Bucureºti, desfãºurând, în
comunismului. Teoriei leniniste
paralel cu munca ºtiinþificã ºi
a moºtenirii culturale, nu avem
didacticã, o activitate
dreptul sã-i uitãm consecinþele
publicisticã pe teme politice ºi
ºi s-o aplicãm  cum se
filozofice, combãtând
întâmplã în anumite cazuri ºi
darvinismul, transformismul,
astãzi, chiar în cazul lui
filozofia materialist-comunistã
ºi afirmând principiile Creºtinis- Paulescu.
Aplicarea aceste teorii a
mului, în raport cu Talmudul,
produs o înspãimântãtoare
Coranul etc. Pe aceastã
coordonatã de preocupãri a scris sãrãcire a zestrei noastre
spirituale, un geniu ca Arghezi
lucrãri de referinþã: Despre
fiind înlocuit cu un A. Toma,
generaþiunea spontanee ºi
sau cu onorabilul poet-cizmar
Darvinismul (1904), Noþiunile
Teodor Neculuþã, cu atât mai
suflet ºi Dumnezeu în
mult cu cât critica realistfiziologie (1905), Fiziologie
socialistã vedea în Arghezi un
filosoficã (1910), de o realã
poet al putrefacþiei ºi poezia lui
actualitate ºi astãzi, în procesul
o poezie a putrefacþiei
de descotorosire de ideologia
imperialiste.
comunistã, marxist-leninistã.
Aceastã teorie i-a obligat pe
În aceastã bãtãlie cu
mulþi scriitori ºi oameni de
materialismul ºi ateismul, cu
artã, precum Brâncuºi, Enescu,
neajunsurile create  dupã
Aron Cotruº, Emil Cioran,
pãrerea lui exageratã  de unii
Mircea Eliade, Brãiloiu, Horia
cetãþeni români de origine
evreiascã, a comis erori, punând, Vintilã, C.V. Gheorghiu,
Uscãtescu, Eugen Ionescu ºi
ca ºi alþi români extremiºti,
alcoolismul, sãrãcia celor de jos, mulþi alþii, sã se exileze ºi sã
desfrâul ºi imoralitatea pe seama moarã în strãinãtate, sã fie
îngropaþi în pãmânt strãin, de
evreilor. Fireºte, asemenea
unde, dupã gândirea martirului
prejudecãþi nu s-au manifestat
Inochente Micu Klein, nu se
numai la noi. S-au afirmat, în
poate învia.
vremea respectivã, prin anii
Iatã de ce cred cã suntem datori
1926-1930, ºi în alte þãri. ªi în
sã-i aducem acasã, cum i-am
acest context se cade sã
adus pe Carol al II-lea ºi pe
analizãm ºi activitatea
Titulescu. Dacã e greu de adus
publicisticã a lui Paulescu,
osemintele, atunci sã creãm un
continuatã ºi de un
impunãtor cetofag cu un pumn
Mircea Eliade.
de pãmânt de pe mormântul
Pentru a judeca drept, mi se
fiecãruia. Astfel, pe crucea
pare imperios necesar sã ne
mormintelor acestor români, s-ar
eliberãm de sechelele
cãdea sã se punã inscripþia de pe
realismului socialist, ºi noi ºi
alþii, de aiurea, de nociva teorie mormântul lui Scipio Africanul,
învingãtorul Cartaginei: Ingrata
leninistã a moºtenirii
patria ne ossa quidem habebis
culturale, legatã de cerinþele
sau în limba maicii lor: Patrie
literaturii de partid, în care
nerecunoscãtoare nu vei avea
anumite note din greºelile,
slãbiciunile omeneºti, reale sau nici mãcar moaºtele mele, cu
condiþia ca, în loc de Patrie, sã se
exagerate, anulau sau umbreau
punã numele adevãratului
grav strãlucirea realizãrilor
vinovat, comunismul
creatorului din domeniul
ori teoria leninistã a moºtenirii
literaturii, ºtiinþei ºi artei.
culturale.
Aceastã teorie a fãcut mult rãu
(Urmare din pag. 1)

Dezvoltarea durabilã ºi echitabilã  imperativ major al perioadei actuale
Prof. univ. dr. Gheorghe PISTOL
I. Abordãri preliminare
Conceptul de dezvoltare economicã, un concept mult mai larg decât
cel de creºtere economicã, poate fi definit ca un proces complex,
dinamic ºi, mai ales, calitativ, de modificare continuã a întregului
organism economic, social-politic, demografic, într-o perioada lungã
de timp. Pentru a ajunge la o asemenea definire, am pornit de la un
citat al lui Gunnar Myrdal: Eu înþeleg prin dezvoltare o modificare a
întregului sistem social. Cu alte cuvinte, este vorba nu numai de
producþia ºi de distribuþia acesteia, ci ºi de modul de producþie, precum
ºi de nivelul de trai, instituþii, atitudini ºi politici.
Dezvoltarea economicã reprezintã deci un proces complex, dar în
acelaºi timp contradictoriu, uneori chiar paradoxal, conceptul de
dezvoltare economicã fiind, un proces la fel de complex, dinamic ºi
contradictoriu. În aceste condiþii, s-a simþit nevoia elaborãrii unor noi
teorii, a unor concepte privind dezvoltarea, care sã corespundã
condiþiilor concrete, economico-sociale actuale, dar ºi stadiului de
dezvoltare al omenirii ºi al fiecãrei þãri în parte. Aceasta, cu atât mai
mult în condiþiile crizei economico-financiarã actuale, o crizã
atotcuprinzãtoare, de proporþii nebãnuite.
Un astfel de concept este cel de dezvoltare durabilã, un concept ce
urmãreºte de fapt împãcarea omului cu natura. Conceptul are în
vedere o dezvoltare care sã asigure menþinerea unui echilibru optim
între economie ºi mediul înconjurãtor, stimularea unui progres tehnic
ºi economic care sã menþinã echilibrele naturale, armonizarea
proceselor tehnice ºi cele tehnologice cu cele naturale ºi conservarea
resurselor, mai ales a celor neregenerabile ºi ale celorlalte subsisteme
ale avuþiei fiecãrui stat în parte. Modelul dezvoltãrii durabile trebuie
sã porneascã, pe de o parte, de la o analizã corectã a comportamentului
economiei mondiale în ansamblul ei, a fiecãrei economii naþionale,
iar, pe de altã parte, de la realitatea cã, de fapt, criza generalã actualã
prin care trece omenirea nu este una conjuncturalã sau de moment, ci
una structuralã, politicã, socialã, economicã, în general, financiarã,
în special, ecologicã, este de fapt o crizã a civilizaþiei. În aceste condiþii,
este necesarã o strategie a dezvoltãrii la scarã internaþionalã, care sã
contribuie la progresul economic ºi social ºi care sã asigure pacea în
lume, în condiþiile în care prãpastia dintre þãrile bogate ºi cele sãrace
se lãrgeºte într-un mod periculos, aceasta putând deveni fermentul unei
revoluþii sociale mondiale, al cãrei vârf de lance va rãmâne sãrãcia.
Modelul dezvoltãrii economice durabile trebuie sã aibã în vedere
resursele existente, atât cele regenerabile, cât ºi cele neregenerabile,
mediul înconjurãtor ºi creºterea populaþiei, dar ºi diminuarea ca
tendinþã a resurselor naturale. Desigur, dezvoltarea economicã nu
poate fi lãsatã în totalitate la discreþia legilor pieþei, fiind necesar un
organ director, care, dupã pãrerea mea, nu poate fi nimeni altul
decât statul pentru fiecare þarã, respectiv comunitatea internaþionalã
pentru orientarea economiei mondiale în ansamblu. Mai mult, o
creºtere durabilã ºi echitabilã a economiei mondiale necesitã ºi un
plan orientativ director la nivel mondial, plan preconizat cu decenii
în urmã atât de clubul de la Roma, cât ºi de savantul de origine românã
N. Georgescu Roegen.
Din pãcate, deºi a trecut o perioadã relativ lungã de timp, efectele
nu se fac încã simþite. Cei mai mulþi dintre noi cunosc ºi motivul:
deciziile aparþin statelor ºi, în primul rând, al celor dezvoltate în
favoarea exclusivã a intereselor proprii. ªtim cu toþii cã deºi criticã
actualul model de dezvoltare, þãrile puternic industrializate acþioneazã
în direcþia menþinerii acestuia. Mai mult, chiar ºi dupã elaborarea unui
nou concept de dezvoltare durabilã, în urma Conferinþei de la Rio de
Janeiro din 1992, evoluþia omenirii merge mai departe pe acelaºi drum,
cu aceleaºi greºeli ºi, din nefericire, cu aceleaºi consecinþe.

Conceptul de dezvoltare economicã, care exprimã o noþiune mult mai largã decât creºterea economicã,
trebuie sã fie definit ca un proces complex, dinamic, mai ales calitativ, de modificare sistematicã a întregului
sistem economic, social-politic, demografic, într-o perioadã lungã de timp. Conceptul de dezvoltare
durabilã este unul mai complex, care urmãreºte sã asigure protecþia avuþiei naþiunilor ºi a mediului
înconjurãtor ºi, pe aceastã bazã, satisfacerea nevoilor actuale ºi a celor de perspectivã a generaþiilor care
urmeazã, în condiþiile unui nou management ecologic. Conceptul ca atare trebuie sã porneascã de la o
analizã serioasã ºi pertinentã a comportamentului economiei ºi societãþii în ansamblul ei, în contextul
crizei economice ºi financiare actuale. În aceste condiþii, dezvoltarea durabilã ºi echitabilã trebuie privitã
ºi definitã în funcþie de resursele existente, mai ales de cele umane, de diminuarea resurselor naturale, în
special a celor neregenerabile, de mediul înconjurãtor, de menþinerea unui climat politic de bunã
convieþuire între naþiuni. Asigurarea echilibrelor avuþiei naþionale se poate realiza numai prin existenþa
ºi funcþionarea unor mecanisme eficiente de dezvoltare durabilã ºi echitabilã, în cadrul democratizãrii
sistemelor sociale ºi a unei noi ordini mondiale.
II. Conceptul de dezvoltare durabilã ºi echitabilã
Cei mai mulþi specialiºti în domeniu, practicieni sau teoreticieni,
au în vedere dezvoltarea durabilã ca fiind o categorie economicã nouã
ce reflectã procesele complexe de modificare continuã pe un orizont
larg de timp al structurilor economiilor naþionale în condiþiile
prezervãrii avuþiei naþiunilor, a stãrilor de echilibru ºi de eficienþã
generalã, în vederea apropierii nivelurilor de dezvoltare dintre þãri, a
asigurãrii calitãþii vieþii ºi echitãþii sociale între toate naþiunile si
popoarele lumii. Dintr-o asemenea definiþie rezultã faptul cã economia
durabilã urmãreºte înmulþirea bogãþiei ºi reducerea sãrãciei, dar ºi a
dezechilibrelor existente în economia mondialã prin prezervarea
potenþialului general al þãrilor ºi asigurarea calitãþii vieþii la cotele
acceptate de cãtre om. Acest lucru ar putea sã însemne un model de
economie mixtã bazatã pe un nou parteneriat de proprietate, menit sã
îmbine în mod organic elementele viabile din cele douã sisteme prin
care a trecut omenirea - capitalist ºi socialist-ºi sã deschidã calea unui
nou model-calea a treia a dezvoltãrii.
Linia dezvoltãrii durabile ar trebui sã se sprijine pe o serie de piloni
de naturã economicã, politicã ºi socialã. Am în vedere, mai întâi, piloni
de naturã economicã, precum:
a) sisteme de producþie eficiente, însã sisteme viabile ºi competitive
sub aspect economic, acceptabile din punct de vedere social ºi tolerabile
sub aspectul echilibrelor ecologice. Altfel spus, modelul dezvoltãrii
durabile trebuie sã aibã în vedere în mod indubitabil creºterea eficienþei,
privitã însã în toatã complexitatea conþinutului celor douã coordonate  efort
ºi efect - un asemenea concept implicând un triplu aspect: economic, social
ºi ecologic, latura economicã, cantitativã, intersectându-se aproape în mod
organic cu cea socialã;
b) o creºtere economicã globalã, diferenþiatã ca ritm ºi distribuþie
geograficã în cele douã mari zone economice (þãri dezvoltate ºi þãri
nedezvoltate), astfel încât sã se atenueze în timp discrepanþele existente
între acestea;
c) prezervarea resurselor naturale, prin limitarea în condiþii raþionale
a consumului de resurse neregenerabile ºi o gestiune raþionalã a celor
regenerabile;
d) menþinerea echilibrelor mediului ambiant al omului, respectiv a
echilibrului ecologic, diminuarea poluãrii, precum ºi a echilibrelor ce
formeazã mediul relaþiilor interumane ºi, nu în ultimul rând, estomparea
efectelor nocive ale progresului;
e) accesul echitabil în utilizarea resurselor naturale epuizabile a tuturor
statelor lumii, diminuarea presiunilor din partea þãrilor puternic

III. Dezvoltarea durabilã ºi avuþia naþionalã
Desigur, mecanismele de funcþionare ale economiei naþionale au
un rol deosebit în organizarea, conducerea, controlul ºi reglarea unor
economii durabile. În aceste condiþii, avuþia naþionalã se constituie
într-un factor fundamental al creºterii sau dezvoltãrii economice
durabile, constituind, în acelaºi timp, un rezultat cumulativ al acesteia.
Iatã de ce o problemã fundamentalã a dezvoltãrii durabile o constituie
cunoaºterea gradului de reînnoire a avuþiei naþionale, respectiv a avuþiei
naþiunilor (avuþia omenirii) ºi, mai ales, a prezervãrii acesteia, adicã a
factorilor ei de intrare ºi de ieºire.
Referindu-ne la factorii de intrare ai avuþiei vom aminti aici toþi acei
agenþi economici care sporesc potenþialul material, natural ºi uman al þãrii,
respectiv al omenirii, într-o anumitã perioadã. Aº enumera ca factori de intrare:
creºterea produsului naþional ºi al venitului naþional sau al produsului intern
brut, valoarea resurselor primare regenerabile, descoperite ºi atrase în circuitul
economic; creºterea capacitãþii de producþie a solului ºi a conþinutului de
substanþã utilã a resurselor neregenerabile; creºterea stocului de instrucþie
publicã ºi de sãnãtate a populaþiei, a gradului ei de calificare; creºterea stocului
de materiale refolosibile ce urmeazã a fi valorificate în procesul de producþie;
creºterea resurselor demoeconomice (capital uman) intrate în producþie în
intervalul analizat, creºterea soldului de creanþe din relaþiile economice externe;
creºterea valori mediului ecologic, a îmbunãtãþirii calitãþii acestuia.
În rândul factorilor de ieºire ai avuþiei se pot identifica, în principal
urmãtorii: consumul productiv de materii prime ºi materiale
concretizate în produsul finit; consumul de capital (fonduri fixe), sub
forma uzurii fizice ºi morale; ieºirile, sub forma resurselor
demoeconomice (capital uman) la vârsta de pensionare; valoarea
investiþiilor sistate ºi a celor scoase din circuitul economic; restrângerea
resurselor materiale primare neregenerabile; reducerea potenþialului
productiv al unor resurse naturale neregenerabile, respectiv
regenerabile; diminuarea capacitãþii de producþie a solului; degradarea
mediului ecologic; pierderi ca urmare a distrugerii provocate de factori
naturali (cutremure, inundaþii, secete, uragane, incendii etc.) sau
militari; creºterea soldului de angajamente externe; consumul final
alimentar ºi nealimentar de bunuri ºi servicii ale populaþiei.
Alãturi de factorii intrãrilor ºi ieºirilor avuþiei trebuie avut în vedere
ºi soldul acestora.
Modelul teoretic de conservare si reînnoire al avuþiei se poate
prezenta în mod sintetic sub forma unei balanþe de maximã generalizare
care poate lua urmãtoarea formã:

industrializate în utilizarea unor asemenea resurse. De altfel, cunoaºtem
cu toþii cã ºi în prezent mai puþin de un sfert din populaþia planetei ce
trãieºte în þãrile puternic dezvoltate consumã mai mult de trei sferturi
din resursele naturale ale lumii;
f) economisirea resurselor ºi eliminarea risipei care se manifestã
în consumul celor mai multe zone ale lumii (din pãcate, în ultimul
timp ºi în þara noastrã), reconsiderarea consumului alimentar ºi
nealimentar, consumului de energie, reciclarea materialelor.
În ceea ce priveºte mãsurile de naturã politicã ºi socialã, am în
vedere urmãtoarele aspecte:
a) un nou model de cooperare ºi coordonare a problemelor globale
ale omenirii, un model mai echitabil ºi în favoarea tuturor þãrilor, dar
ºi restructurarea Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi ale organismelor sale,
potrivit noilor condiþii ale dezvoltãrii ºi, mai ales, democratizarea ºi
scoaterea acestora de sub dictatul marilor puteri;
b) un program mondial orientativ de perspectivã a dezvoltãrii
durabile, în concordanþã cu programele naþionale ale statelor, de
respectare a tradiþiei, culturii ºi identitãþii proprii;
c) asigurarea unui Fond Mondial al Dezvoltãrii, care sã fie alimentat
cu contribuþii, impozite ºi taxe obligatorii, în funcþie de
Tabelul nr. 1  Balanþa sinteticã a avuþiei naþionale
venitul global al fiecãrei þãri în parte, utilizarea resurselor
individuale ale mãrilor ºi oceanelor, a spaþiului cosmic ºi
redistribuirea efectelor poluãrii. Un asemenea fond ar putea
fi alimentat ºi cu taxe asupra tranzacþiilor internaþionale; d)
perfecþionarea ºi extinderea unui sistem informaþional care
sã aibã în vedere un sistem complex de indicatori cu privire
la supravegherea mediului si la dezvoltarea durabilã la
nivelul þãrilor ºi al comunitãþilor internaþionale ºi
monitorizarea acestora de cãtre instituþiile abilitate ale
O.N.U.;
e) trecerea de la o lume hegemonicã, dictatã ºi
supravegheatã de un jandarm mondial, la o lume bipolarã
sau chiar pluripolarã;
Aºa cum menþionam, existã preocupãri serioase în
direcþia introducerii în practicã a modelului dezvoltãrii
economice durabile ºi echitabile. Din pãcate, însã, paºii
fãcuþi sunt încã neînsemnaþi.Este de datoria lumii, în general, Sursa: Mircea Bulgaru, Mileniul III, Disperare ºi speranþã, Editura Revista Românã de
a celei politice, în special, sã se preocupe în mod hotãrât Statisticã, Bucureºti, 2003, pag. 65
Desigur, asigurarea echilibrelor avuþiei naþionale se poate realiza
pentru trecerea de la actualul model de dezvoltare al omenirii, un model
numai prin existenþa ºi funcþionarea unor mecanisme eficiente de
devastator, sãlbatic, care pune în pericol însãºi existenþa vieþii pe
dezvoltare durabilã ºi echitabilã, în cadrul democratizãrii sistemelor
pãmânt, la un model nou, un model unanim acceptat, modelul
sociale ºi a unei noi ordini mondiale.
dezvoltãrii durabile echitabile.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

SANDA MANU
 un bici cu vârful muiat în iubire
Activitate profesionalã:
 1979 - 1981 - Vicepreºedinte al comitetului Internaþional pentru
Învãþãmânt Teatral al ITI (Institutul Internaþional de Teatru)
 1994 - 1998 - Vicepreºedinte Executiv al UNITER (Uniunea
Teatralã din România)
 1997  2000 - Membru al Comitetului Executiv al ITI (Institutul
Internaþional de Teatru)

Premii obþinute:
 1958  Medalia culturalã pentru merit;
 1961  Premiul Ministerului Învãþãmântului pentru spectacolul
Alecsandri
 1967  Premiul Ministerului Învãþãmântului pentru spectacolul
Nãpasta de I.L.Caragiale
 1971  Premiul Ministerului Învãþãmântului pentru spectacolul
Caragiale dar nu teatru
 1971  Premiul pentru Cel mai bun spectacol pentru copii
Inimã rece de E.Covali
 1976  Premiul de comedie pentru spectacolul Romulus cel
Mare de Fr.Durrenmatt  Teatrul Naþional Bucureºti
 1981  Premiul pentru spectacolul A treia þeapã de Marin
Sorescu  Teatrul Naþional Bucureºti
 1992  Premiul de Excelenþã al UNITER (Uniunea Teatralã
din România)
 1995  Premiul pentru comedie pentru spectacolul Hatmanul Baltag de I.L.Cragaile, C.Neguzzi;
 2000  Ordinul Naþional Pentru Merit în grad de Cavaler
 2001  Premiul APTR (Asociaþia Profesioniºtilor de Televiziune din România) pentru Emisiune de Varietãþi
 2003  Premiul Naþional al Ministerului Culturii þi Cultelor pentru spectacolul Bolnavul închipuit de
Moliere  Teatrul Naþional din Cluj  Napoca
 2007  Premiul UNITER Pentru Întreaga Activitate Regizoralã
 2009  Titlul de Doctor Honoris Causa al Univeritãþii de Artã Tearalã ºi Cinematograficã, Bucureºti

Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Extraordinarul om de teatru ºi
pedagogul perfect, care este prof.
univ. dr. HC Sanda Manu
(Alexandra Ioana Manu), a
coordonat, pânã în prezent, douã
generaþii de absolvenþi ai Facultãþii
de Arte - Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, începând
cu anul 2004. Pe parcursul acestor
ani, în care doamna profesor ºi-a
adus contribuþia la realizarea
cursurilor de specialitate, a caietelor
program, a programelor analitice, a
bibliografiilor, cât ºi a temelor de
examen, catedra de Arta Actorului

a cunoscut o evoluþie constantã ºi
valoroasã, totul fiind încununat de
acreditatea de cãtre ARACIS a
Ciclului II Bologna.
Profesoarei ºi deosebitei
regizoare Sanda Manu - eminent
pedagog al artei teatrale  i-a fost
acordat titlul de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Naþionale de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale din Bucureºti, în
anul 2009. La acest eveniment au
curs cele mai frumoase, cele mai
curate ºi nobile cuvinte, care pot fi
rostite despre un profesor.

Nimic nu se întoarce înapoi
atât de puternic ºi atât de adevãrat
ca dragostea unui copil pentru
profesorul lui, aºa îºi încheia
cuvântul Sanda Manu, dupã
ceremonialul de acordare a acestui
titlu onorific. ªi-a mãrturisit
dragostea faþã de foºtii studenþi ºi
actualii studenþi, faþã de profesie.
I-au fost mãrturisite recunoºtinþa,
prietenia, iubirea. Se împlineau
atunci 53 de ani de când face cele
douã meserii - cea de regizor ºi cea
de pedagog la Facultatea de Arte.
În sala Ileana Berlogea a
UNATC a venit foarte multã lume de la actorul-titan Radu Beligan, la
studenþi ai primului an I, coordonat
de eminentul pedagog, nelipsind

Victor Rebengiuc, Ion Caramitru,
Ilinca Tomoroveanu, Coca Bloos,
George Mihãiþã, Mihai Constantin,
Oana Pellea sau colegul de grupã,
reputatul regizor Valeriu Moisescu.
Mã înclin ºi mulþumesc. Sunt
fericitã azi, acum, aici. Mulþumesc
ºcolii mele. Am petrecut aici cele
mai multe ore din viaþa mea,
spunea, în aplauzele sãlii,
Sanda Manu.
Despre sine, domnia sa
mãrturiseºte, într-o notã serioasã ºi
totodatã veselã, cã este un om care
a muncit grozav de mult, dar i-a
trecut, cã întotdeauna viaþa i-a fost
echilibratã cu munca pedagogicã de
la ºcoalã, cã este foarte norocoasã,
cã este crescutã nemþeºte, cã a avut
un tatã artist - actorul Ion Manu, cã
a avut un soþ foarte bun, ceea ce
conteazã foarte tare în viaþa
personalã - actorul ªtefan Tapalagã,
cã are o fatã care este, precum
menþioneazã, ...mai deºteaptã
decât am fost eu ºi mai frumoasã
decât n-am fost eu. Am trãit o
viaþã extrem de normalã, fiind fata
unui mare actor. Am trãit o viaþã
relativ normalã, fiind soþia unui
mare actor.
Maestrul Radu Beligan a fost
cel care, cu emoþie, i-a fãcut un
laudatio, vorbind despre cum a
cunoscut-o, în anul 1956 - la primul
ei spectacol, despre tatãl ei, Ion
Manu, un om inteligent peste
mãsurã, despre mama ei, o femeie
de neam boieresc ºi de mare
culturã.
Sãrbãtorim astãzi triumful
unei minunate cariere artistice.
Inteligenþa, sensibilitatea, foamea
de culturã, ambiþia, uriaºa putere de
muncã, grija faþã de tânãra generaþie
ºi dragostea pentru þarã au fãcut din
Sanda
Manu
una
dintre
personalitãþile cele mai respectate
ºi îndrãgite în lumea teatrului,
spunea marele Beligan.
Un alt laudatio i-a fãcut Oana
Pellea - în ipostazã de fostã
studentã, mãrturisind cã îi datoreazã
tot ce a învãþat despre meseria de
actor. Pentru ea, Sanda Manu este
un minunat om, care te hipnotizeazã
cu privirea, posesoarea unei
senzaþionale energii creatoare: E
un bici cu vârful muiat în iubire. A
învãþat generaþii la rând rigoare ºi

emoþie, inteligenþa actului scenic,
bunul-simþ pe scenã ºi bunul-simþ
în viaþã, eleganþa, clasa, rasa pe care
trebuie sã le aibã un actor (...) Ne-a
fost patru ani mamã, tatã,
profesoarã, mentor, duºman, cel mai
bun prieten - deci profesor ideal.
Sanda Manu s-a nãscut în anul
1933. Tatãl ei a fost apreciatul actor
Ion Manu. A fost cãsãtoritã cu
regretatul ªtefan Tapalagã (fratele
cunoscutei
actriþe
Rodica
Tapalagã), cu care are o fatã, pe
Irina. A absolvit cursurile Facultãþii
de Regie a Institutului de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã din
Bucureºti, fiind colegã, printre alþii,
cu Radu Penciulescu. Dupã
absolvirea facultãþii, a lucrat ca
regizor de teatru ºi de televiziune
ºi profesor universitar la IATC,
devenit, dupã 1989, ATF, mai apoi,
UATC ºi, în fine, UNATC.
De-a lungul carierei sale de
regizor a montat aproximativ 120
de spectacole de teatru ºi de
televiziune. A regizat spectacole în
teatre din Germania ºi S.U.A.,
efectuând turnee în strãinãtate, la
Belgrad, Varºovia, Moscova, Riga
ºi Berlin. În 1972, a fost într-o
cãlãtorie de studii, ca visiting
teacher, în Cuba.
A fost distinsã cu Premiul de
Excelenþã al UNITER (1992) ºi cu
Premiul pentru regia spectacolului
Bolnavul închipuit (de Moliere),
la Festivalul de Comedie de la
Galaþi (2003).
De asemenea, dupã 1995, a fost
vicepreºedinte al UNITER, iar, în
anul 2008, a primit Premiul
UNITER pentru întreaga activitate.
În prezent, a demarat anul
universitar cu grupa anului III a
Facultãþii de Arte, Catedra de Arta
Actorului, coordonatã de prof. asoc.
dr. Mirela Gorea-Chelaru ºi asist.
univ. Daniela Voicu.
Sperãm ca doamna profesor sã
accepte invitaþia noastrã de a face
parte din comisia examenului de
admitere de la Facultatea de Arte
din sesiunea iulie 2011, spre a
selecta o nouã generaþie de
pretendenþi la Arta Thaliei ºi a lua
un nou an I, pe care apoi sã îl
conducã cu mânã sigurã spre licenþã
ºi succes.

Artiºti la confluenþa anilor
Cutia muzicalãeste o nouã carte  eveniment semnatã de Alexandru Pãduraru

Scriitorul
Alexandru
Pãduraru a oferit admiratorilor
sãi, ca dar de Crãciun ºi de Anul
Nou 2011, un valoros volum
intitulat Cutia muzicalã.
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Coperta îi întâmpinã, pe cei care
cunosc scriitura sa viguroasã, precum
ºi pe cei care doresc sã descopere acum
un artist al stilului direct, cu o imagine
memorabilã. Este chiar domnul
Pãduraru, dupã ce a terminat o nouã
serie de proze excelente. Braþele sale
se odihnesc liniºtite ºi cu datoria
împlinitã, pe o istoricã maºinã de scris,
chiar dacã cele mai recente texte au
fost scrise la un computer performant.
Coperta semnatã de Gh. D.
Constantinescu este o invitaþie la o
lecturã captivantã, propusã
cititorilor de Casa editorialã
Vremea, din Bucureºti.
Prima parte a volumului, intitulatã
Rãtãcitor pe Calea Victoriei, este o
irezistibilã prozã despre vârsta de aur
a României interbelice, unde lectorii
vor descoperi singuri ºi cu uºurinþã
aventurile unor personalitãþi din lumea
culturii. A doua parte, Condiþia

flaºnetarului, este o adevãratã
surprizã, oferind detalii despre cele
mai teribile experienþe ale jurnalistului
Alexandru Pãduraru, în confruntãrile
cu muntele de paradoxuri de pe
malurile
Dâmboviþei,
dupã
evenimentele din 1989.
Pe parcursul a 191 de pagini,
suntem martorii unor savante treceri
din planul real, captivant, în cel al
ficþiunii, rafinate.
Cartea, fiind datatã 2011, s-a
înscris deja în lista lucrãrilor care
la anul, pe vremea asta, o sã
figureze, cu certitudine, printre
operele premiate.
Am avut privilegiul sã primesc
acest volum, cu o dedicaþie, mult
prea amabilã, din partea scriitorului.
Ca jurnalist, am pãtruns chiar în
locuinþa sa, dominatã de tablouri ºi
multe cãrþi. Colecþia de artã plasticã
denotã o îndelungatã experienþã în

impulsuri, care aveau sã mã ducã
în sfere la care nici nu am îndrãznit
sã mã gândesc.
Ca un patriarh, în mijlocul
numeroasei
sale
familii,
Alexandru Pãduraru aºteaptã anul
2011 cu încredere cu un surâs abia
sesizabil pe buze. Se gândeºte,
desigur, la bucuriile pe care le va
provoca noua sa carte cititorilor.
Pe de altã parte, mai este mulþumit
cã a pus la foc mic alte proiecte,
care se vor coace biniºor 
mmmm, eu le ºi simt mirosul
irezistibil  în lunile urmãtoare.
La mulþi ani, coane Pãduraru!
Iar icoana cu Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, pe care o ai
în faþa ta, în camera de lucru, sã
îþi aducã satisfacþiile pe care le
meriþi din plin în 2011, în anii
urmãtori ºi în deceniile care vor
veni.

Revelionul artiºtilor plastici

Invitaþiile Doamnei Muzica

Excelenþa omagiazã performanþa
La finalul anului 2010, am participat la câteva
seri impresionante dedicate sãrbãtorilor de
Crãciun, ori Anului Nou, 2011.
Memorabilã a fost însã întâlnirea cu dirijorul
Florin Totan. El a condus concertul de
deschidere, la festivitatea de premiere a elevilor
olimpici din judeþul Ilfov. Premierea a fost
fãcutã de preºedintele
Consiliului Judeþean Ilfov,
Cristache Rãdulescu. Au
participat peste 600 de
elevi, care au obþinut
rezultate deosebite la
olimpiadele ºcolare, faza pe
þarã, ºi la concursurile
naþionale în anul ºcolar
2009  2010. Astfel, cei 10
elevi care au obþinut premii
la olimpiade - faza naþionalã
 au primit câte un premiu
în valoare de 1.000 lei, iar
cei ce au câºtigat premii la
concursurile naþionale au
fost recompensaþi cu sume
cuprinse între 200 lei ºi 500 lei.
Performanþa, în orice domeniu, trebuie
încurajatã, cu atât mai mult trebuie sã avem
grijã sã-i stimulãm pe tineri sã obþinã rezultate
bune. Eu voi fi întotdeauna alãturi de copiii
olimpici ºi de profesori ºi îi voi sprijini
oricând au nevoie, a declarat preºedintele CJ
Ilfov, Cristache Rãdulescu.
Florin Totan a prezentat un program cu lucrãri
scurte, de mare atractivitate pentru spectatorii
tineri. Apoi, a fost foarte important cã atât
premianþii, cât ºi colegii lor ºi pãrinþii au
ascultat un frumos program simfonic.
Felicitãri, domnului Florin Totan ! Felicitãri,
copiilor performanþi ! Dupã un asemenea
eveniment, cu siguranþã, 2011 nu poate sã fie
decât un an foarte armonios, din toate punctele
de vedere.
Iatã câteva date despre maestrul Florin Totan:
S-a nãscut în anul 1955 în Bucureºti într-o
familie de muzicieni. Studiazã dirijatul de
orchestrã cu maestrul C. Bugeanu la
Academia de Muzicã din Bucureºti ºi se
perfecþioneazã în cadrul cursurilor de
mãiestrie, alãturi de Sergiu Celibidache, la
München ºi Mainz (1982-1990), F.Ferrara, la
Siena (1993), ºi R. Schumacher, la Berlin ºi

evaluarea fãcutã atent, pe baza
criteriilor estetice, iar volumele au
dat trup unei biblioteci cuceritoare.
În timp ce vorbea, vedeam
câteva etape trãite împreunã: vizita
oficialã la Chiºinãu, cu un fost
preºedinte al României, lucrul bine
fãcut la posturi de radio, televiziuni,
ori reviste de mare tradiþie. Mereu
are puterea de a surprinde pe cei din
jurul sãu, cu generozitatea sa fãrã
margini, cu puterea de a scana, în
secunda doi, un om abia cunoscut.
Dupã o impresionantã carierã ca
scriitor ºi jurnalist, Alexandru
Pãduraru îºi citeºte rapid
interlocutorul ºi îºi dã seama cam
câþi bani face.
Mãrturisesc, în aceastã paginã, cã
mereu a intervenit în momentele mele
de cumpãnã profesionalã ºi mereu
susþinerea sa a fost necondiþionatã ºi
beneficã pentru mine, oferind

Paris (1990, 1991). Câºtigã concursurile
internaþionale International Conductors
Competitions in Mürzzuschlang 
Austria (1990) ºi Berlin.
Efectueazã turnee de concerte în
numeroase þãri din lume conducând
renumite orchestre ca: Berliner
Symphonie Orchestrer,
A.I.M.S. Symphony
Orchestra din Dallas,
Logmont Syphony
Orchestra (Denver),
Southampton Youth
Orchestra (Anglia),
Barcellona Chamber
Orchestra, City of Cadiz
Orchestra, Emporda
Chamber Orchestra
(Spania), Orchestra
National de Porto, Porto
Festival Orchestra
(Portugalia), Orchestra
Simfonica di Palermo,
Orchestra da Camera di
Bergamo, Milano Classica Orchestra
(Italia), Acapulco Philarmonic (Mexic),
Sofia Music Academy Orchestra
(Bulgaria), Ensemble Orchestral de
Bruxelles, Cairo Symphony Orchestra
(Egipt), Quito Symphony Orchestra
(Ecuador), Pori Sinfonietta (Finlanda),
Modern Ensemble din Graz (Austria)
s.a. Participã la festivalurile
internaþionale de la Paris  Jouvissy
(1985), Avignon (1990, 1992, 1994),
Bergamo (1997) ºi Enescu (1998), Nis
 Iugoslavia (1999), Porto Festival
(2005).
De 10 ani, dirijorul Florin Totan predã
Filozofia dirijoralã ºi muzicalã a lui
Sergiu Celibidache (titlul acestui proiect
fiind  In Memoriam CELIBIDACHE)
, în Spania (Cadiz ºi Bocairent), Italia
(Genova ºi Grosseto), Portugalia
(Porto), SUA (Kansas, Denver ºi
Vancouver), Brazilia (Bello Horizonte),
Anglia (Southampton), Franþa
(Avignon). Începând cu 1 ianuarie 2000,
devine dirijor al orchestrei simfonice a
Filarmonicii ION DUMITRESCU din
Râmnicu Vâlcea.

Încep prin a remarca faptul cã Revelionul artiºtilor plastici din Bucureºti nu a fost
pe 31 decembrie, aºa cum vã aºteptaþi. Nu! Atunci a fost o zi în care ºi ei ºi-au luat la
revedere de la 2010, dar adevãrata sãrbãtoare a fost pentru ei atunci cânt oamenii au
intrat în atelierele lor, când autoritãþile s-au ocupat de ei ºi le-au organizat un program
special. El s-a numit Seara
atelierelor artiºtilor plastici, iar
ghid pentru noi a fost actriþa
Iuliana Ciugulea. Ce om minunat!
Am pãºit, prima datã. la
ceramista Gherghina Costea. Cu
un singur cuvânt, a fost superb. Pe
strada Ionescu Gion, am intrat plin
de neîncredere ºi am ieºit plin de
vise. Am cunoscut aici un mare
artist, pe care vreau sã îl cunosc
mai bine. Familia Costea a fost
pentru noi o gazdã plinã de
rafinament, care ne-a dat un start
de bunã calitate, la o searã care se
anunþa
extrem
de
încãrcatã ºi diversã.
Au urmat atelierele
din ªelari: tapiserie cu
Casia Csehi, apoi am fost
la Ilie Rusu, Adrian
Romocean,
Ioan
Delamare
Atanasiu,
Emilia Perºu, Marilena
Preda Sânc, Dan Minea,
Carmen & Gheorghe
Roszovsky. A urmat o
rupere de ritm, într-o
galerie din apropiere unde
am vãzut lucrãrile din sticlã pisatã semnate de japonezul Tets Onhari. Ne-am mutat în
niºte ateliere din Doamnei, aici am intrat la Constantin Apostol, Dan Botezan,
impresionant a fost la Cela Neamþu, Mircea Novac  ºoc pur. Microbuzul ne-a purtat
apoi spre nordul Bucureºtiului ºi am ajuns la cele mai pricopsite ateliere din Capitalã,
pe strada Ermil Pangrati. Aici am vizitat chiar locul unde lucreazã Petru Lucaci,
preºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici, ori Gheorghe Anghel. Ultimul atelier vizitat
al fost al sculptorului Mircea Roman, la Combinatul Fondului Plastic, dupã Casa
Presei Libere, aºa vine vorba, nu este liberã deloc. (Vechea cenzurã a fost înlocuitã cu
pretenþiile patronilor). Între timp am mai fost ºi la Galeria Orizont, unde, în afara unei
colecþii valoroase de lucrãri, am vãzut ºi câteva numere de magie. ( În 2011, mai
aºteptãm ºi noi câteva, sã creascã salariile, sã aparã un surâs pe feþele românilor ºi sã
nu mai foloseascã haine cu cenuºiu, negru, gri ºi tot ce este pe linia asta mohorâtã).
Seara s-a terminat apoteotic la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti. Aici. alte
expoziþii, a nins ca în basme, iar la final s-a dat drumul la mâncare ºi bãuturã. Evident,
eu am fãcut parte dintre cei care nu au exagerat cu nimic, dar alþii au luat-o biniºor pe
calea care se terminã cu cântece.
2010 s-a finalizat. Sã vedem, cum începe 2011?

Aristotel BUNESCU

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

Când falnic m-am lãsat din zbor...
Pe Sadoveanu l-am descoperit, precum alþii în
jurul meu, pe bazã de Lizuca ºi Patrocle. Ni l-am
apropiat prin Neamul ªoimãreºtilor, Nicoarã
Potcoavã, Fraþii Jderi. Cândva, moara de pe Siret a
tras la mal chiar pe izvoraºul cu apa rece de din valea
satului nostru.
Veneam la Bucureºti cu speranþa cã ne va ieºi în
drum, precum i se întâmplase profesorului nostru de
Românã din gimnaziu. De vãzut l-am vãzut, dar nu pe
stradã. Se practicau întâlnirile cu cititorii (privite azi de
sus ºi cu zâmbet ºtirb în colþul gurii). La o asemenea
ºansã a privirii ºi ascultãrii de aproape am ajuns pe la
mijlocul anilor 50, pe când încã se putea feri de
blestemul ce avea sã-l desfigureze înainte de ora
împietririi.(E drept, mi-aº fi dorit sã fie invitat a-l prefaþa
un Cãlinescu. Ne-am trezit cu un neica nimeni,
tremurând între degete un text citit mai prost decât un
ºcolar scos la lecþie pe nepregãtite. Îl scuza în faþa
noastrã doar presupunerea cã ºi-a dat seama de adevãr:
nu era pentru el o asemenea sãrbãtoare.) Îl priveam,
cei din generaþia mea, drept Voievodul destinat sã
supunã verbul atins de mirodeniile modulãrilor doar de
el potrivite, din înaltul Divanului Persan. Am rãmas
tributar acestei credinþe ºi mã vãd adesea recitindu-l.
De la Hanul Ancuþei la Viaþa lui ªtefan cel Mare. Pentru
a fi sigur, am strâns în propria-mi bibliotecã pe cât
m-au þinut puterile. Îl ascultam citind, la Radio, din
Eminescu ºi Creangã. Serbãri îndepãrtate, ce mã
urmãresc ºi astãzi. La televizor am urmãrit serbarea de
la Academie din noiembrie 1960. Era acolo, într-un jilþ
imperial ce-i fusese pregãtit. Dar cuvântul de mulþumire
nu l-a mai putut rosti. A fãcut-o, în numele octogenarului
din Paºcani, un alt moldovean - Mihai Ralea.
Ultima oarã aveam sã-l zãrim în rotonda Ateneului
Român. Era 20 octombrie 1961. Micul nostru grup de
studenþi din Politehnicã decisesem sã ne înscriem în
ritualul funebru: ore întregi am aºteptat ca uriaºa
coloanã de civili sã înaintam pentru a-i spune adio
vrãjitorului. Pãrea dus pe gânduri, capturat de
proverbialele-i tãceri, întru rãscolirea cine ºtie cãrei
table de legi din cuprinsul cãreia sa descifreze pentru
noi înþelesuri inaccesibile. Dacã ar fi sã invoc ceva
lãmuritor, în sensul celor ce spun: Pãrea un tânãr
Voievod/ Cu pãr de aur, moale....
Într-un sistem referenþial tridimensional, ne rãmân la
îndemânã pentru reîntâlnirea celor plecaþi: opera, referinþele
critice ºi, nu mai puþin important ºi folositor, paºii lor pe
drumul lung ºi cunoscut, cuprinzând tot ce ni-i poate þine
în gând - locul naºterii, drumuri din copilãrie, adresele de
tot felul, de care sunt legaþi, locuinþa, locul somnului de
veci. Este nevoie, în aceastã cruciadã pentru apãrarea prin
orice mijloc a dreptului la memorie, de ceva efort, dar ºi
de interes ºi ceva suflet. ªi de convingerea cã sunt printre
noi asemenea fiinþe privegheate ºi în nefiinþã, precum se
rostea în convingere poetul: Cãci umbra ta mãreaþã în
falnica-i zburare/ O urma-ncet cu ochiul în tristã lacrimare/
Ce-i simþ naþional.
Zidirile fãcute sã ne adãposteascã au o proprietate
aparte, cel puþin în anumite cazuri: îºi doresc locatari
anume ºi adastã în fulguirea timpului ivirea lor în zare.
Chiar dacã uneori nu le trec pragul niciodatã. Sau o
fac doar într-un târziu. Cu o astfel de vocaþie creditez
eu Casa Alba cu Turn din Dealul Copoului. A locuit
aici Kogãlniceanu. Avea sa aparã pe neaºteptate
George Enescu, la vremuri de bejenie. Rãzboiul
adusese încoace atâta lume
Maruca Tetcanu
Cantacuzino îºi gãsise acoperiºul chiar aici ºi avusese
grijã ca ºi cel ce îi va deveni în cele din urmã soþ,
George Enescu, sã-i stea aproape. Directorul Teatrului
Naþional din Iaºi, Mihail Sadoveanu, numit de Spiru
Haret în 1910, se hotãrãºte sã-ºi aducã cu el
numeroasa-i familie trãitoare la Fãlticeni pe Uliþa
Rãdãºenilor. A trebuit sã aºtepte limpezirea
evenimentelor. Va locui în Copou din 1919 pânã la
mutarea în Bucureºti, în toamna anului 1936.
Am cãutat, la Fãlticeni, la primul meu drum pe apa
ªomuzului, locuinþa scriitorului. Trecusem de pereþii
coºcoviþi între care ºcolarul Ion Creangã buchisea
slovele anotimpului prin care se deplasa spre glorie
literara ºi nu numai. Opresc o ºcolãriþã, uniforma îi
deconspira identitatea. N-a reuºit sã mã lãmureascã.
Singurul trecãtor dupã plecarea ei, o bãtrânã în straie
cernite, cu creanga de care se sprijinea la mers, s-a
întors în direcþia de unde venea: Acolo, maicã! Oprit
în poarta livezii, de dincolo de gard, mã ia în primire un
monstru lãþos. Din cerdac vine spre mine o tânãrã, clar
soþia gospodarului instalat acolo de la o vreme. Nu are
nici cea mai micã idee de trecerea prin acea vatrã a
Sadovenilor. Mã potopeºte, în schimb, cu fraza oþãrâtã,

fãcându-mã ascultãtorul unei istorii ce trimite la
proprietate ºi soarta ei. Reþin mesajul fãrã sã vreau,
înainte de a pleca de unde am venit: zicã alþii ce-or sã
zicã, dreptatea e de partea lor, a ei, a soþului ei.
Din 1980, Casa Albã cu Turn gãzduieºte Muzeul
Sadoveanu. Singura, din câte ºtiu eu, în þarã. Stai puþin,
mã voi vedea pus la punct de iniþiaþi. Aºa este. Vovidenia
a rãmas la locul sãu în umbra acelor brazi nãucitori ºi a
liniºtii devastatoare din vecinãtatea aghiazmatarului de
la Neamþ. Dar nu ºi Muzeul Sadoveanu, aºa cum
apucasem a-l vedea noi, vizitatorii de dinainte de 1990.
Ceva a fost ºtirbit din solemnitatea tãcerilor
sadoveniene, ceva, ºi nu puþin. Ideea de a încredinþa
acelaºi spaþiu la doi stãpâni, indiferent de motivaþie ºi
acoperirea ei, demoleazã întregul ºi afecteazã efectele.
La Paºcani n-am reuºit sã identific o ctitorie de
gen. În Capitalã, Sadoveanu s-a mutat de mai multe
ori. În strada Pitar Moº avem ocazia, graþ ie unei
inscripþii lãmuritoare, cã prozatorul a stat acolo. Pe
undeva, în apropiere de Kisseleff, era cândva o plãcuþã
de marmurã, dar redobândirea imobilului de cãtre
moºtenitorii legali s-a asociat cu o dozã de dizgraþie pe
mãsurã: placa a dispãrut. Invitat într-o searã la întâlnire
de cãtre ambasadorul Iranului la Bucureºti, în locuinþa
sa de pe strada Zambaccian, m-am trezit lãudând
interiorul spaþios al clãdirii ºi elementele de arhitecturã.
Aici a stat cineva important, Sadoveanu. Aþi auzit de
el? De el, da, despre trecerea lui prin acest spaþiu am
aflat doar atunci. În lipsa semnelor indicatoare, orice
cale de acces poate duce oriunde ori nicãieri.
Ieºenii au avut inspiraþia de a crea instituþia numita
Muzeul Mihail Sadoveanu în fosta proprietate a
scriitorului de pe Copou. A fost º i aici o întreaga poveste.
Sadoveanu donase proprietatea Institutului Agronomic
din Iaºi. Explicabil, dacã ne gândim cã se afla în
vecinãtate fosta-i prisacã ºi fosta crescãtorie de cai.
Încercarea de a primi înapoi ceva care sã se transforme
în muzeu a eºuat. O vreme. Saloanele, prin care trecem
astãzi, asistaþi de pe margine de piese de autenticã valoare
de patrimoniu, au servit o vreme drept depozit de cranii
ºi schelete pãstrate pentru educaþia studenþilor. Meritul
fondatorilor aºezãmântului muzeal vine din perseverenþã
ºi înþelepciune. Cum sã nu ai la Iaºi un loc rezervat
întâlnirilor cu Sadoveanu? Sigur, poþi merge la Teatrul
Naþional, treci strada sã vezi clãdirea uzinei electrice a
Teatrului, a locuit ºi acolo, Te poþi deplasa pe culoarele
liceului unde a învãþat. Redacþia de altãdatã a
Însemnãrilor ieºene este accesibilã ºi ea. Încerci a
descifra urmele paºilor celor de la Viaþa româneascã ºi
armonicile distincte proprii prozatorului.
Dar despre Sadoveanu, nicãieri mai mult ca aici,
în vila cu faþade pe care danseazã ferestre multe ºi
largi, subliniate cel mai adesea prin arce în plin cintru.
Turnul înalt pare a avea rolul de a semnala de la
distanþã cã acolo, între tufe de liliac din belºug, tu,
cãlãtorule, ai un noroc special: sã stai de vorbã cu
Sadoveanu. Cu tãcerile lui.
Iar celor care, oblojiþi în straie justiþiare peticite,
în crispãri prost jucate ºi cu voci obosite, vestitori de
uitãri dorite ºi nevalidate, pare a le aduce aminte
cadenþele poetului prieten: Când falnic m-am lãsat
din zbor/ Pe Academia Românã? Eram demult
nemuritor. Punct.

Neagu UDROIU

Anul European
al Voluntariatului 2011

 Anul European al Voluntariatului 2011 a fost lansat oficial, în România,
la 14 decembrie 2010.

Voluntariatul este activitatea de
interes public desfãºuratã din
proprie iniþiativã, de orice
persoanã fizicã în folosul altora,
fãrã a primi o contraprestaþie
materialã; activitatea de interes
public este activitatea desfãºuratã
în domenii cum sunt: asistenþa ºi
serviciile sociale, protecþia
drepturilor omului, medicosanitar, cultural, artistic, educativ,
de învãþãmânt, ºtiinþific, umanitar,
religios, filantropic, sportiv, de
protecþie a mediului, social ºi
comunitar ºi altele asemenea.
(Legea Voluntariatului).
Comisia Europeanã a declarat
2011 Anul European al
Voluntariatului din dorinþa de a da
un nou impuls de dezvoltare
acestei miºcãri, care pune în
practicã valorile europene de
solidaritate, toleranþã ºi cetãþenie
activã, ºi de a recunoaºte
activitatea celor 100 de milioane
de europeni care se implicã în
activitãþi
de
voluntariat.
Aproximativ patru milioane dintre
aceºtia sunt români, potrivit
Barometrului european din mai
2010, reprezentând 20% din
populaþia de peste 18 ani a
României. Comisia Europeanã
propune pentru Anul European al
Voluntariatului:
a) reuniuni ºi evenimente în
legãturã cu obiectivele Anului
european al Voluntariatului, inclusiv
evenimente la nivel naþional pentru
inaugurarea ºi promovarea
iniþiativei, pentru crearea unui efect
catalizator ºi furnizarea de spaþii
deschise dezbaterilor asupra
iniþiativelor concrete;

b) conferinþe ºi seminarii
tematice la nivel naþional, regional
ºi local, care sã permitã îmbogãþirea
cunoºtinþelor ºi schimbul de bune
practici între actorii cu obiect de
activitate echivalent;
c)campanii de informare,
activitãþi de cercetare ºi studii
tematice, campanii de sensibilizare
ºi de promovare la nivel naþional,
regional ºi local;
d) cooperarea cu sectorul privat
ºi cu cel nestatal, precum ºi cu
mijloacele de informare în masã,
pentru difuzarea informaþiilor
referitoare la Anul European al
Voluntariatului ºi pentru realizarea
acþiunilor direcþionate cãtre un
dialog pe termen lung pe tema
aspectelor legate de voluntariat ºi
formare profesionalã destinate
voluntarilor pentru a asigura
durabilitatea activitãþilor chiar ºi
dupã sfârºitul anului 2011.

Anul
European
al
Voluntariatului beneficiazã, din
partea Uniunii Europene, în toate
statele membre, de o finanþare de
opt milioane de euro.
Organismul naþional român de
coordonare a Anului European al
Voluntariatului este Centrul pentru
Consultanþã ºi Cercetare în
Domeniul Culturii, aflat în
subordinea Ministerului Culturii.
Principalele activitãþi naþionale
prevãzute în 2011 pentru a marca
Anul Voluntariatului sunt: crearea
unei platforme online unde sã fie
prezentate activitãþile de voluntariat
din toatã þara, pentru o mai bunã
gestionare a cererii ºi ofertei de
voluntariat, o campanie de
promovare a voluntariatului ºi a
impactului acestuia în comunitate,
Târgul naþional al organizaþiilor
nonprofit ONG Fest 2011
(6 - 8 mai), Sãptãmâna Naþionalã
a Voluntariatului (9 - 15 mai), Ziua
Naþionalã a Implicãrii (septembrie/
octombrie), Gala naþionalã de
recunoaºtere a voluntarilor ºi
proiectelor de voluntariat
(5 decembrie), conferinþe naþionale
ºi dezbateri cu actorii implicaþi.
În cadrul Sãptãmânii Naþionale
a Voluntariatului, ce va avea loc la
Muzeul Þãranului Român din
Capitalã, va fi gãzduit ºi European
Year of Volunteering Tour, o caravanã
ce va trece prin toate capitalele UE
pe parcursul anului, cuprinzând
expoziþii, dezbateri ºi o piaþã de
întâlnire pentru ONG-uri, finanþatori,
instituþii ºi alþi actori implicaþi.
Planul local de acþiune va fi
finanþat de Uniunea Europeanã cu
150.000 de euro.
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 Rezultate din 2010 de þinut minte

Cercetãtorii români
au descoperit telocitele

Medicii Departamentului de
Transplant Medular al Institutului
Fundeni au realizat în premierã, în
România, un transplant de celule
Cercetãtorii români de la Institutul Victor Babeº au descoperit un tip stem pentru un copil cu beta de celule, telocitele, care, împreunã cu celulele stem ar putea ajuta la talasemie majorã, formã gravã de
refacerea unor organe vitale precum inima ºi creierul.
anemie ereditarã, pacienta fiind o
Potrivit lui Laurenþiu Popescu, preºedintele Academiei de ªtiinþe fetiþã de ºapte ani.
Medicale, conducãtorul echipei de cercetãtori români, celulele telocite
au fost puse în evidenþã de savanþii români, iar existenþa lor a fost
confirmatã de echipe independente din Italia, Germania, Marea Britanie
ºi China. De curând, douã prestigioase publicaþii de specialitate - Cells
Tissues Organs ºi Wells Fargo Advisors - au scris despre telocite sau
celulele Popescu, aºa cum sunt cunoscute în mai multe þãri, inclusiv în
China. Cele douã publicaþii întregesc tabloul presei internaþionale care
descrie în cuvinte laudative efortul acestor cercetãtori de a face cunoscutã
Dupã zeci de ani de studii în
România pe plan internaþional.
Articolele descriu în termeni de specialitate istoricul acestei descoperiri cãutarea unui tratament împotriva
care poate schimba lumea medicalã ºi care poate salva vieþile a milioane cancerului, doi cercetãtori români
de oameni, ºtiut fiind cã principala cauzã a mortalitãþii în lume o reprezintã - Nicolae Ghinea ºi Aurealian
Radu - au reuºit o performanþã ce
bolile cardiovasculare, preponderent fiind infarctul miocardic.
a surprins medicii din întreaga
lume.

La un pas
de vindecarea cancerului

Cercetãtoarea Raluca van Staden
 Trofeul de Aur
al Organizaþiei Mondiale
pentru Proprietate Intelectualã

Românca Raluca-Ioana van
Staden a câºtigat, în cadrul
Salonului Internaþional de Invenþii
de la Geneva, Trofeul de Aur al
Organizaþiei Mondiale pentru
Proprietate Intelectualã, fiind
desemnatã cea mai bunã femeie
inventator. Împreunã cu soþul ei,
Jacobus Frederick van Staden, a
inventat un senzor care determinã
existenþa cancerului în corpul uman,
la nivel molecular, direct din sânge,
printr-o procedurã simplã, care îþi
dã rezultatul în mai puþin de 6
minute. Acest lucru poate fi
determinat înainte de a avea
simptomele bolii, ceea ce constituie
un mare avantaj, deoarece,
descoperit la timp, cancerul poate
fi tratat cu succes. Cei doi
inventatori au fãcut deja

experimente pe diverse tipuri de
cancer:
ovarian,
la
sân,
gastrointestinal sau de prostatã. Nu
e un instrument simplu de realizat.
Nu existã nici mãcar la scarã macro,
aºa cã e destul de greu sã-l obþinem
miniaturizat. Dar am încredere în
MB Telecom. E singura firmã din
lume care poate realiza dispozitivul.
Am ales sã lucrez cu ei pentru a ne
mândri cu un produs 100%
românesc, declara Raluca van
Staden, pentru Libertatea. Raluca
s-a cãsãtorit, în urmã cu 9 ani, la
Pretoria, cu un cercetãtor sudafrican, pe nume Jakobus Frederick
van Staden. Cei doi oameni de
ºtiinþã au împreunã doi copii, un
bãieþel de 6 ani ºi o fetiþã de doi ani.
În 2007, au hotãrât sã se mute în
România

Helen, prima rachetã româneascã
care a ajuns la 40.000 de metri
Racheta româneascã Helen 2 a fost lansatã cu succes din largul Marii
Negre. Un balon cu heliu a dus racheta la 14.000 de metri de sol, distanþa
de la care un motor a condus Helen 2 la altitudinea de 40.000 de metri.
Racheta Helen 2, prima rachetã din România care ajunge la o altitudine
de 40.000 de metri, este una ecologica, deoarece combustibilul folosit
este apa oxigenatã.
Dupã acest succes, Asociaþia Românã pentru Cosmonauticã ºi
Aeronauticã  ARCA a anunþat cã va participa în concursul Google X
Lunar Prize cu racheta Haas. Ea va avea misiunea de a duce pe suprafaþa
lunii sonda European Lunar Explorer. Daca Helen mãsura aproximativ
patru metri, Haas este mult mai mare  12 metri.
Haas va fi lansatã din aer, în 2013, estimeazã preºedintele ARCA,
Dumitru Popescu.

Aceºtia au descoperit cã
tumorile conþin o proteinã receptor
al hormonului foliculostimulant
(FSH), ce ar putea fi folositã pentru
diagnosticarea timpurie a cancerului,
fiind, practic, un pas înainte în
gãsirea unui panaceu al cancerului.

Trei medalii
de aur la
International
Honey Contest
2010
La Llubljana, în Slovenia, între 29 septembrie ºi 2 octombrie 2010,
a avut loc ApiExpo, ApiMedica ºi Apiquality. Complexul Apicol Veceslav
Harnaj, România, a participat la International Honey Contest ºi s-a întors
acasã cu trei medalii de aur, o medalie de aur pentru mierea de salcâm si
douã medalii de aur pentru mierea poliflorã. De altfel, printre specialiºti
se ºtie: mierea româneascã dominã preferinþele mondiale.

Timbru special în memoria
artistului român Marcel Chirnoagã
La sfârºitul lunii decembrie a fost
inaugurat proiectul intercultural
Nella natura e nel segno (În naturã
ºi în semn), dedicat de Marilena
Berti, cunoscut artist vizual italian,
memoriei lui Marcel Chirnoagã
(1930-2008).
Proiectul s-a desfãºurat în
perioada 23 decembrie 2010  9 ianuarie 2011 în spaþiile expoziþionale
ale Institutului Român de Culturã
ºi Cercetare Umanisticã de la
Veneþia.
În ziua vernisajului, Poºta
Italianã a emis un timbru special
dedicat marelui artist român. Dupã
vernisaj, timbrul a fost pus în
circulaþie, pe o perioadã de trei luni,
fiind distribuit de Serviciul Filatelic
din Veneþia (Dorsoduro, 3510 Fondamenta del Gaffaro).
Ulterior, emisiunea filatelicã
dedicatã lui Marcel Chirnoagã va fi

depozitatã la Muzeul Istoric al
Poºtei Italiene de la Roma.
Demersul se înscrie în disciplina
marcofiliei, care imortalizeazã cu
metode specifice aspecte de la
evenimente culturale, economice ºi
sociale de o deosebitã importanþã.
Designul timbrului dedicat memoriei
lui Marcel Chirnoagã a fost elaborat
de Marilena Berti ºi reprezintã în mod
stilizat semnificaþia interculturalã pe
care autoarea o atribuie operei
regretatului artist român.
Marcel Chirnoagã s-a nascut la
17 august 1930, la Busteni, judetul
Prahova. Graficianul Marcel
Chirnoagã, considerat unul dintre
cei mai mari artisti plastici
contemporani, a murit pe 23 aprilie
2008 la varsta de 77 de ani. De-a
lungul vietii sale, artistul a realizat
peste 3.000 de lucrãri, excelând în
desene, gravuri, picturi si sculpturi.

 Scrimã

Inna a câºtigat
Eurodanceweb
2010

Primul
transplant
de celule stem
la copil cu anemie
ereditarã majorã

Teatrul
de Comedie
la 50 de ani
S-au împlinit 50 de ani de când
actorul Radu Beligan a adus în peisajul
Capitalei o nouã instituþie de culturã
menitã sã aducã râsul pe buzele
românilor - Teatrul de Comedie.
Înfiinþat pe 5 ianuarie 1961,
Teatrul de Comedie ºi-a marcat
debutul în viaþa bucureºteanã cu
piesa Celebrul 702, de Alexandru
Mirodan, în regia lui Moni Ghelerter.
Din distribuþia spectacolului au fãcut
parte, pe lângã proaspãtul director
Radu Beligan, actorii Florin
Scãrlãtescu, Sanda Toma, Mircea
ªeptilici, Nicolae Gãrdescu, Dem.
Savu, Ion Lucian, Mircea E.
Balaban, Rozalia Avram, Nineta
Gusti, Gheorghe Dinicã (pe acelaºi
rol cu Amza Pellea) ºi Dumitru
Chesa (înlocuit în alte reprezentaþii
cu Alexandru Lungu).
Anul 1961, cel care a consfinþit
naºterea Teatrului de Comedie, a fost
unul în care spectatorii au putut urmãri,
pe lângã premiera spectacolului
Celebrul 702, alte piese noi, printre
care Burghezul Gentilom, în regia
lui Lucian Giurchescu, Prietena mea
Pix, în regia lui Radu Penciulescu, ºi
Mi se pare romantic, regizat de
David Esrig.
În cei 50 de ani de existenþã, pe
scena Teatrului de Comedie din
Bucureºti actori precum Sanda
Toma, Iulie Darie, Tamara
Buciuceanu-Botez, Ion Lucian,
ªtefan Tapalagã, Constantin
Bãlãreþu, Mircea Albulescu, Mihai
Fotino, Aurel Giurumia au adus
hohote de râs ºi au smuls ropote de
aplauze din partea spectatorilor.
Astãzi, Horaþiu Mãlãele, George
Mihãiþã, Vladimir Gãitan, Virginia
Mirea, Emilia Popescu, Delia
Seceleanu, Florin Dobrovici,
Valentin Teodosiu, Emilia Popescu,
ªtefan Bãnicã împreunã cu mulþi
alþii duc mai departe faima Teatrului
de Comedie.

Inna a câºtigat cea de-a zecea
ediþie a premiilor Eurodanceweb
2010, cea mai bunã clasare a
României din istoria competiþiei,
informeazã organizatorii.
Inna a câºtigat trofeul, în urma
deciziei luate de un juriu compus
din jurnaliºti, producãtori muzicali,
DJ ºi crainici radio din diverse þãri.
Inna este ºi unul dintre cei zece
câºtigãtori de la European Border
Breaker Awards 2011, premiile EBBA
fiind acordate artiºtilor cu cele mai bine
vândute albume din Uniunea
Europeanã, indiferent de þara de origine.
Gala de decernare a premiilor
EBBA se va desfãºura pe data de

12 ianuarie, în Groningen (Olanda).
Evenimentul va fi transmis de
televiziunea naþionalã olandezã ºi
de alte televiziuni europene, fiind
preconizatã o audienþã de peste 20
milioane de telespectatori.
De asemenea, Inna s-a calificat
în finala premiilor NRJ Music
Awards, la categoria Revelaþia
Anului, alãturi de Justin Bieber,
Kesha ºi Taio Cruz. Inna poate fi
votatã pe site-ul NRJ pânã la data
de 16 ianuarie 2011.

Soprana
Angela
Gheorghiu 
COMANDOR

 Handbal

Echipa femininã a
României, bronz la EURO
2010. Cristina Neagu în
echipa CE.
Cristina Neagu ºi Mihai
Popescu - handbaliºtii
anului 2010 în România

 Rugby

Echipa naþionalã, calificatã
la Cupa Mondialã

 Gimnasticã

Ana Porgras, campioanã
Sopranei Angela Gheorghiu i-a fost decernat Ordinului Steaua mondialã la bârnã
României, în grad de Comandor, în semn de înaltã preþuire pentru Diana Chelaru, vicecamtalentul excepþional cu care strãluceºte pe marile scene ale lumii.
pioanã mondialã la sol

Eurovision 2010
Paula Seling ºi Ovi  locul trei
Paula Seling ºi Ovi Cernãuþeanu, reprezentanþii României, care au
participat cu piesa Playing with Fire, au obþinut un total de 162 de puncte.
Paula ºi Ovi au egalat recordul deþinut de Luminiþa Anghel ºi
Sistem din 2005. Reprezentantii Romaniei s-au clasat pe locul trei,
adunând 162 de puncte. Cu patru puncte mai mult decât au obþinut
Luminita Anghel ºi Sistem în 2005, Paula ºi Ovi nu doboarã însã recordul
lui Mihai Trãistariu care, deºi s-a clasat pe locul 4, în 2006, a primit cel
mai mare punctaj: 172 de puncte.

 Canotaj

Echipajul 8+1 feminin
bronz la CM

Eco Greenland
 o premierã mondialã

Ticu Lãcãtuºu
ºi
Autobiografia lui Nicolae
Cornel Coman
Ceauºescu, în topul IndieWIRE  succes deplin
al celor mai bune filme
pentru România
Autobiografia lui Nicolae filmul românesc se aflã pe prima

Ceauºescu, în regia lui Andrei Ujicã,
se aflã pe primul loc în topul celor
mai bune filme nedistribuite încã în
cinematografele din Statele Unite,
alcãtuit de publicaþia independentã
IndieWIRE. În fiecare an, un numãr
impresionant de critici americani 
peste 100  voteazã cele mai bune
producþii din anul respectiv, la
invitaþia IndieWIRE. Cu 26 de voturi,

poziþie în clasamentul peliculelor care
nu au ajuns încã pe ecranele
americane, la egalitate cu Film
Socialisme al lui Jean-Luc Godard.
IndieWIRE este alternativa
criticilor ºi cineaºtilor americani la
publicaþiile axate pe producþiile de
la Hollywood ºi este, în prezent, una
dintre cele mai influente publicaþii
de cinema din spaþiul anglo-saxon.

O expediþie româneascã, a reuºit
sã atingã vârful Korzhenevskaya
Muzica în sânge de Alexandru Mavrodineanu,
(7105 m) din Munþii Pamir
premiat la a XVI-a ediþie a Festival on Wheels din Turcia
Dupã ce au cucerit, printre altele, vârfurile Mont Blanc (4810 m) ºi
Scurt metrajul Muzica în sânge, de Alexandru
Mavrodineanu, participant la festival în sectiunea Short is
good, a câstigat Premiul publicului. Este cel de-al doilea
premiu obþinut de un film românesc la Festival on Wheels,
dupã trofeul Taurul de Aur primit anul trecut de Poliþistadjectiv, regia Corneliu Porumboiu. Anul acesta, marele trofeu
a revenit filmului belgian Illegal de Olivier Masset-Depasse.

Echipa femininã de spadã
a României - campioanã
mondialã.
Delegaþia României a mai
obþinut la Mondialele de
Scrima de la Paris douã
medalii, ambele de bronz la sabie, pe echipe, precum
ºi la individual, prin
Cosmin Hãnceanu.

Elbrus (5642 m), pentru echipa formata din Adrian Fako (22 ani), Tiberiu
Pintilie (25 ani), Lucian Rosu (22 ani) si Radu Simion (33 ani).a venit
rândul lanþului montan Pamir. O expediþie ca aceasta îºi afirmã valoarea
nu doar pe plan personal, ci ºi la nivel formal pentru alpinismul românesc,
aducând echipa mai aproape de trofeul Snow Leopard, acordat pentru
escaladarea fiecãrui vârf de peste 7000 m din fosta Uniune Sovietica:
Lenin, Korzhenevaskaya, Kommunismus, Khan Tengri ºi Pobeda. Aceastã
distinctie reprezinta obiectivul tinerilor alpiniºti.

Proiectul Eco-Greenland ºi-a
atins toate obiectivele ºi a fost
încheiat cu succes de cãtre Ticu
Lãcãtuºu ºi Cornel Coman. În
cadrul expediþiei ce s-a desfãºurat
în douã etape, în 2009 ºi 2010, cei
doi alpiniºti ºi-au propus sa
escaladeze un vârf virgin, sã
cucereascã cele mai înalte trei
vârfuri din Arctica ºi sã traverseze
calota glaciarã a Groenlandei, pe cel
mai lung traseu parcurs pânã în
prezent. Odatã cu finalizarea
traversãrii calotei glaciare, pe 10
iunie 2010, obiectivele au fost
atinse, astfel cã proiectul EcoGreenland a devenit o premiera
mondialã.
Eco-Greenland 2010 a însemnat
650 km pe schiuri, în 37 de zile, pe
un frig pe care mulþi nu îl putem
imagina, frigul arctic (-30 grade).
650 km în care au cãrat 100 kg
fiecare. 37 de zile în care nu au avut
prieteni, familie, ºtiri, televizor,
informaþie, lucruri atât de uzuale.

Dinamismul cultural autohton interbelic
 despre cauzele mitizãrii perioadei interbelice ºi pildele actuale ale analizei specificului cultural românesc
(Urmare din pag. 1)
Succesul unor iniþiative viitoare de acest tip
va fi asigurat de ecourile pe care nume ale unor
reprezentanþi iluºtri ai culturii româneºti
interbelice îl va avea în inimile ºi conºtiinþele
publicului educat din þara noastrã, dar ºi al
oamenilor simpli. Patriotismul în România cu
greu poate fi imaginat fãrã apelul elogios la
dinamismul cultural autohton interbelic. Nu este
greu sã facem un exerciþiu mental de cântãrire a
simbolurilor culturale ataºate unor oameni care
au marcat din punct de vedere cultural perioada
interbelicã. O simplã înºiruire valoreazã aici cât
o lucrare întreagã plinã de argumente, iar aceastã
situaþie ineditã invitã prin ea însãºi la reflecþie.
Lumea culturii interbelice româneºti este parte
organicã din identitatea poporului român. Iatã
doar câteva exemple de oameni care au fost ºi
care vor continua sã reprezinte elemente centrale
al mândriei de a fi român: Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan, Dimitrie Gusti, Gheorghe Þiþeica, C.I.
Parhon, Ioan Cantacuzino, Gheorghe Marinescu,
Emil Racoviþã, Grigore Antipa, Gala Galaction,
Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Tudor
Arghezi, George Cãlinescu, Camil Petrescu,
Lucian Blaga, Gib Mihãiescu, Ion Barbu, Cezar
Petrescu, Ionel Teodoreanu, Hortensia PapadatBengescu, Mateiu Caragiale, Nichifor Crainic,
Vasile Voiculescu, Tudor Vianu, Eugen
Lovinescu, Liviu Rebreanu, ªerban Cioculescu,
Constantin Tãnase, Nicolae Tonitza, Camil
Ressu, Octav Bãncilã, Constantin Brâncuºi,
George Enescu, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Cella
Delavrancea, Maria Tãnase.
O analizã a personalitãþilor evocate anterior
relevã cu claritate felul în care percepem
noþiunea de viaþã culturalã. În contrast cu o
tendinþã destul de încetãþenitã la noi, de a asocia
îndeobºte viaþa culturalã cu aspectele sale literar
artistice, considerãm cã sfera culturalã trebuie
perceputã într-o manierã mai largã, cuprinzând
nu doar scriitori, pictori ºi muzicieni talentaþi,
ci ºi cercetãtori din diverse discipline ºtiinþifice:

istorici, sociologi, matematicieni, medici,
biologi.
Nu ne-am propus sã facem o prezentare
detaliatã ºi exhaustivã a vieþii, activitãþii ºi
realizãrilor principalilor artizani ai vieþii
culturale româneºti. În schimb, în efortul de a
înþelege care au fost resorturile care au oferit
prilejul dinamizãrii culturale româneºti
interbelice, am ajuns la concluzia cã este utilã,
pe de o parte, decelarea principalelor condiþii
ale posibilitãþii acestei accelerãri, iar, pe de altã
parte, punctarea unor iniþiative cu rol hotãrâtor
în apropierea valorilor autohtone de cele
existente la acea vreme pe plan internaþional.
Dincolo de aspectele privind sporirea
demograficã, rezultat al întregirii teritoriului
naþional (aproximativ 18 milioane, potrivit
recensãmântului din 1930), ºi de avântul
economic sesizabil în epocã, considerãm cã rolul
determinant în aceastã privinþã revine investiþiei
fãcute în educaþie. Nu este inutil sã accentuãm
acest aspect care constituie un prilej bun de
reflecþie ºi pentru societatea contemporanã.
Astfel, orice recurs la perioada de excepþie a
vieþii culturale dintre cele douã rãzboaie ar trebui
sã marcheze pregnant aspectul legãturilor
cauzale directe, incontestabile, dintre investiþia
fãcutã în sistemul educaþional ºi obþinerea unui
climat intelectual care sã îndreptãþeascã
acordarea titulaturii de Micul Paris pentru un
oraº ca Bucureºtiul, principalul centru de
excelenþã culturalã al þãrii. Politica de dezvoltare
a ºcolilor de pe teritoriul României la toate
nivelurile a fost un obiectiv al tuturor
guvernãrilor din perioada interbelicã. Ca o
consecinþã fireascã s-a înregistrat o creºtere a
numãrului ºtiutorilor de carte (aproximativ 56%
din populaþia României în 1930, în creºtere cu
16 procente faþã de anul 1912, undeva aproape
de nivelul înregistrat în Spania, Grecia sau
Bulgaria, dar totuºi cu mult sub cel al Belgiei,
Cehoslovaciei, Franþei, Ungariei). Reþine atenþia
ºi faptul cã, potrivit datelor obþinute prin
recensãmântul din 1930, numãrul ºtiutorilor de

carte scade pe mãsurã ce înainteazã vârsta. În
rândul celor cu peste 65 de ani, ponderea
ºtiutorilor de carte este de 27,7%, iar, la copii
între 8 ºi 12 ani, de 72,4%. Iatã aºadar cã este
vorba, fãrã îndoialã, de o investiþie fãcutã în
tânãra generaþie. Nu este deloc de neglijat faptul
cã unul dintre meritele principale în aceastã
direcþie revine atenþiei acordate educaþiei
primare. Relevant este faptul cã în acea perioadã
a crescut numãrul ºcolilor normale (care
pregãteau învãþãtori), dar ºi al ºcolilor de arte ºi
meserii. Ca un element de modernitate ºi
deschidere faþã de grupurile etnice care trãiau
în România interbelicã trebuie menþionat cã
existau ºcoli cu predare în limbile minoritãþilor.
Transformãrile petrecute ca urmare a investiþiei
în educaþie (îndeosebi în cea primarã) au oferit
oportunitãþi pentru dezvoltarea presei scrise, cu
efect de multiplicare în plan intelectual-cultural,
dar ºi economic. Conform statisticilor, numãrul
periodicelor a crescut de la 16, în 1918, la 2.351,
în 1935. Zilnic se tipãreau în jur de 4,5 milioane
de ziare ºi reviste; dintre acestea, aproximativ
un milion în limbile minoritãþilor etnice. Dintre
cele mai cunoscute publicaþii amintim
cotidienele Universul, Adevãrul, Dimineaþa,
Cuvântul, Curentul, Viitorul, Dreptatea, Þara
Noastrã ºi revistele literare Gândirea,
Sburãtorul, Viaþa Româneascã, Contemporanul,
Revista Fundaþiilor Regale. În jurul unor reviste
precum ultimele citate s-au dezvoltat curente
puternice, divergente, cu numeroºi adepþi, care
au constituit nu doar prilej de creaþie artisticã,
cât ºi imbold pentru dezvoltarea spiritului critic,
componentã esenþialã a unui climat intelectual
matur.
În ceea ce priveºte cotidienele, trebuie spus
cã prezentau o presã de informaþie, de fapt divers
ºi de comentariu. În paginile ziarelor
independente s-au remarcat editorialiºtii: Tudor
Teodorescu- Braniºte ºi B. Brãniºteanu la
Adevãrul, Nae Ionescu la Cuvântul , Pamfil
ªeicaru la Curentul. Tot la Adevãrul a semnat ºi
Brunea Fox, prinþul reportajelor, dupã cum îl

numea Geo Bogza. Prin toate aceste genuri
jurnalistice, ºtiri, editoriale, reportaje de
senzaþie, pamflete politice, presa interbelicã ne
redã nu doar o imagine fidelã a lumii de atunci,
ci ºi comentariul vieþii social-politice a timpului.
Populaþia urbanã a sporit constant în
perioada interbelicã. În 1930 se ridica la
aproximativ 20% din totalul populaþiei, nu doar
ca urmare a dezvoltãrii industriale, ci ºi a faptului
cã un numãr mai mare de tineri au devenit elevi
sau studenþi la liceele ºi facultãþile din oraºe. În
epocã s-au înfiinþat universitãþi la Cluj ºi
Cernãuþi, au fost puse bazele unor centre de
excelenþã în cercetarea ºtiinþificã în domenii
diverse, precum medicinã, economie, istorie,
statisticã, au fost create ºcoli de arhitecturã. De
asemenea, în perioadã interbelicã asistãm la
edificarea unor importante edituri româneºti,
printre care Cartea Româneascã, Scrisul
Românesc, Biblioteca pentru Toþi, Fundaþia
pentru Literaturã ºi Artã Carol al II-lea.
Fundaþiile au avut un rol important în susþinerea
unui climat intelectual care sã permitã un nivel
cultural înalt.
Efectul investiþiei în educaþie a constat în
dezvoltarea instituþiilor culturale, a creºterii
contactelor cu cultura occidentalã, a
împrumuturilor culturale din capitalele
europene, dar ºi în ceea ce priveºte promovarea
personalitãþilor din România în exteriorul þãrii.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul cã un
numãr semnificativ dintre cei care au fãcut
performanþã în þara noastrã în perioada
interbelicã au studiat în sau au avut contacte
cu mediile culturale europene de vârf ale
momentului. Aceastã necesitate de depãºire a
provincialismului, prin multiplicarea
schimburilor culturale cu centrele de excelenþã
în domeniu la nivel internaþional, rãmâne, de
asemenea, o pildã extrem de actualã, care ar
trebui sã îndemne la reflecþie factorii de decizie
autohtoni. Nu este de prisos sã atenþionãm ºi
asupra faptului cã investiþia în educaþie trebuie
sã vizeze ºi aspecte privind motivarea tinerilor

care studiazã în strãinãtate sã revinã în
România, punându-se în slujba unor idealuri
naþionale. Aceasta a fost o caracteristicã a vieþii
culturale interbelice româneºti a cãrei
însemnãtate nu trebuie neglijatã într-o evaluare
istoricã obiectivã. În plus, ea poate avea funcþia
unui imbold la acþiune din partea autoritãþilor
momentului, în vederea reducerii decalajului
actual pe care România îl are în raport cu
celelalte state din Uniunea Europeanã.
Nu doar ºcoala ºi presa scrisã au contribuit
la educarea populaþiei din România interbelicã.
Un rol deosebit de important l-a jucat radioul,
care a cunoscut o rãspândire exponenþialã în
rândul locuitorilor. În ceea ce priveºte radioul,
numãrul familiilor care aveau aparate de radio a
crescut de la 8.000 în 1927 la 350.000 în 1939,
aproximativ un milion de locuitori ascultând cu
regularitate programele naþionale. Avantajul
incontestabil al acestei forme de culturalizare în
masã a constat în aceea cã a permis rãspândirea
informaþiilor ºi în medii unde exista un numãr
ridicat de analfabeþi. Meritã subliniatã aici o altã
pildã actualã, cu trimitere explicitã la potenþialul
acestui mijloc de comunicare ºi educare în masã.
Radioul rãmâne un instrument formativ
neinvaziv, care lasã ascultãtorilor o libertate
mare de acþiune (permite efectuarea simultanã
a altor activitãþi în timpul audiþiei), în contrast
cu alte modalitãþi de comunicare, considerate de
majoritatea contemporanilor mai moderne ºi mai
eficiente (televiziunea ºi internetul). O regândire
a funcþiei educative a radioului meritã luatã în
calcul de orice iniþiativã contemporanã
subsumatã obiectivului construirii ºi consolidãrii
în România a unei societãþi ºi economii bazate
pe cunoaºtere.
În concluzie, se poate afirma cã:
1. dacã este sã vorbim despre un aspect
excepþional al României interbelice, atunci una
dintre cele mai inspirate alegeri ar fi viaþa
culturalã a epocii;
2. principala condiþie de posibilitate a
climatului cultural interbelic rezidã în

investiþia sistematicã a autoritãþilor române în
educaþie;
3. analiza specificului ºi condiþiilor de
posibilitate ale dinamismului cultural autohton
interbelic oferã prilejul lansãrii unor semnale
ºi îndemnuri la reflecþie la adresa
contemporanilor; pe parcursul acestui scurt
eseu am punctat, direct sau mai puþin explicit
urmãtoarele sugestii de acþiune: a. prezentarea
romantico-idilicã a perioadei interbelice
româneºti rãmâne în continuare o activitate care
se justificã din punct de vedere educaþional (are
virtuþi formative, bazate pe argumente solide);
b. simbolurile culturale meritã promovate prin
diverse mijloace întrucât au funcþia de ancore
identitare, putând oferi o pârghie prin care sã
fie evitat fenomenul îngrijorãtor de brain
drain, cu care se confruntã România în prezent
(o mare parte dintre tinerii dotaþi ºi formaþi în
þara noastrã alegând sã urmeze o carierã în
Occident în perioada de maturitate);
c. investiþia în educaþie ºi încurajarea
schimburilor culturale cu centrele de excelenþã
la nivel internaþional reprezintã o condiþie sine
qua non a creºterii dinamismului cultural din
România ºi, indirect, de obþinere a bunãstãrii
generale (nu doar din perspectiva unei
satisfaceri a nevoilor de bazã, prin accelerarea
activitãþii economice, ci ºi prin crearea unor
preocupãri individuale care sã asigure o viaþã
interesantã pentru mai mulþi conaþionali, adicã
mai bogatã în semnificaþii culturale);
d. necesitatea contracarãrii tendinþei de
subfinanþare ºi discreditare a educaþiei primare,
care continuã sã rãmânã veriga cea mai
importantã din întreg ciclul de educaþie
continuã, fãrã de care eforturile ulterioare
rãmân goale de conþinut (în pofida percepþiei
comune cã activitatea educaþionalã la nivel
universitar deþine aceastã poziþie);
e. necesitatea reconsiderãrii funcþiei formative
a radioului, care dispune de avantaje ce nu
trebuie neglijate, prin contrast cu televiziunea
sau internetul.
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MIERCURI  12 ianuarie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
LUNI  10 ianuarie 2011
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
06:00 Promo USH
08:00 Stele de mâine.
06:05 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii.
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Parodi Press
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Nicolae Iliescu
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniºi 09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
13:00 Autografe muzicale.
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin 14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
Dumitrache la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:58 Promo USH
Spiru Haret*
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Spiru Haret*
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Stela Cristea
Emisiune de Neagu Udroiu
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
20:00 Noi consumatorii.
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Emisiune de Dumitru Lupu
20:30 Circulaþi, vã rog!
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
21:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:00 Lumea sporturilor.
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
22:30 Film documentar - Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct.
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
05:00 Vedetele si fanii lor (r)

MARÞI  11 ianuarie 2011

JOI  13 ianuarie 2011

06:00 Promo USH
06:05 Haretiºtii (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 La sfat cu medicul.
Emisiune de Irina Haideþ
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:15 Teatrul în fotoliul de acasã. (r)
Emisiune de Viorel Popescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 La hanul morãriþei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Echipele Gusti.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier TV studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica - Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

TVRM Cultural
LUNI  10 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Academia copiilor (r)
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Panteon (r)
09.30 Am venit cu drag la voi (r)
11.30 Echipele Gusti (r)
12.30 ªlagãr fix
13.00 Ecumenica (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Dor de acasã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã
18.00 USH dupã 20 de ani (r)
18.30 Recital muzical (r)
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 La sfat cu medicul
20.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
21.00 Cãrþi în instanþã
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Echipele Gusti (r)
01.00 Am venit cu drag la voi (r)
03.00 Ecumenica (r)
04.00 Cãrþi în instanþã (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

MARÞI  11 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Nimic fãrã lege (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Generalul Cinema (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Utopia (USA, 1951)(r)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Circulaþi, vã rog!
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Stagiune muzicalã TVRM
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.00 Românul, cetãþean european (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix

23.00 Teatrul în fotoliul de acasã
00.00 Nimic fãrã lege (r)
00.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13 (r)
03.30 Nocturna (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  12 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Circulaþi, vã rog (r)
07.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Parodi press (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Nocturna (r)
11.30 Am venit cu drag la voi
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
17.00 Cãrþi în instanþã (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol (r)
19.00 La Hanul Morãriþei (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Noi, consumatorii
21.00 Echipele Gusti
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
01.00 Cãrþi în instanþã (r)
02.00 Viaþa ca un spectacol (r)
03.00 La Hanul Morãriþei (r)
04.00 Echipele Gusti (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

JOI  13 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Scrisori de acreditare (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Nimic fãrã lege (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Galele TVRM (r)
11.30 Adevãratele stele (r)
13.00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Nocturna (r)
18.30 Vedetele ºi fanii lor
19.30 Cronica scepticului (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii

VINERI  14 ianuarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Lauri pentru liceeni (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  15 ianuarie 2011

22:30 Film artistic românesc  Un bulgãre de
humã (1989) Regia: Nicolae Mãrgineanu,
Distribuþie: Dorel Viºan, Adrian Pintea,
Maria Ploae.

Povestea lui Ion Creangã, scriitorul care a reuºit sã
impresioneze generaþii de-a rândul cu basmele ºi
povestirile sale. Continuând un har moºtenit de la
strãmoºii sãi, Creangã considera poveºtile lui o simplã
sursã de amuzament, lipsitã de profunditate. Mihai
Eminescu este cel care încearcã sã-l convingã cã deþine
un talent deosebit. Poetul, însã, are alte probleme, fiind
implicat într-o imposibilã poveste de dragoste cu
Veronica Micle.... Respectul pe care îl avem în mod
firesc faþã de marile personalitãþi Ion Creangã ºi Mihai
Eminescu a devenit, în momentul realizãrii acestui film
extrem de inhibant. Acesta a constituit principalul
handicap pe care l-am avut de trecut. Pentru a deveni
personaje de film, Eminescu ºi Creangã trebuiau sã
coboare de pe statui, sã prindã viaþã împrumutând
chipurile unor actori: sã vorbeascã, sã se miºte ºi sã
evolueze într-un chip cât mai firesc. În loc sã pãstrãm
un ton solemn, omagial, care ar fi imprimat filmului,
cred, un aer sedenþios, am încercat sã ne apropiem cu
discreþie ºi cãldurã de personalitãþile readuse la viaþã.

00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  16 ianuarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminica.
Emisiune de Sorin Bejan
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 ªlagãr fix. Realizator Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã.
Emisiune de divertisment
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educatie
ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic: Jack London (SUA)
Conform reglementãrilor CNA filmul
poate fi vizionat de copii cu acordul pãrinþilor;
Film artistic  1943. Genul: aventuri/
autobiografic. Regia: Alfred Santell; Distribuþie:
Susan Hayward; Michael OShea. Filmul prezintã
episoade din viaþa scriitorului
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

06:00 Promo USH
06:10 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Film documentar: « Natala mea
vâlcioarã » Ipoteºti porni Luceafãrul.
Realizator Corneliu Toader
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
10:30 Biblioteca virtualã.
Emisiune de Ionel Benea
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Film documentar artistic literar
Scânteie lacul sub soare de Ion Sãrac
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Film documentar artistic literar
Dor de mare, dor de necuprins
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române
19:00 Film documentar Eminescu  cãlãtorie
virtualã în absolut
19:30 Am venit cu drag la voi.
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Georgel Nucã
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
21:30 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Galele TVRM (r)
01.30 Cronica scepticului (r)
02.00 Adevãratele stele (r)
03.30 Grãdina cu statui (r)
04.30 Virtuþi ºi vicii (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

VINERI  14 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Calea Lactee (r)
18.00 Cinefilia (r)
18.30 Scrisori de acreditare (r)
19.00 Consum cultura (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nimic fãrã lege
21.00 La Hanul Morãriþei
22.00 Românul, cetãþean european
22.30 Femeia, adevãr ºi poveste
23.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
00.00 Atelier TV studenþesc (r)
00.30 En garde! (r)
01.30 La Hanul Morãriþei (r)
02.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.30 Calea Lactee (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  15 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Film documentar: « Natala mea
vâlcioarã » Ipoteºti porni Luceafãrul.
08.30 Stele de mâine
09.00 Atelier TV studenþesc (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)

14.00 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
18.30 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române
19.00 Film documentar Eminescu  cãlãtorie
virtualã în absolut
19.30 Interesul general
20.00 Generalul cinema
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
21.30 Eminescu sã ne judece - opinii
exprimate sub cupola Academiei Române
22.30 Film artistic românesc 
Un bulgãre de humã (1989)
23.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Scrisori de acreditare (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  16 ianuarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Gândeºti, deci exiºti! (r)
07.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
08.00 Cronica ST
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 USH dupã 20 de ani
11.30 Recital muzical
12.00 Agricultura ºi alimentaþia
13.00 Întâlnire cu folclorul
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Calea Lactee
16.00 Cinefilia
16.30 Consum culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Bãiatul cu pãrul verde (USA, 1948)
22.30 Interesul general (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Alina Toma
12.00-13.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
20.00-23.00
MUZICÃ
23.00-00.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00
NIGHT FEVER

Concert extraordinar
cu RUXANDRA DONOSE
la Sala Radio
Mezzosoprana de talie internaþionalã
Ruxandra Donose va susþine un concert
extraordinar la Bucureºti, în data de 21
ianuarie 2011, la Sala Radio. Douã
opere cu rezonanþã în viaþa artisticã
internaþionalã, dar aproape necunoscute
la noi, vor oferi bucureºtenilor prilejul
de a se bucura de o muzicã în care
savoarea textului, armoniile ºi talentul
artiºtilor se vor îmbina pentru a contura
o atmosferã de neuitat. Operele lui
Maurice Ravel, Ora spaniolã ºi Copilul
cu vrãjile, vor avea o distribuþie de
excepþie, acompaniatã de Orchestra
Naþionalã Radio, sub bagheta celebrului
dirijor Julien Salemkour: Philippe Do,
Yuriy Tsiple, Valentin Racoveanu, Petre
Burcã, Teodora Gheorghiu, Aura
Twarowska, Antoanela Bârnat ºi Tina
Munteanu, precum ºi cele douã
ansambluri corale ale SRR  Corul
Academic Radio, pregãtit de Dan Mihai
Goia, ºi Corul de Copii Radio, pregãtit
de Voicu Popescu. Cu un nume deja
consacrat pe marile scene ale lumii,
Ruxandra Donose a abordat de-a lungul
timpului roluri din cele mai variate, ce
au dezvãluit calitãþile sale artistice de
excepþie. Inteligenþa remarcabilã,
cultura muzicalã solidã, cunoaºterea
perfectã a stilurilor, muzicalitatea, puternica
personalitate a artistei ca ºi eleganþa prezenþei
scenice i-au permis sã abordeze cu acelaºi
succes un repertoriu divers. Debutul
internaþional la Opera din Basel, urmat de cel
de la Opera de Stat din Viena au marcat
începutul unui drum ce avea s-o poarte pe
toate meridianele, de la Royal Opera Covent
Garden, Opera Bastille ºi Opera Mare din
Paris, Deutsche Oper Berlin, Semper Oper
Dresda, Opera din Hamburg, Opera din
Zürich, Teatro Regio - Torino, Teatro La
Fenice - Venezia, Teatrele de Operã din
Helsinki, Copenhaga, Filarmonica din
München, Orchestre de Paris. Peste ocean a
cântat la Metropolitan Opera ºi Carnegie Hall

din New York, San Francisco Opera, San
Francisco Symphony, Chicago Symphony,
Boston Symphony, Los Angeles Opera, Los
Angeles Philarmonic, Phildalephia Opera
Company, Pittsburg Symphony, Atlanta
Symphony, Cincinnati Opera, Toronto Opera
Company, Orchestre Symphonique de
Montreal si altele, ajungând pânã la Tokio,
Kyoto, Hiroshima, Beijing, Shanghai sau
Hong Kong, fãrã sã uitãm participarea la
reputate festivaluri cum ar fi cel de la
Glyndebourne, sau Festivalul de la Salzburg.
Repertoriul artistei include peste 45 de roluri
principale de operã, tot atâtea piese de
rezistenþã din repertoriul vocal-simfonic, sute
de lieduri.

Stimaþi cititori,
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Unde ne
sunt
absolvenþii?

Moºii ºi strãmoºii noºtri ne-au lãsat ceva sacru
ºi noi trebuie sã pãstrãm ceea ce am primit

Absolventa studiilor de
licentã ºi de masterat la
Facultatea de Arte - Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, în
anul 2006, profesoara Ileana
Matus ºi-a fãcut debutul în
muzica popularã în 1987. A
reuºit sã editeze ºase albume de
folclor, unul de pricesne, un
album de romanþe ºi cântece de
petrecere ºi unul de cântece
maramureºene.
Ileana Matus: Mulþumesc
bunului Dumnezeu cã a ales sã
mã nasc într-o familie de þãrani
din Rona de Jos, care m-au
învãþat foarte multe lucruri: cum
trebuie sã mã comport ca om, sã
am fricã de Dumnezeu, cum
trebuie sã îi respect ºi pe ceilalþi,
dacã vreau sã fiu respectatã,
cum trebuie sã mã zbat în viaþã
pentru cã ºtiu de la pãrinþi cã
nimic nu se primeºte de la viaþã
fãrã muncã ºi lacrimi. Sunt
multe lucruri pe care le-am învãþat de la pãrinþi, chiar dacã ele nu sunt
scrise într-o carte ºi poate în vremea copilãriei mi se pãreau nesemnificative
ºi mulþumesc pãrinþilor mei cã mi-au dat o asemenea educaþie.
Deºi nu cred în noroc, cred ca norocul meu a fost cã m-am nãscut
într-o familie de oameni, care toþi au cântat. Bunica mea a fost naºa
satului în comuna Rona de Jos, motiv pentru care era chematã la toate
manifestãrile culturale din sat, pentru cã ºtia toate rânduielile ce se fac
la obiceiurile din sat, inclusiv la înmormântãri, pentru cã la noi în sat ºi
morþii se cântã ºi tot ceea ce exista ea cunoºtea. Eu am rãmas cu cântecele
ei, cu versurile pe care le crea ea pentru fiecare. Eu am rãmas probabil
moºtenitoarea ei ºi moºtenesc anumite calitãþi ale bunicii mele.
Nu am crezut cã voi ajunge artist pentru cã, în familia mea, muzica
era o chestiune de pasiune, distracþie, dar nu o carierã. Tocmai de aceea
am început sã mã înscriu la ºcoli, la facultãþi, dar, în paralel, fãrã sã ºtie
pãrinþii mei am continuat cu pasiunea mea, muzica.
Din punctul meu de vedere, folclorul este totul. De la opincã începe
totul... Un artist adevãrat, care susþine cã el cântã folclor, trebuie sã cânte
folclor ºi sã fie îmbrãcat corespunzãtor, autentic. Trebuie sã fii îmbrãcat
dupã ce cânþi. Folclorul este ceva de neatins, de nealterat ºi pentru cã este
aºa de sacru s-a pãstrat atâþia ani ºi o sã meargã mai departe. Sã dea bunul
Dumnezeu ca toatã viata lor sã le placã folclorul pentru cã eu cred cã aceia
care iubesc cântecul popular au ceva mai aparte faþã de ceilalþi. Nu pot sã
spun cã sunt cu douã inimi, dar Dumnezeu le-a dat ceva în plus faþã de
ceilalþi pentru cã altfel vãd totul. Moºii ºi strãmoºii noºtri ne-au lãsat ceva
sacru ºi noi trebuie sã pãstrãm ceea ce am primit.

Profesor universitar Emilia COMIªEL
despre Ileana MATUS:
Ileana Matus  nume care se
distinge prin specificitatea
repertoriului, prin vocea caldã,
pregnantã, prin culoarea ºi bogãþia
melodicã a sunetelor încãlzite prin
cãldura ei sufleteascã, prin
interpretarea creatoare a doinelor, de
o bogãþie ornamentalã pe care nu o
putem gãsi uºor la alte deþinãtoare
ale repertoriului specific zonei
nordice a Transilvaniei.
Valoarea interpretãrii folclorului de cãtre Ileana, fiicã a
Maramureºului, vine nu numai din
cunoaºterea repertoriului moºtenit
de la înaintaºi, ci ºi din admiraþia
pentru acest tezaur. pe care ºtie ca
nimeni altul sa ni-l comunice.
Sunetelor aspre, cunoscute acestei
zone, se pricepe de minune sã le
insufle cãldura ei sufleteascã, ºtie sã
le îndulceascã prin bogãþia de
ornamente, prin recrearea unor piese
strãvechi, pe care le înfrumuseþeazã
cu elemente noi melodice, fãrã a
nesocoti, prin variaþie, limitele
sistemului folcloric strãvechi.
Viaþa atât de bogatã în idei ºi
imagini poetico-melodice este
exprimatã prin mai multe genuri:
cântec propriu-zis liric, cântec de joc
pregnant prin dinamicã ºi miºcare,
doina, a cãrei melodicã poate fi
comparatã cu cele mai de preþ
podoabe ale costumelor tradiþionale
ºi ale desenelor de pe obiectele
lucrate de þãrãnci.
Cântecele de dragoste, de dor,
de bucurie pentru realizãrile din
viaþa de toate zilele sunt redate cu
talent, cu sincerã trãire, care ne
îmbogãþeºte viaþa, ne dã puterea de
a trãi mai frumos pe plan artistic.
Am auzit-o pe Ileana la o petrecere
la Sighetu Marmaþiei ºi, ascultândo, foarte greu te poþi stãpâni sã nu
joci la cântecele de joc ºi cu greu te
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stãpâneºti sã nu lãcrimezi când
interpreteazã cu glasul ei cald,
frumos sugestiv, o doinã îmbogãþitã
cu ornamente de o mãiestrie rar
întâlnitã.
Dragostea pentru tezaurul
artistic moºtenit, respectul pentru
realizãrile spirituale superioare ale
poporului din care face parte sunt
trãsãturi caracteristice Ilenei Matus,
al cãrei repertoriu ne îmbogãþeºte
cunoºtinþele despre artã, ajunsã prin
interpretãri succesive la un nivel
superior. Doina solicitã din partea
executantului capacitatea de
improvizaþie, de trãire artisticã
personalã pe trunchiul unui arbust
ancestral mereu actualizat ºi
îmbogãþit prin puterea de
transmitere creatoare.
Câtã frumuseþe trãieºte cel care
ascultã repertoriul variat al Ilenei,
câtã bogãþie sufleteascã îi inspirã
ºi astfel îi dezvãluie fragmente din
viaþa poporului sãu.
Câtã bucurie ºi dragoste de viaþã
ne transmite Ileana prin intermediul
minunatelor ei cântece...
Septembrie 2000

Ansamblul folcloric al Fundaþiei Moroºanca

Ansamblul folcloric al
Fundaþiei Moroºanca este alcãtuit
din douã grupuri folclorice, ºi
anume grupul de femei numit
Nãneºtencele ºi grupul de copii
numit Nãneºtenii.
Grupul folcloric Nãneºtencele,
denumire care provine de la numele
satului Nãneºti, înfiinþat în vara
anului 2007, este format din opt
þãrãnci harnice din sat, de diferite
vârste, care sunt înzestrate de la

Dumnezeu cu darul de a cânta.
Costumele
populare
sunt
reprezentive satului Nãneºti,
începând de la opinci, strinºi,
sumanã de culoare închisã, zadii
galbene, cãmeºi de pânzã þesutã în
tiarã, pieptare ºi terminând cu
pânzãturile cu nori de pe cap.
Repertoriul este foarte bogat,
conþinând cântece de dragoste, de
cãtãnie, de veselie, de jale, de nuntã
etc.

Grupul de copii al Fundaþiei,
Nãneºtenii, este format din 20 de
copii, cu vârste cuprinse între 4 ºi
14 ani, dintre care 10 fetiþe ºi 10
bãieþi. Costumele populare sunt
specifice satului, astfel: fetiþele 
opincuþe, stinºi, ciorãpei, poale,
douã zadii roºii, brâu, cãmeºi de
pânzã þesutã în tiarã, pieptar, zgardã
ºi pânzãturi albe cu peniþe pe cap,

învelite înainte (în faþã); bãieþii 
cizme, gatii, cura, cãmeºã de pânzã
þesutã în tiarã, pieptar, mânecari,
clop de paie.
Repertoriul cuprinde cântece de
grup, cântece pentru bãieþi, cântece
pentru fete, jocuri ºi strigãturi,
culese de la bãtrânii satului, cântate
la vergelele ºi jocurile fãcute de
sãrbãtori.

Daniela Moraru, un artist autentic
Un pictor de renume mã sunã
la telefon ºi îmi propune sã vorbesc
la vernisajul expoziþiei în care sunt
prezentate trei pictoriþe din Vãlenii
de Munte. Pentru mine, relaþiile cu
pictoriþele sunt mult mai delicate,
în comparaþie cu pictorii  bãrbaþi.
O doamnã sau o domniºoarã, dacã
mai este ºi frumoasã ori cu trãsãturi
drãguþe, reprezintã o adevãratã
problemã pentru mine, care sunt
eminamente un tip politicos. Nu
sunt mereu în stare, nu am efectiv
aceastã putere, de a spune unei
doamne elegante cã tot ce face este
demn de coºul de gunoi.
Oricum, nu a fost cazul Danielei
Moraru. Cu toate cã aratã bine, nu
a fost cazul sã îmi fac probleme prea
mari pentru simplul motiv cã
lucreazã foarte frumos. Este
absolventã a Universitãþii Spiru
Haret. În legãturã cu aceastã
universitate, pictoriþa a declarat:
Eu am fãcut Universitatea Spiru
Haret, care a fost o adevãratã ºansã
pentru mine. Am fãcut acolo carte
foarte serioasã. Am avut profesori
de specialitate, de mare calitate. Pot
sã vã spun cã, apoi, am fãcut ºi o
facultate de stat, dar nu se comparã
cu ce am învãþat eu la Spiru Haret.
La Universitatea Spiru Haret am
deprins adevãrata meserie.
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Nãscutã în România, judeþul Dâmboviþa,
Izvoarele.
Absolventã a Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, specializarea Conservare ºi
cercetarea patrimoniului muzeal, 1995.
Studii de restaurare picturã monumentalã,
cu prof. Nicolae Sava, ºi de desen, cu prof.
Marcel Chiþac.
Absolventã a Universitãþii Lucian Blaga
din Sibiu, Secþia Etnografie, 2004.
Este membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici.
Activitatea artisticã
Expoziþii personale:
decembrie - 2010  Bucureºti;
2008  Ploieºti;
11  18 august 2007  Universitatea de
Varã Nicolae Iorga Valenii de Munte;
10  16 august 2006  Culorile verii;
2005  Casa de Culturã din Vãlenii de Munte;
2004  Muzeul Memorial Nicolae Iorga Vãlenii de Munte;
2003  Casa de Culturã din Vãlenii de Munte;
2002  Muzeul Memorial Nicolae Iorga, Vãlenii de Munte;
2000  Clubul elevilor din Vãlenii de Munte;
1999  Casa de Culturã din Vãlenii de Munte;
1995  1997  Restaurare Biserica din Fundeni, jud. Prahova;
1996  Expoziþie de icoane, Casa de Culturã din Vãlenii de Munte.
Lucrãri ºi colecþii private: Franþa, Israel, S.U.A

Atunci când priveºti cele mai
noi tablouri ale sale, se observã
uºor cã natura este tema sa
principalã. O întreb pe autoare, de
ce a ales acest subiect. Iatã
rãspunsul sãu: În lucrãrile mele,
natura este sursa fundamentalã de
inspiraþie, în toate ipostazele ei.
Fiecare tablou este, de fapt, o etapã
pentru urmãtorul. Tot ceea ce fac
mã pasioneazã cu adevãrat. ( Asta
se vede cu ochiul liber, de cãtre
orice critic sau doar curios sã vadã
ce mai este nou ºi interesant prin
expoziþii. n.a.) Arta, pentru mine,
este ceva miraculos, mã hrãneºte
mereu, mã motiveazã sã merg mai
departe. (Aici, subsemnatul poate
depune liniºtit mãrturie cã Daniela
Moraru are mare dreptate. Tot ce
picteazã denotã o pasiune
mistuitoare pentru artele frumoase.
n.a.). Dacã în fiecare zi aº reuºi sã
pictez un singur element din naturã
- este vorba despre apã, cer, pãmânt
 aº fi fericitã ºi aº reuºi, mult mai
bine, sã îmi susþin pledoaria
artisticã.

Creator de patrimoniu
cultural

Am încercat sã aflu cum
meseria sa de muzeograf contribuie
la evoluþia sa. Iatã ce mi-a rãspuns
Daniela Moraru: Artistul, el însuºi
creator de patrimoniu cultural,
trãind într-o desãvârºitã simbiozã
artã  obiect muzeal, ajunge mai
uºor la interpretãri artistice ºi la o
anume desãvârºire creatoare. Faptul
cã lucrez într-un muzeu este un
adevãrat privilegiu ºi acest lucru mã
ajutã foarte mult în demersul meu
artistic. Influenþa, sigur, este una
beneficã, de bun augur.
Iatã profilul unui artist adevãrat.
Promitem sã îi urmãrim evoluþia, iar
apoi sã relatãm impresiile în aceastã
revistã.

Aristotel BUNESCU

Fundaþia Moroºanca este o organizaþie non-profit, nonguvernamentalã ºi non-politicã, înfiinþatã în anul 2008, de cãtre profesoara
Ileana Matus, cu sediul pe strada principalã numãrul 90, în centrul satului
Nãneºti, jud. Maramureº, lângã cãminul cultural. La sediul fundaþiei existã
muzeul ,,Casa Pãtru Tomi, deschis pentru a putea fi vizitat de cei interesaþi
de tot ceea ce îl caracterizeazã pe þãranul moroºan.
Misiunea fundaþiei:
* conservarea ºi promovarea tradiþiilor, obiceiurilor ºi a portului
popular, a folclorului autentic, a arhitecturii rurale tradiþionale
* acordarea de sprijin ºi ajutor: material, medical, social, cultural,
spiritual, celor aflaþi la nevoie
* implicarea în acþiuni de educaþie socialã, politicã, culturalã, sportivã,
ecologicã, spiritualã a populaþiei în scopul îmbunãtãþirii necontenite a
personalitãþii omului ºi a calitãþii vieþii în general
* promovarea valorilor civice, ale democraþiei ºi ale statului de drept
atât pe plan naþional, cât ºi în mediul european ºi internaþional
* canalizarea tuturor activitãþilor din societate, prin educaþie în slujba
omului ºi pentru om.
Obiective:
* încurajarea pãstrãrii tradiþiilor prin mijloace de educare diversificate:
campanii mass-media, acþiuni în ºcoli, excursii tematice, etc.
* organizarea de spectacole, festivaluri, concursuri, expoziþii
* organizarea de spectacole umanitare
* schimburi culturale între partenerii interni ºi internaþionali
* producerea ºi comercializarea de artizanat ºi produse meºteºugãreºti
* susþinerea ºi ajutorarea tinerilor talentaþi, în special a celor cu
probleme sociale, financiare etc
* activitãþi de asistenþã socialã
* activitãþi de sprijin pentru bãtrâni ºi pentru adulþi cu deficiente fizice
* activitãþi de promovare a valorilor reale ale societãþii civile, ale
democraþiei ºi ale statului de drept.
Consiliul director:
Preºedinte al fundaþiei  Ileana Matus
Prim vicepreºedinte  Dochiþa ªtefanca
Vicepreºedinte  Gabriela-Elena Þiplea

Localitatea Nãneºti: un sat mirific, o legendã vie, un colþ de rai, în care
gãsim tradiþii, obiceiuri ºi porturi populare specifice, iar ,,nãneºtenii, parcã
rupþi dintr-un basm, sunt plini de viaþã, harnici, voiosi, iubitori, credincioºi,
vesãloºi, ospitalieri, buni gospodari, care trãiesc ºi îºi cresc ,,coconii cu
frica de Dumnezeu; fiind aºezatã în partea nord-vestica a României, în
judeþul Maramureº la o depãrtare de 20 de km de râul Tisa, frontiera cu
Ucraina. Satul Nãneºti este rãspândit pe deal, locuit în exclusivitate de
români, circa 300 de locuinþe, la poala cãruia trece drumul judeþean 186 ºi
vestitul râu Iza, fiind învecinat cu satul Corneºti, la sud, comuna Onceºti,
la apus, satul Costiui, la miazã-noapte, ºi comuna Bârsana, la rãsãrit.

O casã-muzeu într-un sat de pe Iza
În Duminica Tomii, la Nãneºti (comuna Bârsana),
de pe Valea Izei, a fost inauguratã o casã muzeu. Ideea
aparþine cunoscutei interprete de muzicã popularã,
realizatoare de televiziune, Ileana Matus, preºedinte
fondator al Fundaþiei Moroºanca.
Ileana Matus s-a nãscut la Rona de Jos, dar a
crescut la Nãneºti: Vreau ca portul nostru, tradiþiile
noastre sã le cunoascã întreaga lume. Eu mã
strãduiesc sã fac ceva nu numai pentru mine ci ºi
pentru toþi cei care iubesc tradiþia ºi portul popular.
Casa veche de peste o sutã de ani, strãmutatã ºi
restauratã a fost a bunicului meu, Pãtru Tomii. În casa
aceasta s-au nãscut ºi au crescut, pânã în 1962, fraþii
gemeni Bârlea. Muzeul din Nãneºti omagiazã nu
numai pe bunicul, plecat dintre noi, dar ºi satul nostru,
pentru cã regãsim în casa veche acele semne care neau dat identitate ºi frumuseþe: costumul popular, lada
de zestre, ruda, icoane, ceramica ºi tot ce þine de viaþa
ºi memoria satului maramureºean. Se schimbã
oamenii, se schimbã casele, dar e bine sa nu uitam,
sã ne pãstrãm ceea ce ne-a dat identitate în istorie,
ceea ce ne-a dat frumuseþe. Avem datoria moralã sã
conservãm ºi sã perpetuãm valorile noastre, sã fim
mândri de originea noastrã maramureºeanã, fie cã
trãim la sat sau oraº ºi sã dãm respectul ce se cuvine
celor care ne-au lãsat astfel de moºteniri în grai, în
port ºi tradiþiile atât de bine cunoscute ºi respectate.
Pânã în 1950, asemenea case se înºirau pe toate
vãile noastre. Multe dintre ele însã au dispãrut. Din
1990 am restaurat 70 de case þãrãneºti, monumente
de arhitecturã arhaicã ºi 70 de biserici din lemn din
România, monumente istorice. Þin sã remarc
acurateþea ºi sufletul pus de Ileana Matus în
restaurarea acestei case tradiþionale, care ne asigura
tot confortul. Ileana Palaguþii Tomii a fãcut un gest
extraordinar. Cu mama ei am jucat în echipa de
dansuri Nãneºtiul a luat-o cu mult înainte faþã de
alte localitãþi de pe Valea Izei, pentru cã are un muzeu
în care nu este compromis nimic, în care covoarele
sunt vegetale, ºtergarele, icoanele pe sticlã, talgerele,
blidele sunt autentice. Vasile Bârlea, pictorrestaurator.

Un tablou pentru dumneavoastrã
Stimaþi cititori, începem anul 2011 cu o nouã abordare. Vom scrie din nou despre pictori, dar, acum, veþi avea
ocazia sã câºtigaþi chiar lucrãri semnate de invitaþii publicaþiei Opinia naþionalã.
De mult timp, mã gândeam citind cronicile plastice, ce frumos ar fi sã putem avea ºi noi în casã aºa ceva. Iatã cã
acum este posibil.
Fiecare pictor va oferi un tablou unui cititor! Dupã publicarea articolului, vom aºtepta, timp de o sãptãmânã,
scurtele dumneavoastrã opinii, la adresele de e-mail aristotelb@hotmail.com; opinia@spiruharet.ro sau, prin
poºtã, la adresa: Opinia naþionalã, strada Fabricii nr. 46 G, sector 6, Bucureºti, România.
Cel mai interesant comentariu este premiat de publicaþia noastrã ºi de artist.

Minunea de la Buºteni
Doamna Gabriela Olaru, din Buºteni, a
început sã facã icoane în urma unei minuni.
Iatã detaliile obþinute chiar de la sursã:
- Cum a început apropierea de icoane ?
- În anul 2008, soþul meu a suferit o
intervenþie chirurgicalã, la cap. Am promis
proniei cereºti cã dacã soþul meu se va face
bine, voi contribui la bunãstarea bisericii.
(Domnul Tudor Olaru îºi revine miraculos.
N.A.) Aºa am început sã pictez icoane. De
atunci pictez mereu icoane ºi nu mã mai pot
opri. Este marea pasiune a vieþii mele.

- Ce doriþi sã faceþi în anul care abia a
început?
- Vreau sã fim sãnãtoºi, este o dorinþã pentru
familia mea, pentru prieteni, pentru toþi oamenii.
Le doresc tuturor sã îºi gãseascã drumul în viaþã,
iar eu voi continua sã pictez.
- Ce vã doriþi pentru anul 2011 ?
- Doresc românilor, din tot sufletul, liniºte,
multe împliniri ºi sã citeascã mai mult. Este
lucrul care ne face, cu adevãrat, mai bogaþi.
Personal, am cunoscut-o pe doamna
Gabriela Olaru la Buºteni. Casa de culturã de
aici a gãzduit o interesantã expoziþie de 33 icoane
pe lemn. Turiºtii, precum ºi oamenii din Buºteni
au avut ocazia sã vadã o serie impresionantã de
icoane executate de Gabriela Olaru în tehnica
ulei pe lemn. În numai un an ºi jumãtate, pictoriþa
a oferit peste 200 de icoane unor biserici sau
prieteni.
Gabriela Olaru declarã cã acum este în etapa
în care alterneazã realizarea icoanelor din lemn bucurie, stãri transmise tuturor celor care au
cu cele fãcute pe piatrã de râu. Lucrul la aceste ºansa de a vizita expoziþia.
Viaþa aceste familii are însã ºi alte
opere de artã oferã pictoriþei multã liniºte ºi
elemente de real interes. Valurile existenþei
o poartã de-a lungul deceniilor în diferite
locuri. A început cu Bucureºti, apoi a locuit
la Mangalia, din nou Bucureºti ºi, acum, la
Buºteni. Domnul Tudor Olaru este colonel,
inginer de marinã. A colindat mãrile ºi
oceanele lumii. Dupã ce a respirat aerul lor
sãrat, acum respirã aerul de la Buºteni. ªi
doamna Olaru: în tinereþe a fost a fost
inclusiv scafandru. Dar acum picteazã.
Aceºtia sunt oamenii, asta este viaþa lor.

A.B.

