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Adunarea solemnã de la Ateneul Român

ALOCUÞIUNEA

rostitã de prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret
Distinºi invitaþi,
stimaþi colegi,
dragi studenþi ºi absolvenþi ai
Universitãþii Spiru Haret,
Îngãduiþi-mi, vã rog, sã încep
cu o mãrturisire. În pofida celor
65 de ani de contact nemijlocit ºi
slujire devotatã, dupã puterile
proprii, a ºcolii româneºti  de la
statutul de învãþãtor într-o ºcoalã
sãteascã din þinutul Vâlcii pânã la
cel de profesor universitar, rector
ºi preºedinte de universitate ,
constat cã emoþiile nu m-au
pãrãsit, ba dimpotrivã, sunt
deosebit de puternice. De ce?
Pentru cã mã aflu aici, în aceastã
minunatã salã a Ateneului Român,
în faþa unui distins public, alcãtuit
din personalitãþi ale vieþii politice,
diplomatice, academice, ale
mediului economic ºi socio
cultural, din colegi, studenþi ºi
absolvenþi ai Universitãþii Spiru
Haret. Apoi, pentru cã îl omagiem
pe ilustrul Spiru Haret, de la a
cãrui naºtere se împlinesc, chiar astãzi, 160 de ani
ºi, totodatã, marcãm festiv sãrbãtorirea a 20 de ani
de la înfiinþarea Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii care poartã, cu veneraþie ºi demnitate,
numele marelui înaintaº. ªi, în sfârºit, pentru cã
aniversãm un deceniu de când a început sã emitã
Televiziunea România de Mâine, post universitar
ºi cultural, singurul cu acest profil din audiovizualul

felicitãri membrilor fondatori, cadrelor didactice,
cercetãtorilor, studenþilor, absolvenþilor, redactorilor
ºi realizatorilor de televiziune ºi radio, întregului
personal din instituþiile noastre, pentru efortul,
dãruirea, ataºamentul ºi loialitatea demonstrate
de-a lungul celor 20 de ani, care au fãcut posibil ca
 în ciuda dificultãþilor ºi dezamãgirilor resimþite în
unele clipe  sã ne declarãm satisfãcuþi de realizãrile
obþinute. Iar mulþumirea noastrã este cu atât mai
mare, cu cât tot ceea ce am realizat am înfãptuit
PRIN NOI ÎNªINE, devizã care, la vremea sa, i-a
fost cãlãuzã ºi crez ºi lui Spiru Haret.

românesc. Aºadar, un mãnunchi de evenimente cu
mare semnificaþie ºi puternicã rezonanþã pe care
le trãim astãzi ºi care nu pot sã nu fie purtãtoare de
emoþii.
Vã rog sã-mi permiteþi sã exprim cele mai alese
ºi vii mulþumiri celor care ne-au onorat fiind aici,
alãturi de noi, în aceste momente deosebite, sã
adresez cele mai calde ºi sincere mulþumiri ºi

Onoratã asistenþã,
Celebrarea împlinirii a 160 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret este un fericit prilej de a
readuce în atenþie, chiar ºi extrem de sumar,
imaginea unei personalitãþi remarcabile prin opera
sa, prin puterea sa de dãruire, prin inteligenþa sa
polivalentã, prin atracþia pe care a exercitat-o
asupra maselor, ca un intelectual care a fost înþeles
ºi iubit de acestea. În acelaºi timp, este o ocazie
binevenitã de a sublinia cât de contemporan ne
este, cât de actuale sunt gândirea, faptele ºi
îndemnurile sale. Parcurgând biografia ºi opera
haretianã, descoperim, cu uimire ºi sincerã
admiraþie, cã Spiru Haret a fost om de ºtiinþã,
profesor universitar, academician ºi conducãtor
neobosit în domeniul învãþãmântului, cultelor,
teatrului, bibliotecilor, Casei ªcoalelor, Comisiei
istorice a României, ministru ºi deputat, activist
cultural ºi politic democrat ºi, înainte ºi mai presus
de orice, a fost un OM însufleþit de flacãra dãruirii
permanente, care a iubit oamenii, în special pe
cei sãraci ºi obidiþi.

Deºi nu de largã întindere, opera ºtiinþificã
haretianã este remarcabilã. Celebra sa tezã de
doctorat, intitulatã Asupra invariabilitãþii marilor
axe ale orbitelor planetare, susþinutã la Paris, în
ianuarie 1878, s-a bucurat de un rãsunet deosebit
în epocã, Spiru Haret devenind primul român care
a obþinut doctoratul în matematici la Sorbona.
Rezultatele ºtiinþifice inedite au lãsat o impresie
extraordinarã asupra comunitãþii ºtiinþifice
internaþionale, rãmasã puternicã pânã în zilele
noastre. O dovadã în acest sens este faptul cã Spiru
Haret este singurul român al cãrui nume circulã
în spaþiu, purtat de un crater de pe partea nevãzutã
a Lunii, recunoaºtere a valorii ºtiinþifice a
descoperirii sale. Dacã s-ar fi consacrat cercetãrii
este aproape neîndoielnic cã ar fi adus contribuþii
neaºteptate în cele mai variate domenii ale
modelãrii matematice în ºtiinþã ºi tehnicã.
Matematician cu însuºiri excepþionale, având o
minte ascuþitã ºi o gândire orientatã spre
matematicile aplicate, Spiru Haret surprinde, din
nou, comunitatea ºtiinþificã, publicând, în anul 1910,
originala lucrare Mecanica socialã. In esenþã, se
încearcã o apropiere între mecanicã ºi sociologie, o
modelare mecanico-matematicã a fenomenelor
sociale, Haret urmãrind: sã introducã puþin câte
puþin în studiul chestiunilor sociale acea rigoare a
raþionamentului, care dã rezultate strãlucite, în ceea
ce numim ºtiinþe exacte. Astãzi, lucrarea sa este
privitã ca un început al introducerii matematicii în
ºtiinþele societãþii, intuiþie excepþionalã pentru acea
vreme, ca fiind una din cele mai viguroase lucrãri
de sociologie europeanã.
(Continuare în pag.3)
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prof.univ.dr. Aurelian A. BONDREA, rectorul Universitãþii Spiru Haret

Distinsã asistenþã,
În urmã cu 20 de ani, în structura Fundaþiei
România de Mâine  instituþie social - umanistã
de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt, autonomã, fãrã
scopuri politice sau patrimoniale, persoanã
juridicã de drept privat, lua fiinþã universitatea
care-ºi asuma înalta responsabilitate de a purta
numele marelui om de ºtiinþã, reformator ºi ctitor
al învãþãmântului românesc modern, Spiru
Haret. A fost un act de veneraþie ºi curaj, de
respect ºi preþuire a valorilor naþionale, dar ºi
de încredere în propriile forþe, capabile sã ducã
mai departe moºtenirea înaintaºilor.
Pentru Spiru Haret, universitatea trebuia sã
fie un centru împrejurul cãruia sã se grupeze o
activitate ºtiinþificã cât mai întinsã...., sã fie o
tribunã de pe care ºtiinþa înaltã sã fie expusã în
toatã libertatea, condiþie esenþialã pentru libera
ei dezvoltare. În acelaºi timp, în viziunea

Primarul general al Capitalei,
prof. univ.dr. Sorin Oprescu

haretianã, Universitãþile aveau menirea de a fi nu
numai niºte ºcoale superioare, un fel de
continuare a liceului, ci niºte vaste centre de
culturã în care sã gãseascã mijlocul de a se
manifesta întreaga miºcare culturalã a þãrii în ceea
ce are ea mai bun ºi mai înalt. În mersul ei
spre progres, universitatea - preciza Haret- nu se
poate socoti niciodatã perfectã. Aceastã conºtiinþã
este prin ea însãºi un element puternic de
progres... În starea actualã  accentua el - , nu
trebuie sã pierdem din vedere viitorul, cãci este o
instituþie în care viitorul neamului ºi al statului
nostru se pregãteºte. Pornind de la aceste
generoase deziderate, Universitatea Spiru Haret
ºi-a stabilit, încã de la înfiinþare, o dublã misiune
 de învãþãmânt ºi cercetare, ºi-a fixat drept
atribute  orientarea spre viitor, o pregnantã
dimensiune socialã ºi culturalã, implicarea
plenarã în viaþa comunitãþii, o largã deschidere
în planul cooperãrii academice interne ºi
internaþionale, iar ca devizã prin noi înºine.
Fiecare an din cuprinsul celor douã decenii
de existenþã a Universitãþii noastre a reprezentat
o treaptã, clãditã cu seriozitate ºi temeinicie, pe
drumul care avea sã ducã la edificiul cu care ne
mândrim astãzi : o instituþie de învãþãmânt
superior modernã, care valorificã permanent
tradiþiile noastre cele mai preþioase ºi este
racordatã, concomitent, la cele mai noi evoluþii
din sfera învãþãmântului superior european ºi
mondial, o instituþie care dispune de o
infrastructurã performantã ºi unde calitatea
învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice reprezintã
obiectivul prioritar. Universitatea noastrã este
instituþia care a contribuit major, în ultimii 15 ani,
la creºterea numãrului de specialiºti ai þãrii ºi s-a
strãduit sã ofere studenþilor sãi astfel de condiþii
ºi facilitãþi, încât sã satisfacã într-o mãsurã cât
mai mare aºteptãrile acestora. În acest sens, sunt

deosebit de relevante constatãrile rezultate dintrun amplu studiu european, Trendence, efectuat
în anul 2010, în rândul a nu mai puþin de 220.000
de studenþi din 85 de universitãþi europene,
provenind din 24 de þãri. În aceastã analizã,
Universitatea Spiru Haret se situeazã peste media
naþionalã ºi europeanã în ceea ce priveºte calitatea
pregãtirii, conþinutul practic al cursurilor,
facilitãþile IT ºi generale, accesibilitatea la sediile
facultãþilor ºi la serviciile administrative, precum
ºi reputaþia sa în rândul angajatorilor.
Totodatã, Universitatea noastrã este activ
implicatã în realizarea unor importante proiecte
de cercetare co-finanþate din Fondul Social
European, precum: Studiu naþional de
monitorizare a inserþiei pe piaþa muncii a
absolvenþilor din învãþãmântul superior, Calitate
europeanã în învãþãmântul superior, Dezvoltarea
ºi implementarea unui sistem de monitorizare,
îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii în
învãþãmântul superior deschis ºi la distanþã, pe baza
indicatorilor de performanþã ºi standardelor
internaþionale de calitate etc. În acelaºi timp,
datoritã realizãrilor sale, a devenit cunoscutã ºi
apreciatã pe plan intern ºi internaþional.
Desigur, acum, în momentul unui bilanþ de
etapã, ne putem declara satisfãcuþi de rezultatele
obþinute. Dar moºtenirea lãsatã nouã de ilustrul
nostru înaintaº, precum ºi idealurile fondatorului
universitãþii noastre, prof.univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea, model de educator ºi manager, ne
obligã sã ducem mai departe opera începutã, sã
o consolidãm ºi sã o îmbogãþim.
În acest scop, eforturile noastre vor trebui
concentrate spre ridicarea permanentã a calitãþii
procesului instructiv-educativ ºi creºterea
performanþelor în activitatea de cercetare
ºtiinþificã fundamentalã ºi aplicativã, care sã
conducã la situarea universitãþii noastre între

Directorul Liceului teoretic Spiru Haret
din Chiºinãu, prof.Victor Ambroci

Preºedintele Asociaþiei Absolvenþilor
Universitãþii Spiru Haret, Constantin Sledz

instituþiile academice de frunte ale þãrii. Pãstrând,
ºi în continuare, dimensiunea socialã a
universitãþii, va trebui sã gãsim mijloacele
necesare pentru a veni în sprijinul tuturor celor
care doresc sã se formeze la un nivel superior,
sã-ºi îmbogãþeascã orizontul de cunoaºtere, sã se
perfecþioneze continuu, stimulând pregãtirea pe
tot parcursul vieþii. Va trebui, de asemenea, sã
acordãm o si mai mare atenþie inserþiei pe piaþa
forþei de muncã a propriilor absolvenþi, urmãrind
evoluþia acesteia, îmbunãtãþind ºi diversificând
necontenit oferta educaþionalã, pentru
maximizarea satisfacerii aºteptãrilor atât ale
studenþilor, cât ºi ale angajatorilor. Va trebui,
totodatã, sã ne implicãm mai profund în viaþa
comunitãþii ºi sã extindem ºi diversificãm relaþiile
de cooperare interacademice, cu mediul socioeconomic ºi cultural. Sunt doar câteva dintre
obiectivele pe care le vom urmãri în continuare.
De noi depinde dacã vor avea finalitatea doritã.
Dacã Universitatea Spiru Haret se va dezvolta
conform aºteptãrilor, înseamnã cã vom avea parte
de un viitor promiþãtor, Noi, toþi cei interesaþi ºi
implicaþi în asigurarea viitorului acestei instituþii
va trebui sã ne gândim cum putem contribui mai
bine pentru a o sprijini sã-ºi respecte obligaþiile,
sã-ºi pãstreze valorile ºi sã facã faþã cu succes
noilor provocãri. Curajul, luciditatea ºi
înþelepciunea noastrã se vor reflecta în viitorul
Universitãþii Spiru Haret, o instituþie responsabilã
din punct de vedere social ºi creativã din punct
de vedere intelectual.
În încheiere, permiteþi-mi sã adresez întregii
comunitãþi universitare haretiste cele mai sincere
ºi calde urãri de sãnãtate ºi succes.
VIVAT,
CRESCAT,
FLOREAT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET !
Vã mulþumesc.

Studenta Facultãþii de
Litere, Simona Zaveruc

Universitatea Spiru Haret a consacrat, în data de 15 februarie 2011, sesiunea ºtiinþificã
omagialã Spiru Haret - contemporanul nostru celebrãrii a 160 de ani de la naºterea ctitorului
învãþãmântului românesc modern. Au participat, alãturi de membrii Senatului Universitãþii
Spiru Haret, invitaþi din þarã ºi din strãinãtate. În cadrul sesiunii ºtiinþifice s-au prezentat
comunicãri de un înalt nivel intelectual, ce au subliniat lucruri cunoscute ºi inedite din viaþa ºi
activitatea savantului de renume internaþional Spiru Haret.
Tot la 15 februarie, Ateneul Român a gãzduit Adunarea solemnã dedicatã, deopotrivã,
celebrãrii a 160 de ani de la naºterea lui Spiru Haret ºi aniversãrii a douã decenii de la
înfiinþarea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret ºi a zece ani de existenþã
a Televiziunii România de Mâine. Au participat membri fondatori ai Fundaþiei România de
Mâine ºi ai Universitãþii Spiru Haret, cadre didactice, studenþi, masteranzi, absolvenþi ai
Universitãþii Spiru Haret, realizatori ai emisiunilor radioteleviziunii România de Mâine,
colaboratori prestigioºi, academicieni, oameni politici, deputaþi, senatori, ambasadori etc.
Au rostit alocuþiuni ºi mesaje: preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, directorul general al Radioteleviziunii
România de Mâine, scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã, primarul general al Capitalei, prof.
univ.dr. Sorin Oprescu, directorul Liceului teoretic Spiru Haret din Chiºinãu, prof.Victor
Ambroci, preºedintele Asociaþiei Absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret, Constantin Sledz,
studenta Facultãþii de Litere, Simona Zaveruc, rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea.
Adunarea solemnã a fost încheiatã cu un program artistic excepþional, prezentat de actorii
Alexandra Velniciuc ºi Adrian Pãduraru, în cadrul cãruia au evoluat soprana Daniela Vlãdescu,
acompaniatã la pian de Gyonul Aptula, pianista de renume internaþional Ilinca Dumitrescu,
coordonator la Compartimentului Muzicã cultã din cadrul TvRM, Vasile Macovei  fagot,
corul Preludiu al Centrului Cultural Tinerimea românã, dirijor maestrul Voicu Enãchescu.
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directorului general al Radioteleviziunii România de Mâine,
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
Doamnelor ºi domnilor profesori,
stimaþi invitaþi,
dragi colegi,
La sãrbãtoarea de astãzi a Universitãþii Spiru
Haret ºi a Fundaþiei România de Mâine se adaugã
ºi aceea a Televiziunii România de Mâine 
TVRM, care a împlinit 10 ani de existenþã.
Geneza ei face parte din ideea omului care,
în urmã cu 20 de ani, a crezut cã se poate construi
o universitate modernã pe temeiul unei tradiþii
haretiene, fãrã îndoialã cea mai puternicã ºi
originalã teorie a ºcolii româneºti. Acest om este
profesorul Aurelian Gh. Bondrea, cel care a ºtiut
sã se înconjoare de o echipã de mari profesori ºi,
împreunã cu ei, sã imagineze ºi sã desãvârºeascã,
numai prin forþe proprii, o universitate care astãzi
se aflã la 20 de ani de duratã.
În urmã cu 10 ani, începea sã emitã ºi o
televiziune cu un caracter aparte în mass media
din România  o televiziune de educaþie, ºtiinþã
ºi culturã. Într-o perioadã în care conceptul de
televiziune comercialã, fãrã nici un fel de inhibiþii
intelectuale, o televiziune uºor de digerat de cei
foarte mulþi, pentru care senzaþionalul, erotismul,
violenþa ca subartã pot înlocui de multe ori pâinea zilnicã, aºadar, când un astfel de concept pãrea cã
a învins definitiv, a construi o televiziune ca spaþiu cultural, ca alternativã la asaltul tupeist al
nonvalorilor ºi al politicii consumiste, a fost, dupã pãrerea mea, un pariu extrem de riscant.
Universitatea Spiru Haret ºi l-a însuºit ºi a câºtigat o experienþã care adunã, iatã, 10 ani. La
TVRM s-au exprimat ºi se exprimã dascãlii Universitãþii Spiru Haret, reprezentanþi ai ºtiinþei ºi
culturii româneºti, oameni de toate vârstele ºi profesiunile, mulþi dintre cei care alcãtuiesc marea
familie a neoharetiºtilor de astãzi.
Oameni care cred cã demanelizarea culturii este o prioritate a României contemporane. TVRM a
realizat în zilele din urmã un film documentar pe care participanþii la aceastã sesiune solemnã l-au primit
în mapele de prezentare a Universitãþii. El se numeºte Triumful unei idei. Nu este un titlu festivist, ci
consemnarea unei realitãþi, care s-a impus în pofida agresiunilor sistematice venite din partea unor oameni
sau grupãri pe care i-a deranjat, pânã în zona interesului personal, fenomenul Spiru Haret.
La 20 de ani, aceastã idee a triumfat. În interiorul ei trãieºte ºi sigla unei televiziuni de educaþie
ºi culturã, TVRM.
Permiteþi-mi sã mulþumesc, astãzi, tuturor colegilor împreunã cu care am muncit în aceºti ani
la TVRM, sã mulþumesc celor din aceastã salã încãrcatã de istorie naþionalã ºi culturalã, pentru cã
domniile lor sunt, într-o proporþie covârºitoare, colaboratorii noºtri.
Începe o etapã nouã în dezvoltarea tuturor structurilor Universitãþii Spiru Haret. Fie ca ea sã
continue ceea ce s-a realizat temeinic în primii 20 de ani, fie ca ea sã slujeascã ideea neoharetistã,
o idee care poate oferi perenitate în conºtiinþa româneascã.
La mulþi ani Universitãþii Spiru Haret ºi Fundaþiei România de Mâine!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

 prof.univ.dr. ªtefan LACHE

Student:
Care
sunt
Student: ªtim cã s-a adoptat o nouã Constituþie.
principalele repere ale instaurãrii Ce prevedea ea?
modelului sovietic de regim
Profesor: La 13 aprilie 1948, colectivizarea agriculturii, în martie
totalitar în România?
Marea Adunare Naþionalã (M.A.N.), 1949. S-au constituit gospodãriile
Student: Cum au influenþat hotãrârile Conferinþei de la Ialta
Profesor: Se poate spune cã constituitã în urma alegerilor agricole colective dupã modelul
a conducãtorilor Uniunii Sovietice, Marii Britanii ºi a Statelor
procesul instaurãrii modelului sovietic parlamentare din 28 martie 1948, a sovietic al colhozurilor.
Unite ale Americii instaurarea, la 6 martie 1945, a guvernului de regim totalitar în România cunoaºte
Administraþia centralã ºi localã,
adoptat o nouã Constituþie, care
Petru Groza?
o accelerare în a doua jumãtate a definea România ca stat popular, justiþia, armata ºi poliþia s-au
Profesor: La Conferinþa la nivel înalt de la Ialta (Crimeea) din 4-11 anului 1947. La 6 noiembrie 1947, unitar, independent ºi suveran ºi modificat ºi ele dupã modelul
februarie 1945, conducãtorii celor trei mari puteri ale Naþiunilor Unite 
Iosif Stalin (Uniunea Sovieticã), Winston Churchill (Marea Britanie) ºi
Franklin Delano Roosevelt (Statele Unite ale Americii) au abordat ºi au
adoptat hotãrâri de mare însemnãtate privind organizarea relaþiilor
internaþionale postbelice, precum: constituirea Organizaþiei Naþiunilor
Unite, ocuparea ºi împãrþirea Germaniei, intrarea Uniunii Sovietice în
rãzboi împotriva Japoniei dupã capitularea Germaniei, urmând sã
recupereze ceea ce Rusia þaristã pierduse în 1905  controlul cãilor ferate
din Manciuria, baza de la Port-Arthur, partea de sud a insulei Sahalin ºi,
în plus, arhipelagul Kurile.
Conferinþa de la Ialta s-a încheiat cu adoptarea unei Declaraþii asupra
Europei eliberate. În acest document se afirma hotãrârea celor trei mari
puteri ca, în þãrile eliberate de sub dominaþia Germaniei naziste sau în
cele foste satelite ale Axei, sã sprijine constituirea unor autoritãþi
guvernamentale provizorii, larg reprezentative ale tuturor forþelor
democratice din populaþie ºi organizarea, cât mai curând posibil, a unor
alegeri libere, pe temeiul cãrora sã ia fiinþã guverne care sã fie expresia
voinþei popoarelor. Mai mult, deciziile adoptate la Ialta cu privire la
modificarea componenþei guvernelor polonez ºi iugoslav, prin includerea
reprezentanþilor forþelor liberale, democratice, creau un precedent care
permitea sovieticilor sã controleze lupta pentru putere în România.

Student: Modifica, în vreun fel, aceastã declaraþie, Acordul
de procentaj convenit de Churchill ºi Stalin?
Profesor: De fapt, Declaraþia rãmas neschimbate în toate
asupra Europei eliberate accepta,
implicit, Acordul de procentaj
convenit de Churchill ºi Stalin în
timpul vizitei premierului britanic
la Moscova din 9-18 octombrie
1944. Prin acest Acord, erau
delimitate, prin procente, sferele de
interese în Sud-Estul Europei,
preponderenþa sovieticã în
problemele româneºti fiind evaluatã
la 90%, iar, cea britanicã, în Grecia,
tot la 90%. Aceste procente au

variantele luate în discuþie, spre
deosebire de cele referitoare la
Bulgaria ºi Ungaria, unde Uniunea
Sovieticã a obþinut sporirea
procentajelor în raport cu cele
propuse iniþial de Churchill,
ajungându-se, pentru fiecare þarã în
parte la 80%. Uniunea Sovieticã îºi
va impune proiectele în România, ca
ºi în celelalte þãri în care au pãtruns
trupele sale, având în partidele
comuniste principalul vector intern.

Student: Care a fost efectul acestei Declaraþii în România?
Profesor: Coaliþia de partide ºi lichidate rãmãºiþele fascismului ºi

organizaþii dirijatã de comuniºti a
reluat ofensiva pentru cucerirea
puterii,
organizând
ample
manifestãri politice, demonstraþii de
stradã, asalturi asupra prefecturilor
ºi primãriilor, ocuparea ºi împãrþirea
moºiilor. Aceste acþiuni au culminat
cu manifestaþia din Piaþa Palatului
Regal din Bucureºti din 24 februarie
1945. Sub pretextul cã, la ordinul
primului ministru, generalul Nicolae
Rãdescu, s-ar fi deschis focul
împotriva
manifestanþilor
(cercetãrile au dovedit cã armata a
tras în aer, iar victimele aveau rãni
provocate de pistoale ºi arme ce nu
erau folosite în armata românã) ºi cã
el ar fi încurajat elementele fasciste,
creând o stare de insecuritate în
spatele frontului, autoritãþile
sovietice au dezarmat unitãþile
militare române din Bucureºti.
La 27 februarie 1945, locþiitorul
comisarului sovietic pentru Afaceri
Externe, Andrei Vâºinski, sosea la
Bucureºti cu un mandat ferm din
partea Kremlinului pentru a impune
un guvern condus de dr. Petru
Groza. În ziua urmãtoare, emisarul
lui
Stalin
îi
comunica
reprezentantului britanic în
România, James Marjorie Banks, la
solicitarea acestuia, cã, în calitate
de reprezentant al guvernului
U.R.S.S. ºi sprijinindu-se pe
deciziile Conferinþei de la Ialta în
conformitate cu care trebuie

nazismului din þãrile Europei, am
înaintat regelui României o
declaraþie despre necesitatea
înlãturãrii neîntârziate a guvernului
Rãdescu, pe motivul incapacitãþii
sale de a asigura ordinea în þarã,
care rãmâne în spatele Armatei
Roºii, susþinerii activitãþii criminale
a legionarilor ºi a altor agenþi ai
Germaniei. În seara zilei de 28
februarie 1945, generalul Nicolae
Rãdescu ºi-a prezentat demisia.
La 1 martie 1945, Vâºinski îl
informa pe Molotov, prin
telefonogramã, cã potrivit directivei
primite, în cadrul convorbirii cu
regele, i-a repetat declaraþia sa
anterioarã cu privire la Petru Groza,
insistând pentru a i se da mandatul
de a forma noul guvern.
La 6 martie 1945, regele Mihai
a acceptat constituirea guvernului
Petru Groza. Acest guvern era
alcãtuit din reprezentanþi ai Frontului
Naþional Democrat (P.C.R., P.S.D.,
Frontul Plugarilor, Uniunea
Patrioþilor ºi alte grupãri de stânga),
ai Partidului Naþional Liberal Tãtãrescu ºi ai Partidului Naþional 
Þãrãnesc - Anton Alexandrescu.
Comuniºtii, deºi deþineau doar cinci
dintre cele 17 portofolii, între care
Internele (Teohari Georgescu),
Justiþia (Lucreþiu Pãtrãºcanu),
Comunicaþiile ºi Lucrãrile Publice
(Gheorghe
Gheorghiu-Dej),
controlau coaliþia guvernamentalã.

Student: Partidele istorice au participat la formarea
guvernului?
Profesor: Partidele istorice, cãrora premierul desemnat le oferise

câte douã-trei portofolii, au refuzat sã facã parte din guvern, intrând în
opoziþie. Liderii lor, Iuliu Maniu ºi Constantin I.C. Brãtianu, sperau sã
revinã la putere, prin alegeri parlamentare libere, ºi sã asigure instaurarea
unui regim democratic, dupã modelul occidental.

Student: Ce poziþie a avut Regele Mihai?
Profesor: Regele Mihai a mi lãsaþi ºi mie aceeaºi latitudine în

cãutat sã se opunã imixtiunii
sovietice, dar n-a primit un sprijin
eficient din partea angloamericanilor, care s-au limitat la
proteste înaintate la Bucureºti ºi la
Moscova cu privire la comportarea
lui Vâºinski. Când reprezentanþii
acestora în România au încercat sã
se
implice
în
derularea
evenimentelor, li s-a atras atenþia cã
nici Londra, nici Washingtonul nu
erau dispuse sã facã din România
un subiect de litigiu cu Moscova.
Dupã instalarea oficialã a
guvernului Groza, primul-ministru al
Marii Britanii a reconfirmat ordinea
de prioritate a intereselor britanice
în Grecia, Polonia ºi România. Întrun mesaj personal adresat lui
Roosevelt, la 8 martie 1945,
Churchill arãta cã Stalin ar trebui
informat despre mâhnirea lor faþã de
evenimentele care au dus la
instalarea prin forþã a unui guvern al
minoritãþii comuniste în România,
deoarece aceasta venea în conflict cu
principiile Declaraþiei privind
Europa eliberatã, adoptatã de comun
acord. Premierul britanic ezita 
dupã cum mãrturisea el  cã stãruind
asupra celor petrecute în ultimul
timp în România, Stalin ar putea sã
spunã: Nu m-am amestecat în
acþiunea voastrã în Grecia, de ce nu-

România ? Arãtând cã nu doreºte
sã facã nimic în privinþa României,
care ar putea prejudicia perspectivele
anglo-americane de a ajunge la un
acord cu sovieticii privind Polonia,
Churchill îºi exprima totodatã
temerea cã instaurarea guvernului
Petru Groza poate sã ducã la
epurarea fãrã discernãmânt a
românilor anticomuniºti care vor fi
acuzaþi de fascism, în acelaºi fel în
care s-a întâmplat în Bulgaria. În
continuare, Churchill sugera sã i se
cearã lui Stalin sã vegheze ca noul
guvern (român) sã nu înceapã
imediat o epurare a tuturor
elementelor politice care s-au opus
vederilor sale, pe motiv cã au fost
încurajate sã acþioneze astfel de
Declaraþia de la Ialta. În încheiere,
premierul britanic se adresa astfel
preºedintelui Roosevelt: Rãmân
recunoscãtor dacã pot cunoaºte
pãrerile dvs. Rog pãstreazã aceastã
telegramã numai între dumneata ºi
mine. Roosevelt îi rãspunde lui
Churchill la 11 martie 1945 printr-o
telegramã, în care se sublinia: Este
evident cã ruºii au instalat un guvern
minoritar ales dupã gustul lor, dar,
pe lângã motivele pe care mi le-ai
expus în mesajul d-tale, eu cred cã
România nu este un loc bun pentru
a ne mãsura cu ruºii.

miniºtrii aparþinând grupãrii liberale
conduse de Gheorghe Tãtãrescu sunt
obligaþi sã demisioneze, locul lor fiind
luat de: Ana Pauker la Ministerul de
Externe, Vasile Luca la Ministerul de
Finanþe, Theodor Iordãchescu la
Lucrãri Publice ºi Stanciu Stoian la
Departamentul Cultelor. La 24
decembrie 1947, Emil Bodnãraº este
numit ministru al Apãrãrii Naþionale.
La 30 decembrie 1947, Petru Groza
ºi Gheorghe Gheorghiu-Dej i-au cerut
regelui Mihai, sub formã ultimativã, sã
semneze Actul de abdicare, atrãgândui atenþia, în mod confidenþial, cã erau
forþaþi sã recurgã la aceastã mãsurã
deoarece monarhia, un anacronism
politic în zona de influenþã sovieticã, nu
mai putea fi toleratã. În aceeaºi zi de
30 decembrie, Adunarea Deputaþilor,
luând act de abdicarea regelui, a adoptat
Legea pentru constituirea statului
român în Republica Popularã Românã
(R.P.R.) ºi a numit un prezidiu al
Republicii, compus din: Constantin I.
Parhon, preºedinte, Mihail Sadoveanu,
ªtefan Voitec, Gheorghe C. Stere ºi Ion
Niculi, membri.
Actul abolirii monarhiei este
considerat în propaganda comunistã a
timpului o mare victorie a clasei
muncitoare ºi a aliatului ei principal 
þãrãnimea muncitoare asupra claselor
exploatatoare. Republica Popularã
Românã era definitã ºi ca o formã a
dictaturii proletariatului.

prevedea modalitatea de exercitare
a puterii prin organe reprezentative,
alese prin vot universal, egal, direct
ºi secret. Spre deosebire de
Constituþia din 1923, care se baza pe
principiul separãrii puterilor în stat,
Constituþia R.P.R. înscria principiul
potrivit cãruia Marea Adunare
Naþionalã exercitã întreaga putere,
este organul suprem al puterii de stat
ºi totodatã unicul organ legislativ;
celelalte ramuri ale puterii îi erau
subordonate ºi funcþionau sub
controlul acesteia. Prezidiul M.A.N.
era organul suprem al puterii de stat
cu activitate permanentã; atribuþiile
sale erau cele ale ºefului statului, mai
puþin conducerea forþelor armate; el
erau de fapt emanaþia M.A.N., având
rol reprezentativ. Noua Lege
fundamentalã enunþa principiul:
Când interesul general cere,
mijloacele de producþie, bãncile ºi
societãþile de asigurare, care sunt
proprietate particularã a persoanelor
fizice sau juridice, pot deveni
proprietatea Statului, adicã bun al
poporului, în condiþiunile prevãzute
de lege. Aplicarea acestui principiu
a dus la schimbarea radicalã a
structurii economice ºi a relaþiilor
sociale din România: s-a început cu
naþionalizarea principalelor mijloace
de producþie din domeniile industriei,
comerþului ºi instituþiilor bancare, în
iunie 1948, urmatã de trecerea la

preexistent sovietic. De asemenea,
ºtiinþa, învãþãmântul, cultura se
subsumau aceluiaºi model. La 8
septembrie 1950, se adoptã Legea
pentru raionarea administrativteritorialã a þãrii, care este împãrþitã
în 28 de regiuni, 177 de raioane, 148
de oraºe ºi 4.052 de comune. Atât
aceastã lege, cât ºi Legea pentru
înfiinþarea sfaturilor populare ca
organe locale ale puterii de stat,
adoptatã în aceeaºi zi, copiau
modelul sovietic. Ignorarea ºi
suprimarea valorilor tradiþionale, prin
diverse mecanisme juridice ºi
represive, au permis politizarea din
ce în ce mai accentuatã a tuturor
aspectelor vieþii spirituale a
poporului român. S-a ajuns astfel la
structurarea regimului leniniststalinist, de represiune politicã
instituþionalizatã, având ca rezultat
privarea oamenilor de drepturile
civile ºi politice, în schimbul unor
realizãri economice ºi sociale.
Începând din 1948, represiunea
devine extrem de durã, lovind o mare
parte a vechii elite politice, culturale
ºi militare, participanþi la rezistenþa
anticomunistã; au cãzut victime sute
de mii de oameni nevinovaþi,
duºmani de clasã  þãrani, membri
ai partidelor istorice, ai Miºcãrii
legionare, slujitori ai bisericilor
ortodoxã, greco-catolicã ºi romanocatolicã.

ROMÂNIA
între 1945-1964
Student: Cum s-a creat
Student: Care a fost evoluþia societãþii româneºti?
partidul unic?
Profesor: Între 1948-1953, societatea româneascã va fi sovietizatã
Profesor: Momentul urmãtor într-un ritm alert, începând cu structurile statale, cu relaþiile sociale, cu

al instaurãrii totalitarismului de tip
sovietic a fost realizarea partidului
unic, prin contopirea Partidului
Comunist Român cu Partidul Social
Democrat, pe baza unei platforme
întemeiate pe principiile marxismleninismului, adoptatã de
conducerile celor douã partide ºi
datã publicitãþii la 13 decembrie
1947. Acest document preciza cã
Partidul Unic Muncitoresc are ca
sarcinã imediatã lupta pentru
consolidarea democraþiei populare
în România, iar scopul sãu final
este înfãptuirea societãþii socialiste
 prima fazã a comunismului. În
domeniul politicii externe,
platforma prevedea: a) dezvoltarea
de bune relaþii cu toate þãrile care
respectã
independenþa
ºi
suveranitatea popoarelor; b) relaþii
de strânsã amiciþie ºi colaborare în
toate domeniile cu U.R.S.S. 
considerate a fi baza politicii
externe a României; c) întãrirea ºi
dezvoltarea relaþiilor de prietenie,
colaborare ºi ajutor reciproc cu
þãrile democraþiei noi din
vecinãtatea
României;
d)
îndeplinirea unui rol de factor
activ în lupta popoarelor împotriva
imperialismului ºi solidaritate
frãþeascã cu victimele politicii
imperialiste.
Partidul unic, care ºi-a luat
numele de Partidul Muncitoresc
Român (P.M.R.), avea în rândurile
sale circa 1.000.000 de membri.
Primul sãu Congres (21-23
februarie 1948) l-a ales în calitate
de secretar general al C.C. al P.M.R.
pe Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi a
enunþat coordonatele principale ale
evoluþiei României pe calea
socialismului, urmând modelul
sovietic. Un obiectiv esenþial înscris
în Rezoluþia Congresului era
lichidarea înapoierii economice a
României ºi transformarea ei într-o
þarã industrial-agrarã, înaintatã.

viaþa economicã ºi culturalã, comuniºtii folosind în acest scop procedee
precum dirijismul economic ºi terorizarea societãþii prin norme juridicocivile ºi administrative, care erau inspirate de cele sovietice, având ca
bazã teoreticã materialismul istoric adaptat la societatea rusã, iar acum ºi
la societatea româneascã.
În august 1948, se înfiinþeazã Direcþia Generalã a Securitãþii
Poporului în cadrul Ministerului de Interne  dupã modelul poliþiei politice
sovietice  cu scopul de a apãra cuceririle democratice ºi de a asigura
securitatea Republicii Populare Române contra duºmanilor din interior
ºi din exterior. În decembrie 1948, începe, la închisoarea din Piteºti,
procesul de reeducare a deþinuþilor politici, în urma cãruia victimele
represiunii erau silite sã devinã torþionari. Pânã în 1952, când i s-a pus
capãt, în cadrul «fenomenului Piteºti» au fost schingiuiþi 780 de studenþi,
alþi 30 fiind uciºi. Zeci de mii de oameni au murit pe ºantierul Canalului
Dunãre - Marea Neagrã. Represaliile au cuprins ºi propriile rânduri ale
partidului comunist în cadrul luptei pentru supremaþie (cazul Lucreþiu
Pãtrãºcanu  reprezentantul comunismului naþional); în urma
verificãrilor începute în 1948 ºi încheiate în 1950, au fost excluse din
partid peste 192.000 de elemente exploatatoare, duºmãnoase ºi strãine
de clasã, necinstite, descompuse sau necorespunzãtoare.
Definind noua orientare a politicii interne ºi externe a statului român,
într-un articol publicat la 1 ianuarie 1948, în revista Kominformului
(Pentru pace trainicã, pentru democraþie popularã), Gheorghe
Gheorghiu-Dej arãta cã România, mergând spre viitorul socialist,
alãturi de celelalte þãri ale democraþiei noi, participã activ la lupta
lagãrului antiimperialist ºi democratic, în frunte cu þara socialismului 
marea Uniune Sovieticã  al cãrui sprijin ºi ajutor politico-diplomatic ºi
economic România îl simte la fiecare pas.
Urmãrindu-se ruperea totalã a legãturilor culturale ale României cu
lumea occidentalã, în vara anului 1948, se abrogã, printr-un decret-lege,
Concordatul cu Vaticanul (încheiat în 1927 ºi intrat în vigoare în 1929),
iar, prin Legea Cultelor ºi Legea Învãþãmântului, ºcolile confesionale
catolice, care þineau legãtura cu Roma, sunt preluate de stat. Apoi, în
toamna aceluiaºi an, a fost scos în afara legii Institutul Cultural Francez,
care funcþiona din 1924,.
Aºadar, preluând pârghiile puterii, comuniºtii au subordonat þara
modelului politic ºi economic sovietic pe plan intern ºi intereselor
superputerii vecine de la Est în relaþiile internaþionale. Instaurarea
dominaþiei partidului comunist asupra þãrii a marcat momentul în care
epoca modernã a istoriei României, care începuse o datã cu slãbirea
legãturilor cu Estul ºi deschiderea faþã de Vest, a luat sfârºit.
La cumpãna anilor 1947-1948, în conjunctura internaþionalã creatã
la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, societatea româneascã a
fost angajatã pe o nouã cale de dezvoltare. În plan politic îºi fãcea loc
sistemul socialist de sorginte sovietic, iar în planul vieþii economicosociale se deschidea cursul unei dictaturi de dezvoltare, a cãrei esenþã
consta în mobilizarea centralizatã, fãrã precedent în condiþii de pace, a
resurselor umane ºi materiale ale þãrii, pentru refacerea economiei distruse
de rãzboi, iar, dupã atingerea acestui obiectiv, pentru transformarea
României într-un stat industrial-agrar.

Conferinþa de la Ialta (4-11 februarie 1945)
Franklin Roosevelt, Winston Churchill ºi Steve Early
Student: Tratatul românoStudent: Cum interpretãm conþinutul ºi semnificaþia
sovietic din 4 februarie 1948 Declaraþiei României din aprilie 1964?
avea ºi prevederi referitoare la
Profesor: Declaraþia din aprilie 1964 cu denumirea completã Declaraþia
frontiera dintre cele douã state? cu privire la poziþia Partidului Muncitoresc Român în problemele miºcãrii
Profesor: Da. Tratatul sovieto- comuniste ºi muncitoreºti internaþionale, adoptatã de Plenara C.C. al P.M.R.

român din 4 februarie 1948 era
însoþit de un Protocol, care descria
frontiera dintre cele douã state.
Conform Anexei II a Protocolului:
De-a lungul fluviului Dunãrea, de
la Pardina la Marea Neagrã, lãsând
insulele Tãtarul Mic, Dalerul Mic,
Dalerul Mare, Maican ºi Limba de
partea U.R.S.S., iar insulele Tãtarul
Mare, Cernovca ºi Babina de partea
României; insula ªerpilor, situatã în
Marea Neagrã, la rãsãrit de gurile
Dunãrii, intrã în cadrul U.R.S.S.
La 3 februarie 1948, în cursul unei
convorbiri cu Petru Groza, I.V. Stalin
s-a interesat de situaþia legalã a
insulelor de pe braþul Chilia ocupate
de sovietici în toamna anului 1940.
Potrivit notei sovietice de conversaþie,
Groza ar fi declarat cã pierderea lor
este cu mult compensatã de
colaborarea cu Uniunii Sovietice. Lui
îi este clar cã Uniunea Sovieticã are
nevoie de aceste insule pentru a avea
posibilitatea sã þinã sub control toate
gurile Dunãrii. Un astfel de control
exercitat de o putere prietenã, cum este
U.R.S.S.,  menþiona ºeful guvernului
de la Bucureºti , nu numai cã nu
stânjeneºte România, dar nu poate
decât sã-i fie folositor. Stalin i-a
mulþumit lui Groza pentru aceste
cuvinte (în text blagodarnost, ceea
ce înseamnã gratitudine/recunoºtinþã).

Student: Se vorbea ºi
despre Insula ªerpilor?
Profesor: La 23 mai 1948, Insula

ªerpilor (în suprafaþã de 17 ha) este
predatã Uniunii Sovietice pe baza unui
proces-verbal semnat de cãtre Nikolai
Pavlovici Sutov, prim-secretar de
ambasadã, reprezentând Ministerul
Afacerilor Externe al Uniunii
Sovietice, ºi Eduard Mezincescu,
reprezentantul Ministe-rului Afacerilor
Externe al Republicii Populare
Române, încãlcându-se astfel Tratatul
de pace din 1947. Ocuparea Insulei
ªerpilor de cãtre sovietici a diminuat
întinderea mãrii teritoriale a României,
din care cauzã nu s-a ajuns la un acord
privind delimitarea platformei
continentale în Marea Neagrã, partea
sovieticã la negocieri  ultimele având
loc în 1988  susþinând ca aceastã
delimitare sã se facã între Insula
ªerpilor ºi þãrmul românesc. Insula
ªerpilor a fost transformatã într-un
puternic centru de ascultare al fostei
Uniuni Sovietice în întreaga Europã
Centralã si de Sud-Est.
Procesul-verbal de predareprimire a Insulei ªerpilor nu a fost
ratificat niciodatã de parlamentele
României ºi Uniunii Sovietice ºi nici
nu a fost adoptatã o lege constituþionalã
cu privire la traseul frontierei de stat
româno-sovietice. Dupã destrãmarea
Uniunii Sovietice, Insula ªerpilor a
trecut în stãpânirea Ucrainei.
Aºadar, profitând de servilismul
autoritãþilor de la Bucureºti,  ele
însele impuse de la Moscova ,
Uniunea Sovieticã obþine, la
4 februarie 1948, confirmarea actelor
de forþã din toamna anului 1940,
care au dus la ocuparea insulelor
româneºti de pe braþul Chilia, la
care se adaugã Insula ªerpilor.

din 15-22 aprilie 1964, reprezintã un moment semnificativ în afirmarea
României pe scena internaþionalã. Acest document, care cuprinde o analizã a
situaþiei create în relaþiile internaþionale de polemica publicã dintre Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice ºi Partidul Comunist Chinez, a sintetizat
acþiunile întreprinse de liderii de la Bucureºti pentru a împiedica desfãºurarea
conflictului sovieto-chinez ºi consecinþele acestuia asupra miºcãrii comuniste
ºi muncitoreºti internaþionale ºi a relevat necesitatea aplicãrii în relaþiile P.M.R.
cu alte partide ºi în relaþiile României cu alte state a principiilor independenþei
ºi suveranitãþii naþionale, egalitãþii în drepturi, avantajului reciproc,
întrajutorãrii tovãrãºeºti, neamestecului în treburile interne, respectãrii
integritãþii teritoriale. Declaraþia din aprilie 1964 a legitimat noul curs al
politicii externe româneºti, adoptarea ei semnificând, în fapt, ieºirea de sub
controlul Moscovei ºi refuzul de a o mai seconda pe plan internaþional,
exprimând, în acelaºi timp, accentuarea orientãrii României spre colaborare
cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii. Republica Popularã
Românã  se sublinia în Declaraþie  promoveazã o politicã de dezvoltare a
relaþiilor de prietenie ºi colaborare frãþeascã cu toate þãrile socialiste, de întãrire
continuã a unitãþii lagãrului socialist, de solidaritate ºi sprijinire hotãrâtã a
miºcãrii de eliberare a popoarelor, de dezvoltare a relaþiilor de colaborare cu
þãrile cu altã orânduire social-politicã, pe baza principiilor coexistenþei paºnice
Suntem pentru desfiinþarea oricãror blocuri militare ºi, ca o mãsurã tranzitorie
în acest sens, ne declarãm, pentru încheierea unui pact de neagresiune între
Organizaþia Tratatului de la Varºovia ºi Pactul Atlanticului de Nord. Totodatã,
în Declaraþie se aratã cã România se pronunþã în favoarea creãrii de zone
denuclearizate ca un mijloc de slãbire a primejdiei de rãzboi. Susþinem proiectele
pentru înfãptuirea unor asemenea zone în Europa Centralã ºi de Nord, America
Latinã, Africa, zona Pacificului ºi în alte zone ale lumii ºi depunem eforturi
perseverente pentru transformarea Balcanilor într-o zonã fãrã arme nucleare, o
zonã a pãcii ºi colaborãrii internaþionale.

Student: Ce a stat la baza acestei Declaraþii?
La 21 octombrie 1964, Gheorghe
Profesor: La originea politicii

de distanþare treptatã faþã de Uniunea
Sovieticã se afla efortul lui
Gheorghiu-Dej de a-ºi proteja puterea
de o posibilã ameninþare sovieticã,
datoritã refuzului sãu de a se
conforma orientãrii antistaliniste a lui
Hruºciov. În 1960, liderul sovietic
mãrturisea anturajului sãu cã
Gheorghiu-Dej nu era, în general, un
comunist rãu, dar în calitate de
conducãtor nu avea forþã, era prea
pasiv, ºi adãuga cã în România ºi
chiar în rândurile partidului comunist
se dezvoltaserã atitudini pernicioase,
naþionaliste ºi antisovietice, care
trebuie retezate de la rãdãcinã.
Plenara C.C. al P.M.R. din aprilie
1964 a respins ideea ierarhizãrii
partidelor, a unui partid-lider, a unui
partid-fiu în miºcarea comunistã
internaþionalã, pe de o parte, iar, pe
de altã parte, s-a pronunþat împotriva
unor organisme de planificare ºi de
dirijare economicã supranaþionale.

Gheorghiu-Dej, preºedintele Consiliului de Stat, cere conducerii sovietice,
prin intermediul ambasadorului
Uniunii Sovietice la Bucureºti,
retragerea consilierilor K.G.B. din
România. Reacþia Moscovei este
promptã. A doua zi, ºeful K.G.B.-ului,
Vladimir Semiciastnâi, trimite o
telegramã lui Alexandru Drãghici,
ministrul de Interne, în care arãta cã
România trãieºte sub Umbrela
Moscovei ºi va regreta demersul sãu.
Discuþiile dintre Gheorghiu-Dej ºi noul
lider de la Kremlin  Leonid Brejnev
 se prelungesc pânã în decembrie
1964, când guvernul sovietic este
nevoit sã accepte cererea guvernului
de la Bucureºti. În felul acesta,
România a devenit prima þarã membrã
a Tratatului de la Varºovia care s-a
emancipat, în mod oficial, atât de
ocupaþia militarã, cât ºi de tutela
serviciilor de securitate sovietice.

Student: Cum s-a manifestat emanciparea României?
Profesor: Între mãsurile înfãptuite pânã în 1964, care se înscriau în

procesul de legitimare a comunismului naþional ºi anunþau independenþa
faþã de Moscova, se aflã ºi cele privind spaþiul public. S-a început cu
demolarea statuii lui Stalin din Bucureºti; a urmat schimbarea numelor
de strãzi, întreprinderi etc. de inspiraþie sovieticã. Din 1964 nu s-au mai
organizat defilãri de 7 noiembrie  data aniversãrii revoluþiei bolºevice
din Rusia din 1917. O serie de instituþii, care serviserã sovietizãrii, ºi-au
schimbat denumirea ºi profilul. Astfel, Editura Cartea Rusã a devenit
Editura pentru Literaturã Universalã, Institutul de Studii Ruse Maxim
Gorki din Bucureºti a fost transformat într-una dintre facultãþile
Institutului de Limbi Strãine etc. A început înlocuirea persoanelor
cunoscute ca fiind prosovietice din diferite instituþii. Limba rusã nu a
mai fost obligatorie în ºcoli din anul de învãþãmânt 1963-1964. În
decembrie 1964, se publicã, sub îngrijirea acad. Andrei Oþetea, cartea
Însemnãri despre români, de Karl Marx, în care se gãsesc aprecieri
critice la adresa Rusiei þariste, cu evidente aluzii la realitãþile
contemporane. Clasicul ideologiei comuniste afirma, printre altele, cã
Basarabia e teritoriu românesc, anexat de Imperiul rus în 1812, iar
revoluþia din 1848 din Þara Româneascã era apreciatã drept o miºcare
împotriva protectoratului rus.
Intelectualilor li se permite acum sã cãlãtoreascã în Europa de Vest,
sã participe la congrese ºi conferinþe internaþionale; filme occidentale îºi
fac apariþia pe ecranele cinematografelor, au loc turnee ale unor artiºti ºi
intelectuali occidentali în România. Devin frecvente traducerile din
literaturile occidentale. Posturile de radio occidentale, care emiteau în
limba românã, nu mai sunt bruiate. S-a înregistrat o relaxare a cenzurii
ºi, drept urmare, o dinamizare a vieþii spirituale.

Student: Putem vorbi de o rupere de Moscova?
Profesor: Prin Declaraþia din fundamentele ideologice marxist-

aprilie 1964, România a depãºit stadiul leniniste, liderii comuniºti români au
pus pe picioare o politicã externã
pragmaticã, menitã sã-i fereascã de
ingerinþele unei puteri tutelare ºi sã le
consolideze poziþia internã, în primul
distanþare de Moscova ºi nu de o rând prin dezvoltare economicã. S-a
rupturã cu Moscova. România nu a ajuns astfel la o simbiozã de interese
ieºit nici din Tratatul de la Varºovia,
nici din C.A.E.R. ºi nici nu a pãrãsit ale conducerii de partid ºi ale societãþii
blocul sovietic, potrivit exemplului româneºti, o încununare a unui efort
iugoslav. Ducând, uneori, o politicã «la constant de recuperare a legitimitãþii
marginea prãpastiei» vizavi de naþionale de cãtre un partid impus la
Moscova, regimul de la Bucureºti nu putere din afara þãrii ºi vãzut, pe bunã
a fãcut niciodatã pasul decisiv ºi nici dreptate, ani la rând, doar ca un «partid
nu ºi-a propus sã-l facã. Pãstrând al ocupantului strãin.»

Student: Care erau principalele prevederi ale Tratatului dintre România ºi Uniunea Sovieticã, semnat la Moscova, în care fusese nevoitã sã se alinieze la
poziþia unui centru conducãtor extern
la 4 februarie 1948?
ºi a dobândit capacitatea de a-ºi afirma
Profesor: Politica externã a României dupã 1947 a evoluat de la Germania, sau cu oricare alt stat care, direct sau indirect, s-ar uni cu propriile opþiuni. Era vorba însã de o
obedienþã servilã la subordonare asumatã ºi apoi la autonomie faþã de
Uniunea Sovieticã. În primul sãu discurs dupã învestirea sa în funcþia de
ministru de Externe, în noiembrie 1947, Ana Pauker enumera noile repere
ale relaþiilor internaþionale ale României: U.R.S.S. ºi þãrile democratpopulare  Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Albania.
Uniunea Sovieticã devine, din principalul inamic al României interbelice,
statul care nu ne precupeþeºte în toate ocaziile ajutorul material ºi
diplomatic, respectând suveranitatea ºi independenþa noastrã, în
contrast izbitor cu politica imperialiºtilor anglo-americani.
Tratatul româno-sovietic, încheiat la Moscova la 4 februarie 1948,
numit de prietenie, colaborare ºi asistentã mutualã, este interpretat ca
primul moment important spre înregimentarea României din punct de
vedere militar în blocul sovietic; acest tratat se baza  conform explicaþiei
date de comisarul sovietic pentru Afaceri Externe, Veaceslav M. Molotov
 pe ideea apãrãrii comune într-un moment deosebit de important când
instigatorii unui nou rãzboi din lagãrul imperialist se strãduiesc sã creeze
blocuri politice ºi militare îndreptate împotriva statelor democrate. Cele
douã pãrþi contractante se angajau sã adopte împreunã toate mãsurile
pentru înlãturarea oricãrei ameninþãri de repetare a agresiunii germane
sau a oricãrui stat care s-ar uni cu Germania; sã participe la toate acþiunile
internaþionale având drept þel asigurarea pãcii ºi securitãþii popoarelor;
în cazul în care una dintre ele ar fi antrenatã într-un conflict armat cu

aceasta, cealaltã parte îi va acorda ajutor militar ºi de altã naturã. Pãrþile
se obligau totodatã sã nu încheie nicio alianþã ºi sã nu ia parte la nicio
coaliþie ºi nici la acþiuni sau mãsuri îndreptate împotriva celeilalte pãrþi,
sã se consulte cu privire la toate chestiunile internaþionale importante,
care ating interesele lor, sã acþioneze în spiritul prieteniei ºi al colaborãrii
pentru a dezvolta ºi întãri legãturile economice ºi culturale dintre ele, pe
baza principiilor respectului reciproc, independenþei ºi suveranitãþii
naþionale, neamestecului în treburile interne ale altor state. Tratatul, semnat
de Petru Groza ºi Veaceslav M. Molotov, avea termen de valabilitate 20
de ani, începând de la data semnãrii.
Tratatul dintre România ºi Uniunea Sovieticã, din 4 februarie 1948,
prevedea ºi repatrierea prizonierilor de rãzboi. Revenirea în þarã a acestor
prizonieri, inclusiv a celor deportaþi în U.R.S.S. dupã 23 august 1944 
circa 150.000 de persoane , se va realiza în mod treptat, încheindu-se
abia prin anii 1955-1956.
România este primul stat democrat-popular care semneazã un Tratat
de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã cu U.R.S.S. Oficialii români
au apreciat încheierea acestui tratat ca un mare succes. În realitate,
formulele diplomatice nu puteau ascunde realitatea: România era ocupatã
de Uniunea Sovieticã, iar aplicarea principiilor «respectului reciproc al
independenþei naþionale, al neamestecului în treburile interne» era o purã
ficþiune.

Student: Cum a perceput comunitatea internaþionalã
Declaraþia din aprilie 1964 ?
Profesor: Dupã Declaraþia din aprilie 1964, România era perceputã
de observatorii strãini simpatizanþi ca un membru respectabil al
comunitãþii internaþionale ºi, în acelaºi timp, ca o forþã importantã în
miºcarea comunistã mondialã. Aceastã apreciere reflecta optimismul
majoritãþii românilor, întemeiat pe presupunerea cã fãurirea de punþi cãtre
lumea occidentalã ºi eforturile pentru atingerea unor obiective economicosociale convenabile naþiunii erau angajamente cã regimul lui GheorghiuDej va cãuta sã consolideze statutul internaþional al României. Era însã
un optimism grevat de dependenþa economicã a þãrii faþã de C.A.E.R. ºi
de obligaþiile militare în cadrul Tratatului de la Varºovia.
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Domnule preºedinte,
domnule rector,
onoraþi invitaþi

rostitã de prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret
(Urmare din pag.1)
Remarcabila operã ºtiinþificã
haretianã este întregitã de cea în
plan social-cultural ºi politic. În
acest sens, Haret a fost preocupat
de a gãsi soluþii pentru rezolvarea
marilor probleme sociale cu care se
confrunta þara. Având ca scop
principal ridicarea nivelului
cultural, moral, politic ºi economic
al întregului popor ºi, în primul
rând, al þãrãnimii, Haret se baza pe
un adevãr istoric, ºi, anume, cã
popoarele lipsite de culturã au
dispãrut de pe scena istoriei. Mai
mult decât atât, popoare cu o culturã
înaintatã, fiind cucerite de popoare
rãzboinice mai puþin culte, au reuºit
ulterior sã se impunã prin culturã.
Din aceste preocupãri s-au nãscut
ideile ºi iniþiativele sale de înfiinþare
a revistei Albina, a Societãþii
Steaua, a bibliotecilor populare,
a ºcolilor de adulþi ºi a Ligii
Deºteptarea, publicarea studiului
Chestia þãrãneascã  amplã
analizã, cu vãdit caracter sociologic,
a situaþiei materiale ºi politice a
þãrãnimii. Iniþiator al bãncilor
populare, al întovãrãºirilor
þãrãneºti, consideraþi factori de
progres în viaþa satelor, Haret
proiecteazã reforme economice,
folosindu-se de învãþãtori ºi preoþi,
care au rãspuns în cea mai largã
mãsurã îndemnurilor ºi cererilor
sale. Aceastã luptã neîncetatã avea
în concepþia haretianã ca bazã de
plecare ºi de susþinere, ca strategie
ofensivã, învãþãtura. Din toate
actele sale de conducere, de
orientare socio-economicã reiese cã
ºcoala este o forþã mereu în creºtere
ºi de neînvins în lupta pentru
luminarea poporului. ªi aceastã
luptã a fost dusã de Haret fãrã
odihnã, urmãrind modernizarea
învãþãmântului de toate gradele.
Activitatea legislativã iniþiatã de
Spiru Haret a fost tot atât de
prodigioasã ca ºi cea ºtiinþificã,
administrativã, culturalã sau
didacticã. Legile pe care le-a
elaborat, dezbãtut ºi apãrat acoperã
un spectru impresionant, atât prin
întindere, cât ºi prin strãlucire. Ele
oficializeazã ideile lui Spiru Haret
în ceea ce priveºte organizarea,
modernizarea ºi democratizarea
învãþãmântului, reglementarea
drepturilor ºi obligaþiilor cadrelor
didactice, crearea unei vieþi teatrale
româneºti adecvate cerinþelor sociale
ale vremii, reglementarea vieþii
clerului, conservarea patrimoniului
istoric ºi cultural, ajutorarea ºi
stimularea tineretului. El ºi-a dat
seama cã rezervorul imens de valori
este poporul ºi cã acesta are nevoie
de intelectualitate pentru a-l ridica,
are nevoie de oameni de ºtiinþã, de
culturã ºi de artã pentru a se afirma.
De aceea a creat instituþii, le-a
organizat, le-a controlat ºi le-a
orientat, a descoperit oameni apþi
pentru a le conduce, i-a îndemnat ºi
rãsplãtit. Spiru Haret legiuitorul s-a
dovedit, înainte de orice, un om cu

inima mare, închinatã oamenilor ºi
nevoilor lor ºi, în primul rând, nevoii
de învãþãturã.
Tot ce s-a scris despre Spiru
Haret sunt dovezi de admiraþie ºi de
recunoºtinþã. Explicaþia acestei
atracþii, pe care a exercitat-o Spiru
Haret, este aceea cã, prin întreaga sa
activitate, el a întruchipat aspiraþiile
poporului nostru spre culturã, spre
învãþãturã, spre ridicarea din starea
de sãrãcie ºi servitute. Caracterizat
de contemporani ºi de posteritate ca
un ministru al instrucþiei, ideal
neîntrecut de alþii, ca rãspânditor
de energie, drept omul ºcoalei,
unul dintre cei mai mari români
datoritã calitãþilor ºi activitãþii sale
multiple etc., etc., Spiru Haret s-a
dovedit a fi, dupã descrierea lui
Lucian Blaga: un om care voia cu
acelaºi fanatism sã înalþe nivelul
cultural al poporului  predestinat
pentru aceasta  trebuia, fireºte, sã
fie pe rând profesor, om de ºtiinþã ºi

fundamentele ºi momentele ei,
purtând mereu valorile ei perene în
actualitate, trebuia sã fie afirmatã
în noul context socio-istoric de dupã
1989. Era nevoie de un eveniment,
de un catalizator resurecþional,
pentru ca întreaga substanþã
valoricã difuzã existentã sã se
reînchege într-o icoanã vie ºi
dimensiunile reale ale personalitãþii
lui Spiru Haret sã-i fie restituite la
adevãrata lor valoare. Acest gest
resurecþional a avut loc la începutul
anului 1991, prin înfiinþarea
Universitãþii care-i poartã numele,
în cadrul Fundaþiei România de
Mâine, conceputã, ea însãºi, ca un
nou model de aplicare ºi exprimare
a valorilor ºi tradiþiilor culturale
româneºti. Era expresia unor
strãdanii de a face din
inconfundabilele idei haretiene
adevãrate simboluri ale activitãþii
noilor instituþii înfiinþate. În amplul
complex instituþional reprezentat de

Onoratã asistenþã,
Am spus toate acestea cu
gândul la cei prezenþi, dar mai cu
seamã la cei tineri.
Dumneavoastrã, dragi tineri,
sunteþi prezentul ºi viitorul!
Generaþia noastrã ºi-a fãcut, cred,
datoria. Acum, dumneavoastrã
sunteþi speranþa.Gândiþi-vã întotdeauna ce rãspundere extraordinarã
aveþi în a crea un nou front al
economiei, ºtiinþei ºi culturii
româneºti, care sã se impunã pe
plan european ºi mondial,
valorificând potenþialul ºi calitãþile
acestui popor. Sã folosim exemplul
vieþii lui Spiru Haret de dãruire
totalã pentru binele acestui popor,
care a suferit atât de mult ºi care
meritã un viitor mai bun. Pentru
fãurirea acestui viitor, cu siguranþã
nici un efort nu este prea mare, iar
haretiºtii trebuie sã se situeze în
primele
rânduri,
onorând
moºtenirea ilustrului înaintaº.

ministru, totdeauna însã ceva mai
simplu ºi cu mult mai greu: UN OM.
Îmi permit sã afirm cã ºi astãzi,
când sãrbãtorim 160 de ani de la
naºterea sa, ideile lui Spiru Haret sunt
de o actualitate evidentã. Opera ºi fapta
sa au pãstrat o valoare ºi o semnificaþie
perenã, depãºind graniþele timpului.
Astãzi, mai mult decât oricând, mersul
nostru înainte este de neconceput fãrã
o ridicare continuã a nivelului de
culturã al întregii naþiuni.
Dacã economia poate fi
comparatã cu hrana  dupã cum
sublinia academicianul Radu
Voinea , cultura trebuie comparatã
cu aerul. Amândouã sunt necesare
unei fiinþe, dar aerul, respectiv
cultura, reprezintã o prioritate.
Spiru Haret a dovedit acest fapt.

Fundaþia România de Mâine,
alcãtuit din Universitatea Spiru
Haret, institute de cercetare
ºtiinþificã, radioteleviziune, editurã,
tipografie, publicaþie sãptãmânalã,
club studenþesc, complex sportiv,
cãmine studenþeºti etc., precum ºi
în Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
vedem întruchipate idei ºi speranþe
ale ilustrului înaintaº.
Acest complex instituþional,
realizat în cele douã decenii exclusiv
din resurse proprii ºi orientat
programatic spre viitor, care dispune
de o infrastructurã modernã ºi
puternicã, de resurse umane
competente, s-a impus în conºtiinþa
publicã, bucurându-se de un
binemeritat prestigiu atât pe plan
intern, cât ºi pe plan internaþional.
Valorificând preþioasa moºtenire
haretianã ºi ducând-o mai departe,
suntem pe deplin conºtienþi de marea
rãspundere pe care ne-am asumat-o.
Rezultatele obþinute pânã acum ne
îndreptãþesc sã afirmãm cã drumul
urmat a fost cel corect, cã Spiru Haret
ar fi apreciat înfãptuirile noastre.

Haretiºtilor le doresc sã
rãspundã îndemnului marelui nostru
înaintaº: Fiþi harnici, oneºti,
devotaþi binelui public, mai presus
de toate, iubiþi-vã sfânta patrie. A
munci pentru dânsa, a pune o piatrã
mãcar cât de micã la edificiul
întãririi ºi gloriei ei, a închina
munca, inteligenþa ºi inima binelui
ei trebuie sã fie regula vieþii voastre.
Voi, pe care vã încãlzeºte focul
tinereþii ºi a cãror inimã generoasã
palpitã pentru ceea ce e adevãrat,
bine ºi frumos, urmaþi sfatul celor
care au putut sã simtã nemãsurata
mulþumire ce dã munca pentru þarã
ºi nu veþi greºi.
Viitorul trebuie sã fie opera
noastrã, a românilor! Viitorul
trebuie sã poarte ºi pecetea noastrã,
a haretiºtilor! Totodatã, urez
instituþiilor aniversate astãzi sã
ocupe, ºi în continuare, un loc de
frunte în învãþãmântul, ºtiinþa ºi
cultura naþionalã, contribuind major
la propãºirea României.

Distins auditoriu,
Deºi admirat ºi preþuit, multe
decenii numele lui Spiru Haret a
fost rostit adesea convenþional,
aproape formal. Necesitatea
evaluãrii ºi reevaluãrii permanente
a complexei sale opere, în toate

Spiru Haret - fondator al învãþãmântului
românesc modern

Biblioteca Pedagogicã Naþionale
I.C. Petrescu ºi Fundaþia Academia
Dacoromânã au organizat, în 16
februarie a.c., evenimentul omagial
Spiru Haret  fondator al
învãþãmântului românesc modern,
cu colaborarea Universitãþii Spiru
Haret, Liceului Spiru Haret din
Chiºinãu, Societatea pentru
învãþãtura poporului român, Centrul
Naþional Montessouri, Asociaþia Cu
noi nu eºti singur, Asociaþia Pro
Bucureºti, Universitatea Bucureºti,
Colegiul Naþional Spiru Haret,
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei,
Casa Corpului Didactic Bucureºti.
La eveniment, moderat de Carmen
Pesantez, directorul Bibliotecii
Pedagogice Naþionale I.C. Petrescu,
au participat cadre didactice,
cercetãtori, scriitori, editori,
reprezentanþi media, elevi ºi
studenþi. Dintre participanþi amintim
pe prof. dr. Geo Stroe, preºedintele
Fundaþiei Academia Dacoromânã,
Nicolae Hilohi, pictor, Nabila Cuza,
de la Fundaþia Academia
Dacoromânã, prof. univ. dr. Aurel

David de la Universitatea Spiru
Haret, prof. Victor Ambroci,
directorul liceului Spiru Haret din
Chiºinãu, gen. (r ) Gheorghe Susanu,
Gheorghe ªelaru, prof. univ. dr.
Florin Iordãchescu, Mihai Zamfir. A
fost evocatã personalitatea complexã
a lui Spiru Haret.
Prof. univ. dr. Aurel David a
subliniat faptul cã întreg
învãþãmântul românesc modern, de
la cel preºcolar pânã la cel
universitar, a fost întemeiat de Spiru
Haret, care a considerat ºcoala un
izvor dãtãtor de viaþã. De
asemenea, Spiru Haret este ºi un
pionier al ºtiinþelor sociale. Ideile
lui Spiru Haret au fost recunoscute
de contemporani ºi urmaºi.
Prof. Aurel David a arãtat, în
încheiere cã Spiru Haret este o
fântânã nesecatã din care s-au
adãpat generaþii de români.
Prof. Victor Ambroci, directorul
Liceului Spiru Haret din Chiºinãu,
venit la Bucureºti la invitaþia de
Universitãþii Spiru Haret de a
participa la evenimentul omagial

Mi s-a oferit privilegiul de a rosti, în
numele colegilor mei absolvenþi, câteva
cuvinte de sãrbãtoare, prilejuite de jubileul
academic al împlinirii a douã decenii de
existenþã ºi activitate ale Universitãþii
Spiru Haret.
Ne aflãm sub cupola acestui templu al
culturii naþionale  Ateneul Român 
înnobilat de excepþionalele evenimente
cãrora le-a dat gãzduire de-a lungul
timpului, imprimându-ºi imaginea asupra
lor, ca expresie a integrãrii în sfera ºtiinþei,
culturii ºi educaþiei naþionale. Trãim
sentimentul cã evenimentul de astãzi se
înscrie, la rândul sãu, între acele
manifestãri care întrupeazã trãiri, idealuri ºi aºteptãri de anvergurã naþionalã.
Într-o realitate contemporanã marcatã de schimbãri traumatizante, ce nu
vor sã-ºi aºtepte parcã rezolvãrile, deformatã de iluzia reuºitelor, ce nu mai au
rãbdarea de a se naºte din efort ºi dãruire, puþine sunt acele lucruri ºi fapte
dãtãtoare de speranþã, de încredere, de viaþã; cãci a dãrui viaþã, încredere ºi
speranþã înseamnã, de fapt, a zidi ºcoalã, a dãrui educaþie, a rãspândi cunoaºtere.
Se cuvine astfel, în acest ceas aniversar, sã aducem cinstire tuturor acelora
care, cu altruism, curaj, puternicã ºi aleasã conºtiinþã naþionalã ºi cu viziunea
unei adevãrate responsabilitãþi sociale, au întemeiat, acum douã decenii,
Universitatea Spiru Haret. Cei mai mulþi dintre dânºii se aflã astãzi aici, la
locul de cinste ce li se cuvine. O parte ne-au lãsat moºtenire faptele lor ºi ne
vegheazã din eternitate. Cu toþii, însã, ºi-au legat numele ºi destinele de fiinþa
Universitãþii clãdite pe temelia tradiþiei naþionale, ca reazem al prezentului, dar,
cu deosebire, ca raþiune ºi suport pentru viitor. Domniilor lor le aducem întregul
nostru respect, admiraþia ºi preþuirea noastrã!
Generaþiile de absolvenþi sunt cu siguranþã, prin simþire ºi cuget, alãturi de
noi, în aceastã searã ºi în aceastã salã încãrcatã de istorie. Tuturor acestora,
alternativa educaþionalã oferitã de Universitatea Spiru Haret le-a deschis ºanse
de viitor, într-o societate greu încercatã de vremi trecute ºi actuale, societate pe
care o dorim cu toþii revigoratã de forþa tineretului ºi a naþiunii noastre întregi.
Cei mai mulþi dintre absolvenþi confirmã calitatea instruirii dobândite prin
performanþa ºi excelenþa faptelor, în cele mai diverse domenii de activitate, pe
întreg cuprinsul þãrii ºi în afara graniþelor sale, cinstind, astfel, numele
Universitãþii.
Aceia dintre dânºii, ajunºi, la rându-le, dascãli, cu siguranþã cã duc mai
departe idealurile dobândite în timpul studenþiei sub semnul ºi îndemnurile lui
Spiru Haret, patronul spiritual al Universitãþii noastre. Ele au astãzi , la un secol
de la rostirea lor, aceeaºi claritate ºi forþã imperativã, pãstrându-ºi pe deplin
actualitatea: Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale este tãrâmul ºcolar.
Astfel de învãþãturi au stat la temelia celor ce ne-au îndrumat studenþia.
Înalta þinutã academicã ºi moralã a cadrelor didactice, care au predat ºi predau
în amfiteatrele Universitãþii, standardele înalte de instruire, dar, deopotrivã,
umanismul ºi dãruirea în relaþia cu noi, studenþi cândva, iar, mai apoi, absolvenþi,
au constituit modele de activitate ºi de viaþã; cu certitudine, ele vor marca ºi
generaþiile urmãtoare.
Pentru toate acestea, tuturor profesorilor Universitãþii Spiru Haret,
recunoºtinþa ºi respectul nostru!
În antica Eladã, rãdãcinã de culturã ºi civilizaþie europeanã, atunci când
cineva, vorbind despre sine, voia a dovedi apartenenþa sa la elita celor instruiþi,
a filozofilor sau artiºtilor folosea, ca pe un superlativ curricular, sintagma Et in
Arcadia ego.
Doresc sã închei parafrazând celebra sintagmã, cu convingerea cã cele spuse
în continuare nu reprezintã numai un salut de recunoaºtere al absolvenþilor
Universitãþii, ci pãstreazã întreaga semnificaþie a originalului antic: ªi eu am
învãþat la Spiru Haret!
Vã mulþumesc!

Cu acest prilej festiv,
vã cer permisiunea ca, în
numele colegilor mei,
studenþi ºi masteranzi ai
Universitãþii Spiru Haret,
sã exprim mulþumiri din
toatã inima, cu profund
respect ºi recunoºtinþã,
ctitorilor
acestor
aºezãminte de învãþãmânt,
educaþie ºi culturã  Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret  ºi, în primul rând, distinsului preºedinte, domnul
profesor universitar doctor Aurelian Gh. Bondrea.
Înfiinþarea acestor instituþii, acum douã decenii, ne-a dat ºansa
sã studiem într-una dintre cele mai moderne ºi dotate universitãþi
particulare, care dispune de cadre didactice de prestigiu, cu
doctorate în þarã ºi în strãinãtate, de televiziune, de radio, de
editurã, de tipografie, de o importantã revistã culturalã, Opinia
naþionalã.
În toate aceste instituþii se aplicã principiul lui Seneca cel
Tânãr: Non scholae, sed vitae discimus, aºadar, nu învãþãm numai
pentru note ºi pentru diplome, ci pentru viaþã, pentru a fi folositori
societãþii.
Studenþia nu reprezintã doar o perioadã în care acumulãm
cunoºtinþe, formându-ne ca viitori specialiºti, ci ºi vârsta visãrii,
a încrederii în nemurire, vârsta care nu acceptã compromisuri
sau înfrângeri. La Universitatea Spiru Haret, am înþeles sã nu
lucrãm cu jumãtãþi de mãsurã.
Procesul de învãþãmânt din universitatea noastrã este deschis
înnoirilor, este receptiv la cele mai noi cuceriri ale ºtiinþei.
Instituþia noastrã, prin condiþiile de studiu create, prin activitatea
didacticã, prin cercetarea ºtiinþificã ºi prin facilitãþile oferite
studenþilor ºi masteranzilor, rãspunde întru totul standardelor
învãþãmântului de calitate, asigurând beneficiarilor o temeinicã
pregãtire de specialitate ºi un larg orizont cultural, astfel încât,
odatã cu încheierea studiilor, sã poatã profesa, cu foarte bune
rezultate, activitãþile compatibile cu pregãtirea din facultate.
Societatea româneascã are nevoie de oameni capabili ºi
competenþi, iar Universitatea Spiru Haret încurajeazã calitatea
ºi performanþa.
Suntem recunoscãtori dascãlilor noºtri, care, concomitent cu
temeinica noastrã instruire, cu cantitatea de cunoºtinþe transmise,
s-au preocupat ºi se preocupã ºi de educaþia noastrã umanistã ºi
democratã, care ne orienteazã conºtiinþa cãtre viitorul patriei, al
României de mâine, amintindu-ne vorbele lui Nicolae Iorga:
Acolo unde se aflã conºtiinþa, inima tineretului, acolo va fi ºi
viitorul þãrii.
La Universitatea Spiru Haret, am învãþat cã, deasupra
talentului ºi ºtiinþei, existã un lucru incomparabil mai mare:
conºtiinþa patrioticã.
Þinând cont de toate acestea, acum, la aniversare, vã asigurãm
cã suntem mândri cã am ales Universitatea Spiru Haret ºi îi urãm,
tinerei Alma Mater, cu frumoasele cuvinte din strãvechiul imn
studenþesc: vivant professores, vivant Preºedintele ºi Rectorul
nostru, vivat Universitatea Spiru Haret, crescat, floreat !
Vã mulþumesc!

Preºedintele Asociaþiei Absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret

studentã, Facultatea de Litere

Constantin SLEDZ,

Simona ZAVERUC,

Vã mulþumesc.

TRIUMFUL IDEALULUI HARETIST LA BRAªOV

Pe faþa nevãzutã a lunii existã
un crater ce poartã numele ilustrului
savant ºi om de culturã Spiru Haret.
Pe faþa vãzutã a pãmântului,
într-un colþ de rai numit România,
existã o oazã de culturã ºi educaþie,
o universitate ce poartã acelaºi
nume: Spiru Haret.
Cu capilarele spiritului întinse pe
tot cuprinsul þãrii, Universitatea
Spiru Haret înfloreºte în centrele de
maximã energie umanã, producând
replici culturale ºi ºtiinþifice de
autenticã valoare, cu identitate
distinctã, cu stil de viaþã universitarã
propriu, rod al strãdaniei ºi
perseverenþei unui corp didactic de
elitã, deopotrivã cu interesul major
al celor care au umplut an de an
amfiteatrele, laboratoarele ºi sãlile
de specialitate, gata sã punã pariu cu
ignoranþa ºi sã rupã lanþurile limitei
în cunoaºtere.
Aºa a apãrut, din ideea haretistã
nãscutã pe malurile Dâmboviþei,
edificiul universitar haretist de la
poalele Tâmpei, o provocare fãrã
egal faþã de reticenþele ºi barierele
politice ºi ideologice care mai
bântuiau încã prin cotloanele
conºtiinþei diriguitorilor de început
ai tinerei noastre democraþii.
Aºa cum la Bucureºti transformarea ideii în fapte ºi instituþii a fost
posibilã datoritã eforturilor unui corp
de elitã al culturii ºi ºtiinþei româneºti
adunat în jurul fondatorului
universitãþii, profesorul Aurelian Gh.
Bondrea, la Braºov, ideea haretistã a
prins viaþã datoritã dãruirii ºi pasiunii
cu care oameni de ºtiinþã ºi culturã
de certã valoare s-au adunat în jurul
profesorului dr. Ion Petrescu, cel care
a fost desemnat de profesorul
dr. Aurelian Gh. Bondrea sã deschidã
o primã breºã în învãþãmântul de stat
Maria Andreia FANEA braºovean, prin înfiinþarea unei filiale
bibliotecar, Biblioteca Pedagogicã a Universitãþii Spiru Haret: prof. dr.
Naþionalã I.C. Petrescu Ioan Avram, primul decan al

închinat lui Spiru Haret, dar ºi la
sãrbãtoririi a 20 de ani de la înfiinþarea
Universitãþii ºi a 10 ani de când
transmite TVRM, a prezentat, pe
scurt, situaþia liceului, de la înfiinþare
pânã-n prezent. Liceul, care
funcþioneazã cu 29 de clase, se aflã
în centrul Chiºinãului, lângã
Preºedinþie. În perioada 1964-1992 a
fost ºcoalã ruseascã, dar, din 1992,
primit numele de Liceul Spiru Haret
ºi, tot de atunci, profesorul de limba
românã Victor Ambroci este director.
Prof. dr. Geo Stroe a arãtat,
printre altele, cã învãþãmântul
haretian se adreseazã celor care,
chiar dacã sunt lipsiþi de posibilitãþi,
au dragoste de carte. A înfiinþat
multe ºcoli rurale ºi a dezvoltat
intelectualitatea satelor. A început
alfabetizarea satelor, cu ajutorul
unor dascãli cu multã dragoste
pentru carte, dar ºi pentru oameni.
Profesorii Florin Iordãchescu,
Mihai Zamfir ºi Gheorghe ªelaru au
vorbit despre Spiru Haret  om de
ºtiinþã, sociolog ºi psiholog, arãtând cã
academicianul Spiru Haret ºi-a onorat
funcþiile, de la început pânã la sfârºit.
Generalul (r ) Gheorghe Susanu
a arãtat cã Spiru Haret nu a fost un
reformator, pentru cã el nu avea ce
sã reformeze la acea vreme, el a fost
un creator, un fondator al
învãþãmântului românesc modern.
Participanþii au vizitat Expoziþia
omagialã Spiru Haret, de la etajul I
al Bibliotecii, cu lucrãri din
fondurile Bibliotecii Pedagogice
Naþionale I.C. Petrescu.
Manifestarea s-a încheiat cu
speranþa cã învãþãmântul românesc
actual îºi va gãsi echilibrul în ideile
înaintaºilor noºtri.

Stimate
domnule
preºedinte al Fundaþiei
România de Mâine ºi al
Universitãþii Spiru Haret,
stimate domnule rector al
Universitãþii Spiru Haret,
distinºi invitaþi,
onoraþi profesori ºi colegi

Facultãþii de ªtiinþe economice, prof.
dr. Ionel Cloºcã, primul decan al
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, conf. dr.
Cornelia Tatu, primul decan al
Facultãþii de Psihologie-Sociologie,
dar ºi profesori universitari care au
condus, ca decani, facultãþi care astãzi
nu mai funcþioneazã în structura
centrului universitar din Braºov, cum
sunt prof. dr. Ioan Talpeº, prof. dr.
Ioan ªoneriu sau prof. dr. Ioan Albu.
Împreunã cu cadrele didactice,
studenþii ºi masteranzii din centrul
universitar Braºov al Universitãþii
Spiru Haret, unii dintre fondatorii
acestui centru au fost prezenþi la
festivitatea organizatã aici în ziua de
14 februarie, ca avanpremierã a
manifestãrilor de la Bucureºti,
prilejuite de aniversarea a 160 de ani
de la naºterea lui Spiru Haret, a 20 de
ani de existenþã a Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru
Haret ºi a 10-a aniversare a înfiinþãrii
televiziunii România de Mâine.

Din cuvântul acestora, am
remarcat observaþiile pline de
semnificaþie ale profesorului dr. Ioan
Avram, care a pus în evidenþã
contribuþia decisivã a profesorului
dr. Aurelian Gh. Bondrea la
reinstituþionalizarea învãþãmântului
particular românesc în spiritul gândirii
haretiste, orientate spre munca cinstitã,
orientatã spre binele poporului ºi
respectarea legilor, dar ºi actualitatea
haretismului în efortul pentru
promovarea valorii umane autentice.
Prezent la manifestarea
aniversarã de la Braºov, profesorul dr.
Ioan Talpeº, încã membru activ al
comunitãþii universitare braºovene în
cadrul Universitãþii Transilvania, a
transmis mesajul acestei universitãþii,
ca simbol al relaþiilor deosebite de
naturã culturalã, ºtiinþificã ºi
instituþionalã dintre cele douã lãcaºe
de culturã ºi educaþie.
Aºa cum remarca, în cuvântul
sãu, doamna conf. dr. Cornelia Tatu,

decanul Facultãþii de Psihologie ºi
Pedagogie, nelipsitã din peisajul
învãþãmântului universitar haretist
încã de la înfiinþare, dar ºi mulþi ani
prestigioasã membrã a corpului
didactic al Universitãþii Transilvania,
între cele douã entitãþi universitare
existã un permanent schimb de valori,
meritul haretiºtilor fiind ºi acela cã
au dat universitãþii Transilvania cadre
de elitã formate în centrul nostru
universitar, inclusiv un decan de
facultate.
Participant din umbrã la toate
marile realizãri ale corpului
universitar braºovean al Universitãþii
Spiru Haret, inginerul Ion Vanghelie
a evidenþiat, prin limbajul cantitativ
al cifrelor, progresele realizate în
domeniul bazei materiale ºi
ºtiinþifice, eforturile financiare de
excepþie fãcute de managementul
universitãþii pentru a asigura
învãþãmântului universitar haretist
din Braºov cele mai bune condiþii de
existenþã ºi manifestare.

O importantã dimensiune a
manifestãrii de la Braºov a fost
rezervatã omagierii personalitãþii de
excepþie a patronului spiritual al
universitãþii noastre, omul politic, de
ºtiinþã, pedagogul ºi fãuritorul de
doctrinã educaþionalã, Spiru Haret, la a
160-a aniversare a naºterii sale. Au
vorbit despre personalitatea ºi opera
marelui savant prof. dr. Ioan Vlad,
prof. dr. Stelian Pânzaru,
prof. dr. Constantin Posea ºi
prof. dr. Alexandru Ionaº.
Prof. dr. Ioan Petrescu,
amfitrionul manifestãrii, a subliniat,
cu deosebitã putere de sugestie,
elanul, dar ºi dificultãþile începutului,
transformãrile profunde petrecute în
structura ºi valoarea facultãþilor din
Braºov, în baza materialã ºi ºtiinþificã,
în valoarea ºi prestigiul corpului
didactic, în prestigiul ºi reputaþia
învãþãmântului haretist braºovean, ca
parte a triumfului ideii haretiste.
În numele întregii asistenþe, în
încheierea manifestãrii aniversare de
la Braºov, prof. dr. Ion Petrescu a
transmis preºedintelui Fundaþiei
România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Aurelian
Gh. Bondrea, multã sãnãtate ºi
fericire, iar rectorului universitãþii,
prof. univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
succes ºi putere de muncã pentru a
conduce universitatea spre noi
realizãri în plan academic ºi ºtiinþific.
Pe partea nevãzutã a lunii, ideea
haretistã este imortalizatã în numele
unui vulcan.
Pe partea vãzutã a pãmântului,
ideea haretistã este imortalizatã într-o
instituþie de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã.
Centrul universitar Braºov al
acestei instituþii se doreºte o contribuþie
semnificativã la triumful ideii haretiste
în învãþãmântul universitar.

Conf. univ. dr.
Cornel LAZÃR

522  21 februarie 2011

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

Cursuri gratuite în cadrul proiectului POSDRU 97/6.3/S/58571

PERFORMANÞÃ ÎN CARIERÃ ªI ÎN AFACERI PENTRU FEMEI

Universitatea Spiru Haret, prin
Facultatea de Management Financiar
Contabil Craiova în calitate de
Beneficiar, a început derularea
cursurilor în Regiunile Sud-Vest
Oltenia, Centru ºi Bucureºti-Ilfov în
cadrul proiectului POSDRU 97/6.3/
S/58571 Performanþã în carierã ºi în
afaceri pentru femei. Proiectul este
cofinanþat din Fondul Social

grupul þintã, indiferent de gradul de
cunoaºtere a limbii engleze pentru
afaceri. O caracteristicã esenþialã
este datã de faptul cã are un
pronunþat caracter practic,
cursantele având posibilitatea sã
rezolve o serie de aplicaþii practice
ºi teme de casã. Printre acestea, se
numãrã redactarea de documente,
corespondenþe, mail-uri, scrisori de

European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritarã 6,
Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Promovarea egalitãþii de ºanse pe
piaþa muncii, iar obiectivul sãu
general îl reprezintã formarea
competenþelor manageriale ºi
antreprenoriale pentru femei, în
vederea dezvoltãrii carierei sau pentru
iniþierea unei afaceri.
Cursul Engleza pentru afaceri
este axat pe domenii ca management, banking, contabilitate,
tranzacþii internaþionale, oferind cât
mai multe noþiuni ºi concepte
necesare pentru a putea derula cât
mai multe activitãþi în aceste
domenii. În elaborarea cursului s-a
plecat de la premisa cã este imperios
necesar un limbaj care sã confere
siguranþã ºi încredere în derularea
afacerilor. Cursul este structurat aºa
încât sã poatã oferi informaþia
necesarã pentru toate femeile din

ofertã, scrisori de reclamaþie, cereri
de ofertã, solicitãri de drepturi etc.
Cursul
oferã
posibilitatea
aprofundãrii termenilor utilizaþi în
tranzacþiile internaþionale începând
cu formulele de salut ºi cazare la
un hotel ºi terminând cu
INCOTERMS.
Cursul Dreptul afacerilorlegislaþie pentru IMM-uri
abordeazã patru paliere, cu un
pronunþat caracter practic:
securizarea cadrului de funcþionare
al IMM-urilor, finanþarea acestora,
legislaþia internã ºi cea europeanã,
documentaþia necesarã desfãºurãrii
activitãþii IMM-urilor. Înainte de
abordarea conþinutului practic,
cursul abordeazã câteva elemente
teoretice necesare: noþiuni generale
privind dreptul afacerilor, noþiuni
introductive privind IMM-urile,
faptele de comerþ, comercianþii ºi
societãþile comerciale. În vederea
securizãrii drepturilor ce decurg

dintr-o afacere, cursul abordeazã
aceastã problematicã încã de la
înfiinþarea firmei, tratând actele
constitutive
ale
societãþii
comerciale, contractul de societate,
statutul societãþii comerciale,
întocmirea actelor constitutive,
înmatricularea, publicitatea privind
constituirea, înscrierea fiscalã,
înfiinþarea sucursalelor, atributele
de identificare ºi patrimoniul.
Având în vedere importanþa
asigurãrii fondurilor în afaceri, dar
ºi problemele de lichiditate generate
de crizã, cursul abordeazã elemente
de finanþare ºi baza legalã a surselor
de finanþare a IMM-urilor. În ceea
ce priveºte legislaþia, armonizarea
acesteia cu cea europeanã constituie
punctul central. Cursul exceleazã
prin conþinutul practic, cursantele
având posibilitatea de a întocmi la
finalul sãu o documentaþie completã
pentru înfiinþarea unei firme ºi pot
beneficia de asistenþã gratuitã, din
partea lectorului, pentru înfiinþarea
efectivã a firmei, dacã intenþioneazã
deschiderea unei afaceri.
Cursul Contabilitate informatizatã pentru afaceri abordeazã toatã
gama de operaþiuni contabile, cu
care opereazã contabilitatea unei
societãþi comerciale, având un
pronunþat caracter practic. Înainte
de abordarea conþinutului practic,
cursul trateazã câteva elemente
teoretice necesare: obiectul de
studiu al contabilitãþii, structurile
contabile de activ ºi pasiv,
principiile contabile, documentele
justificative, registrele de contabilitate, gestiunea documentelor,
verificarea ºi corectarea documentelor. Sunt parcurse apoi tipurile de
înregistrãri contabile referitoare la
capitaluri, active imobilizate,
stocuri, terþi, trezorerie, cheltuieli ºi
venituri. Cursul se încheie cu
situaþiile financiare anuale, capitol
în care se studiazã importanþa ºi
rolul situaþiilor financiare, structura
situaþiilor financiare anuale,

lucrãrile pregãtitoare pentru
întocmirea situaþiilor financiare
anuale. Înregistrãrile contabile sunt
simulate pe calculator cu ajutorul
aplicaþiei CIEL Finance Manager,
aplicaþie extrem de utilizatã în
contabilitatea firmelor. Acest lucru
va permite cursantelor adaptarea
imediatã la cerinþele palierului
contabil, cu care se opereazã efectiv
în practicã la ora actualã. Cursul
exceleazã prin conþinutul practic,
cursantele având posibilitatea de a
întocmi la finalul sãu situaþiile
financiare anuale - balanþa de
verificare definitivã, contul de
profit ºi pierderi, bilanþul contabil
precum ºi de a genera indicatorii
economico-financiari ai societãþii.
Generarea indicatorilor economicofinanciari va constitui primul pas în
întocmirea ulterioarã a documentaþiilor pentru accesarea de
împrumuturi bancare sau fonduri
nerambursabile.
Cursul Management ºi tehnici
de negociere se concentreazã asupra
creºterii afacerii ºi obþinerii celor
mai bune avantaje din încheierea
unei tranzacþii. Plecând de la premisa
cã o calitate bunã a serviciilor ºi
produselor oferite de firmã trebuie
însoþitã întotdeauna de o negociere
corespunzãtoare ºi eficientã, cursul
abordeazã o varietate mare de
strategii de negociere, stiluri de
negociere, tehnici ºi tactici de
negociere. Înainte de abordarea
acestora, cursul, trateazã principalele
aspecte referitoare la afacere, punând
accentul pe tipurile de afaceri,
alegerea tipului de afaceri potrivit,
principiile ºi funcþiile managementului în afaceri, managementul
financiar, controlling etc. Procesul
de negociere ºi etapele negocierii
sunt abordate în detaliu,
remarcându-se în cadrul acestora
obiectul ºi funcþiile negocierii,
formele de negociere, pregãtirea
negocierii, negocierea propriu-zisã ºi
încheierea negocierii. Strategiile de

negociere sunt tratate atât prin prisma
funcþiilor cât ºi a tipurilor acestora,
remarcându-se aici strategiile directe,
indirecte, conflictuale ºi cooperante.
Tehnicile, care pot fi exersate în
cadrul cursului, sunt tehnicile de
tratare a obiectului negocierii, a
elementelor de negociere si de
discutare a ofertelor. Cursul se încheie
cu comunicarea în management ºi
negociere, aprofundând semnificaþia
ºi rolul comunicãrii în management,
formele comunicãrii, funcþiile
comunicãrii, abilitãþile de comunicare
ºi inteligenþa emoþionalã.
Cursul Managementul de mediu
este structurat astfel: Mediul ºi
dezvoltarea durabilã; Introducere în
managementul
de
mediu;
Dezvoltarea durabilã-premisã a unor
echilibre pe Terra; Managementul
mediului în întreprinderea verde;
Eco-eticheta produselor ºi serviciilor;
Fondul pentru mediu; Componente

Cursul E-business tehnologii
informaþionale pentru afaceri este un
curs pentru prezent, dar mai ales pentru
viitor, având în vedere realitatea
elocventã a zilelor noastre privind
impactul tehnologiilor informaþionale
asupra afacerilor. Cursul este structurat
pe urmãtoarele module: Prelucrarea
datelor ºi structura unui sistem
electronic de calcul; Reþeaua de
Internet, Intranet, Extranet;
Comunicaþii electronice; Comerþ
electronic; Promovarea afacerii pe
Internet; Content management system;
Legislaþie relevantã pentru comerþul
electronic. Cursul este ideal atât pentru
cursantele care deruleazã deja o
afacere, cât ºi pentru cele care
intenþioneazã sã îºi deschidã una,
mijlocind promovarea afacerii pe
Internet prin Web-ul comercial,
strategii de promovare ºi automatizare
a vânzãrilor on-line, elemente de
publicitate on-line, business-ul prin e-

strategice ºi politice în managementul
mediului; Capitalul uman în
managementul mediului; Performanþa, succesul ºi satisfacþia în
managementul de mediu. În vederea
respectãrii cerinþelor de mediu de
cãtre firme, dar ºi a protecþiei propriuzise a mediului, cursul abordeazã atât
cadrul legal al managementului de
mediu în România, Uniunea
Europeanã ºi pe plan mondial cât ºi
principiile, tehnicile ºi metodele
utilizate în întreprinderea verde.
Mergând pe conceptul Investeºte în
oameni, cursul abordeazã capitalul
uman în managementul de mediu,
punând accentul pe femeie ºi
implicarea ei în provocãrile ecologice
ale secolului XXI. Cursul trateazã
concepte precum performanþã, succes
ºi satisfacþie în managementul
mediului, delimitând cãile de
asigurare a performanþei ºi succesului
în managementul mediului precum ºi
sursele ºi dimensiunile ecosatisfacþiei.

mail, blog-urile ºi scrisorile de
informare comercialã. Parcurgerea
cursului va permite întreprinzãtoarelor
dezvoltarea comerþului electronic,
acestea însuºindu-ºi noþiuni referitoare
la tipurile de comerþ electronic,
beneficiile acestuia, mijloacele de
platã, contractul încheiat prin mijloace
electronice, licitaþiile on-line, roaming,
soluþii integrate pentru comerþ
electronic.O caracteristicã esenþialã
este datã de faptul cã are un pronunþat
caracter practic, cursantele având
posibilitatea sã realizeze efectiv prin
reþeaua de calculatoare ºi sub
îndrumarea lectorilor experþi, toate
elementele tehnice prezentate în curs.
Cursurile se deruleazã la sediul
Facultãþii de Management Financiar
Contabil Craiova, str. Brazda lui
Novac nr.4, la sediul Facultãþii de
Geografie ºi Geografia Turismului,
Bld. Timiºoara nr.58, Bucureºti, ºi
la sediul Facultãþii de Management
Braºov, str. Turnului nr.5. Website:
www.carierafemei.ro.

MARIN SORESCU
19 februarie 1936 8 decembrie 1996

IONA CEL NEASCULTÃTOR
Prof. univ. dr. N. GEORGESCU
Prin 1971, la trei ani de la publicarea, în
revista Luceafãrul, a piesei de teatru Iona,
Marin Sorescu scria urmãtoarele, în chip de
prefaþã la tipãrirea în volum a ei:
Prefeþele scrise de autorii înºiºi nu-ºi au
rostul decât în mãsura în care vin cu niºte
precizãri de ordin documentar. Altfel, sã încerci
sã spui  e prea lung. ªi poate cã ai ºi uitat.
Creaþia e o bâlbâialã în faþa lui Dumnezeu.
Dupã ce a creat lumea în ºase zile, el s-a simþit
atât de epuizat încât n-a mai putut miºca un
deget. A mai apãrut oare ceva nou de atunci?
Iatã un exemplu de epuizare divinã. Recitesc
dupã câþiva ani Iona, cu ochi rece, strãin, ºi mã
întreb: oare unde rãmãsesem? Iona, proorocul
care a fugit din faþa Cuvântului, a încãput în
burta chitului. Ca o scrisoare, în cutia poºtalã.
Am gãsit, poate din greºealã, scrisoarea. Am
citit-o cutremurat ºi mi s-a pãrut c-o înþeleg. Am
încercat s-o transcriu. Asta a fost tot. Dupã
aceea am vrut sã-l uit pe Iona. Ce s-a ales din
mândra cetate Ninive mare înaintea lui
Dumnezeu s-o strãbaþi în trei zile de umblet?
Ce s-a ales de oamenii ei, care s-au îmbrãcat în
sac ºi s-au pocãit ºi nu i-a mai ajuns mânia de
sus? Am uitat absolut totul. Apelaþi la
arheologie. Am fost întrebat dacã burta chitului
simbolizeazã cãlãtoria în cosmos sau
singurãtatea intrauterinã. În ce mãsurã Iona e
primul om ori ultimul om? Dacã dau o accepþie
freudistã, misticã, politicã ori cabalisticã
experienþei acestui personaj? ªi mai ales ce
semnificaþie are gestul final ºi dacã nu e prea
multã amãrãciune ºi dacã nu mi-e milã de
umanitate? Nu pot sã vã rãspund nimic. Au
trecut trei ani de când am scris tragedia. Totul
mi se încurcã în memorie. ªtiu numai cã am vrut
sã scriu ceva despre un om singur, nemaipomenit
de singur. Cred cã lucrul cel mai îngrozitor din
piesã e când Iona îºi pierde ecoul. Iona era
singur, dar ecoul lui era întreg. Striga: Io-na ºi
ecoul rãspundea: Io-na. Apoi nu a rãmas decât
cu o jumãtate de ecou. Striga: Io-na ºi nu se
mai auzea decât Io, Io în vreo limbã veche
înseamnã: eu. E tot ce-mi mai amintesc.
Putem desprinde, de aici, mai întâi modul
personal de a spune Iona sunt eu, precum
Flaubert, cândva, despre personajul sãu. Mai

interesant mi se pare, însã, a discuta despre relaþia
autorului cu textul sacru, din care se inspirã;
interesant, pentru cã chiar în anii aceia (repet: prin
1970) autorul îºi invitã numeroºii comentatori
sã aibã în vedere ºi Biblia; interesant, cu alte
cuvinte, pentru cã Iona a fost mult interpretat 
în România, dar ºi în Franþa, Germania, Finlanda,
Japonia, Serbia etc. (vezi lungul traseu al piesei
de teatru prin lume în acei ani)  fãrã raportare
expresã la textul biblic, sau raportându-se doar
simbolic la el, discutând parabola, fãrã dedesubtul
ei. Marin Sorescu însuºi, în acest text
autoreferenþial, este eliptic, ºi ne-am putea mira,
de pildã, de ce spune :  Iona, proorocul care a
fugit din faþa Cuvântului, fãrã sã întregeascã.
Textul biblic este acesta:
1. ªi a fost cuvântul Domnului cãtre Iona,
fiul lui Amitai, zicând:
2. Scoalã-te ºi du-te în cetatea cea mare a
Ninivei ºi propovãduieºte acolo, cãci
fãrãdelegile lor au ajuns pânã în fata Mea!
3. ªi s-a sculat Iona sã fugã la Tarsis,
departe de Domnul. ªi s-a coborât la Iope, unde
a gãsit o corabie, care mergea la Tarsis, ºi,
plãtind preþul cãlãtoriei, s-a coborât în ea ca sã
meargã la Tarsis împreunã cu toþi cei de acolo,
el fugind din faþa Domnului. (Biblia sau Sfânta
Scripturã, Bucureºti, 1997, p.891; citãm, în
continuare, din aceastã ediþie)
E greu sã deducem, de aici, cã Iona iese din
sfera Cuvântului, adicã, ºi-l trãdeazã pe
Dumnezeul lui. Autorul piesei de teatru
interpreteazã, poate tocmai pentru a provoca ºi
alte interpretãri, adicã pentru a aduce în faþã
textul pe care se bazeazã. În acest text, Iona mai
degrabã se ascunde, fiindu-i teamã sã
îndeplineascã misiunea ori pãrându-i-se o
misiune prea grea; prin cuvânt cred cã se
înþelege poruncã, ordin  nu lege, religie,
care este sensul obiºnuit când se scrie cu
majusculã. Dar în anii 70 ai secolului trecut,
ani prin excelenþã dogmatici, chiar simpla notaþie
cu majusculã a termenului era o îndrãznealã, ºi
trebuie sã înþelegem cã Marin Sorescu se hrãnea
din ºi se baza pe aluzii; cel puþin cititorul avizat
înþelegea acest lucru.
Vedem, apoi, cã drumul lui Iona este invers
decât cel indicat: în loc sã pãºeascã spre rãsãrit,
spre Ninive (cetate în Mesopotamia, pe Eufrat),
el pleacã din Iope (Iaffa, în Palestina) spre nordvest, ajungând în Tarsis, de unde intenþioneazã

sã ia o corabie tocmai spre îndepãrtata Hispanie
dinspre apus (dupã interpreþii textului sfânt). Abia
de acum înainte destinul lui Iona are reverberaþii
în personajul lui Marin Sorescu: Domnul nu-l lasã
pe prooroc sã fugã, iscã furtuna de mare, cheamã
chitul sã-l preia din valuri pe alesul sãu  iar acesta
se cãieºte timp de trei zile în burta animalului
marin, dupã care este zvârlit pe þãrm  ºi, odatã
întremat, cuvântul Domnului revine:
1. ªi a fost cuvântul Domnului cãtre Iona,
pentru a doua oarã, zicând:
2. Scoalã ºi porneºte cãtre cetatea cea mare
a Ninivei ºi vesteºte-le ceea ce îþi voi spune!
3. ªi s-a sculat Iona ºi a mers în Ninive, dupã
cuvântul Domnului. ªi Ninive era cetate mare
înaintea lui Dumnezeu; îþi trebuia trei zile ca so strãbaþi.
4. ªi a pãtruns Iona în cetate, zicând:
Patruzeci de zile mai sunt, ºi Ninive va fi
distrusã!
5. Atunci ninivitenii au crezut în Dumnezeu,
au þinut post ºi s-au îmbrãcat cu sac, de la cei
mai mari ºi pânã la cei mai mici.
6. ªi a ajuns vestea pânã la regele Ninivei.
Acesta s-a sculat de pe tronul sãu, ºi-a lepãdat
veºmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac ºi
s-a culcat în cenuºã.
7. Apoi, din porunca regelui ºi a dregãtorilor
sãi, s-au strigat ºi s-au zis acestea: Oamenii ºi
animalele, vitele mari ºi mici sã nu mãnânce
nimic, sã nu pascã ºi nici sã bea apã;
8. Iar oamenii sã se îmbrace cu sac ºi cãtre
Dumnezeu sã strige din toatã puterea ºi fiecare
sã se întoarcã de pe calea lui cea rea ºi de la
nedreptatea pe care o sãvârºesc mâinile lui;
9. Poate cã Dumnezeu Se va întoarce ºi Se
va milostivi ºi va þine în loc iuþimea mâniei Lui
ca sã nu pierim!
10. Atunci Dumnezeu a vãzut faptele lor cele
de pocãinþã, cã s-au întors din cãile lor cele rele.
ªi i-a pãrut rãu Domnului de prezicerile de rãu
pe care li le fãcuse ºi nu le-a împlinit.
Profetul pur ºi simplu nu acceptã aceastã
bunãvoinþã a Domnului. El are o replicã, demnã
de þinut minte:
1. ªi Iona a fost cuprins de mare supãrare ºi
s-a aprins de mânie.
2. ªi a rugat pe Domnul, zicând: O,
Doamne, iatã tocmai ceea ce cugetam eu când
eram în þara mea! Pentru aceasta eu am încercat
sã fug în Tarsis, cã ºtiam cã Tu eºti Dumnezeu

îndurat ºi milostiv, îndelung-rãbdãtor ºi multmilosârd ºi Îþi pare rãu de fãrãdelegi.
3. ªi acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, cãci
este mai bine sã mor decât sã fiu viu!
Cu aceasta deja suntem în preajma gândurilor
lui Iona cel din piesa de teatru a lui Marin Sorescu,
personaj care discutã cu ºi despre Dumnezeu în
mod obiºnuit, cum ar discuta cu sine, care identificã
viaþa cu moartea, adicã nu recunoaºte moartea ca
stare ontologicã. Profetul biblic a ghicit, iatã,
gândul lui Dumnezeu, mai bine zis: îl ºtia de la
început ºi de aceea a refuzat sã-ºi primeascã
misiunea. Ce decurge, în fond, din faptul cã
ninivitenii sunt iertaþi în faþa unei profeþii atât de
aspre precum aceea cã Patruzeci de zile mai sunt,
ºi Ninive va fi distrusã!? În loc sã-ºi primeascã
mulþumirea cã i-a salvat, Iona se considerã acoperit
de mare ruºine cã a fost un profet mincinos.
Pilda biblicã pare a fi avut în vedere în
primul rând statutul acesta al profeþilor. Dacã îi
ascultã, sunt ºanse oarecum egale ca lumea sã
fie pedepsitã sau nu (dupã cum profetul este un
adevãrat profet sau un fals profet,
pseudoprofet)  exact ca atunci când aceeaºi
lume nu-i ascultã: în ambele cazuri, care mai
este rostul lor pe lume? Câtã zãdãrnicie aici! Câte
profeþii care nu s-au împlinit ºi au amãgit lumea,
câte altele care s-au împlinit luând lumea prin
surprindere În cazul nostru este vorba, însã,
de profeþii ale rãului, ale necazului. Profetul care
se bucurã cã a profeþit adevãrat, adicã cel a cãrui
nenorocire s-a împlinit, poate fi un model? Dar
acela care a oprit o nenorocire, oferind leacul ºi
lumea ascultându-l - cum poate fi crezut acesta
cã este mesagerul cerului, cum se poate crede/
verifica dacã nenorocirea era iminentã, dacã era
sã se întâmple ºi el cu adevãrat a îndepãrtat-o?
Pe Iona îl intereseazã numai adevãrul, nu ºi
binele sau rãul. Lui îi este indiferent dacã
ninivitenii ºi animalele lor vor þine sau nu post,
cu regele lor în frunte, dacã se vor cãi timp de 40
de zile etc.  el aºteaptã ca cele 4o de zile puse de
Domnul în profeþie sã se sfârºeascã ºi sã vadã
pedeapsa. Pentru el, latinescul Fiat justitia, pereat
mundus (Facã-se justiþie, piarã lumea) devine
Fiat veritas (Facã-se adevãr). Trecem peste
faptul cã adevãrul este Domnul însuºi, nu se
face nu este în sine, dezlegat de Domnul.
Acestea nu existã pentru Iona, se vor gãsi abia în
Noul Testament. Acum, vãzând cã timpul a
trecut ºi nu se întâmplã nimic rãu, adicã nu se

împlineºte Cuvântul Domnului, Iona iese din
cetatea Ninivei ºi se aºeazã la soare, lângã zid,
supãrat ºi, pe mãsurã ce aºteptarea creºte, chiar
mânios pe Domnul!. Dar Domnul tot nu-l lasã
în pace, ci îi dã învãþãturã mai departe:
4. ªi a zis Domnul: Faci tu oare bine cã þiai aprins mânia?
5. ªi Domnul Dumnezeu a fãcut sã creascã
un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona,
ca sã-i þinã umbrã ºi sã-i mai potoleascã mânia.
ªi s-a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej.
6. Dar Dumnezeu, a doua zi, la revãrsatul
zorilor, a poruncit unui vierme sã reteze vrejul.
Iar el s-a uscat.
7. ªi la rãsãritul soarelui a pornit Dumnezeu
un vânt arzãtor de la rãsãrit ºi soarele a dogorit
capul lui Iona, încât el se prãpãdea de cãldurã.
ªi ºi-a rugat moartea zicând: Mai bine este sã
mor decât sã trãiesc!
8. ªi a grãit Domnul cãtre Iona: Ai tu
dreptate sã te mânii pentru vrej? ªi el a
rãspuns: Da, am dreptate sã fiu supãrat de
moarte!
9. ªi a zis Domnul: Tu þi-ai fãcut necaz
pentru acest vrej pentru care nu te-ai trudit ºi
nici nu l-ai crescut, care ºi-a luat fiinþã într-o
noapte ºi într-alta a pierit!
10. Dar Mie cum sã nu-Mi fie milã de cetatea
cea mare a Ninivei cu mai mult de o sutã
douãzeci de mii de oameni, care nu ºtiu sã
deosebeascã dreapta de stânga lor, ºi cu un mare
numãr de dobitoace?
Personajul lui Marin Sorescu este mai
degrabã acesta: stã la umbra vrejului ºi se tot
ceartã cu Domnul în sinea sa ca sã afle de la El
înþelepciune prin pilde. A înþeles cã este un
Dumnezeu al milosârdiei: ºtiam cã Tu eºti
Dumnezeu îndurat ºi milostiv, îndelung-rãbdãtor
ºi mult-milosârd ºi Îþi pare rãu de fãrãdelegi 
acesta ar trebui sã fie motto-ul piesei de teatru.
A înþeles cã el însuºi, Iona, poate face orice 
cã va fi iertat în cele din urmã, dupã reþeta
anumitã a iertãrii: post, rugãciune etc. Or,
personajul lui Marin Sorescu asta ºi face: stã în
penitenþã continuã, nu se poate spune cã
pãcãtuieºte în vreun fel. Mai mult: el gândeºte
soarta întregii lumi, este un al nostru continuu
în vorbele sale, marea este a noastrã, pãmântul
la fel, bogãþiile etc.  ºi asta nu dintr-un
sentiment de stãpân al lumii, de nostratizare
ca însigilare cu sine a ei, ci din dorinþa de a fi

împreunã cu ceilalþi. Însingurarea sa este
categorialã, el nu este un om între oameni
(cum ar spune Camil Petrescu), nici  departe
gândul!  Fiul omului din textul sacru  el este
doar omul abstract dominat de imperativul
adevãrului, indiferent la categoriile de bine sau
rãu. Nu-l doare nimic, nu-l supãrã nimic, nu-l
deranjeazã nimic, acceptã totul pe lume  vrea
doar adevãrul. În acest punct se întâlneºte
personajul sorescian cu profetul din Biblie.
Din ultima pildã, lucrul pe care-l aflã
profetul Iona este iarãºi cã realitatea stã sub
semnul relativului, cã vrejul este sau nu este dar: dupã cum vrea Domnul, nu dupã voia
viermelui. Mai aflase cã Ninive poate sau nu
poate sã fie distrusã, cã gândul Domnului poate
sau nu poate sã fie acesta, pe care l-ai ghicit dacã
eºti profet, în fine  cã a trãi poate sau nu poate
sã fie a vieþui, de vreme ce ºi dupã viaþã, pe
tãrâmul celãlalt, dai tot de Domnul.
Asemenea dezbateri sunt oferite de textul lui
Marin Sorescu, arãtându-ne, în fond, un lucru nu
lipsit de importanþa lui: în anii celui mai aprins
dogmatism ateu aici, pe o limbã de pãmânt, s-a
putut face, cu mare talent, o lecturã adâncã a
textului biblic  înþeleasã însã doar de cãtre cei
avizaþi. A fi avizat înseamnã doar a citi acest text
în paralel cu textul piesei de teatru. Însuºi faptul
cã cere, provoacã, invocã aceastã lecturã 
înseamnã cã Iona este un îndemn la liturghie,
evocã ºi protejeazã sacrul în condiþiile unor vremi
profane. I se potriveºte acel motto din
Agamemnon de Eschil: Matousi lego  kouk
matousi lethomai, Pentru cei care ºtiu vorbesc,
iar pentru cei care nu ºtiu tac vorbind. Când i s-a
jucat tragedia Agamemnon, marele tragician a
fost condamnat la închisoare ºi a trebuit sã plãteascã
o amendã consistentã pentru cã s-a observat cã în
piesa de teatru erau relevate Misterele de la Eleusis,
ascunse marelui public, þinute în secret. Printr-un
fel de autocenzurã, care implicã un talent deosebit,
o putere de evocare cu totul ieºitã din comun ºi un
simþ al parabolei exemplar, Marin Sorescu reuºeºte
 mutatis mutandis  acelaºi lucru: relevarea
sacrului într-un gest profan, nesesizabil la prima
vedere. El vorbeºte pentru cei care ºtiu ºi tace
vorbind pentru cei care nu ºtiu. Cenzorii cetãþii
nu l-au condamnat, nu l-au amendat  pentru cã,
din fericire pentru întregi acele vremi, erau ei înºiºi
din rândul celor care nu ºtiau.
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

MARIUS ÞEICU  Un pian cu clape create din iubire
ºlagãre ale lui Marius Þeicu. Dau viaþa mea
pentr-o iubire, Voi cânta pentru mileniul III,
Chemarea, dar ºi Oameni, O portocalã,
Nu-mi lua iubirea, Mama, doar mama sau
Voi râde iar sunt doar o parte din ºlagãrele
lansate de interpreþii cu care Marius Þeicu a
colaborat. Monica Anghel, Loredana Groza,
Angela Similea, Carmen Trandafir, Mirabela
Dauer, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Laura
Stoica, Anda Cãlugãreanu, Alexandra Ungureanu,
Paula Seling, Aurelian Andreescu, Aurelian
Temiºan, Gabriel Dorobanþu, Gabriel Cotabiþã,
Adrian Enache sunt parte dintre artiºtii care i-au
cântat piesele. Se poate spune cã prin mâna lui
au trecut cele mai multe voci din muzica
autohtonã. Dar cariera lui Marius Þeicu nu este
legatã numai de ºlagãrele muzicii româneºti.
El a compus ºi muzicã de film, muzicaluri,
showuri de televiziune, spectacole de revistã
fãcând ca muzica româneascã sã-l recunoascã
acum ca unul din cei mai veritabili creatori ai ei.
Nãscut pe 9 mai 1945 în oraºul Reºiþa, a urmat
Liceul de muzicã din Timiºoara, absolvindu-l
în 1963, la secþia oboi-pian, ºi Academia de
muzicã din Bucureºti, în 1968, la secþia
dirijat. Între anii 1968-1973, este profesor la
ªcoala Popularã de Artã din Bucureºti, unde,
alãturi de reputata profesoarã Florica Orãscu, a
avut sub îndrumare elevi, deveniþi mai apoi mari
vedete ale muzicii uºoare româneºti, cum ar fi:
Angela Similea, Dida Drãgan, Mirabela Dauer,
Olimpia Panciu, Mihai Constan-tinescu, Adrian
Romcescu, Ion Luchian Mihalea, Zoe Câmpeanu,
etc. A funcþionat în mai multe rânduri ca profesor
la cursurile de perfecþionare a soliºtilor de muzicã
uºoarã organizate periodic de Ministerul Culturii.
Aici i-a avut sub îndrumare printre alþii pe: Marina
Voica, Cosette Marinescu, Angela Similea,
Ruxandra Ghiaþã etc. Este membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România
din anul 1974.
Din anul 1991 pânã în 2002 este profesor
de canto la Facultatea de Teatru, din cadrul Universitãþii
Ecologice din Bucureºti. Printre absolvenþi din acea perioadã
se numãrã: Monica Anghel, Anca Þurcaºiu, Laura Stoica,
Manuela Fedorca, Fuego, Valentina Fãtu, Ioana Anghel,
Cãtãlin Barbu. Din anul 2002 este profesor de canto la
Facultatea de Teatru, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
iar, din anul 2010, îºi desfãºoarã activitatea pedagogicã în
cadrul Facultãþii de Arte, Catedra de Arta Actorului. Ca
profesor a avut mulþi studenþi care astãzi sunt vedete de primã
mãrime din muzica româneascã. Este compozitor, profesor,
pianist, orchestrator ºi solist vocal.
S-a ocupat de pregãtirea interpreþilor din emisiunile TV:
Alege ASIA ºi Pop Stars, ambele la Pro TV, ªcoala
Vedetelor, realizator Titus Munteanu, la TVR.
A mai lucrat cu: Narcisa Suciu, Daniela Gyorfi, Roxana
Iacob etc. Creaþia sa muzicalã cuprinde un numãr de peste
patru sute de melodii de muzicã uºoarã, majoritatea fãcând
parte din programele de Radio ºi Televiziune, fiind editate
pe CD-uri, casete sau discuri vinyl. A semnat partiturile

Dacã în
tine e
deºert,
de unde
sã iasã
o fântânã
artezianã?

Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Era o searã fierbinte de miercuri, 12 august, la Mangalia, pe
locul anticei colonii greceºti Callatis, iar briza mãrii adia benefic
peste miile de spectatori, ducând pânã departe, peste pãmântul
îmbrãþiºat de Dunãre al Dobrogei ºi peste Cadrilater, peste
întinderea înspumatã a Mãrii Negre, refrenele dragi ce rãsunau
de pe scena Festivalului Callatis. Acolo, în miezul fierbinte al
cântecului românesc, deasupra valurilor înspumate peste care
plutea scena, ca un mare vapor transatlantic, avea sã primeascã
Premiul pentru întreaga activitate muzicalã din partea Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România ºi Asociaþia pentru
Drepturi de Autor acela care a compus pentru aproape toate vocile
cunoscute din România, a compus pentru scena de teatru ºi pentru
platoul de film, pentru copii ºi pentru oameni maturi, pentru toate
ºi pe toate gusturile melomanilor. Este vorba despre maestrul
Marius Þeicu, compozitor ºi interpret, profesor ºi membru al unor
jurii importante de specialitate. Pentru a ilustra momentul dedicat
unuia dintre cei mai buni compozitori ai muzicii româneºti, patru
dintre vocile tinere ale muzicii româneºti, respectiv Minodora
Dediº, Aida Borovinã, Alin Vãduva ºi Marian Ardelean au
interpretat un colaj format din câteva din cele mai cunoscute

muzicale pentru filme artistice de lung metraj, filme muzicale,
musicaluri pentru copii ºi tineret, show-uri de televiziune,
muzicã pentru copii, spectacole de revistã, operetã etc, filme
ºi show-uri muzicale pentru Televiziune.
Este cãsãtorit cu doamna Rodica, cea care are rãbdare ºi
înþelegere pentru artistul desãvârºit care este domnul lector
universitar Marius Þeicu, iar împreunã au o fatã, Patricia,
care împreunã cu fiul ei aduc soare în casa celor doi.
Într-un interviu acordat, la începutul acestui an, unui
cotidian important, compozitorul ºi pedagogul Marius Þeicu
spunea: Pe Rodica am cunoscut-o în 1974. A fost dragoste la
prima vedere. Eram invitaþi amândoi la o seratã la familia
compozitorului Cristinoiu. Când ne-am vãzut, timp de vreo
douã minute, ne-am uitat fãrã oprire unul la altul. Ne sorbeam
din ochi, nu ne puteam dezlipi privirile. Ceilalþi, vãzându-ne,
erau chiar mai stânjeniþi decât noi: Sã vã lãsãm? Sã ieºim
afarã?. Asta a fost tot! În privirea aia de douã minute, trãim ºi
acum. Avem 35 de ani de cãsnicie, o fatã de 34 de ani, un
nepoþel de aproape trei ani, ºi în curând am sã fiu din nou
bunic.(...) Am împãrtãºit pe rând bucuria de a fi soþ, apoi tatã,
apoi socru, apoi bunic. ªi e extraordinar.
Studenþii se pot bucura, la Cursul de canto-tehnicã vocalã,
de prezenþa maestrului Marius Þeicu ºi pot sã se bucure de
atmosfera specialã din studioul în care lucreazã acesta. Aici pot
aprofunda tainele unui gen de spectacol mult râvnit ºi dorit, dar
greu de accesat: musicalul. Da! Musicalul! Cuvîntul însuºi poartã
magia celei mai incitante ºi satisfãcãtoare forme de teatru viu
cunoscute astãzi în lume. Musicalul este un termen foarte
general, reprezintã o modalitate teatralã în sine, paralelã cu aºa
numitul teatru dramatic, cu variate subspecii ºi modalitãþi de
prezentare. El rãmâne însã o formã dramaticã de expresie
spectacularã, ºi prin urmare suportã definiþia de oglindã a
timpului ºi a spaþiului în care se produce, ºi a publicului cãruia
i se adreseazã ºi pe care îl reprezintã scenic. Musicalul foloseºte
idiomuri muzicale drept modalitate de expresie dramaticã într-o
producþie integratoare, ce mai include cel puþin una dintre
urmãtoarele: dialogul ºi modalitãþi dramatice aferente,
coregrafia, efecte spectaculare vizuale sau sonore; pentru a spune
o poveste sau pentru a investiga o temã dramaticã. Evoluþia
musicalului în timp a presupus un rãspuns diferit la nevoi diferite
în contexte istorice diferite. Potolirea setei de evadare din cotidian
ºi adresabilitatea de masã  inerent legate de capacitatea muzicii
de a restructura inefabil vibraþia sufleteas-cã a auditoriului 
sunt însã atributele constante ce motiveazã proliferarea acestui
tip de spectacol, ce cuprinde specii extrem de diferite. Pe scurt,
Musicalul este acel tip de reprezen-taþie totalã, ce foloseºte
muzica ºi coregrafia ca principale modalitãþi de expresie ale
unui discurs dramatic.
Studenþii care au talent ºi rãbdare primesc atenþia
cuvenitã ºi evolueazã spre împlinirea artisticã, dar ºi
sufleteascã. Pentru studenþii domniei sale, lectorul universitar
Marius Þeicu are o vorbã: Dacã în tine e deºert, de unde sã
iasã o fântânã artezianã?
Izvor autentic de inspiraþie pentru toþi cei care îl întâlnesc
în drumul vieþii lor este maestrul compozitor, muzician ºi
pedagog Marius Þeicu. Veniþi sã umpleþi ulcioarele sufletelor
voastre arse de sete de viaþã ºi muzicã!
Ovaþii ºi aplauze la scenã deschisã maestrului
Marius Þeicu!

Grigore Vieru

România Student Tour

ar fi împlinit,
la 14 februarie, 76 de ani

Enigmele Buzãului
echipaje, pentru faptul cã sunt
compuse din seniorii Concursului
naþional de fotografie pentru tineret
 Fotogeografica, câºtigãtorii acestei
competiþii ºi tinerii fotografi din
regiunea exploratã. La activ avem
deja trei produse. Mã refer la
Misterele Olteniei de sub munte,
realizat în 2004-2005, un CD multimedia. În anul 2010, am reluat un pic
în forþã Plaiurile Vrancei, un alt
catalog, despre regiunea muntoasã a
Vrancei  acolo ne ducem mai mult
pe patrimoniul natural, mã refer aici
la florã ºi faunã, iar acum am realizat
volumul Enigmele Buzãului. Pentru
marele public este vorba de un subiect
interesant, pentru faptul cã noi
încercãm sã redescoperim ºi sã
aducem în atenþia publicului unele
dintre cele mai valoroase aºezãminte
monastice, cu care nu cred cã multe
þãri în lume se pot lãuda, cã nu au aºa
Schitul Gãvanele
ceva. Pentru anul 2011, avem în plan
Foto: Virgil BATROS
sã facem Plutãritul pe Bistriþa, apoi
avem o temã mult mai largã  Haþegul.
tot aici am cunoscut un celebru studio din câºtigãtori ai concursului de Am ales tehnica fotograficã pentru cã
de fotografie ºi film. Peste decenii, tineret Fotogeografica ºi din studenþi o fotografie bunã ne spune mai mult
Cascada Caºoca
mã întorc. Locurile sunt la fel, remarcaþi la cursul foto al Casei de decât 1.000 de cuvinte. Echipa care
Foto:
Sorin ROªU
oamenii însã sunt alþii. Vã prezint azi Culturã a Studenþilor Bucureºti) a a realizat volumul Enigmele Buzãului
pe unul dintre ei, directorul Paul dorit ºi a reuºit sã descifreze este alcãtuitã din Paul Bordaº, Mario
Ruse, Emilian Burduºel, Petriºor
Bordaº, prin intermediul unui proiect Enigmele Buzãului.
Iatã detalii obþinute chiar de la Iordan, Despinel Dragomir, Anca
foarte spectaculos.
A apãrut recent un splendid domnul Paul Bordaº: Suntem în faþa Iordan, Mariana Bordaº, Ana
album de fotografie color, intitulat unui proiect ce se desfãºoarã pe o Valentina Ruse, Lucian ªtefan
Enigmele Buzãului. Cartea a vãzut duratã de mai mulþi ani. El se numeºte Cãlugãrescu, Rãzvan Ionuþ Cãlin,
lumina tiparului, în excelente România Student Tour, program Stelian Porojnicu, Virgil Batros, Eros
condiþii grafice, în cadrul naþional de redescoperire ºi Nicolau, Dan Velea, Diana Ene,
Basarabia e România! Aºa stã
Programului
naþional
de promovare a valorilor patrimoniului Adrian Negoiþã, Raluca Dinescu,
scris pe mai toate zidurile ºi
redescoperire ºi promovare a natural ºi cultural al României. Octavian Banu ºi Sorin Roºu.
semafoarele din centrul Bucureºvalorilor patrimoniului natural ºi Concret, proiectul cuprinde deplasãri
tilor. ªi nu numai. Trecem cu ochii
A.
BUNESCU
cultural al României, intitulat ale unor echipaje, îmi place sã spun
peste aceste mesaje fãrã a ne gândi
prea mult la ce vor ele sã spunã.
Acum câteva zile, însã, am simþit
mai bine ce înseamnã aceste cuvinte.
Iau o comandã în zona Dristor
ºi mã grãbesc sã ajung la timp. Dupã
un minut de aºteptare la adresã,
coboarã la maºinã o doamnã, cãtre
60 de ani, cu un geamantan negru,
mare ºi vechi. În gând, încercam sã
fac pariu cu mine însumi, în legãturã
Tot mai mulþi oameni se plâng de obosealã; au
cu destinaþia: autogara Obor sau
privirea iritatã, reacþiile încetinite ºi nervii încordaþi.
Gara de Nord? Femeia nu acordã
Li se recomandã vitamine, evitarea stresului, plimbãri
prea mare atenþie nici mie nici
în aer liber ºi uneori câte o dozã substanþialã de
geamantanului pe care îl abandonase
medicamente. Sã rezistãm pânã vineri ºi ne remontãm
lângã portbagaj. Cu ochii neliniºtiþi,
în week-end. Ce sã facem? sunt cuvinte pe care le
cãuta una dintre ferestrele blocului
auzim de la prieteni sau pe stradã.
din care coborâse. Fãcea repetate
Dacã ne exersãm indiscreþia, zãbovind cu auzul
semne de despãrþire cu mâna ºi cu
în viaþa pietonilor adunaþi sub un semafor, vom afla,
greu s-a hotãrât sã se urce în maºinã.
între douã culori, cã s-au culcat foarte târziu ºi cã,
,,La aeroportul Otopeni, spune,
într-o zi oarecare de lucru, s-au trezit devreme.
gâtuitã de emoþie, cu puternic accent
Somn puþin, efort neîntrerupt: ingredientele
basarabean. Devin mai atent ºi
epuizãrii unei lumi de nedormiþi. În fiecare dimineaþã,
observ cã începuse sã plângã. ,,Aveþi
metroul aratã ca un dormitor subteran, în care frâna ºi
nevoie de ceva?, o întreb. ,,Numai
acceleraþia miºcã zeci de capete inerte, fãcându-le se
puþin
ºi încearcã sã îºi
aprobe sau sã condamne aleatoriu gânduri neºtiute.
stãpâneascã plânsul. Îmi vãd de
Un vecin de metrou mai guraliv se va amuza de condus ºi, dupã câteva minute, simte
Aproape cã-þi vine sã-i opreºti pe cãlãtori, sã le
pui în braþe o pernã ºi sã îi apostrofezi cã nu-ºi rezervã planificarea minuþioasã spusã dintr-o rãsuflare: nevoia sa-mi vorbeascã. ,,Sunt din
8-10 ore pe noapte pentru un somn binefãcãtor. Le Dumneata crezi cã douã ore de libertate sunt Basarabia ºi am venit în România sãpoþi chiar sugera un program de searã foarte minuþios: îndeajuns dupã ce ziua întreagã timpul nu þi-a mi vãd veriºoara. Este foarte în
la 18:30 ajungeþi acasã ºi pânã la 20:00 pregãtiþi masa, aparþinut? Spiritul de prevedere va pierde mereu în vârstã, are 89 de ani. Nu ºtiu dacã
cinaþi, rezolvaþi problemele de familie, faceþi treburile faþa dorinþei de libertate.
mai apuc sã o vãd în viaþã. Acum
Nu-i treziþi pe cãlãtori cãci ei sunt luptãtorii pentru înþeleg de ce se uita cu atâta disperare
casnice ºi vã relaxaþi cu o baie caldã. Aveþi, apoi, douã
ore în care sã vã uitaþi la un film, sã ascultaþi muzicã, libertate.
spre chipul de la fereastrã, încercând
sã citiþi ori sã faceþi câte multe alte lucruri.
Alexandru LUCINESCU parcã sã mai adauge câteva secunde
Unul dintre cele mai emoþionante
locuri, pentru mine, este Casa de
Culturã a Studenþilor, Bucureºti. Aici
am trãit multe zile luminoase ale
tinereþii mele agitate, tot aici am
cântat în Song, cu Ion Luchian
Mihalea pe post de dirijor ºi mentor,
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România Student Tour, proiect iniþiat
chiar de domnul Paul Bordaº,
directorul Casei de Culturã a
Studenþilor. Dupã ce au descoperit
Misterele Olteniei de sub munte ºi
au cutreierat Plaiurile Vrancei,
grupul de tineri fotografi (compus

Cântec de dragoste
Ai pescuit
soarele meu în zori
ºi i-ai scos
icrele roºii.
Ai pescuit
dealul meu
ºi i-ai scos
icrele negre.
În jarul
cântecului ei
se coace pâinea privighetorii:
rumena rozã.
Iar tu
cu-nnegurare asculþi
glasul ei rourat
ºi cântecul meu.
Ferice de cel
care se mulþumeºte
c-o pâine
muiatã-n uleiul liniºtii!

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

SURÂSUL
GIOCONDEI
Când am aflat cã existã, îl cãutam acolo unde
fusese instalat - la ªosea, în casa lui Toma Stelian,
devenitã sediu al conducerii breslei scriitoriceºti (ceva
mai devreme gãzduise ºcoala de scriitori). Eram
studenþi, dar prea legaþi de lecturile ºcolare sã nu fim
atraºi de exponatele ce-i priveau pe ei, semnatarii de
pe coperþi alese. Sunt ceva ani de când Muzeul
Naþional al Literaturii Române, cum se numeºte azi,
stã (confortabil?) instalat în palatul de pe Bd. Dacia,
asistat la faþã de bustul luminos al lui Nichita Stãnescu
ºi, privit din lateral, din marmura lui Mestrovici,
bizantin ºi meditativ, de Ionel Brãtianu.
Sunt multe motive sã trecem pragul acestei case de
boier dâmboviþean. Iniþiatorul instituþiei, Perpessicius,
cel cu privirea cotizatã în contul manuscriselor recent
aºezate între coperþi de colecþie, s-a retras demult din
agitaþia vieþii. L-a urmat nedrept de repede urmaºul sãu
în proiect, criticul Alexandru Oprea. Nici Al.Condeescu
nu s-a sfiit sã le calce pe urmã, dupã ce avusese grijã, la
rându-i, sã ne convingã cât de mult i se potrivea fotoliul acela de comandã de la parterul clãdirii. S-a instalat acolo,
dupã inexplicabile ºi pãguboase decizii, ce inventau din senin pe managerul trebuincios din te miri ce scriitor de
vagoane pe sub tribuna stadionului Giuleºti, a venit la conducerea Muzeului, vreau sã spun, directorul nãscut ºi nu
fãcut, un cãrturar. Profesorul universitar Lucian Chiºu a trudit ceva vreme în salopeta iubitorului de verb ales ºi îl
sesizãm acum trudind sã câºtige respiraþiile potrivite acestui timp. Priviþi cum aratã oferta activitãþilor puse la cale
pentru îndrãgostitul de carte, sesizaþi cerbicia tinerimii în stare de funcþionare a întregului anatomic al muzeului,
înþeles ca un agregat de neºtiutã cuprindere, cu potenþial asigurat ºi dovedibil pe zi ce trece, dar mai ales sã trieze,
sã proceseze, sã distileze în drumul spre noi, vizitatori fideli ori de ocazie, produse de mare rafinament.
Câte piese de inventar poate avea aceastã firmã din centrul Bucureºtilor? Peste 300 de mii, dacã
am înþeles bine, acceptând realitatea cã, oricând, acest plafon poate fi ridicat prin felurite pârghii tot
timpul în funcþiune, donaþiile însemnând una dintre ele. În ce constã acest patrimoniu? De bunã seamã
cãrþi, adesea purtând în filigran semnãturi de autori ori proprietari, manuscrise, documente dinspre persoane
însemnate cu har ºi, prin aceasta, devin incitanþi, de rãscolit ºi cercetat. Fotografiile ocupã un loc însemnat.
Aici, la sediul MNLR, îºi aflã gazda manifestãri gândite sã ne punã în privilegiat contact cu semne
extrase din acest cuprinzãtor tezaur. Existã în capitalã câteva adrese muzeale, pe care Muzeul le are în
grijã ºi spre care cautã sã ne vadã mergând. Am fost ºi noi, eu ºi colegul meu, operatorul TvRM, în
Cotroceni, pentru a vedea cu ochii ºi sufletul cele douã piese de altar, fiecare în sine o catapeteasmã întru
perenitate - Colecþiile Rebreanu ºi Minulecu. Am ajuns ºi în ªoseaua Giurgiului, în modesta, dar atât de
fermecãtoarea gospodãrie a familiei Bacovia (pare montatã pe un platou de filmare ºi instalatã aici).
Amânãm mersul la Mãrþiºor, aºteptând sã coboare spre noi cireºii în floare. Ni se pare cadrul nimerit
pentru un astfel de mers pe sub ochii Maicii Domnului.
Am ajuns, prin îngãduinþa directorului de azi, criticul Lucian Chiºu, între altele un teleast remarcabil prin gust
ºi preferinþe, în acele încãperi unde stau rânduite exponate de rafinament. A fost doar loc de trecere cãtre spaþiile
alãturate, rezervat restauratorilor. O mânã de oameni primesc în cãuºul palmei tipãrituri cu vârsta mãsuratã în
secole ºi chipul agresat nemilos din te miri ce motive. Întocmai acelor miniaturist exersaþi în lucrãtura delicatã ºi,
dincolo de orice, frumoasã, restauratorii procedeazã la eliminarea urâtului din interstiþiile unde au pãtruns, dau
deoparte tot ce poate virusa obrazul delicat al suportului de literã ºi imagine pentru a cãuta sã aºeze protezele
salvatoare. Doar vãzând cu ochii tãi realizezi cât de sus se aflã asemenea îndeletnicire pe solfegiile sensibilitãþii.
În marea salã de la parter, nu atât de generoasã pe cât s-ar merita, au loc manifestãri culturale fel de fel. Nu zic
doar literare. Într-un concept pe care nu poþi sã nu-l apreciezi, îºi gãsesc loc, alãturi de evocãri, prelegeri cu ºtaif,
schimburi de idei pe teme inspirat decupate din multul posibil, expoziþii de artã, concerte cu repertoriu de rafinament.
De ar fi sã se întocmeascã o cronicã a venirilor la Muzeu, mã refer la invitaþii ce-i trec pragul, am beneficia, în
timp, de o splendidã colecþie a prezentului, aºteptatã, sunt convins, cu sufletul la gura, de cei de dupã noi.
Aici se desfãºoarã, în ediþie lunarã, Rotonda 13. Ne amintim bine de începuturile prezidate jovial ºi
înþelept de profesorul Cioculescu. Este merituoasã aceastã prelungire în vremi, ca ºi efortul selectivitãþii,
al potenþãrii acestor evenimente, în acord cu necesara deschidere la prospeþime.
Muzeul Naþional al Literaturii Române - o vitrinã cu ferestre mari ºi bine luminate. Dar ºi un loc al
travaliului, risc sã afirm, nu atât de bine cunoscut pe cât meritã, în cãutarea doritelor clarificãri de care
numai cercetarea calificatã ºi serioasã este în stare. Cât priveºte Manuscriptum, cred cã ne aflãm în faþa
unui chivot ce ne aºteaptã sã-i prospectam interioarele ºi sã reacþionãm, cu pioºenie, în consecinþã.

Neagu UDROIU

De la artele vizuale, la arta culinarã ºi înapoi

Radu Gheorghian ºi invitaþiile sale

În cele mai secrete colþuri ale memoriei mele se aflã amintirea unui vernisaj
aparte. Era o searã de basm, toate pãreau cã merg bine în Bucureºti, în
România, în Europa, pe planeta noastrã, în galaxia cea atât de cunoscutã, ba
chiar în tot universul. La Galeria Irecson a fost o sãrbãtoare în care protagonist
a fost domnul Radu Gheorghian, autorul unei expoziþii de picturã ºi graficã.
în faþa rudelor artistului ºi rudelor mele,
a unui mare numãr de vizitatori care
aveau în comun cu noi doar bucuria de
a participa nu numai la un vernisaj
obiºnuit, dar ºi la aniversarea zilei de
naºtere a artistului. ªi apoi am rostit, cu
glasul tremurând: Dupã cum îl ºtiu eu
pe prietenul meu, nu este imposibil ca
la urmãtoarea expoziþie, când veþi privi
tablourile, sã vã recunoaºteþi în
interiorul lor, pentru simplul fapt cã
dânsul v-a surprins în aceastã searã,
în calitate de modele.
Expoziþia a trecut, emoþiile s-au
topit, au rãmas doar amintirile ºi un
peisaj italian, care este în colecþia
Tablourile erau realizate în ulei, mea particularã.
cãrbune, creion ºi aquaforte, iar temele
Pui în sos de portocale
erau selectate din registrele filozofic,
Dar, în afarã de invitaþia de a admira
religios, mitologic ºi profan. Iatã, am mereu, în expoziþie ori acasã, lucrãrile
ajuns sã mã autocitez: Cine a avut sale, domnul Radu Gheorghian mai are
onestitatea sã vadã aceste tablouri fãrã ºi altfel de invitaþii. Spre exemplu, aceea
priviri amicale ºi-a dat seama, cu de a face, cu dânsul, o reþetã de te lingi
claritate, cã ne aflãm în faþa unui artist pe deºte, cu mult înainte de a se
cu cotã înaltã, rosteam eu emoþionat termina de preparat. Deci: pui în sos de

portocale, cu garniturã de cartofi cu
chimen.
Ingrediente: pentru trei porþii trei copane de pui, ºase cãþei de
usturoi, zeama de la douã portocale,
o linguriþã de miere, sare, piper, un
kilogram de cartofi, chimen, ulei de
porumb sau de mãsline.
Mod de preparare: Se iau copanele
de pui, se freacã bine cu lãmâie, se lasã
la frigider o jumãtate de orã, apoi se
înþeapã carnea cu cuþitul, în mai multe
locuri, pentru a se forma niºte gãuri în
care se va îndesa usturoiul tãiat în
prealabil în bucãþele mai mici. Apoi, se
pun copanele la prãjit într-o tigaie cu ulei
(de preferinþã cât mai natural, de mãsline
sau de porumb); dupã ce se rumenesc,
se toarnã zeama de la portocale, în care
s-a amestecat ºi o linguriþã de miere. Se
acoperã cu un capac. Se lasã bine la
înãbuºit, nu prea mult, ca sã nu-ºi piardã
carnea frãgezimea. La sfârºit, se pune
sare ºi piper. Cartofii se taie rondele. Se
rumenesc ºi ei într-o tigaie (la fel cum se
procedeazã la musaca). Nu se prãjesc,
doar se cãlesc. Apoi se pun într-o tavã,
se presarã chimen ºi sare peste ei ºi se
pun la cuptor o jumãtate de orã. Se pot
servi cu smântânã deasupra. Poftã bunã!

Aristotel BUNESCU

Viaþa vãzutã din taxi

Reflecþii sãptãmânale

Nedormiþii

BASARABIA E ROMÂNIA!
de viaþã imaginii ce va deveni
amintire pentru aceastã femeie. ,,Dar
Basarabia nu e atât de departe încât
sã nu reveniþi. ,,Aºa e. Însã, eu stau
mai mult în Italia. Muncesc acolo.
ªi nu e uºor deloc cu actele. Dupã
hainele modeste ºi mâinile chinuite,
îmi dau seama cã munceºte din greu.
,,Sunt plecatã de trei ani, trebuie
sã-mi întreþin familia. Cu veriºoara
mea nu m-am vãzut vreme de peste
45 de ani. Tatãl meu ºi tatãl ei erau
fraþi. Tatãl ei a fost ofiþer în Armata
Românã ºi a luptat împotriva
nemþilor. Când nemþii s-au retras
cãtre vest, odatã cu Armata Românã
a avansat ºi tatãl ei. Dupã rãzboi, ei
au rãmas în România, iar noi am fost
nevoiþi sã ne mutãm. Aºa le-am
pierdut urma. ,,Mai ceva decât în
telenovele, zic. ,,Mai ceva... Abia
dupã revoluþie veriºoara mea a
început din nou sã ne caute ºi a reuºit
sã ne gãseascã. Din pãcate, ºi tatãl
meu ºi tatãl ei muriserã. Nu au mai
apucat sã se vadã vreodatã. Nici noi,
veriºoarele, nu ne-am vãzut decât de
câteva ori, pentru cã, de când
România a intrat în NATO ºi UE, se
obþine mai greu vizã. Iar eu sunt mai
mult în Italia. Vin acasã o datã sau
de douã ori pe an. Acum am putut sã
vin pentru maxim cinci zile în
România, pe baza permisului de
Sogiorno. ªi trebuie sã mã întorc.
,,Vorbiþi foarte bine româneºte.
,,Pãi, cum sã nu vorbesc, dacã sunt
româncã. ,,Da, însã mulþi dintre
basarabeni refuzã sã vorbeascã
româneºte. ,,Aceia ori sunt ruºi, ori,

din ºtiu eu ce motive, s-au dezis de
neamul lor. ªi sã ºtiþi cã nu sunt atât
de mulþi precum credeþi. ,,Aveþi
ºcoli în limba românã? ,,Da. Eu stau
într-o localitate la vreo 70 de km de
Chiºinãu, în sud, ºi avem douã ºcoli
în limba românã. Dar suntem
obligaþi sã învãþãm ºi rusa. Mie mia prins bine. ,,ªi ce faceþi în Italia,
ce munciþi? ,,Îngrijesc bãtrâni. O
privesc. O femeie în vârstã îngrijeºte
bãtrâni. Aratã ca o bunicã din
poveºti: bunã, blândã ºi iubitoare. O
faþã rotundã, cu ochi albaºtri, pãrul
încãrunþit, dintr-un blond deschis.
,,Nu am încotro, trebuie sã-mi
întreþin familia. Am un bãiat. E
cãsãtorit. Nu are serviciu nici el nici
nevastã-sa, ºi au mai fãcut ºi cinci
copii. Da, cinci copii. Sunt frumoºi
ca stelele ºi îi iubesc pe toþi, dar sã
faci atâþia copii fãrã sã ai de
muncã... ,,Sunt ortodocsi?, întreb.
,,Nu. Nu mai sunt. Nici nu ºtiu cum
se cheamã religia lor, cã au venit tot
felul de ciudaþi de le-au împuiat
capul. Cicã trebuie sã facã atâþia
copii câþi dã Domnul. ,,Dar,
dumneavoastrã, sunteþi ortodoxã?
,,Da mamã, eu sunt. Dar nu cred cã
sunt atât de credincioasã cum ar
trebui. Ajung rar pe la bisericã. Mã
rog tot timpul, dar simt cã nu sunt o
bunã creºtinã. Credinþa e singura
nãdejde pe care o am. Le-am spus
copiilor când am plecat, cã mã duc
iar la muncã, dar nu ºtiu cât am sã
mai rezist. S-au cam supãrat. Dar nu
mai pot. Înainte de ãºtia trei ani în
Italia, am mai lucrat ºapte ani în

Israel. Dar nu se comparã. Acolo ne
respectau. Munceam mult, dar ne
respectau. Vorbeau frumos cu noi. ªi
câºtigam bine. În Italia se poartã cu
noi ca ºi cu sclavii. Aºa ne ºi spun:
,,Tu eºti servitoarea mea, nu ai voie
sã comentezi. Dacã nu-þi convine,
n-ai decât sã pleci. Pe prietena mea,
o cheamã stãpâna ei dupã ce
mãnâncã ºi îi dã sã mãnânce resturile
de la masa ei. ,,Nu pot sã cred aºa
ceva. ,, Nu mint. Este adevãrat. Nu
ai unde sã te duci, cã toþi fac la fel.
Parcã-s vorbiþi. ,,ªi de ce acceptaþi
aºa ceva? ,,Fiecare avem pe cineva
la care þinem ºi vrem sã îi ajutãm.
Oricât de prost ne plãtesc acolo, tot
sunt mai mulþi bani decât în þarã. La
noi e o sãrãcie cumplitã.
Îmi vine în minte articolul lui
Eminescu, ,,Basarabia, ºi argumentele sale, referitoare la faptul cã
acest þinut nu a fost cucerit de ruºi
de la turci ºi tãtari. ªi chiar dacã
istoria a despicat destinul acestei
familii, ca ºi a altora, nenumãrate,
soarta românilor este aproape
aceeaºi. ªtiu cã este un þinut bogat,
ca ºi restul României, ºi, totuºi, peste
douã milioane de români, din ambele
pãrþi ale Prutului, sunt nevoiþi sã
munceascã în alte þãri, dupã vrerea
strãinilor, trãind departe de cei dragi.
Nu ºtiu ce sã mai zic.
,,Ce e clãdirea aceea mare ? ,,E
Casa Presei Libere, rãspund. ,, Acolo
sunt tipografii ºi tot felul de redacþii.
De ce nu v-aþi luat cetãþenie românã?
,,Am depus actele, însã dureazã foarte
mult. Nu ºtiu când o sã reuºesc.

,,Dacã le depuneaþi înainte de alegeri,
poate ar fi mers mai repede. Un timp
tãcem amândoi. ,,ªi soþul dumneavoastrã?,,S-a prãpãdit acum patru
ani. ,,Oricum, efortul dumneavoastrã nu cred cã a fost în zadar, cred
cã aþi reuºit sã faceþi ceva în toþi anii
ãºtia de muncã. ,,Foarte puþin. Din
Israel am trimis aproape toþi banii
acasã. De acolo ajungeam foarte rar
acasã, în Basarabia. Am stat ºi trei ani
fãrã sã-mi vãd copiii ºi nepoþii. Iar
când am ajuns acasã, bãiatul meu
mi-a zis, arãtând cãtre nepoþi:
,,Mamã, uite, banii tãi! Toþi au fost
investiþi în aceºti copii. Tac. Mai este
puþin pânã la aeroport. Mã simt
copleºit de povestea acestei femei.
Mã gândesc, de câte ori nu s-a repetat
drama acestei femei ºi în familiile din
România de dincoace de Prut. ,,Sã
ºtiþi cã sunteþi o bunã creºtinã. Ceea
ce faceþi dumneavoastrã este dovada
unei iubiri ºi dãruiri profunde. ªi
alãturi de prietenie, acestea sunt
virtuþile unui bun creºtin. Nu trebuie
sã vã îndoiþi de asta. ,,Se vede cã
dumneavoastrã sunteþi credincios.
Da, sunt. Creºtin ortodox, la fel ca
dumneavoastrã. Care este numele
dumneavoastrã? Decebal. ,,O, ce
nume frumos. Numele meu este Maria.
Maria mã cheamã. Nici nu putea sã o
cheme altfel, îmi spun în gând.
Acum ºtiu de ce Basarabia e
România!

Decebal ªTEFÃNESCU,

student, anul II,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
Nominalizãrile la Premiile Radio România Cultural Victor Rebengiuc,
la 78 de ani,
pentru anul 2010
În cadrul Galei Premiilor Radio Marþi, dupã Crãciun, regia Radu este urmãtoarea: Asociaþia
pe Walk of Fame
România Cultural, luni, 21 martie, de Muntean, Felicia, înainte de toate, Verdecrud pentru Protecþia
la ora 19.00, la. la Teatrul Odeon vor regia Rãzvan Rãdulescu ºi Melissa Mediului  cu proiectul educaþional
din Bucureºti
fi fãcute cunoscute cele mai importante de Raaf, Kapitalism. Reþeta noastrã Revolutia Eco, Asociaþia A.R.T.

realizãri ale anului 2010 în diferite
domenii ale culturii. Vor fi acordate
premii pentru douãsprezece secþiuni,
precum ºi trei premii speciale.
La categoria Poezie, nominalizaþii sunt: Ion Mureºan pentru Cartea
Alcool, Editura Charmides, Bistriþa,
2010; Teodor Dunã pentru De-a viul,
Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2010; Radu Vancu, pentru
Sebastian în vis, Editura Tracus Arte,
Bucureºti, 2010; Liviu Ioan Stoiciu,
pentru Pe prag (Vale-Deal), Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 2010;
Mircea Cãrtãrescu, pentru Nimic:
poeme (1988-1992), Editura
Humanitas, 2010
La Prozã au fost nominalizate
volumele: Ion Vianu, Amor
intellectualis. Romanul unei
educaþii, Editura Polirom, Iaºi, 2010;
Marin Mãlaicu-Hondrari, Apropierea, Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2010; O. Nimigean,
Rãdãcina de bucsau, Editura
Polirom, Iaºi, 2010; Ioana
Pârvulescu, Cartea întrebãrilor,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2010.
Autobiografia lui Nicolae
Ceauºescu, filmul lui Andrei Ujicã,

secretã, un film de Alexandru
Solomon au fost nominalizate la
secþiunea Film.
Iatã propunerile pentru categoria
Teatru: Emil Boroghinã, directorul
fondator al Festivalului Internaþional
Shakespeare, pentru ediþia din 2010,
centratã tematic pe capodopera
Hamlet; regizorul Tompa Gabor,
pentru managementul Festivalului
Internaþional Interferenþe, ediþia din
anul 2010; actriþa Ofelia Popii,
pentru rolul din spectacolul-recital
Felii, de Lia Bugnar, la Teatrul
Naþional Radu Stanca din Sibiu.
Arte plastice: pictorul Stefan
Pelmuº, pictoriþa Doina Mihãilescu,
sculporiþa Silvia Radu ºi pictorul
Constantin Blendea .
Muzicã: dirijorul Cristian
Mandeal, violoncelistul Marin Cazacu
pentru Festivalul Enescu ºi muzica
lumii ºi ediþia a XX-a a festivalului
Sãptãmâna Internaþionalã a Muzicii
Noi (directori artistici: compozitoarele
Mihaela Stãnculescu Vosganian ºi
Irinel Anghel).
La secþiunea Educaþie ºi
învãþãmânt, lista nominalizãrilor

Fusion, IRSCA Gifted Education,
Asociaþia Româna de Dezbateri,
Oratorie ºi Retoricã  ARDOR.
Secþiunea ªtiinþã: exploratorii
Constantin Lãcãtuºu ºi Cornel
Coman, precum ºi cercetãtoarea
Raluca-Ioana Van Staden.
Reviste ºi suplimente culturale:
publicaþiile Apostrof, Ide ºi Lettre
internationale.
Emisiuni,
campanii
ºi
transmisiuni TV culturale: Literatura
de azi, moderator: Daniel Cristea
Enache, TVR Cultural; Rezistenþa prin
culturã, moderator: Stejãrel Olaru,
TVR Cultural; Ca la carte, moderator:
Cristian Tabãrã, TVR 1.
Web-site-uri
culturale:
CineFan.ro, AgenþiadeCarte.ro,
ArtActMagazine.ro.
Proiecte culturale, bienale ºi
festivaluri: Festivalul de Dramaturgie Contemporanã, Braºov;
Festivalul Internaþional al Teatrului de
Animaþie Bucurii pentru copii.
Spectacole de colecþie, Festivalul
Internaþional al Artelor Spectacolului
Muzical Viaþa e frumoasã ºi proiectul
cultural al Institutului Polonez Anul
Chopin în România.

A doua stea de pe Walk of Fame-ul
românesc, din Piaþa Timpului, poartã
numele lui Victor Rebengiuc. Tot ce am
fãcut pânã acum în viaþa mea a fost
pentru cã mi-a plãcut sã fac treaba asta,
sã fac teatru. Am jucat cu plãcere ºi voi
juca în continuare cu plãcere atâta vreme cât Dumnezeu îmi va îngãdui.
Proiectul cultural din Piaþa Timpului, lansat la iniþiativa Teatrului
Metropolis, Asociaþiei de Turism Bucureºti ºi Cocor, dupã modelul
celebrei Walk Of Fame din Los Angeles, îºi propune sã devinã un punct
de referinþã pentru cultura românã prin gãzduirea stelelor ce omagiazã
actori români consacraþi. Florin Piersic ºi Victor Rebengiuc au inaugurat
Walk of Fame-ul românesc în urma unui studiu desfãºurat pe site-ul
cinemagia.ro. În perioada urmãtoare, ºi alte personalitãþi ale culturii
române vor intra în rândul stelelor de pe Walk of Fame.

Filme româneºti de dragoste
în Belgia
Patru filme româneºti figureazã în programul Festivalului Internaþional
al Filmului de Dragoste de la Mons, 18 ºi 25 februarie. Invitatã de onoare în
2010, cinematografia româneascã este reprezentatã prin: Nuntã în Basarabia
(regia Nap Toader), Europolis (regizor Cornel Gheorghiþã), coproducþia Eva,
(regia Adrian Popovici), ºi scurtmetrajul Derby (Paul Negoescu).
Din juriul festivalului face parte ºi regizorul român Andrei
Gruzsniczki, al cãrui debut în lungmetraj, Cealaltã Irina, a fost distins
cu premiul de interpretare masculinã anul trecut.
Mons va fi capitalã culturalã europeanã în 2015.

Prezenþã româneascã la Târgul Internaþional
de Carte de la Ierusalim

Lavina Miloºovici
în Hall of Fame
Libertatea informeazã cã Lavinia
Miloºovici va intra în Hall of Fame al
Gimnasticii, fosta sportivã primind vestea
de la Nadia Comãneci, membrã în
comitetul de organizare a evenimentului.
Gala va avea loc la finalul lunii mai, la
Oklahoma City (SUA).
Îi mulþumesc Nadiei ºi tuturor
celor care au decis ca eu sã fac parte
din Hall of Fame. Mã bucur cã existã
persoane care nu m-au uitat, a
declarat Miloºovici.
Dublã medaliatã cu aur la
Olimpiada de la Barcelona din 1992,
Lavinia Miloºovici mai are în
palmares alte trei medalii de bronz ºi
una de argint la Jocurile Olimpice.
Miloºovici îºi va trece acum numele alãturi de alþi români din Hall of Fame:
Nadia Comãneci, Bela Karolyi, Ecaterina Szabo, Teodora Ungureanu,
Daniela Silivaº, Simona Amânar, Octavian Bellu.

Ancuþa Bobocel, victorie
la Stuttgart, pe 1.500 m
În cadrul puternicei
reuniuni atletice indoor de la
Stuttgart, tânãra sportivã
româncã Ancuþa Bobocel a
reuºit o frumoasã victorie în
cursa de 1.500 m, în care a fost
cronometratã în 408"13/100.
Multiplã campioanã de
junioare ºi de tineret, Ancuþa
Bobocel justificã aprecierea
cã reprezintã un uriaº talent
al atletismului românesc.

Corina
Cãprioriu
pe podium

Corina Cãprioriu a câºtigat
medalia de bronz în cadrul
competiþiei
de judo Grand Slam Paris

Cu o participare neîntreruptã de 30 de ani, România se prezintã la ediþia din acest an a Târgului Internaþional
de Carte de la Ierusalim (20-25 februarie 2011) cu o bogatã selecþie de carte, dar ºi cu evenimente culturale
constând în lansãri de carte, cafenele literare, lecturi în limbile ebraicã ºi românã.
La standul naþional sunt expuse peste 300 de titluri, de la 20 de edituri din România, printre care Editura
Art, Cartea româneascã, Casa Radio, Corint, Curtea Veche, Humanitas, Jurnalul Naþional, Nemira, Hasefer,
Paralela 45, Polirom.

România a câºtigat Grupa D a calificãrilor la Tennis Europe Winter Cups

Roxana
Mohãnescu
 un cãpitan
fericit
Am cunoscut un cãpitan fericit.
Se numeºte Roxana Mohãnescu ºi
conduce echipa de tenis a
României, alcãtuitã din fete cu
vârsta de 14 ani sau mai micã.
Într-o competiþie foarte strânsã,
la care au participat echipa din ºapte
state, Roxana Mohãnescu a dus
formaþia noastrã pe locul 1. Dar, sã
cunoaºtem, mai în detaliu, faptele.
Echipa de tenis a României a
câºtigat, la Centrul Naþional de Tenis
Bucureºti, Grupa D a calificãrilor
pentru competiþia Tennis Europe
Winter Cups by Head, categoria fete,
14 ani. Formaþia þãrii noastre a fost
alcãtuitã din Raluca Ciufrilã, Andreea
Ghiþescu ºi Jaqueline Cristian,
mezina echipei, de numai 13 ani,
cãpitan fiind Roxana Mohãnescu.
În ultima zi a calificãrilor,
România, principala favoritã, a
câºtigat, cu scorul de 3-0, meciul cu
Marea Britanie, favorita numãrul doi.
Clasamentul final al grupei de
la Bucureºti este urmãtorul:
1.România, 2.Marea Britanie,
3.Ungaria, 4.Slovacia, 5.Polonia,
6.Belgia ºi 7. Portugalia.
Medaliile pentru locurile 1-3 au
fost înmânate, din partea Federaþiei
Române de Tenis, de Florenþa
Mihai, finalistã la Roland Garros,
în anul 1977, consilier al
preºedintelui FRT. România ºi
Marea Britanie au obþinut
calificarea în turneul final Tennis
Europe Winter Cups by Head, care
va avea loc la Kamen, în Germania.

La Tate Modern
Gallery din
Londra, expune,
în premierã,
artistul
Ion Grigorescu

De la stânga la dreapta: Roxana Mohãnescu, Raluca Ciufrilã,
Andreea Ghiþescu, Jaqueline Cristian
Roxana Mohãnescu ne-a declarat,
cu satisfacþie justificatã: Sincer, nu
credeam cã o sã câºtigãm prima
poziþie, înainte de începerea
calificãrilor. Dar, iatã cã fetele au
crezut mai mult ºi au învins. Au fost ºi
momente în care au jucat cu trac, dar,
dupã ce au scãpat de presiune, au arãtat
un tenis de bunã calitate. Doresc mult
ca fetele sã se simtã bine în Germania,
sã fie cu adevãrat o echipã, cum au
fost ºi aici. La final, vã spun cã vrem
sã ne întoarcem cu o medalie.
Andreea Ghiþescu a menþionat.
Echipa României a plecat în
competiþie cu speranþe foarte mari.
Dacã nu speri, nu poþi sã învingi.
Acum vreau, alãturi de prietenele
mele, sã câºtigãm ºi turneul din
Germania. La rândul sãu, Raluca
Ciufrilã a spus: Am fost favorite
numãrul 1 ºi ne aºteptam sã câºtigãm
calificãrile de la Bucureºti. Era cam
jenant sã nu obþinem prima poziþie.
Jaqueline Cristian a precizat. M-am
simþit foarte bine alãturi de colegele
mele. În teren am fost foarte relaxatã.

Mereu ne-am susþinut una pe cealaltã
ºi am reuºit sã demostrãm cã suntem
principalele favorite.
Sponsorii turneului de la
Bucureºti au fost Blue Air, Autoritatea
Naþionalã pentru Sport ºi Tineret,
Devin, Lotto ºi Direct Rent a Car.
La final, este locul ca reporterul
sã facã ºi el o mãrturisire. Stimaþi
cititori, am trãit alãturi de echipa al
cãrei cãpitan a fost Roxana
Mohãnescu momente foarte
emoþionante. Am fãcut galerie
atunci când erau conduse în meciul
cu Slovacia, din semifinale. Mulþi
nu mai credeau cã este posibilã o
rãsturnare de situaþie. Dar Roxana
Mohãnescu a condus, de pe banca
tehnicã, lucrurile în aºa fel încât a
întors soarta meciului ºi, prin efortul
jucãtoarelor din teren, a reuºit sã
ducã România pe locul pe care îl
meritã. Timp de trei zile am trãit în
universul acestor sportive ºi vã spun
cu mâna pe inimã  voi susþine
aceastã echipã mereu.

Aristotel BUNESCU

Institutul Cultural Român din
Londra colaboreazã cu prestigioasa
galerie Tate Modern pentru
participarea artistului Ion Grigorescu, în premierã, la expoziþia de
grup Out of Place, alãturi de artiºtii
Cevdet Erek (Turcia), Hrair
Sarkissian (Siria) ºi Ahlam Shibli
(Palestina). Vernisajul a avut loc pe
10 februarie, în prezenþa artistului,
informeazã ICR Londra.
Expoziþia analizeazã modul în
care schimbãrile politice afecteazã
vieþile individizilor, la nivelul micro
al societãþii, neconsemnat de
diferitele expresii ale istoriei.
Lucrãrile investigheazã, în special,
arhitecturi sau zone abandonate
rezultate în urma unor decizii
economice sau a conflictelor
politice din regiunile în care
activeazã artiºtii  locuri instabile,
cu identitate ºi memorie în flux
permanent.
Ion Grigorescu expune trei
filme realizate pe peliculã de 8mm
 Bucureºti iubit (1977), Balta Albã
(1979) ºi Pustiul (1982), lucrarea
video Axele încruciºate ale oraºului
(1994) ºi seria de 18 fotografii
Oraºul în socialism (1974  1987),
în care abordeazã teme precum
peisajul urban comunist, omniprezenþa politicului ºi consecinþele
distructive ale regimului asupra
societãþii româneºti.
Expoziþia, deschisã pânã pe 15
aprilie, va fi însoþitã în lunile
urmãtoare de o discuþie cu Ion
Grigorescu susþinutã de curatoarea
Katrin Rhomberg, care a organizat
expoziþia personalã a artistului In
the Body of the Victim la Bienala
de la Berlin 2010.
Ion Grigorescu (n.1945) este o
personalitate de prim rang a artei
vizuale contemporane româneºti ºi
europene, unul dintre pionierii
experimentalismului din anii 60-70.
Creaþia sa cuprinde lucrãri de
picturã, desen, picturã monumentalã,
icoane, fotografie, obiect, instalaþie,
ambient, text, performance ºi artã
video. Opera sa a rãmas mult timp
necunoscutã, reputaþia sa traversând
graniþele României numai dupã
1990. În prezent, lucrãrile sale sunt
considerate repere esenþiale în
istoria artei europene recente.
Artistul are numeroase expoziþii
personale ºi participãri de grup în
manifestãri ºi muzee de prestigiu
precum Bienala de la Berlin 2010,
Muzeul de Artã Modernã din
Varºovia (2009), Muzeul de Artã
Modernã din Viena (2010) ºi
Bienala de la Veneþia 1997.

Popasuri culturale

Muzeul Operei Române
Statuia de bronz a lui George Enescu din faþa unei clãdiri cu o
arhitecturã aparte, din imediata apropiere a staþiei de metrou Eroilor
trãdeazã muzeul al cãrui prag îl vom trece astãzi: Muzeul Operei
Române. Un muzeu aparte, ce ne cãlãuzeºte prin lunga, palpitanta ºi prea
puþin cunoscuta istorie a teatrului liric românesc.
O necesitate culturalã
1772 este anul în care la Bucureºti este semnalatã prezenþa unei trupe
de operã. Un secol mai târziu, apãrea prima companie româneascã de
operetã. Aceasta se datora lui George ªtephãnescu. Începând din anul 1885,
aceasta a funcþionat ca o secþie a Teatrului Naþional, însã, dupã numai 17
ani, aceasta îºi înceta activitatea. Principalul vinovat de acest deznodãmânt
tragic a fost lipsa unui sprijin material oficial. Dupã acest moment,
companiile particulare înfiinþate de elevi ai lui George ªtephãnescu, precum
ºi cântãreþii de renume, români ºi strãini deopotrivã, au întreþinut pasiunea
publicului pentru arta liricã, stagiune dupã stagiune. De asemenea, putem
spune cã prezenþa spectacolelor de operã s-a impus de la sine, ca o
necesitate culturalã, ne destãinuie muzeograful Sever Barnea.
Înfiinþarea, în 1919, a Societãþii lirice este un alt reper al istoriei teatrului
liric românesc. Doi ani mai târziu, acesta trecea sub oblãduirea statului,
devenit Opera Românã, marcând, totodatã, sfârºitul unei etape frãmântate
ºi deschizând începutul unei activitãþi stabile. Spectacolul inaugural al noii
instituþii a fost, el însuºi, un eveniment deosebit, la 20 decembrie 1921, cu
opera Lohengrin de Wagner, sub bagheta lui George Enescu.
O nouã clãdire
În anii 50, din pricina faptului cã localul unde funcþiona Opera
Românã a devenit impracticabil, se construieºte o clãdire monumentalã,
cu o capacitate de 1.200 locuri. Aceasta avea sã fie cunoscutã sub titulatura
de Teatrul de operã ºi balet al Republicii Populare Române. Noul
local al Operei Române, ridicat în 1953, a oferit un cadru mai somptuos
unei activitãþi deja existente ºi deosebit de bogate. Pentru prima oarã,
Opera devenea o instituþie în sine, desprinsã de spectacolele de operetã
sau de teatru, împreunã cu care funcþionase pânã atunci. Inaugurarea
oficialã a noii clãdiri a avut loc pe 9 ianuarie 1954, cu spectacolul Dama
de picã de Piotr Ilici Ceaikovski.
Plimbare prin istorie
Muzeul se gãseºte la etajul II al clãdirii Operei Române. Inaugurat în
1964, acesta cuprinde 30.000 exponate, în mare parte partituri, obiecte
personale ale unor mari personalitãþi, tablouri, documente, fotografii,
sculpturi, afiºe, programe, costume de scenã, scrisori, busturi ale marilor
muzicieni ºi artiºti. Adunate, toate acestea aduc în actualitate începuturile
spectacolului de operã în România. Din aceastã zestre, numai 5%
sunt expuse- explicã domnul Sever. În continuare, muzeograful
precizeazã cât cuprinde impresionanta colecþie de afiºe: nu mai puþin
de 2 - 3.000 de exemplare, marea majoritate unicat pe plan naþional.
În expoziþia permanentã, aranjatã cu foarte mult gust într-o singurã
camerã, istoria Operei Române este spusã pas cu pas, pe înþelesul tuturor.
În stânga, Întemeierea Operei Române ºi fotografiile interpreþilor
primului spectacol ocupã primul panou. Urmeazã, apoi, rând pe rând,
alte câteva. Unul cu instantanee de la sfârºitul secolului XIX ºi altul
cu înfiinþarea conservatoarelor. Astfel, am ajuns la vitrinele care-i
evocã pe George Enescu ºi Hariclea Darclee. Între aceste douã vitrine,
alte câteva panouri cu frânturi din istoria Operei. Pe celãlalt perete, la loc
de cinste stau tablourile membrilor celor 22 de fondatori ai Operei
Române. În colþurile camerei, tablouri ºi busturi ale lui George Enescu
(1881-1955) ºi ale dirijorului Jean Bobescu (1900-1980) întâmpinã
vizitatorii care trec pragul acestui muzeu. Vizitându-l, fiecare dintre noi
poate deveni, dupã cum scria marele Octavian Goga, un drumeþ statornic
al lumii veºnic neschimbate.
Unde se aflã Muzeul Operei Române?
Muzeul Operei Române se aflã în clãdirea Operei Române, Bucureºti,
B-dul Mihail Kogãlniceanu nr. 70-72.
Muzeul se poate vizita în timpul pauzelor sau înainte de spectacole.
Poate cã nu ar fi o idee rea ca el sã poatã fi vizitat ºi în afara spaþiului
spectacolelor!

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE,

student, anul II,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

ÎN MIEZ DE IARNÃ AM ÎNTÂLNIT COPIII SOARELUI
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
O zi friguroasã de februarie a
anului 2011. Zãpada îmbracã Parcul
Tineretului cu o hainã albã,
diamantatã. La Palatul Sporturilor ºi
Culturii (Sala Polivalentã) ceasurile
îºi plimbã umbra limbilor subþiratice
peste cadranele numerotate de la
1 pânã la 12. Se apropie ora 10. Frigul
nu reuºeºte sã opreascã timpul în loc,
pentru cã existã cãldurã sufletescã ºi
dorinþã de creaþie artisticã de cea mai
bunã calitate. Se pregãtesc de
examen la Arta Actorului
masteranzii anului I (Ciclul II
Bologna), de la specializarea Artã
Teatralã, clasa prof. univ. dr. ªtefan
Velniciuc ºi lector univ. dr. George
Grigore. Publicul este puþin, dar
format din specialiºti ai domeniului,
pentru cã acest examen reprezintã o
etapã în pregãtirea de specialitate a
tinerilor artiºti dãruiþi artei Thaliei.
Se aprind luminile peste spaþiul
scenic, decupând fragmente de
realitate împletitã în mod fericit ºi
simbiotic cu elemente de ficþiune.
Masteranzii se ridicã la nivelul
cerinþelor catedrei, interpretând cu
dãruire ºi concentrare rolurile
pregãtite. În afarã de monologurile
obligatorii, mai sunt ºi cele pregãtite
la studiul individual, totul fiind
încununat de scenele din piesa Copiii
Soarelui, de Maxim Gorki.
Cãldura scenelor din piesa Copiii
Soarelui au þinut publicul cu sufletul
la gurã aproape patru ore. Relaþiile

dintre personaje dragi nouã, actorilor,
au însufleþit ritmul susþinut al
examenului-spectacol. Programul a
cuprins scena Melania  Protasov, în
interpretarea masteranzilor Ana-Maria
Bãlescu  Alexandru Mihalache ºi
Ruxandra Coman  Rãzvan
Teodorescu. A urmat Liza cu
Cepurnoi, având în distribuþie pe AnaMaria Bãlescu ºi Florin Cireaºã. Apoi,
Elena Nicolaevna  Melania, cu
masteradele Ana Turos  MariaMagdalena Frâncu ºi Rucsandra
Ionescu - Julianna Nagy. Dramatismul
scenei Melania  Protasov le-a revenit
studenþilor-actori Adrian Þofei  Maria
Cristina Ghiþã ºi Maria Daniela
Zaharescu  Florin Cireaºã. Momentul
Elena  Vaghin a fost aleasã pentru
studiu de cuplul Diana Croitoru 
Alexandru Mihalache, iar scena
dramaticã Elena  Protasov a fost
interpretatã cu dãruire ºi valenþe
profesioniste de cãtre Adina Elena
Tãºchinã  Adrian Þofei.
Marii dramaturgi au rãmas
prieteni pe vecie ai marilor actori,
prin valoarea textelor dramatice
oferite acestora spre interpretare.
Aºa, Maxim Gorki a fost prietenul
nostru cel mai bun pe parcursul
semestrului I al anului universitar
2010  2011, alãturi de domnul
profesor universitar doctor ªtefan
Velniciuc, cel care ne-a apropiat de
acest studiu, de acest nestemat al
litaraturii interpretative mondiale,

numit Copiii Soarelui. Poate sã
ningã afarã, pentru cã în sufletul
nostru de viitori actori, masternazii
de la Facultatea de Arte a

De ce aceastã alegere a
Universitãþii Spiru Haret, este
soare... Mult, mult soare... ªi asta coordonatorului de an, domnul
pentru cã am devenit ºi noi, astãzi, profesor universitar doctor ªtefan
Velniciuc ?
fericiþi, Copiii Soarelui...

Pentru cã uriaºa experienþã de viaþã
a celui care ºi-a luat drept pseudonim
literar cuvântul Gorki (amar) a fost
înfãþiºatã de Alexei Maximovici Peskov
însuºi în multe dintre povestirile sale ºi,
în special, în trilogia Copilãria. La
stãpân. Universitãþile mele. Se naºte la
16 martie 1868 (Stil nou 28 martie) în
oraºul Nijni Novgorod. Provenit dintrun mediu modest, nepot al unui negustor
scãpãtat, rãmas orfan la o vârstã fragedã,
pentru Alexei Maximovici Peskov, viaþa,
cu tot cortegiul ei de greutãþi, umilinþe
ºi amãrãciuni, a început de timpuriu.
Copilãria a fost scurtã, dar pãstreazã,
alãturi de dulceaþa basmelor bunicii Akulina Kaºirina, gustul amar al certurilor
dintre bunicul zgârcit ºi ai sãi, cãrora Vasilii Vasilievici Kaºirin, fost staroste al
vopsitorilor din oraº, nu uitã sã le aminteascã mereu cã a sãrãcit. La vârsta de
numai 10 ani, viitorul scriitor începe nesfârºitele sale peregrinãri pe la diverºi
stãpâni ºi patroni, nevoit sã facã muncile cele mai umile ºi mai neaºteptate. Bãiat
de prãvãlie, ajutând la spãlatul vaselor ºi la alte treburi în bucãtãria stãpânilor,
ucenic la un cizmar, la un desenator, ajutor de bucãtar, de brutar, paznic la garã,
cantaragiu, el încearcã, rând pe rând, cele mai diverse meserii, gustã din pâinea
muncitorilor, trãieºte cot la cot cu ei, împarte cu ei un pat la azilurile de noapte, pe
care negustorii bogaþi le înfiinþaserã cu scopul de a mai stoarce un ban de la miile
de oameni necãjiþi din Rusia, porniþi de acasã în cãutarea unui trai mai bun, mai
omenos, într-un cuvânt, trãieºte în zece ani cât alþii în treizeci ºi adunã un adevãrat
tezaur de cunoºtinþe din inepuizabila ºcoalã a vieþii.
De aceea este cunoscut ca scriitorul rus fondator al realismului socialist în
literaturã ºi activist politic. În perioadele 1906-1913 ºi 1921-1929 trãieºte în
strãinãtate, în special pe insula Capri. Dupã reîntoarcerea în Uniunea Sovieticã, a
acceptat politica culturalã a vremii, dar nu i s-a mai permis sã pãrãseascã þara. Maxim
Gorki s-a împrietenit cu Lenin, dupã ce s-au întâlnit în anul 1902. Scrie literaturã
diversã, dar ºi valoroase piese de teatru. În anul 1902, vede lumina tiparului piesa
Azilul de noapte, cea care mai purta ºi un alt titlu: Din adâncuri, o dramã celebrã
acum, ce înfãþiºeazã tabloul sumbru al lumii declasaþilor.
Piesa Copiii Soarelui, cea care are acþiunea plasatã în timpul epidemiei de holerã
din 1862, dar care trateazã, de fapt, evenimente contemporane, a fost scrisã câtã
vreme a fost închis  pentru scurt timp  în fortãreaþa Petru ºi Pavel, în timpul

revoluþiei eºuate din anul 1905. În timpul Primului Rãzboi Mondial, apartamentul
lui din Petrograd a fost transformat în centru de comandã al bolºevicilor, dar, în
cele din urmã, relaþiile lui cu comuniºtii s-au deteriorat. La numai douã sãptãmâni
de la victoria Revoluþiei din Octombrie, el scria: Lenin ºi Troþki n-au nici cea mai
vagã idee despre drepturile omului. Ei sunt deja corupþi de otrava murdarã a puterii,
asta se vede dupã lipsa de respect neruºinatã faþã de libertatea cuvântului ºi faþã
de alte libertãþi civice pentru care a luptat democraþia. Scrisorile lui Lenin cãtre
Gorki ,din 1919, conþin ameninþãri: Te sfãtuiesc sã-þi schimbi anturajul, vederile,
acþiunile, altfel viaþa ºi-ar putea întoarce faþa de la tine.
În august 1921, prietenul sãu, Nikolai Gumiliov, coleg-scriitor ºi soþul Annei
Ahmatova, a fost arestat de CEKA din Petrograd pentru vederile monarhiste. Gorki
s-a deplasat personal la Moscova, a obþinut chiar de la Lenin personal ordinul de
eliberare al lui Gumiliov, dar, la întoarcerea la Petrograd, a aflat cã prietenul sãu
fusese deja împuºcat. În octombrie, Gorki a emigrat în Italia, având ca motiv
oficial deteriorarea stãrii de sãnãtate: suferea de tuberculozã. Potrivit lui Alexandr
Soljeniþîn, reîntoarcerea în Uniunea Sovieticã a lui Gorki a fost motivatã de interese
materiale. În Sorrento, lui Gorki i-au lipsit banii ºi gloria. El a vizitat URSS de
câteva ori dupã 1929, iar, în 1932, Stalin personal l-a invitat sã se repatrieze,
oferta fiindu-i acceptatã. În iunie 1929, Gorki a vizitat Solovki ºi a scris un articol
pozitiv despre Gulaguri, care aveau deja o proastã reputaþie în Occident.
Reîntoarcerea lui Gorki din Italia fascistã a fost o victorie propagandisticã majorã
a regimului sovietic. El a fost decorat cu Ordinul Lenin ºi i s-a dat o reºedinþã de
lux în Moscova, (fosta proprietate a milionarului Riabuºinski, în zilele noastre
devenitã Muzeul Gorki), ºi o casã de odihnã în suburbii. Una dintre strãzile centrale
ale Moscovei, Trevskaia, a primit numele lui, la fel ca ºi oraºul sãu natal. Cel mai
mare avion din lume de la mijlocul deceniului patru al secolului trecut, Tupolev
ANT-20, a fost numit, de asemenea, Maxim Gorki. Avionul a fost folosit pentru
scopuri propagandistice în dese zboruri demonstrative pe deasupra capitalei. În
1933, Gorki a publicat o carte dezonorantã despre Belomorkanal, canal realizat
exclusiv cu munca forþatã a deþinuþilor din Gulag, prezentat ca un exemplu de
reabilitare de succes a foºtilor duºmani ai proletariatului. Odatã cu creºterea
represiunii staliniste ºi îndeosebi dupã moartea lui Serghei Kirov, Gorki a fost
plasat, în mod neaºteptat, sub arest la domiciliu, în casa sa din Moscova. I se
aducea, în fiecare zi, o ediþie specialã a ziarului Pravda, în care nu se gãsea nicio
ºtire despre arestãri sau epurãri. Maxim Gorki a murit în iunie 1936, la scurt timp
dupã moartea subitã a fiului sãu, Maxim Peºkov, survenitã în mai 1935. Ambele
decese au fost privite cu suspiciune în epocã, dar zvonurile de otrãvire nu au putut
fi niciodatã demonstrate. Stalin ºi Viaceslav Molotov s-au numãrat printre cei
care au purtat pe umeri coºciugul lui Gorki în timpul funeraliilor. În timpul
procesului lui Buharin, din 1938, una dintre învinuirile aduse a fost ºi aceea cã
Gorki a fost ucis de un agent NKVD din subordinea lui Nikolai Ejov.
Oraºul natal al lui Gorki a reprimit, în 1990, vechiul nume de Nijni Novgorod.
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OPINIA NAÞIONALÃ

Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

LUNI  21 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Parodi Press. Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Stela Cristea
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI 22 februarie 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 Dumitru Cucu
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici

TVRM Cultural

LUNI  21 februarie 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 Un rãspuns pentru fiecare
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 Profil spiritual  arhivã
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  22 februarie 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
Remediul (China, 2001)(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 Profil spiritual  arhivã
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

22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar - Tehnologia azi
23:15 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 La hanul moraritei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  23 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Muzart.
Emisiune de Dumitru Nicolae
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar - Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  24 februarie 2011
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 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
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

20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct
22.00 Generaþia în teniºi  arhivã
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  23 februarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Circulaþi, vã rog (r)
07.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
07.30 ªlagãr fix
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 Generaþia în teniºi  arhivã
16.00 Arhiva TVRM (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 Istoria cu învãþãturã  arhivã
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.30 Deutsche Welle (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  24 februarie 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 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Istoria cu învãþãturã  arhivã
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Nocturna (r)
18.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã

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*
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  25 februarie 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
13:30 Film documentar - Cinemania
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  26 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Noi consumatorii (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
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 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger

19.30 Cronica scepticului (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Profil spiritual  arhivã
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  25 februarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
07.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Profil spirirtual  arhivã
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Muz-art (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
23.00 ªlagãr fix
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 Muz-art (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  26 februarie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Întâlnire cu folclorul (r)
08.30 Stele de mâine
09.00 Atelier TV studenþesc (r)

14:00 Un actor în culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct.
Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 ORCHESTRA FILARMONICÃ DIN
VIENA  dirijor LORIN MAAZEL
(ORF / Austria)
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  27 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
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 Educaþie
ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic: Cântecul munþilor (China)
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (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

135 de ani de la naºterea
lui Constantin Brâncuºi

19 februarie 1876, Hobiþa, Gorj - 16 martie 1957, Paris
Uniunea Artiºtilor Plastici din România ºi Uniunea Scriitorilor din România organizeazã
Colocviul Constantin Brâncuºi, cu ocazia celebrãrii a 135 de ani de la naºterea marelui sculptor
român. Manifestarea are loc luni, 21 februarie 2011, începând de la ora 18, la Sala Oglinzilor a
Uniunii Scriitorilor din România, Calea Victoriei 115 (Casa Monteoru). Cu aceastã ocazie va fi
acordatã Placheta aniversarã C. Brâncuºi unor personalitãþi ale vieþii publice româneºti, anunþã
organizatorii.

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

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 Scrisori de acreditare
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
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 ªlagãr fix
20.00 Generalul cinema
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
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)
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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 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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 Muz-art
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
Cântecul munþilor (China)
22.30 ªlagãr fix (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
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)

poate fi salvatã prin artã. Artistul face, în fond, jucãrii pentru oamenii mari.
 EuLumea
vãd
 aceastã Pasãre de aur foarte departe - la o sutã de kilometri depãrtare ºi de o
asemenea mãreþie, încât sã umple întreaga boltã cereascã.
aº vrea sã creez aºa cum respir.
 EuÎnãlþimea
în sine a unei opere nu vrea sã vã spunã nimic. Este întocmai ca lungimea

unei bucãþi muzicale. Însã proporþiile interioare ale obiectului - acelea vã spun Totul.
mele sunt fecioarele mele!... Le gãtesc ca de nuntã!
 Sculpturile
Pãsãrile
mãiestre
fascinat ºi nu m-au mai eliberat din mreaja lor niciodatã.
 Se poate cã poeziam-au
purã este o rugãciune, însã eu ºtiu cã rugãciunea bãtrânilor noºtri
olteni era o formã a meditaþiei - adicã o... tehnicã filosoficã.
 O pasãre a intrat, odatã, prin fereastra Atelierului meu. ªi încerca sã iasã bãtând în
geam ºi nu gãsea ieºirea - cãci se lovea mereu de sticlã. S-a aºezat apoi sã se odihneascã. ªi
a încercat din nou ºi a ieºit. Sculptura este la fel: dacã gãseºti acel geam (acea ieºire), te
ridici înspre cer, intri în împãrãþia cerurilor...
Eu nu creez Pãsãri - ci zboruri.
Eu nu am cãutat, în toatã viaþa mea, decât esenþa zborului! Zborul - ce fericire!
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CELEBRAREA A 160 DE ANI DE LA NAªTEREA LUI SPIRU HARET
ªI ANIVERSAREA A DOUÃ DECENII DE LA ÎNFIINÞAREA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE ªI A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
ªI A 10 ANI DE EXISTENÞÃ A TELEVIZIUNII ROMÂNIA DE MÂINE

În cadrul sesiunii ºtiinþifice omagiale Spiru Haret - contemporanul
nostru au fost prezentate comunicãrile: Spiru Haret  ctitorul învãþãmântului
românesc modern, spiritul tutelar al Universitãþii noastre  prof. univ. dr. Aurelian
Gh. Bondrea, preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru
Haret; Spiru Haret  un mare reformator ºi om politic  prof. univ. dr. Ioan
Scurtu; Caracterul novator al concepþiei sociologice haretiene  prof. univ. dr.
Carmen Furtunã; Perenitatea ideilor haretiere; de la haretism la neoharetism 
prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu; Valorificarea operei lui Spiru Haret în Republica
Moldova  prof. Victor Ambroci, directorul Liceului teoretic Spiru Haret din
Chiºinãu; Spiru Haret în conºtiinþa posteritãþii  prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu.
De asemenea, a conferenþiat prof. univ. dr. Johann Fischer, preºedintele
Confederaþiei Europene a Centrelor de Limbi Strãine din Învãþãmântul Superior
(CERCLES), care a prezentat Rolul limbajului în învãþãmântul superior.
ATENEUL ROMÂN

AULA MAGNA

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
Trei sãrbãtori, o salã ºi o zi speciale. Sala te copleºeºte prin grandoare,
numele inscripþionate pe cupolã apasã cu greutate, Negruzzi, Coresi,
ªincai, Cantemir, semn cã seara va fi una memorabilã. Ziua de 15
februarie, aleasã parcã de destin, se împlinesc 20 de ani de la înfiinþarea
Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, 10 ani de
existenþã a Televiziunii România de Mâine, ºi se celebreazã 160 de ani
de la naºterea lui Spiru Haret. Adunare solemnã, marþi 15 februarie ora
17-20 la Ateneul Român, str. Franklin nr. 13, sector 1, Bucureºti, anunþã
programul manifestãrilor primit la intrarea în salã.
E forfotã în salã, încã nu a început spectacolul, în stânga ºi în dreapta
mea, domni ºi doamne, profesori distinºi ºi invitaþi pe mãsurã, sunt asortaþi
cu eleganþa locaþiei ºi a întrunirii. Cei doi prezentatori, Adrian Pãdureanu
ºi Alexandra Velniciuc, anunþã deschiderea serii cu imnul Universitãþii
Spiru Haret, Tu, Alma Mater (versuri Nicolae Dan Fruntelatã, muzica
Marcel Dragomir). Liniºtea cuprinde sala, toþi participanþii se ridicã în
picioare pentru a-ºi exprima respectul ºi aprecierea. Programul debuteazã
cu alocuþiuni ºi mesaje. Cei doi prezentatori îi prezintã, alternativ, pe cei
ce vor þine discursurile. Debuteazã prof.univ.dr. Aurelian Ghe. Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret.
Dacã înainte citeam din Opinia naþionalã discursurile domniei sale ºi
totuºi simþeam mãreþia cuvintelor, sã asculþi un discurs este diferit, vocea
puternicã conferã discursului o importanþã deosebitã. Alegerea locaþiei
reprezintã un atu. Cameramanii ºi fotografii îºi îndreaptã acum blitz-urile
spre scena. Profesorul univ.dr. Aurelian Ghe. Bondrea începe prin a-l
omagia pe marele Spiru Haret ale cãrui idei au devenit simboluri.
Emoþiile nu m-au pãrãsit, ci dimpotrivã, sunt destul de puternice
recunoaºte preºedintele Fundaþiei România de Mâine; chiar ºi acum,
emoþiile nu sunt diferite de vremea când era elev în þinutul Vâlcei. În
continuare, discursul ne dezvãluie câteva date importante din viaþa lui
Spiru Haret. Spiru Haret, legiuitorul, era om cu inimã mare, iar ideile
sale sunt de o actualitate evidentã. În ceea ce îi priveºte pe studenþi, aceºtia
sunt în jocul tinereþii, iar îndemnul profesorului Bondrea este sã asculte
cuvântul profesorilor, ce îi însoþesc în cãlãtoria lor spre maturitate. Viitorul
trebuie sã fie opera noastrã!
Urmeazã mesajul scriitorului Nicolae Dan Fruntelatã, directorul
general al Radioteleviziunii România de Mâine; acesta vorbeºte despre
rolul televiziunii (TvRM) în educaþie ºi culturã ºi încheie cu urarea La
mulþi ani Universitatea Spiru Haret ºi Fundaþia România de Mâine!
Alexandra Velniciuc îl prezintã pe primarul general al Capitalei,
prof.univ.dr. Sorin Mircea Oprescu, în discursul cãruia s-a infiltrat o
micã greºealã, ce ar putea fi consideratã strategie, pentru cã momentul a
fost gustat de public.
Urmeazã la microfon prof. Victor Ambroci, directorul Liceului
Teoretic Spiru Haret din Chiºinãu, Republica Moldova; acesta adreseazã
Felicitãri cordiale!
În continuare, Alexandra Velniciuc prezintã pe Constantin Sledz,
preºedintele Asociaþiei Absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret, care
vorbeºte în numele absolvenþilor despre însemnãtatea acestei universitãþi.
ªi, cum spune ºi Adrian Pãduraru, singura prezenþã femininã din loja
celor care prezintã discurs, Simona Zaveruc, studentã a Facultãþii de Litere
a Universitãþii Spiru Haret, prezintã un discurs elogios, adresat cadrelor
didactice, preºedintelui Fundaþiei România de Mâine,
Aurelian Gh. Bondrea. În încheierea alocuþiunilor, prof.univ.dr. Aurelian
A. Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret, vorbeºte despre calitatea
pregãtirii, facilitãþile ºi privilegiile de care se bucurã studenþii. Curajul,
luciditatea ºi înþelepciunea sunt viitorul.
În scenã revin cei doi prezentatori, care încearcã sã atragã atenþia
publicului, îndreptatã spre cei care pregãtesc scena pentru spectacolul
închinat zilei aniversare. Un program artistic fãrã cusur, cu nume
importante din viaþa culturalã a României. Recitalul susþinut de solista
Teatrului Naþional de Operetã Ion Dacian din Bucureºti, soprana Daniela
Vlãdescu, la pian Gyonul Aptula, s-a bucurat de minute de aplauze în
semn de mulþumire din partea publicului.În continuare, un recital de
excepþie, susþinut de pianista de prestigiu internaþional Ilinca Dumitrescu,
coordonator compartiment de Muzicã cultã al TvRM.
Seara de spectacol se încheie cu recitalul de piese româneºti ºi strãine
susþinut de Corul Preludiu al Centrului Cultural Tinerimea Românã,
dirijor, maestrul Voicu Enãchescu.
Seara de spectacol s-a desfãºurat sub puterea cuvintelor lui Spiru
Haret, care transmit mãreþie: Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale
este tãrâmul ºcolar!
*
Aula Magna a Universitãþii Spiru Haret a gãzduit în seara zilei de 17
februarie 2011 un spectacol aniversar la care ºi-au dat concursul: Corul
USH dirijat de Luminiþa Guþanu, interpreþii de muzicã popularã ªtefania
Rareº, Elisabeta Turcu ºi Ion Lupu, Teatrul Masca, solistele de muzicã
pop Nico ºi Irina Popa, studenþi ºi absolvenþi ai USH campioni mondiali
ºi europeni la gimnasticã aerobicã. În final a susþinut un recital extraordinar
trupa IRIS.

Corina GHIGA,

studentã anul II,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Fotografiile de la evenimente au fost realizate de:
Adrian ªERBÃNESCU ºi Mihãiþã ENACHE

