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Rolul limbajelor în învãþãmântul superior
de a comunica în cel puþin douã limbi
ale comunitãþii europene, în afara
limbii materne. Comisia regretã
faptul cã importanþa acestui act a fost
redusã, statele membre limitându-i
efectele, folosind cuvintele dacã este
posibil. În timp ce acesta era scopul
în sistemul educaþional la sfârºitul
anilor 90 ºi începutul noului mileniu,
indiferent de nivelul educaþional,
acesta a fost redus, în zilele noastre,
la limba maternã plus englezã, plus
încã o limbã strãinã, indiferent de
nivelul universitar. Deºi multe þãri
încã asigurã, pentru a atinge acest
scop, un sistem de predare a limbilor
strãine la nivel de universitãþi, în mod
deosebit în Europa de Nord, Centralã,
dar ºi de Est, cum este cazul aici la
dumneavoastrã, þãrile din sudul
europei încearcã ºi ele sã predea în

universitãþi limba maternã plus încã
o altã limbã. Chiar ºi þãri precum
Marea Britanie, pentru care noua
formulã înseamnã o singurã limbã
strãinã, au probleme serioase în a
atinge acest scop, deoarece limbile nu
mai sunt predate ºi nu mai existã
coerenþã în ºcoalã sau universitãþi.
În mod oarecum amuzant, sectorul
privat ºi educarea adulþilor au un
beneficiu puternic din aceastã situaþie.
Directorul Institutului Goethe din
Londra spune cã este foarte mulþumit
cu aceastã situaþie din Marea Britanie,
deoarece constatã un avânt incredibil
al celor care doresc sã înveþe limba
în institutul sãu. Candidaþii cãrora li
se adreseazã aceste cursuri vin din
lumea afacerilor, acolo unde aceºtia
constatã, deodatã, cã limbile sunt cu
adevãrat necesare; de exemplu,
germana este necesarã pentru cã
aceºtia lucreazã pentru o firmã, o
companie germanã sau pentru cã
angajatorul lucreazã cu parteneri
germani. Aºa cum sublinia fostul

Salvaþi Casa Spiru Haret!
Semnaþi PetitiaOnline.ro
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Pe 15 februarie 2011 s-au împlinit 160 de la
naºtere celui care avea sã fie supranumit omul
ºcolii, cel care avea sã regândeascã discursul
educaþional clasic, cel care, prin exemplu sãu de
acþiune, ne-a lãsat o moºtenire prea puþin apreciatã
la adevãrata ei valoare în zilele noastre.
Matematician, fizician, sociolog, profesor, dar ºi om
politic al vremii, Spiru Haret s-a nãscut la Iaºi în
1851, în familia unui judecãtor. Va studia la Dorohoi,
Iaºi ºi Bucureºti, urmând ca în 1875 sã-ºi ia licenþa
în matematicã, la Paris. Tot aici îºi va susþine ºi teza
de doctorat, cu o lucrare despre varietatea axelor
orbitelor planetare. Prin aceasta, Spiru Haret se
impunea ca unul dintre pionierii ºtiinþei cosmosului,
iar contribuþiile lui din domeniul astronomiei vor fi
recunoscute ºi apreciate de numeroºi savanþi din
Paris de la acea vreme. Având în vedere
recunoaºterea academicã de care se bucura în
strãinãtate, Spiru Haret putea sã rãmânã în Franþa,
unde i s-a oferit ocazia sã predea ca profesor
universitar, însã a preferat sã revinã în þarã, cãci, la
acel moment, România avea mai multã nevoie de
el aici, decât în strãinãtate.
Citesc într-o publicaþie culturalã din august 2009
ºi nu-mi vine a crede: chiar Spiru Haret, fondatorul
Comisiei Monumentelor Istorice din România, este

ministru de finanþe, Loyd Davis, anul
trecut, într-o întâlnire a Parlamentului
Britanic: economia britanicã pierde
milioane de lire în fiecare an doar
pentru faptul cã britanicii nu ºtiu sã
vorbeascã limbi strãine, nu vorbesc
limba la adevãratul ei potenþial ºi
companiile britanice au, în acest fel,
de pierdut.
(Continuare în pag. 3)

Doresc ca studenþii acestei tinere universitãþi,
pe care am descoperit-o cu mare plãcere, sã
aibã posibilitatea sã urmeze cursuri care sã
corespundã vocaþiei lor, curiozitãþii faþã de
lumea înconjurãtoare, dragostei lor pentru
cunoºtinþele fundamentale, care garanteazã
demnitatea speciei noastre, ºi, în special,
doresc ca ei sã nu uite niciodatã, oricare ar fi
disciplina lor, sã-ºi apere romanitatea.

Prof. univ. dr. Amr H. IBRAHIM

Universitatea Franche-Comté ºi Paris-Sorbonne
26 februarie 2011

scos în afara istoriei: muzeul ce-i purta numele
urmeazã sã devinã un bloc de sticlã, cu 20 de
apartamente de lux. Da! Aþi auzit bine, pentru cã pe
lista Ministerului Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului
Naþional sunt înscrise, pe teritoriul Bucureºtiului,
2.627 de monumente istorice, iar la poziþia 1.412
(pag. 111), pe strada General Gheorghe Manu nr. 7,
figureazã Casa memorialã Spiru Haret.

Despre cãrþile profesorilor noºtri

(Continuare în pag. 2)

Au trecut câteva luni de când
am promis unui ilustru om de litere
ºi universitar cã mã voi învrednici
sã citesc ºi sã prezint un volum
apãrut atunci, dedicat unora din
scrierile sale. O fac acum, cu un
apãsãtor sentiment de culpabilitate,
chiar dacã relaþiile reciproce
afective, care s-au statornicit între
noi de multã vreme, îi pot atenua
întrucâtva presiunea. N-am avut
nici-o clipã intenþia ca onorarea
promisiunii sã fie amânatã; s-a
sãvârºit, fãrã de voie, în însãºi
efortul pãtrunderii ºi tãlmãcirii unor
adâncuri ale istoriei neamului, care
au dobândit forþa adevãrurilor
consacrate prin ºtiinþa ºi conºtiinþa
profesorului Mihail Diaconescu,
personalitate exemplarã a culturii
noastre contemporane. De fapt,
impresionanta sa operã literarã este
o construcþie polifonicã în care îºi

dau întâlnire ºi incitã la reflecþie
deschideri noi din varii domenii:
lingvisticã, filosofie, istorie,
sociologie, psihologie, politologie
-, drãmuite cu o rafinatã ºtiinþã a
proporþiilor ºi mânuitã mãiestru în
fluidul scrierilor sale, care dau

Ultima dorinþã a lui Valeriu
Anania, aceea de a închide ochii
acasã, i s-a împlinit. Pentru noi, cei
ce l-am cunoscut, cei ce ºtim ce a
gândit ºi a crezut, am interpretat
cuvântul acasã numai ca expresia
acelui ataºament funciar pentru þara
lui, pe care nu l-a vrut trãdat nici în
clipa marii ºi ireversibilei treceri.
Dorinþa lui încununa o viaþã lungã,
care a traversat furtunile istoriei, în
care el s-a implicat sau a fost
implicat. Destul de mult a fost dus
în locuri de unde, în orice clipã,
putea sã treacã pe tãrâmul celãlalt.
Sfârºitul l-a aflat pe culmi, ajungând
sã ocupe demnitãþile pe care

înzestrãrile sale îl îndreptãþeau sã le
ocupe mai devreme. Ca sã folosim
o expresie a lui N. Iorga, Valeriu
Anania nu a lãsat un loc gol într-o
ierarhie, ci un nume înscris în istoria
culturalã a þãrii sale, prin multiplele
sale înzestrãri scriitoriceºti, a fost
dramaturg, memorialist, poet,
traducãtor al unei opere capitale a
omenirii, prin activitatea sa de
editor, de animator ºi pãstor al vieþii
spirituale româneºti. ªi cred cã ceea
ce l-ar fi bucurat cel mai mult ºi ceea
ce ne-a bucurat cel mai mult pe noi
a fost numãrul incredibil de mare
de oameni veniþi sã se închine în
faþa trupului sãu neînsufleþit ºi sã-l
conducã pe ultimul drum. Oameni
de toate vârstele, de toate categoriile
sociale ºi intelectuale, ceea ce a fost
pentru el suprema rãsplatã a unei

Viitori studenþi
în amfiteatru

(18 martie 1921  31 ianuarie 2011)
lungi vieþi care a stat sub semnul
faptei, Dumnezeu ferindu-l de anii
de neputinþã ºi de degradare fizicã
sau intelectualã. Dar ºi mai bucuros
sã ºtie cã oameni oarecari, cãrora

Recent, în noul local al Facultãþii de
Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie,
Amfiteatrul 3, a avut loc sesiunea de
comunicãri TEME FILOSOFICE
ÎN ACTUALITATE, organizatã
de Catedra de Filosofie.
La sesiune au fost invitaþi ºi au participat
ºi câteva zeci de elevi de la liceele
,,Decebal ºi ,,Ioan Neculce,
însoþiþi de cadrele lor didactice
de ºtiinþe socio-umane,
prof. Aura Constantinescu-Cazacu
ºi, respectiv, prof. Lucia Buruciuc.
Dupã un cuvânt de deschidere, rostit de
prof. univ. dr. Ioan N. Roºca,
ºeful Catedrei de Filosofie, din partea
catedrei ºi invitaþilor au fost prezentate
urmãtoarele comunicãri:
prof. univ. dr. Ion Tudosescu:
Modelul omului cultural;
lector univ. dr. Corina Matei: Principiul
relativismului cultural în antropologie;
lector univ. dr. Horia Pãtraºcu: Înstrãinarea
 semnificaþii trecute ºi prezente;
lector univ. dr. Gabriel Iliescu:
Logicã ºi filosofie  o aplicaþie la Kant;
prof. Aurelia Constantinescu-Cazacu
(Liceul bilingv ,,Decebal):
Aspecte ale consilierii filosofice practicate
de Lou Marinoff.
Comunicãrile au fost urmate de întrebãri ºi
discuþii. Pe parcursul acestora, prof. univ.
dr. Ioan N. Roºca a subliniat faptul cã atât
specializarea Filosofie, cât ºi programul de
masterat ,,Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã, care
funcþioneazã în cadrul specializãrii, sunt
acreditate de cãtre ARACIS. Totodatã, a
menþionat faptul cã absolvenþii
specializãrii Filosofie au o paletã largã de
posibilitãþii de încadrare, ca profesor de
ºtiinþe socio-umane în învãþãmântul liceal,
secretar de instituþie, inspector de
învãþãmânt, redactor în presa scrisã sau la
radio, consilier pe probleme filosofice,
sau, cu condiþia urmãrii masteratului,
cadru didactic în învãþãmântul universitar
ºi cercetãtor. În acest ultim sens, un
argument îl constituie cei 10 absolvenþi ai
specializãrii care au obþinut titlul ºtiinþific
de doctor în filosofie, dintre care unii
lucreazã în învãþãmântul superior.
Au fost evidenþiate ºi unele facilitãþi pe
care le au studenþii USH, între care taxe
ºcolare mai mici decât la alte universitãþi,
resurse multiple de învãþare, un sistem
performant de evaluare, o puternicã bazã
materialã, care include, între altele, un
numãr suficient de mare de calculatoare,
spaþii de învãþãmânt noi, bibliotecã,
mobilier nou etc.
Sesiunea a constituit un prilej optim de a
promova specializarea Filosofie în sfera
unuia dintre principalii ei beneficiari,
învãþãmântul liceal, ºi de a-i persuada pe
elevii interesaþi sã devinã studenþi ai
acestei specializãri.

li s-a cerut sã-ºi spunã gândurile,
dupã încetarea lui din viaþã, au rostit
cu emoþie în glas cã a fost un mare
român.
(Continuare în pag. 4)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

 la Târgul Internaþional
al Universitãþilor
din România

Sâmbãtã ºi duminicã,12-13 martie, la Sala
Palatului, Universitatea Spiru Haret, prezentã
la cea de-a 8-a ediþie a Târgului Internaþional al
Universitãþilor din România - Romanian
International University Fair (RIUF), ºi-a
prezentat, într-un stand propriu, oferta
educaþionalã pentru anul universitar 2011-2012.
Universitatea Spiru Haret, alãturi de peste
100 de instituþii de învãþãmânt din 20 de þãri, a
oferit informaþii utile absolvenþilor de liceu
privind admiterea, în cadrul celor 25 de facultãþi
din Bucureºti, Blaj, Braºov, Câmpulung Muscel,
Constanþa, Braºov, Râmnicu Vâlcea, la cele 50



de specializãri din domeniile de licenþã ºi,
licenþiaþilor, informaþii privind admiterea la cele
73 de programe de masterat. De asemenea,
vizitatorii au fost informaþi cu privire la
condiþiile oferite de universitate pentru
desfãºurarea unui proces instructiv-educativ de
calitate, corelat cu cerinþele pieþei muncii.
Organizat pentru prima oarã în urmã cu 6
ani, la iniþiativa Grupului Educativa, RIUF a
dobândit un loc aparte în peisajul târgurilor
educaþionale din þara noastrã, constituind o notã
distinctã ºi în spaþiul academic european. Ediþiile
RIUF au reunit în mod constant oferta
educaþionalã a celor mai prestigioase instituþii
de învãþãmânt superior din Europa ºi din þarã,
reprezentând un punct de referinþã în orientarea
ºcolarã a elevilor ºi studenþilor din România.
Universitatea Spiru Haret a construit un
parteneriat viabil cu Grupul Educativa, menit sã
contribuie la promovarea imaginii ºi valorilor
specifice Universitãþii ºi a învãþãmântului
superior românesc.
În cadrul târgului, alãturi de celelalte instituþii
de învãþãmânt prezente, Universitatea Spiru Haret
a contribuit la integrarea ofertei sale educaþionale
în trendurile ºi orientãrile de ultimã orã din spaþiul
academic european ºi internaþional.

Lector univ. drd. Daniel GÂRDAN

LA ANIVERSARE

Centrul de
Formare ºi Testare
Profesionalã
EBC*L din cadrul
Universitãþii
Spiru Haret
împlineºte un an
ºi lanseazã
Market Research revista oamenilor
informaþi

Pe 24 martie 2011, Centrul de Formare ºi
Testare Profesionalã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret împlineºte un an de existenþã pe piaþa
serviciilor educaþionale din România. Cu aceastã
ocazie, Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã
lanseazã revista economicã Market Research revista oamenilor informaþi. Revista ºtiinþificã se
adreseazã profesorilor, studenþilor ºi tuturor celor
interesaþi de o viaþã economicã activã.
Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã
EBC*L se adreseazã atât tinerilor, cât ºi adulþilor
interesaþi sã facã primul pas spre o cariera
profesionalã de succes. Centrul de Formare ºi
Testare Profesionala îºi propune sã contribuie
la formarea continuã a unui numãr cât mai mare
de studenþi, absolvenþi, personal recalificat, prin
înþelegerea fundamentalã a mediului economic.
Deºi foarte tânãr, Centrul de Formare ºi
Testare Profesionalã EBC*L din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ºi-a dovedit, deja,

maturitatea. Dupã cum Opinia naþionalã a
informat, trei dintre cei nouã câºtigãtori ai fazei
naþionale a EBC*L Champions League au fost
cursanþi ai Centrului de Formare ºi Testare
Profesionala din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. La faza Internaþionalã EBC*L Champions
League, desfãºuratã la Viena, Anca Daniela
Moiceanu, fostã cursantã a Centrului de Formare
si Testare Profesionala din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, studentã la Facultatea de Finanþe
ºi Bãnci, USH, a obþinut locul al 11-lea, din peste
o sutã de participanþi, astfel cã România,
participantã pentru prima datã la acest concurs,
a câºtigat un loc onorabil prin studenta haretistã.
EBC*L s-a impus ca standard internaþional
de formare profesionalã în domeniul economic.
Este un certificat recunoscut pe plan
internaþional, unic în Europa, realizat la
standarde educaþionale europene, impuse de
Uniunea Europeanã.

La 14 martie 1881, Parlamentul României a votat legea prin care România devenea regat.
Carol I (1866-1914) s-a încoronat ca rege la 10 mai 1881
Foto: Mihãiþã ENACHE,
student anul II, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

ISTORIA, SOCIOLOGIA ªI HARUL SCRIITORICESC
Florian TÃNÃSESCU

Valeriu RÂPEANU

TEME
FILOSOFICE
ÎN ACTUALITATE

Invitat la manifestãrile dedicate celei de a 20-a aniversãri
a Universitãþii Spiru Haret, prof.univ. dr. Johann FISCHER,
Preºedintele Confederaþiei Europene a Centrelor
de Limbi Strãine din Învãþãmântul Superior, a susþinut
o comunicare referitoare la necesitatea cunoaºterii
limbilor strãine, pe care o prezentãm în numãrul
de faþã al revistei.

Am fost invitat aici cu ocazia
împlinirii a 20 de ani de la înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret ºi consider
cã acesta este un semn cã limbile
strãine au, într-adevãr, importanþã în
tradiþia învãþãrii ºi predãrii în aceastã
universitate. În Cartea Albã a Uniunii
Europene, intitulatã Metode de
predare ºi de învãþare înspre o
societate elevatã, publicatã în 1995,
comisia recomandã ca fiecare
cetãþean european sã poatã comunica
în cel puþin douã limbi strãine, în
afara limbii materne. Conform
prevederilor Consiliului Ministerului
Educaþiei, din 31 martie 1995, este
necesar ca toatã lumea, indiferent de
pregãtirea profesionalã ºi de educaþia
pe care a dorit sã ºi-o aleagã, sã poatã
învãþa ºi sã menþinã ritmul constant,
astfel încât sã-ºi dezvolte abilitãþile

VALERIU ANANIA

Sesiunea de comunicãri

Director: Mioara Vergu-Iordache

Prof. univ. dr. Johann FISCHER
Preºedintele Confederaþiei Europene
a Centrelor de Limbi Strãini din Învãþãmântul Superior

Trecerea în nefiinþã a unui mare român:

viaþã, culoare de epocã ºi
autenticitate personajelor ºi
evenimentelor. Aceastã perspectivã,
parcã de necuprins, asediatã de
grave interogaþii care vizeazã
trecutul nostru îndepãrtat, dar ºi
prezentul ucis de venetici fãrã de
credinþã, moralitate ºi respect faþã
de þarã, este tulburãtoare. Eroi, fapte
ºi fãpturi, puþin cunoscuþi ºi
cunoscute în prezent, configureazã
o altã viziune asupra potenþialului
ºi forþei creatoare ale vechilor
români ºi urmaºilor lor, asupra
mentalitãþilor ºi circulaþiei ideilor,
a viziunii lor europene înainte ca
geopolitica spaþiului continental sãºi fi demonstrat virtuþile ºi
servituþile în perimetrul cunoaºterii
ºtiinþifice.
Întreaga operã a scriitorului ºi
profesorului Mihail Diaconescu  ºi
am în vedere nu numai scrierile
cercetate de un alt eminent
reprezentant al ºtiinþei ºi culturii
româneºti din zilele noastre,

profesorul universitar Ilie Bãdescu,
în volumul Drama istoricã a omului
creºtin în literatura lui Mihail
Diaconescu. De la sociologia
literaturii la fenomenologia
narativã. Contribuþii antropologice
(Editura Magic Print, [Bucureºti],
2010.) -, ci ºi altele, presãrate pe
parcursul a aproape o jumãtate de
veac de trudã, este, cum afirmam,
o construcþie impresionantã, ale
cãrei ridicãri de planuri se
realizeazã dupã o inginerie
îndelung gânditã ºi aplicatã numai
în condiþiile în care studiile
aprofundate asupra rezistenþei
materialelor utilizate (oameni,
evenimente, întâmplãri, procese ºi
fenomene sociale, politice,
constructe ideologice, mentalitãþi,
demersuri rezultate din acestea)
erau ºi sunt considerate complete ºi
relevante.
(Continuare în pag. 4)

MODERNIZAREA ROMÂNIEI SUB DOMNIILE LUI AL. I. CUZA ªI CAROL I.
CÂTEVA CONSIDERAÞII

Prof. univ. dr. Nicolae ISAR
O analizã, cât de sumarã, pe segmentele
principale ale evoluþiei societãþii româneºti de
la 1859 la 1914, este semnificativã, credem,
pentru sublinierea însemnãtãþii domniei lui Al.
I. Cuza, ca o primã etapã de bazã, în procesul
modernizãrii României, precum ºi a domniei
lui Carol I, ca etapã de continuare a celei dintâi.
I. La jumãtatea secolului al XIX-lea,
problema agrarã, a raporturilor dintre
principalele clase sociale, þãrãnimea, pe de o
parte, boierimea, pe de alta, se conturase drept
una fundamentalã pentru societatea
româneascã, fãrã rezolvarea cãreia nici celelalte
reforme de structurã ale societãþii nu erau
posibile. Or, domnitorul Al. I. Cuza s-a implicat
în soluþionarea acestei probleme, procedând la
înfãptuirea reformei agrare, fie ºi cu preþul unei
lovituri de stat. Se putea oare înfãptui aceastã
reformã ºi altfel, pe cale constituþionalã, cum
vor aprecia criticii domnitorului Cuza în
deceniile urmãtoare? Greu de crezut! Un trecut
de secole ºi mentalitãþi de influenþã orientalã
fãceau imposibilã înfãptuirea reformei pe altã
cale decât aceea pe care ºtim cã s-a fãcut. O
dovedeºte, de altfel, modul cum a evoluat
problema agrarã în rãstimpul domniei de
aproape o jumãtate de secol a lui Carol I.

Era evident cã împroprietãrirea þãranilor la 1864,
cu cele cca. 2 milioane ha., ºi mai ales aplicarea ei,
dupã 1866, într-o manierã inechitabilã în raport cu
þãrãnimea, nu rezolvau decât parþial aceastã gravã
problemã; s-ar fi impus curând, la numai câteva
decenii, o nouã reformã pentru a recupera din timp
diminuarea proprietãþii þãrãneºti, dar aceastã nouã
reformã, care ar fi trebuit sã vinã de data aceasta pe
cale constituþionalã, prin acordul forurilor legislative,
va surveni, în împrejurãri cu totul excepþionale, abia
dupã Primul Rãzboi Mondial. Este drept cã la 1864,
adversarii reformei ºi nu numai liderii celor douã
grupãri extreme  conservatorii ºi liberal-radicalii 
, care vor alcãtui coaliþia împotriva domnitorului, ci
ºi unii moderaþi, apãrãtori ai sistemului
constituþional, precum, de pildã, Vasile Boerescu,
se declarau favorabili unei reforme agrare. Dar ce
reformã? Una pe care o relevase proiectul din 1862,
promovat de guvernul condus de Barbu Catargiu,
pe care Adunarea legislativã reacþionarã îl aprobase,
dar pe care domnitorul îl respinsese: un proiect care
viza degrevarea de servituþi cu caracter feudal a
þãranilor, dar care nu îi punea în stãpânirea loturilor
de pãmânt muncit de-a lungul secolelor. Or, în acest
context, Al. I. Cuza s-a dovedit un ºef de stat cu un
curaj excepþional, conºtient de sacrificiul pe care îl
fãcea ca om politic, cu sprijinul lui Mihail
Kogãlniceanu ºi al altor câþiva adepþi, asumându-ºi
riscurile unei lovituri de stat. Reforma bazatã pe
principiul împroprietãririi, datã în urma loviturii

de stat din 2 mai 1864, cum aprecia, pe bunã
dreptate, marele istoric Nicolae Iorga, avea
caracterul unei adevãrate eliberãri a þãranilor din
starea de servitute, reaºezarea lor în condiþia de
cetãþeni, pe care le cereau înfãptuirea statului
naþional ºi evoluþia sa pe calea modernizãrii.
Erau necesare descãtuºarea energiilor þãrãnimii,
clasa net majoritarã a societãþii româneºti ºi
cointeresarea ei în dezvoltarea statului român
modern.
Dupã înlãturarea domnitorului Al. I. Cuza,
în februarie 1866, printr-o conspiraþie
condamnabilã, un simþ de dreptate ºi echitate
socialã ar fi trebuit sã îndemne elitele politice ºi
noul regim sã meargã pe calea reformei
promovatã de Al. I. Cuza. Dar un asemenea simþ,
o asemenea conºtiinþã a responsabilitãþii
politico-sociale au lipsit acestora, dupã cum au
lipsit, într-o oarecare mãsurã, ºi noului
conducãtor al statului. Aºa cum am subliniat
într-un loc, mai sus, dupã 1866, odatã cu
instalarea noului regim politic, clasa politicã din
România, mulþumindu-se cu recunoaºterea
împroprietãririi þãranilor prin reforma
domnitorului Cuza, considera problema agrarã
rezolvatã definitiv, iar sistemul învoielilor
agricole, inaugurat dupã 1866, era menit sã
satisfacã interesele proprietarilor, în dauna
þãranilor.
(Continuare în pag. 8)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Litere,

 conf.univ.dr. Maria OSIAC
Student: Este adevãrat cã influenþele strãine în vocabularul
românesc sunt în creºtere?
Profesor: În ultima vreme, influenþele strãine asupra vocabularului

ÎMPRUMUTURI LEXICALE RECENTE ÎN LIMBA ROMÂNÃ
Împrumutul lexical este un mijloc extern de îmbogãþire a vocabularului unei limbi. El reprezintã o consecinþã a interferenþelor lingvistice, un rezultat al contactului
dintre limbi, realizat datoritã amestecului sau convieþuirii unor populaþii, vecinãtãþii geografice, relaþiilor dintre diferite comunitãþi. Aºa cum afirma în legãturã cu
împrumutul lingvistic Joseph Vendryes, contactul dintre limbi este un fenomen care se regãseºte în toate regiunile globului, cãci nicãieri nu s-a putut constata existenþa
unei limbi complet izolate (Joseph Vendryes, Le Language, apud Sala, 44).
Istoria poporului nostru, aºezarea geograficã în inima Europei, au fãcut ca româna sã sufere o serie de influenþe din partea altor limbi, exercitate mai ales în sfera
lexicului. Vocabularul românesc cuprinde o serie de împrumuturi în primul rând din limbile slave (slavã veche ºi slavonã, bulgarã, sârbã, ucraineanã, polonã, rusã),
dar ºi din maghiarã, turcã, greacã, latinã, francezã, italianã, germanã, englezã. Facem menþiunea cã româna s-a dovedit a fi, de-a lungul istoriei sale, nu numai
receptoare a unor influenþe dintre cele mai diferite, dar, la rândul ei, a împrumutat diverse unitãþi lingvistice idiomurilor cu care a venit în contact.

românesc sunt din ce în ce mai mari. În plin proces de globalizare, ele sunt
fireºti ºi, de multe ori, îºi dovedesc utilitatea. Transformãrile de naturã socialã,
economicã, ºtiinþificã ºi tehnicã, politicã sau culturalã din perioada actualã
duc la înregistrarea unui numãr tot mai mare de împrumuturi lexicale care
continuã procesul de modernizare a limbii române. Mulþi termeni strãini se
dovedesc a fi efectiv necesari: denumesc realitãþi nou-apãrute, care nu au
corespondent în limba românã, precizeazã mai bine sensul sau au avantajul
unui corp fonetic mai redus, al circulaþiei internaþionale, al expresivitãþii.
Student: Sunt prelucrate împrumuturile în
Alþii dubleazã însã inutil cuvinte româneºti ori alte împrumuturi ceva mai
Profesor: Româna adoptã, la neologismelor recente, nu însã ºi celei
vechi, nefiind decât o marcã a snobismului, a mimetismului, a comoditãþii ora actualã, cel mai adesea, atât a xenismelor. Dacã pentru o serie de
sau a necunoaºterii bogatelor resurse ºi valenþe ale limbii noastre.
scrierea, cât ºi rostirea din limbile din neologisme (cuvinte strãine) prima
care provin cuvintele noi. Constatãm ediþie a DOOM-ului (1982) înregistra
cã existã însã ºi unele situaþii în care ºi recomanda numai variantele
se folosesc, deopotrivã, în variaþie românizate: bos, brec (la tenis),
liberã, atât formele din limbile de bricabrac, cliring, cocteil, derbi,
origine, cât ºi forme noi, adaptate ghem (termen sportiv), penalti, rosbif,
scrierii ºi rostirii româneºti: rugbi, smeº º.a., constatãm cã noile
bodyguard (angl.)/ bodigard, jeans norme (2005) introduc, alãturi de
(angl.)/ jeanºi, pickhammer (germ.)/ acestea, ºi formele din limbile de
picamãr, pizza (it.)/ pizzã. Termenii provenienþã a termenilor, preferânduadaptaþi, care nu reproduc forma le: boss (angl.)/ bos, break (angl.)/
intactã a etimonului, aparþin clasei brec (la tenis), clearing (angl.)/

limba românã?

cliring, cocktail (angl.)/ cocteil, derby
(angl.)/ derbi, penalty (angl.)/ penalti
sau adãugându-le primelor: ghem/
(angl.) game, rosbif/ (angl.) roast
beef, rugbi/ (angl.) rugby, smeº/
(angl.) smash. Uneori se renunþã total
la formele adaptate, introducând-se
variantele etimologice: cocher >
cocker (angl.), hipi > hippy (angl.),
jaz > jazz (angl.), nocaut > knockout
(angl.), cnocdaun > knockdown
(angl.), luping >looping (angl.),
parching > parking (angl), peni >
penny (angl.).

Student: Dar celelalte cuvinte?
Profesor: Mai puþin numeroase sunt adjectivele invariabile recent

împrumutate: beat  specific beatnicilor [pronunþat bit], cash, cool, drivein, dry, fair, folk, full-time, groggy, hippy, horror, live, O.K./ OK, punk,
second-hand, soul, superlong, topless, underground. Unele dintre aceste
cuvinte aparþin mai multor clase morfologice: haine cool (adjectiv) ºi a se
tunde cool (adverb); emisiune live (adjectiv) ºi a cânta live (adverb); mãrfuri
second-hand (adjectiv), a cumpãra de la second-hand (substantiv); platã cash
(adjectiv), a plãti cash (adverb), alãturi de care se înregistreazã ºi
substantivul cash  bani gheaþã, lichiditãþi, iar altele adaugã ºi alte sensuri
celor cu care se întrebuinþeazã de obicei: groggy  (despre un boxer) ameþit
în urma loviturilor puternice primite ºi, prin extindere, luat prin
surprindere, care ºi-a pierdut cumpãtul, derutat, argotic sau familiar e folosit
cu sensul ameþit de bãuturã. În limbajul familiar de la folk, punk s-au
format derivatele folkist, folkistã, respectiv punkist, punkistã.

Student: Vorbitorii de limba românã preiau corect împrumuturile?
Profesor:

Student: Care este situaþia
expresiilor, alocuþiunilor ?
Profesor: Consemnãm, de

asemenea, valoarea morfologicã
dublã ºi a altor xenisme: a la carte, a
la grecque, a la longue, de facto, en
détail, ex aequo, in memoriam, on-line/
online, sine die, summa cum laude 
toate, locuþiuni adjectivale ºi adverbiale,
nota bene locuþiune verbalã ºi
substantiv, glissando, adverb ºi
substantiv sau, mai rar, chiar tripla
valoare a altora: all right  locuþiune
adjectivalã, adverbialã ºi interjecþie,
O.K./ OK  adjectiv, adverb ºi
interjecþie. Alte împrumuturi recente
sunt adverbe: sic, ter, piano-forte sau
locuþiuni adverbiale: ab initio, ad rem,
allegro ma non tropo, de jure, ex
abrupto, magna cum laude, per pedes,
tale quale, mai puþine sunt prepoziþii:
apud, conjuncþii: ergo (deci),
interjecþii: vivat! Pe lângã problemele
ce privesc fonetica, ortografia ºi
morfologia, vorbitorii de limbã
românã mai puþin cunoscãtori de limbi
strãine se confruntã ºi cu unele
dificultãþi legate de cunoaºterea
sensului a numeroºi termeni pe care
îi aud sau îi zãresc frecvent în massmedia ºi nu numai.
Aceste dificultãþi sunt numai
parþial înlãturate de consultarea
dicþionarelor de specialitate, deoarece
acestea nu reuºesc totdeauna sã þinã
pasul cu înnoirile ce se produc în limbã
cu o uimitoare rapiditate, sã le
înregistreze ºi sã le lãmureascã. Iatã,
spre exemplificare, câteva dintre
cuvintele recent intrate ºi relativ
utilizate în limba românã, care (încã)
nu figureazã într-o lucrare de valoarea
ºi dimensiunea impresionantã a
Marelui dicþionar de neologisme al
lui Florin Marcu, apãrut în 2007 (ediþia
a IX-a, revãzutã, augmentatã ºi
actualizatã): bodypainting  picturã
pe corp; CD-player  aparat de citire
ºi redare a informaþiei de pe CD-uri;
CD-writer  aparat de inscripþionare
a CD-urilor; cheeseburger  un tip
de sandvici cu brânzã ºi alte
ingrediente; desktop  ecran al
monitorului de la calculator; head
hunting  recrutare de experþi de
înaltã calificare; vânãtoare de capete;
high-priority  prioritate deosebitã;
high-tech (high-technology) 
tehnologie de vârf; hostel 
pensiune; cãmin, internat;
infotainment  divertisment
informatic; live  în direct; pe viu,
activ; part-time  cu normã
incompletã, cu jumãtate de normã;
parþial, temporar; play-off  joc final
dintr-un campionat; joc decisiv, meci
de baraj; provider  furnizor de
servicii de internet; stick  mic
dispozitiv de stocare a informaþiei
digitale; deodorant în formã de
baton; tour-operator  persoanã sau
companie care organizeazã excursii;
user  utilizator, consumator.

Student: Împrumuturile s-au adaptat limbii române?
Profesor:

Student: Nu existã pericolul
unor construcþii pleonastice?
Profesor: Numai cunoaºterea

exactã a semnificaþiei termenilor ne
va împiedica sã formãm construcþii
pleonastice de tipul: *bani cash
(cash  bani gheaþã, în numerar),
*exit-pollul realizat la ieºirea din
urne (exit-poll  sondaj de opinie
realizat la ieºirea de la urne),
*happy-end fericit (happy-end 
sfârºit fericit), *hit de mare
succes (hit  ºlagãr, cântec de
succes), *jackpotul cel mare
(jackpot  potul cel mare, la
jocurile mecanice; fig. mare
loviturã), *laptop portabil (laptop
 calculator mic, portabil),
*summit la nivel înalt (summit 
întâlnire la cel mai înalt nivel).
Deºi s-a afirmat cã este extrem de
dificil, dacã nu imposibil, de
identificat xenisme polisemantice
omonime, noi semnalãm, totuºi,
câteva: break 1 (angl.), s.n., pl.
breakuri  automobil ºi break2
(angl.), s.n., pl. breakuri  ghem
câºtigat, la tenis, de un jucãtor pe
serviciul adversarului; driver 1
(angl.) s.m., pl. driveri 
conducãtor al atelajului într-o
cursã de trap; jokeu care conduce
un sulki; ºofer; driver2 (angl.), s.n.,
pl. drivere  crosã din lemn la jocul
de golf; etaj amplificator, cu tuburi
sau tranzistori, care atacã cele douã
etaje ale unui amplificator simetric
ºi chiar driver 3 (angl.), s.n., pl.
drivere  program în sistemul
informatic; ole1 (hisp.) interjecþie
ºi ole2 hisp. s.n., pl. ole-uri  dans
spaniol interpretat de o singurã
persoanã; melodia corespunzãtoare
acestui dans; roller1 (angl.), s.m.,
pl. rolleri  persoanã care se
deplaseazã cu rolele ºi roller 2
(angl.), s.n., pl. rollere 
compresor, rolã de ghidare,
cilindru de laminor.
În unele cazuri, împrumuturile
recente înregistreazã în limba
românã o serie de mutaþii
semantice: de pildã, angl. show 
recital de muzicã uºoarã; spectacol
de varietãþi, cu muzicã, dansuri,
momente comice ºi-a extins
sensul, fiind folosit ironic, peiorativ,
ca sinonim cu scandal: *A fost mare
show asearã la vecini!; bodyguard
 gardã de corp a cunoscut, de
asemenea, o extindere a sensului,
fiind folosit în prezent cu sensul
general de paznic; building, în
schimb, ºi-a restrâns sensul,
utilizându-se în limba românã nu cu
semnificaþia din englezã de
clãdire, construcþie oarecare, ci
numai cu acela de clãdire modernã
înaltã, zgârie-nori.

Student: Ce atitudine
trebuie sã avem faþã de
împrumuturile lexicale?
Profesor: Limba românã
dovedeºte, ºi în actuala etapã, o
mare deschidere faþã de
împrumuturile lexicale, pe primul
loc situându-se, de aceastã datã,
anglo-americanismele. Unele
cuvinte ºi expresii împrumutate în
ultimul timp au intrat deja în uzul a
numeroºi vorbitori, altele sunt mai
puþin cunoscute ºi rãspândite, poate,
deocamdatã. Important este sã
dovedim faþã de ele o atitudine
realistã, tranºantã, dar moderatã,
care sã facã distincþia între
împrumuturile necesare ºi cele
de lux, între avantajele folosirii
primelor ºi efectele dãunãtoare ale
celor din urmã. La fel de importantã
este ºi cunoaºterea normelor
privitoare la scrierea, rostirea,
flexiunea (sau lipsa acesteia)
precum ºi cunoaºterea semnificaþiei
termenilor recent adoptaþi  dar nu
totdeauna ºi adaptaþi  de sistemul
limbii române.

Salvaþi Casa Spiru Haret - Semnaþi PetitiaOnline.ro
(Urmare din pag.1)

În curând, amintirea acestui
fondator de ºcoalã româneascã va
rãmâne doar un nume pe o listã,
pentru cã monumentul se va
transforma într-un bloc de locuinþe
cu ºapte etaje. Cazul este semnalat
ºi de o petiþie online adresatã
Ministerului Culturii ºi intitulatã
Salvaþi «Casa Spiru Haret» din
Bucureºti. Acest imobil - aflãm
din petiþie - a fost vandalizat ºi este
lãsat, de mai bine de zece ani, sã
se autodistrugã. Nici plãcuþa, pe
care scrie Muzeul Spiru Haret
1941, nu mai e întreagã. Cel mai
sfidãtor aspect al situaþiei este
acela cã, deºi Legea protecþiei
monumentelor istorice (422/2001)
este destul de restrictivã în acest
sens, transformarea unui
monument în bloc de locuinþe este
fãcutã cu avizul Ministerului
Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului
Naþional.

Casa Memorialã ºi Casa de
sticlã. Povestea imobilului este
urmãtoarea: dupã moartea soþiei lui
Spiru Haret (iunie 1941), casa a fost
vândutã de rude Institutului
Naþional al Cooperaþiei. Obiectele
personale, cãrþile, manuscrisele ºi
mobilierul au fost donate noului
proprietar cu o clauzã importantã:
aceea de a amenaja acolo un muzeu,
lucru care s-a ºi întâmplat. Situaþia
s-a schimbat însã dupã rãzboi, când
clãdirea a devenit proprietatea
Sfatului Popular al Capitalei. În
1956, imobilul a trecut în
administrarea Ministerului Culturii,
iar în 1986 - în cea a Ministerului
Învãþãmântului. Dupã Revoluþie s-a
reîntors la Centrocoop, instituþie
care, în 2001, l-a vândut cu 610.000
de dolari unei persoane private. În
2005, imobilul a fost revândut, de
data asta unei societãþi imobiliare
(Invest Lux Construct), contra
sumei de 1.140.000 de euro. Un an
mai târziu, proprietarul a obþinut

aprobãrile necesare pentru
construirea unui bloc cu ºapte etaje
(cu 20 de apartamente) peste Casa
Spiru Haret. Proiectul prevede
pãstrarea faþadei casei ºi
supraetajarea acesteia cu un corp
imens din sticlã.
Legea 422/2001 stipuleazã
foarte clar cã intervenþiile asupra
monumentelor istorice se fac numai
pe baza ºi cu respectarea avizului
emis de Ministerul Culturii ºi
Cultelor. Desfiinþarea, distrugerea
parþialã sau totalã, profanarea,
precum
ºi
degradarea
monumentelor istorice sunt
interzise ºi se sancþioneazã conform
legii - precizeazã art. 10 din Legea
422. Or, acest articol a fost încãlcat
chiar prin avizul eliberat de
Ministerul Culturii ºi Cultelor
(Aviz Nr. 693/M/ 20.07.2006 Reconfigurare volumetricã ºi
funcþionalã imobil str. Gen.
Gheorghe Manu nr. 7, sector 1,
Bucureºti).

Chiar dacã este imoralã
transformarea unui monument într-un
bloc de locuinþe, ea nu este ilegalã
dacã firma a obþinut toate avizele
impuse de lege. În Catalogul online
al firmelor, Invest Lux Construct
figureazã la bilanþul pe 2007, cu
zero angajaþi, zero profit ºi cu
datorii de peste 1,5 milioane de
euro. Aparent, nici Primãria
Capitalei n-ar avea vreo vinã pentru
cã avizele eliberate de ea sunt
corecte în sine. Ministerul Culturii
nu are, în schimb, nicio scuzã.
Intervenþia asupra formei ºi
destinaþiei unui monument nu se
putea face decât cu avizul sãu. Or,
acest aviz a fost eliberat,
încãlcându-se legea. Cel care a
semnat avizul (la 20.07.2006) a fost
ªtefan Damian, directorul de atunci
al Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional al
Municipiului Bucureºti. Actualul
director, Eugen Pleºca, luat pe
nepregãtite, a declarat cã nu ºtia

nimic despre cazul Casei memoriale
Spiru Haret, dar ne-a dat
concursul cu o implicare exemplarã,
mergând pânã la a-i chema din
concediu pe cei care lucraserã la
acest dosar. Este, probabil, primul
funcþionar superior al Ministerului
Culturii care colaboreazã cu presa
pentru elucidarea unei chestiuni de
interes naþional. În final, lucrurile
s-au lãmurit. Comisia care decide
astfel de avize este alcãtuitã din
arhitecþi, iar Direcþia pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Cultural Naþional a Municipiului
Bucureºti semneazã în urma unui
simplu proces-verbal, din care nu
rezultã identitatea persoanelor
responsabile. Eu nu aº fi eliberat
pentru nimic în lume un asemenea
aviz - spune Eugen Pleºca. Un
monument istoric e un monument
istoric, indiferent de circumstanþele
invocate. Dacã nici ministerul, nici
primãria nu ºi-au exercitat dreptul
de preemþiune, atunci când casa a

fost scoasã la vânzare în anul 2005,
mãcar sã avem responsabilitatea
moralã - obligatorie, de altfel - de a
nu favoriza demolarea unui
monument. ªi totuºi, lucrãrile la
reconfigurarea volumetricã a
Casei memoriale Spiru Haret încã
n-au început. Autorizaþia de
construcþie expirã dupã doi ani.
Deci, dacã nu a fost eliberatã alta,
Primãria Capitalei ar putea face, pe
ultima sutã, gestul istoric de a nu o
reînnoi. Casa memorialã Spiru
Haret încã poate fi salvatã
Cazul pe care l-am prezentat
aici nu este singular. Existã o
atracþie
bolnãvicioasã
a
dezvoltatorilor imobiliari ºi a altor
oameni de afaceri faþã de clãdirilemonument. În urmã cu trei ani se
semnala cazul Casei memoriale
I.L. Caragiale din Ploieºti
(cunoscutã sub denumirea de Casa
Ilie Lumânãraru), cumpãratã pentru
a fi distrusã, declasificatã ºi, în

ultimã instanþã, înlocuitã cu o
clãdire nouã, de sticlã. La un an
dupã semnalarea fãcutã de presã,
Caragiale a câºtigat în instanþã
dreptul la memorie culturalã.
Actualul proprietar, fostul comisarºef de poliþie Mihai Gheorghe, a fost
obligat sã reconstruiascã imobilul.
Dupã un alt an, adicã în 2009,
aceastã victorie era doar o
sentinþã pe hârtie.... Din pãcate,
cazuri de acest fel sunt nenumãrate
în întrega þarã.
Cine a fost Spiru Haret? O
întrebare la care cei mai mulþi vor
rãspunde: un matematician, un
profesor universitar, un ministru al
Educaþiei sau un om politic liberal.
Ne-am obiºnuit sã spunem despre
Spiru Haret cã a fost o mare
personalitate a culturii româneºti, care
a avut un rol important în organizarea
ºi modernizarea învãþãmântului
primar, secundar ºi superior. Da,
într-adevãr. Pentru meritele sale

deosebite are din anul 1935 în Piaþa
Universitãþii o statuie de marmurã
de Carrara, executatã de Ion Jalea
(statuie traslatatã actualmente în
Parcul Izvor, pânã la definitivarea
parcãrii subterane ce va fi
construitã la Universitate), iar dupã
moartea soþiei sale, în 1941, casa
lor a devenit muzeu. Este chiar casa
construitã de Spiru Haret, în care a
locuit ºi lucrat în perioada în care a
devenit unul dintre cei mai
importanþi oameni politici ai epocii,
este imobilul pentru care vã rog sã
semnaþi petiþia online.
O ruºine naþionalã! Casa
marelui Spiru Haret - tatãl
învãþãmântului românesc modern,
fostã muzeu, donatã statului... este
azi furatã, devastatã ºi în pragul
transformãrii în bloc de 7 etaje... ªi
mai este situatã în zona de rezervaþie
arhitectonicã - str.Gh.Manu nr.7 - în
care însã dezmãþul modernist a
început alãturi...
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Rolul limbajelor
în învãþãmântul superior

Studenþi practicieni
- studenþi activi ºi integraþi
În data de 28 februarie 2011, la
sediul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie
Publicã
a
Universitãþii Spiru Haret, în sala
Aula Magna din ªoseaua Berceni
nr. 24, a debutat stagiul de practicã
în cadrul proiectului european
Studenþi practicieni-studenþi activi
ºi integraþi, proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013, pentru prima serie de
studenþi ai Facultãþii de Drept.
Acest proiect se adreseazã atât
studenþilor, cât ºi masteranzilor de
la Universitatea Spiru Haret ºi de
la Universitatea Naþionalã de
Apãrare Carol I. Printre beneficiarii
programului se numãrã ºi studenþii
din anii terminali ai Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti ºi din þarã, respectiv
Braºov, Craiova ºi Râmnicu Vâlcea.
La întâlnire au participat, din partea
echipei de management a proiectului,
lector univ. dr. Mariana Rudãreanu,
lector univ. dr. Florin Fãiniºi, asistent
manager proiect conf. univ dr. Maria
Andronie, decanul Facultãþii de Drept
din cadrul U.S.H., prof. univ. dr. Cârjan
Lazãr, profesorii coordonatori ºi tutorii
desemnaþi de partenerul de practicã, cât
ºi studenþii care participã în cadrul
acestui program european.
Facultatea de Drept din cadrul
Universitãþii
Spiru
Haret,
consideratã baza proiectului,
participã, în primã fazã, cu un grup
þintã format din 1600 de studenþi.
Întrucât proiectul este unul de mare
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anvergurã, se doreºte ca, în urmãtorii
trei ani, grupul þintã sã cuprindã
aproximativ 8000 de studenþi.
Conform conducerii Facultãþii de
Drept,
selecþia
studenþilor
participanþi s-a fãcut în urma
completãrii unei cereri de înscriere,
dar ºi pe baza mediilor obþinute la
principalele discipline din anii
anteriori, în ordine descrescãtoare.
Desfãºurarea stagiului de
practicã este o activitate obligatorie
ºi constituie, potrivit art. 9 din Legea
nr. 258/2007, condiþie de promovare
a anului universitar în care se
desfãºoarã. Stagiul de practicã din
cadrul proiectului Studenþi
practicieni  studenþi activi ºi
integraþi nu se abate nici el de la
aceste reguli ºi respectã întru totul
planul
de
învãþãmânt
ºi
recomandãrile ARACIS în domeniu.
Mai mult decât atât, proiectul derulat
de Universitatea Spiru Haret în
parteneriat cu Universitatea
Naþionalã de Apãrare Carol I vine ºi
cu o serie de noutãþi, ce se adreseazã
studenþilor ºi masteranzilor înscriºi
în acest program european.

Joi, 10 martie, s-a desfãºurat ºi o primã întâlnire
dedicatã facultãþilor economice implicate în proiect.
Întâlnirea a avut drept obiective informarea ºi consilierea
studenþilor economiºti activi în cadrul proiectului în
legãturã atât cu dezideratele proiectului, etapele de
desfãºurare, cât ºi cu desfãºurarea efectivã a stagiilor de
practicã la diversele unitãþi economice partenere.
Echipa de management a proiectului, alãturi de cadrele
didactice implicate la nivelul implementãrii proiectului la
facultãþile economice, a conturat un dialog constructiv pe
parcursul cãruia studenþilor le-au fost clarificate diverse
aspecte referitoare la activitatea lor în cadrul firmelor sau
instituþiilor partenere de practicã, metodologia de
organizare a concursului destinat premierii celor mai bune
idei de îmbunãtãþire a activitãþii de practicã, precum ºi
aspecte concrete legate de completarea caietului de practicã
ºi a modalitãþii de evaluare a întregului stagiu pentru fiecare
specializare în parte.
Pe parcursul celor douã ore ale întâlnirii, au luat
cuvântul conf. univ.dr. Maria Andronie, asistent 1
manager de proiect, ªtefan Barbãlatã, asistent 2 manager
de proiect, conf. univ. dr Gherasim Zenovic, conf. univ.
dr. Ion Corbu, lector univ. dr. Florin Fãiniºi, lector univ
drd. Daniel Adrian Gârdan, membri în echipa de
implementare a proiectului, cadre didactice cu experienþã
în organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de practicã în
cadrul diferitelor specializãri - management financiar
contabil, contabilitate ºi informaticã de gestiune, finanþe
ºi bãnci, marketing ºi afaceri economice internaþionale.
S-a remarcat gradul ridicat de interes al studenþilor prezenþi
pentru concursul integrat în cadrul proiectului ce urmãreºte
premierea substanþialã a studenþilor care elaboreazã, în
urma derulãrii stagiilor de practicã, un eseu cu idei ºi
sugestii de îmbunãtãþire a activitãþii de practicã în viitor ºi
chiar a însãºi organizarea ºi derularea proiectului in sine.
Totodatã, în cadrul întâlnirii, s-a remarcat aportul
partenerului principal al Universitãþii Spiru Haret în
cadrul proiectului - Universitatea Naþionalã de Apãrare
Carol I, care, prin intervenþia lectorului Adrian Mustaþã,
a contribuit la cristalizarea unui alt obiectiv al întâlnirii,
diseminarea bunelor practici privind implementarea
proiectului de cãtre parteneri. A prezentat succint ºi
elocvent experienþa UNAP cu primele serii de studenþi,

(Urmare din pag.1)

Limbile strãine reprezintã o competenþã cheie în
afacerile internaþionale ºi, de asemenea, în cooperarea
academicã. A avea o competenþã în limbi strãine ºi a
demonstra o mobilitate internaþionalã, precum ºi a avea
o competenþã interculturalã reprezintã un plus în orice
curriculum vitae ºi reprezintã o posibilitate crescutã
de a fi angajat. În acest fel, un potenþial candidat devine
un candidat deosebit de interesant pentru cã el sau ea
poate fi capabil sã facã schimb de cunoºtinþe la nivel
internaþional ºi poatã sã aibã în vedere ºi alte pieþe,
din strãinãtate. În acest fel, se diminueazã costurile
unei companii atunci când îºi mutã sediul în strãinãtate.
Fie cã vã place sau nu, astãzi, engleza este o necesitate.
Cu toate acestea, limba englezã nu vã va ajuta sã vã
angajaþi undeva, în schimb se presupune cã toatã lumea
ar trebui sã vorbeascã engleza. Întotdeauna, limba a
treia sau a patra, cunoscutã de cãtre un candidat, face
diferenþa între un candidat sau altul, dar numai dacã
persoana a dobândit un anumit nivel de competenþã
comunicativã. Nivelul A1, nivel de începãtori pe scala
de referinþã a limbilor strãine în cadrul comunitãþii
europene, nu este de interes pentru noi ºi am vãzut
multe CV-uri care erau compuse din multe pagini ºi,
la capitolul limbi strãini, se menþionau cunoºtinþe
elementare. Ar trebui sã þintim cãtre un nivel mediu
sau avansat, acela de utilizator competent.
Procesul Bologna ne-a furnizat un instrument
important de a recunoaºte valoarea limbilor strãine,
integrând abilitãþile în programele ºcolare. În Germania,
de exemplu, aceasta a condus cãtre o creºtere
considerabilã a numãrului de cursuri de limbi strãine în
universitãþi, mai ales în ceea ce priveºte predarea ºi
învãþarea limbilor pentru limbaje specializate. Dacã
analizaþi situaþia centrului nostru de limbi strãine,
numãrul de candidaþi a crescut de la 1000, în 2003, pânã
la 6000, în semestrul acesta, deci, observãm o creºtere
semnificativã. Mi-aº dori ca ºi numãrul de profesori sau
bugetul nostru sã creascã în acelaºi ritm.
De asemenea, ne-am hotãrât sã facem transferul
de la un centru de limbi tradiþional cãtre un centru de
abilitãþi transferabile,acolo unde limbile se predau
conform unor module de abilitãþi comunicative
precum leadership, abilitãþi personale, abilitãþi de
cercetare ºtiinþificã, abilitãþi de utilizare a
calculatorului, toate acestea predate în limba
germanã. De asemenea, am aflat de la colegii din
Europa de Est cã numãrul de ore alocate predãrii de
limbi strãine a fost drastic diminuat, folosind scuza
Procesului Bologna. În acest fel, aceasta aratã cã
noþiunea de abilitãþi transferabile se iveºte în toate
documentele oficiale, începând de la diploma de
licenþã pânã la sistemul de masterate, dar interpretarea
pare sã fie diferitã, iar Bologna a devenit o scuzã
pentru aproape orice. Din pãcate, cred cã studenþii
noºtri încã urmeazã turma  toatã lumea învaþã
englezã ºi spaniolã ºi astfel piaþa de afaceri nu va
gãsi angajaþi care sã poatã penetra pieþele din Franþa,
Germania, Polonia, Rusia, China ºi altele.
Dacã suntem capabili sã integrãm limbile în
programul de învãþãmânt prin reforme structurale, nu
putem sã impunem, sã dictãm ce limbi anume sã studieze

Conform declaraþiei lectorului
univ. dr. Florin Fãiniºi, «celor 1600
de studenþi, membri ai grupului þintã
din cadrul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã, le vor fi
acordate subvenþii în valoare de 465
de RON. Întrucât aceste subvenþii
provin din fonduri europene,
studentul are obligaþia de a-ºi finaliza
stagiul de practicã ºi de a face dovada
acestui lucru, în caz contrar el fiind
obligat de a restitui aceastã sumã, cu
penalizãrile aferente».
Lector univ. dr. Mariana
Rudãreanu le-a dat asigurãri
studenþilor din cadrul proiectului
Studenþi practicieni - studenþi activi
ºi integraþi cã vor avea ocazia sã îºi
desfãºoare activitatea practicã în
instituþii precum Consiliul Local al
sectorului 4, Consiliul General al
Municipiului Bucureºti, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, instanþe
judecãtoreºti de pe raza municipiului
Bucureºti , cabinete individuale ºi
societãþi de avocaturã.
Practica din cadrul acestui
program se va finaliza cu un concurs
de eseuri. Astfel, studenþii cuprinºi
în grupul þintã sunt invitaþi de cãtre
conducerea facultãþii sã vinã cu idei
privind efectuarea stagiului de
practicã, iar cele mai bune eseuri vor
fi premiate. Aºadar, premiul I
(acordat la 5% dintre participanþi) va
fi in valoare de 1850 ron, premiul II
(10% dintre participanþi) va avea o
valoare de 925 ron, iar premiul al
treilea (15% dintre participanþi) va
consta într-o sumã de 465 ron.

Text ºi foto:
Adrian ªERBÃNESCU

pe care i-au avut în stagiile de practicã de la începutul
activitãþii. Au fost prezentate concluziile privind
îmbunãtãþirea comunicãrii cu tutorii din cadrul unitãþilor
militare, fluxul de documente ºi angrenarea studenþilor
în propunerea de soluþii de îmbunãtãþire a activitãþii
instituþiilor în cauzã.
În acelaºi registru - al experienþelor reuºite de pânã
acum - cadrele didactice de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, care fac parte din echipa de implementare
a proiectului, au prezentat rezultatele pe care le-au avut
pânã în prezent cu studenþii angrenaþi în activitatea de
practicã. S-a remarcat intervenþia conf. univ. dr. Andrei
Pãunescu, care a scos în evidenþã, printr-o serie de
exemple concrete, capacitatea studenþilor Facultãþii de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice de a se integra
pe piaþa muncii, fiind angajaþi la instituþii culturale de
prestigiu.
Întâlnirea s-a încheiat cu prezentãrile susþinute de
cadrele didactice pentru fiecare specializare în parte,
prezentãri care, într-o formã concisã, clarã ºi completã
au detaliat aspectele specifice fiecãrei specializãri
economice privind completarea caietului de practicã,
competentele ºi deprinderile practice însuºite în urma
stagiului de practicã, precum ºi diverse aspecte
organizatorice.
Fiecare cadru didactic a pus accentul pe necesitatea
îmbinãrii armonioase a conceptelor teoretice
dezvoltate în cadrul cursurilor ºi seminariilor cu
activitatea practicã specificã stagiilor dezvoltate în
cadrul Proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 Studenþi
practicieni-studenþi activi ºi integraþi. În special în
domeniul economic, indiferent de specializarea luatã
în considerare, pentru a asigura calitatea
corespunzãtoare a actului didactic în integritatea sa ºi
pentru a fi furnizor de forþã de muncã înalt calificatã 
instituþiile de învãþãmânt superior trebuie sã aibã o
strategie clarã ºi activitãþi bine fundamentate, care sã
ofere absolvenþilor posibilitatea dobândirii ºi cizelãrii
unor competenþe ºi abilitãþi practice atât de utile pentru
integrarea cu succes pe piaþa muncii

Lector univ. drd. Daniel GÂRDAN

fiecare student; mi-ar plãcea, de pildã, ca studenþii din
Germania sã poatã sã înveþe limba românã sau polonezã.
De asemenea, ca universitãþile sã coreleze predarea
disciplinelor academice cu predarea limbilor strãine, de
exemplu, oferind programe de limbi strãine ºi limbaje
specializate, în acelaºi timp. De asemenea, universitãþile
sã stimuleze studenþii sã fie mobili, sã se poatã deplasa ºi
sã poatã sã facã parte din programe culturale, sã se
integreze în reþele internaþionale, ca aceea pe care am
onoarea sã o conduc. De fapt, aceastã instituþie pe care o
conduc, CIRCLES, oferã o platformã de îmbunãtãþire a
metodologiei predãrii limbilor strãine ºi de evaluare, prin
conferinþe, seminarii, focus - grupuri, întâlniri comune ºi
publicaþii. Pentru mine personal, schimbul internaþional
a fost întotdeauna o sursã importantã de informaþii ºi de
idei pentru cooperare ºi inovare.
Aº vrea, de asemenea, sã încurajez Universitatea
Spiru Haret sã acorde atenþie limbilor strãine ºi sã ia
seama la nivelul final pe care trebuie sã-l aibã
studenþii la sfârºitul unui program de studiu, la
metodologia folositã, la plusul de valoare, pe care îl
aduce cooperarea strânsã între discipline ºi
departamentul de limbi strãine, precum ºi în modul
de evaluare ºi de acordare a diplomelor, pe care
Universitatea îl va alege. Ca sã dau un exemplu, aº
dori sã lãmuresc, în plus, ceea ce am spus mai
devreme, certificatele standardizate, precum Toefl sau
Cambridge, nu corespund niciodatã nevoilor
studenþilor, ci acestea se concentreazã mai degrabã
asupra abilitãþilor de recepþie ºi nu satisfac nevoile
specifice de disciplinã academicã.
Care este, astfel, avantajul de a avea o abilitate de
lecturã sau de ascultare deosebitã, când partea de
abilitate comunicare oralã nu existã sau este doar un
schimb de idei sau pe subiecte irelevante?
Comunicarea, dupã cum ºtim, nu reprezintã a citi un
text sau a rãspunde la niºte întrebãri, ci a transfera
informaþia importantã de la un coleg la altul, fie în
mod oral, fie în scris. O soluþie, care probabil este mai
bunã, mai valoroasã ºi de mai mare folos decât un text
standardizat, care se desfãºoarã în afara setului
academic, poate fi, de exemplu, un program de predare
a limbilor strãine bazat pe sarcini, pe teme, lucru care
merge mânã în mânã cu predarea unor discipline
specifice, poate, o sugestie de desfãºurare într-un
mediu virtual, pe calculator, pentru a stimula învãþarea
în armonie ºi, astfel, a maximiza efectele procesului
de învãþare. De exemplu, în Germania, am hotãrât sã
avem un sistem de evaluare ºi de predare independent,
dar care merge mânã în mânã cu sistemul naþional de
predare ºi de evaluare. În acest sens, apreciem cã
Universitatea Spiru Haret ar putea intra în acest cerc
ºi sã facã parte, împreunã cu noi, din acest sistem.
Aº dori sã închei, mulþumindu-vã din suflet
pentru invitaþia pe care aþi adresat-o instituþiei
CIRCLES, pe care o conduc, la aceastã aniversare.
Sper ca universitatea dumneavoastrã sã fie tot de
succes, ºi în viitor, aºa cum a fost în ultimii 20 de
ani, sau poate chiar cu un succes mai mare. Poate cã
unele dintre aspectele pe care le-am menþionat vor
reprezenta o bunã inspiraþie pentru dumneavoastrã
în dezvoltarea anumitor programe ºi cooperãri.
Vã mulþumesc foarte mult pentru atenþie!

Arhitectura funcþionalistã în România  HOTELURI
Aveþi o þarã excepþionalã, cu o arhitecturã popularã fantasticã!
De ce nu aveþi arhitecþi cu personalitate, cu mare anvergurã
internaþionalã?

arh. Richard ENGLAND,

Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret

În Sala Studio a Universitãþii
Spiru Haret a avut loc marþi,
8.03.2011, conferinþa cu tema
Hoteluri, susþinutã de arhitectul
Adrian Mahu, conferenþiar
universitar doctor în cadrul
Facultãþii
de
Arhitecturã,
Universitatea Spiru Haret.
Reputat practician ºi profesor,
Adrian Mahu a cucerit auditoriul,
timp de aproape douã ore, cu o
incursiune de-a lungul celei mai
prolifice perioade a arhitecturii
româneºti moderne. Pornind de la
tema arhitecturii specifice
hotelurilor, arh. dr. Adrian Mahu a
explicat contextul în care aceasta sa dezvoltat, cât ºi felul în care
abordarea funcþionalistã ºi-a pus

amprenta asupra clãdirilor din
România, construite în perioada
1955  1978. Influenþele sociale,
contextul politic ºi tehnologiile
vremurilor sunt doar câteva
premise, care au marcat arhitectura
româneascã de la acea vreme.
Plecând de la acestea, arh. Mahu a
vorbit despre tranziþia de la
arhitectura care reflecta realismul
socialist la cea funcþionalistã.
Deschiderea spre aceastã nouã
etapã s-a produs începând cu anii
1955, prin contribuþia arh. Cezar
Lãzãrescu, ulterior preºedinte al
Uniunii Arhitecþilor din România ºi
rector al Institutului de Arhitecturã
Ion Mincu. Contextul acestei noi
orientãri în arhitecturã a fost dat de

necesitatea sistematizãrii litoralului
românesc.
Punând accent pe elemente de
naturã managerialã de tipul
costurilor, timpului de execuþie ºi
folosirii inovaþiilor, arh. Cezar
Lãzãrescu a reuºit sã influenþeze
decizia politicã de la acea vreme ºi
sã orienteze arhitectura spre
abordarea funcþionalistã.
Odatã cu aceastã nouã etapã, apar
pe litoral, în zona actualelor staþiuni
Eforie Nord ºi Sud, primele
construcþii de tip colonii, destinate
grupurilor de elevi însoþiþi de
profesori sau educatori, cât ºi primele
restaurante ºi hoteluri, gândite ca
structuri fluide, zvelte, total diferite
de abordarea greoaie, specificã
perioadei realismului socialist.
Profesorul Mahu a detaliat, dea lungul expunerii sale,
caracteristicile acelei epoci,
aducând numeroase exemple de
arhitecþi, care s-au format în acele
vremuri, ºi prezentând, totodatã, o
colecþie impresionantã de imagini,
din arhiva personalã, realizate cu
ocazia inaugurãrii construcþiilor
respective.
Alãturi de importanþa lor
funcþionalã, arh. Mahu a atras atenþia
asupra caracterului plin de

personalitate al arhitecturii anilor 60
 70, cât ºi asupra modestiei celor
care lucrau la acele proiecte.
Majoritatea arhitecþilor vremii era
animatã, în fapt, de dorinþa de a
contribui cu ceva la dezvoltarea
zonelor turistice, dar ºi de a integra
proiectele în specificul locului.
Fãcând o paralelã cu arhitectura
contemporanã, prof. Mahu spunea,
în cadrul conferinþei, cã Lucrãrile
de arhitecturã de astãzi nu au o relaþie
prietenoasã unele cu celelalte. În
prezent, clãdirile parcã se împung.
Nu se susþin ºi nu se integreazã, aºa
cum se obiºnuia altãdatã.
Subliniind importanþa integrãrii
proiectului în specificul locului,
prof. Mahu a atras atenþia ºi asupra
necesitãþii
studierii,
mai
îndeaproape, a faþadelor. Prin
folosirea excesivã, în prezent, a
pereþilor-cortinã, a semnalat
uniformizarea prea mare a
clãdirilor, care nu mai reuºesc sã
surprindã caracteristicile regiunii de
care aparþin. Un argument, în acest
sens, a fost oferit ºi de o discuþie pe
care conferenþiarul evenimentului a
evocat-o, în amintirea anului 2010,
când Senatul Universitãþii Spiru
Haret a decernat titlul de Doctor
Honoris Causa profesorului arh.

Richard England. Cu acea ocazie ºi
cu prilejul unei excursii prin
România, arh. Richard England ºia exprimat pãrerea vizavi de
arhitectura româneascã, printr-o
constatare ºi o întrebare, totodatã:
Aveþi o þarã excepþionalã, cu o
arhitecturã popularã fantasticã! De
ce nu aveþi arhitecþi cu
personalitate, cu mare anvergurã
internaþionalã?
Revenind la tema conferinþei,
prof. Mahu a prezentat personalitatea
ºi lucrãrile câtorva arhitecþi români,
care au debutat, în perioada anilor
70, cu proiecte importante de
hoteluri, pe litoral ºi în þarã, ºi care
s-au consacrat, prin lucrãri
reprezentative ºi de o mare valoare,
în strãinãtate. Între aceºtia, Adrian
Panaitescu, Dinu Gheorghiu º.a.
Deschizând tema conferinþei ºi
spre dimensiunea plasticã ºi
artisticã a lucrãrilor de arhitecturã,
prof. Mahu a concluzionat, atrãgând
atenþia auditoriului  în mare parte
studenþi la Arhitecturã  asupra
necesitãþii ca arhitecþii sã fie
înzestraþi ºi cu talent pentru desen,
sã se poatã exprima ºi cu ajutorul
schiþelor realizate de mânã, nu doar
prin intermediul programelor
computerizate. În susþinerea acestei
idei, prof. Mahu a prezentat o serie
de lucrãri ale unor arhitecþi
consacraþi, a cãror viziune asupra
dimensiunii proiectelor transpare
încã de la nivelul primei schiþe.

Ana Maria CETÃÞEAN

SPIRU HARET  EDUCAÞIE PRIN CULTURÃ
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Înscriindu-se în seria de manifestãri omagiale, ce au avut loc în
cadrul Universitãþii Spiru Haret, ºi Facultatea de Arte a dorit sã
sãrbãtoreascã în felul propriu pe cel de la a cãrui naºtere s-au împlinit,
pe 15 februarie, 160 de ani, respectiv marea personalitate a culturii
româneºti, Spiru Haret.
La sediu Facultãþii de Arte a avut loc Simpozionul omagial Spiru
Haret  Educaþie prin culturã. Comitetul de organizare a manifestãrii,
respectiv lector univ. dr. George Grigore, lector univ. dr. Otilia Pop 
Miculi ºi lector univ. drd. Anca Iorga, a avut bucuria sã constate dorinþa
deosebitã de participare a colegilor de la cele douã catedre ale Facultãþii
de Arte - Catedra de Muzicã ºi Catedra de Arta Actorului. Un numãr
de 24 de comunicãri ºtiinþifice au fost prezentate în faþa prezidiului
format din prof. univ. dr. Petru Stoianov, decan, conf. univ. dr. Sorin
Lerescu, ºef de catedrã Muzicã, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, ºef de
Catedrã Arta Actorului, ºi lector univ. dr. George Grigore, cancelar.
Dintre aceste lucrãri putem menþiona, la Catedra de Muzicã,
urmãtoarele: prof. univ. dr. Carmen Stoianov ºi prof. univ. dr. Petru
Stoianov  Tipologii de ecotempsisteme sonore în preistorie; prof.
univ. dr. Gabriela Munteanu  Didactica educaþiei muzicale  tehnicã,
ºtiinþã, artã? (consecinþe în planul nomenclatorului profesiilor); prof.
univ. dr. Georgeta ªtefãnescu Barnea  Valori de nepreþuit ale muzicii
în mãrturii contemporane: Alain Danielou, Alexander Reinhardt,
Dimitrie Cuclin  Clavirul universal (II); conf. univ. dr. Georgeta

Pinghiriac  Educaþie prin artã; lector univ. dr. Valentin Petculescu 
Ipostaze ale timpului musical II (sintagme armonice temporale, spaþiale
ºi spaþio-temporale); conf univ. dr. Maia Ciobanu Variante posibile ale
genului simfonic. Simfoniile I ºi II de Maia Ciobanu; conf univ. Cornelia
Angelescu  Limbajul muzical dramatic, limbaj specific al actoruluicântãreþ; lector univ. dr. Viorica Barbu  Iuraºcu  Sigismund Toduþã 
Date privind legãtura creaþiei cu solul folcloric; lector univ. dr. Crinuþa
Popescu  Efectele concepþiei haretiene asupra învãþãmântului rural din
secolul XX, exprimate prin dascãlii model ai timpului  Maria ºi Savel
Capºa; lector univ. dr. Otilia Pop Miculi  Constantin Brãtiloiu,

continuator al ideilor haretiste în domeniul educaþiei muzicale ºi al cercetãrii
ºtiinþifice etnomuzicologice; lector univ. dr. Dorina Arsenescu  Pagini
de criticã muzicalã româneascã: Cella Delavrancea  Pledoarie pentru
ucenicul ales; lector univ. dr. Ion Olteþeanu  Spiru Haret în conºtiinþa
vâlcenilor; lector univ. dr. Luminiþa Guþanu  Importanþa muzicii corale
în formarea ºi educarea personalitãþii copilului; lector univ. dr. Fernanda
Romilã  Clavecinul pentru copii; asist. univ. dr. Aurel Muraru 
Bucovina în perioada stãpânirii hapsburgice. Culturã ºi educaþie.
La Catedra de Arta Actorului au fost prezentate urmãtoarele lucrãri:
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu - Teatrul ºi marea literaturã; lector
univ. dr. George Grigore  Salvaþi Casa Spiru Haret  Semnaþi petiþia
Online.ro; lector univ. drd. Anca Iorga  Artele vizuale în artele
spectacolului în prima jumãtate a secolului XX; lector univ. drd. Ioana
Visalon  Spiru Haret ºi Legea Teatrelor.
Nici studenþii ºi masteranzii de la Facultatea de Arte nu s-au lãsat
mai prejos ºi au pregãtit: lucrãri originale precum Muzicalitatea poeziei
- autori: studenta Mihaela Puiu ºi studentul Sebastian Ghiþã; studenþi anul
I la clasa conf. univ. dr. Mihai Malaimare - îndrumãtor: lector univ. dr.
Iulia Boroº; Arta actorului nu e arta de a minþi - autor: masterand an I
Adrian Þofei  clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc; îndrumãtor: prof.
univ. dr. ªtefan Velniciuc; Rolul jocului în tratarea persoanelor cu
probleme de sãnãtate psihicã, fizicã sau de adaptare socialã - autor:
masterand an I Magda Frâncu  clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc;
îndrumãtor: prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici; Igiena vocii autor: masterand an I Cireaºã Florin  clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc;
îndrumãtor: lector univ. dr. George Grigore; Bachus  Dionysos ºi
începuturile teatrului - autor: masterand an I Ana Maria Bãlescu 

clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc; îndrumãtor: prof. univ. dr.
Eugen Virgil Nicoarã.
Apaluzele au confirmat la final valoarea cercetãrii asupra cãrora
s-au aplecat colegii noºtri, cu dãruire ºi har, cu iscusinþã ºi meºteºug.
Înaintea manifestãrii noastre, peste noapte, în Bucureºti a nins ca în
poveºti, îmbrãcând în haine curate ºi albe oraºul. Cu haine noi am pornit
ºi noi la drum de dimineaþã, pe un drum spiritual, provocator, cãutând pe
neaua încã neîntinatã Semnul, Urma, Amprenta specificã a lui Spiru Haret.
A supraomului...
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ISTORIA, SOCIOLOGIA ªI HARUL SCRIITORICESC
(Urmare din pag.1)
Acest edificiu, ameninþat încã
de la începuturile ridicãrii sale
(1963) de imbecilitatea cenzurii
comuniste, trebuie studiat ºi cu atât
mai vârtos înþelese rosturile sale
profunde într-o lume româneascã de
astãzi îndepãrtatã tot mai mult de
propriile valori ºi virtuþi ºi prãbuºitã
parcã într-un nefiresc somn al
raþiunii. Scrierile prozatorului
Mihail Diaconescu -, ºi ne referim
în primul rând la romanele sale
istorice - reprezintã sentinþe aspre
la adresa imobilismului sau
superficialitãþii care s-au instalat ºi
se manifestã la diverse niveluri ale
societãþii româneºti faþã de propriul
nostru patrimoniu spiritual, cultural
ºi ºtiinþific; ele sunt, deopotrivã, ºi
expresii vii ale modului în care
intelectualii pot ºi trebuie sã-ºi
analizeze propria poziþie socioprofesionalã ºi deopotrivã sã
rãspundã la chemãrile unei patrii
care agonizeazã. Acesta este ºi
motivul pentru care am cercetat cu
destoinicie lucrarea profesorului
Ilie Bãdescu, reputatul nostru
sociolog ºi om de culturã, ºi am
purces, concomitent, la completarea
propriilor cunoºtinþe cu lecturi noi
având sau nu contingenþã cu
scrierile lui Mihail Diaconescu.
Întreprinderea, chiar dacã ne-a
devorat puþinãtatea timpului disponibil
ºi ne-a supus unui travaliu suplimentar,
ºi-a dovedit peste aºteptãri importanþa.
S-au relevat, în plinãtatea lor, valoarea
ºi importanþa operei prozatorului ºi
universitarului Mihail Diaconescu ºi
deopotrivã impozanta sa personalitate
de creator epic, care ne motiveazã
efortul de a identifica rãspunsuri la
provocãrile timpului istoric ºi întãresc
convingerea cã unitatea spiritului ºi
faptei româneºti au condus ºi vor
conduce la împliniri durabile.
Desfãºurarea de planuri, deºi
spectaculoasã ca timp ºi spaþiu (într-o
viziune asemãnãtoare cu cea a ªcolii
Analelor iniþiatã de Bloch ºi Febvre
ºi continuatã de Braudel ºi alþi istorici
ºi sociologi francezi) este stãpânitã cu
rigoarea unui profesionist desãvârºit,
care nu se abate de la propriul ºi
originalul sãu program de prozator
dedicat romanelor istorice prin care
aspirã sã realizeze o fenomenologie
epicã a spiritului românesc în
dezvoltarea sa istoricã. Mihail
Diaconescu realizeazã, astfel, o
literaturã cu program, riguros ºi
consecvent, romanele sale
ordonându-se în jurul unor «ideiforþã», dupã cum se consemna, cu
mulþi ani în urmã în Transilvania,
cunoscuta revistã de dincolo de munþi,
când seria romanelor sale istorice nu
cuprindea decât ºapte titluri,
argumentând astfel: Prozatorul,
având o bunã intuiþie a mecanismului
istoric, aspirã sã realizeze o «reducaþie
fenomenologicã», pentru a ajunge la
sesizarea nuanþelor. Romanul istoric se
constituie, în concepþia sa, ca reflectare
a specificului nostru etnic  spiritual.
Fiecare roman din cele de pânã acum
[...] devine, în ilustrarea epicã a
autorului o verigã, autonomã ºi totuºi
imposibil de detaºat fãrã ca ampla
construcþie sã nu fie frustratã de un
indice de semnificaþie. Întreaga
geografie  politicã, spiritualã a þãrii
(Principatele sunt vãzute în
interdependenþa relaþiilor lor) se
cristalizeazã în imagini coerente ºi
sugestive. Pentru acest laborios
prozator, istoria este «un mod de privi
ºi înþelege lumea», nu cu detaºarea
actorialã, ci implicându-se, lucid ºi
responsabil, în complicatul mecanism
ce polarizeazã aria de interes a
prozatorului. Istoria este memorie ºi,
de aici, un pariu provocat de tensiuni
sufleteºti ºi de sentimentul asumãrii
conºtiente a unui destin comun cu al
poporului cãruia îi aparþine (Vasile
Chifor, A re-scrie istoria, Relaþia
culturã-istorie, 125 de ani de la
constituirea Astrei, Colocvii de
criticã ale revistei Transilvania,
Editura a X-a, Sibiu, 1987, pp. 58-59.)
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*
Volumul semnat de profesorul
Ilie Bãdescu vine sã întregeascã în
chip fericit imaginea asupra efortului
exemplar al prozatorului Mihail
Diaconescu întru evocarea istoricã a
substratului cultural românesc, cu
accent asupra aspectelor majore ale
permanenþelor spirituale sau, altfel
spus, dar având aceeaºi semnificaþie,
întru demonstrarea ideii cã
manifestarea majorã a spiritului
românesc,
din
perspectivã
fenomenologicã ºi literarã, s-a
sãvârºit în istorie.
Cu mijloacele ºi argumentele
sociologului, dar ºi ale omului de
mare culturã care este, profesorul
Ilie Bãdescu realizeazã un tur de
forþã asupra a trei din romanele lui
Mihail Diaconescu Depãrtarea ºi
timpul, Marele cântec ºi
Sacrificiul, fiecare din acestea
având personajele ºi acþiunile
plasate în timpuri mai vechi sau mai
noi. ªi pentru a accentua cã lucrarea
pe care a publicat-o nu se vrea sã
fie o analizã de criticã literarã a
scrierii cunoscutului romancier
istoric, enunþa de la început cã
analiza celor trei romane se
sãvârºeºte din perspectiva
antropologiei ºi sociologiei
istorice, deosebitã de perspectivele
ºi dimensiunile filosoficã ºi moralã,
cum este, bunãoarã, cea a romanului
Depãrtarea ºi timpul, tipãrit în
mai multe ediþii.
Personajul central al romanului
este teologul Dionisie Exiguul
(c. 470  c. 545), originar din
Dobrogea (Tomis, de aici ºi
cognomenul de Tomitanul), ca ºi altã
mare personalitate ecleziasticã
autohtonã, Ioan Cassian (c. 360c. 430), ambii canonizaþi ºi trecuþi
în calendarul creºtin.
Dionisie s-a bucurat de un mare
prestigiu încã din timpul vieþii sale
pentru modestia, curãþenia
sufleteascã, blândeþea sufletului ºi
comportamentului, ºtiinþa ºi
elocinþa sa pe care le-au apreciat
mari personalitãþi ale epocii.
Ilustrative, dar nu singulare, sunt
aprecierile fostului prim-ministru al
regelui Teodosie cel Mare,
Casiodor, ºi coleg cu Dionisie la

Academia din Vivarium (Calabria
 Italia): Naºte încã ºi astãzi
Biserica universalã bãrbaþi iluºtri,
strãlucind de podoabele dogmelor
adevãrate [...]. Cãci a fost în zilele
noastre ºi cãlugãrul Dionisie [...].
Acesta a predat dialectica cu mine
ºi a petrecut cu ajutorul lui
Dumnezeu foarte mulþi ani din viaþã
în cadrul învãþãmântului glorios.
Mi-e ruºine sã spun despre un coleg
ceea ce nu gãsesc în mine, în el era
mai multã simplitate unitã cu
înþelepciune, smerenie unitã cu
ºtiinþa, elocinþa însoþitã de
sobrietate, încât el nu se socotea
superior nimãnui, sau unul dintre
cei din urmã slujitori, deºi era
vrednic, fãrã îndoialã, de societatea
regilor (www.creºtinortodox.ro ).
Portretul pe care îl face fostul
coleg de academie nu epuizeazã
paleta aprecierilor din epocã ºi de mai
târziu la adresa lui Dionisie, dar oricât
de elogioase ar fi fost ele nu puteau sã
redea în plinãtatea lor forþa intelectualã
ºi contribuþiile de excepþie ale fostului
prelat tomitan, aºa cum au fãcut-o
profesorii Mihail Diaconescu ºi Ilie
Bãdescu, primul în posturã de scriitor,
dublat de un autentic cercetãtor
ºtiinþific pasionat ºi cu har, al doilea
cercetãtor de vocaþie ºi universitar
apropiat lumii literelor nu numai prin
amiciþii intelectuale de duratã ci ºi
prin studii care îi configureazã distinct
personalitatea, alura cãrturãreascã ºi
stilul inconfundabil.
Recursul la istorie, de altfel
inevitabil, are ºi valoarea
reactualizãrii sau relevãrii unor
contribuþii româneºti din trecut, mai
puþin vehiculate astãzi sau uitate,
într-o epocã plinã de tensiuni, cum
este cea în care trãim, în care cãile
sufleteºti sunt atât de clãtinate,
epocã ce invitã, prin nemernicia
ei, sã cercetãm viaþa exemplarã a
iluºtrilor înaintaºi pentru a lua
aminte asupra a ceea ce ºi cum sã
se facã în vremurile de rãscruce
(Ilie Bãdescu, p. 7).
Aportul lui Dionisie Exiguul la
întemeierea
noului
stil
antropologic care îºi slobozise
promisiunile peste lume ni se pare
dintre cele mai decisive, apreciazã
profesorul Ilie Bãdescu, motivând:
ciclul dionisian a «rezolvat» o

serie de tensiuni ale epocii în care a
apãrut ºi care erau într-un fel legate
ºi de configuraþiile mentale
generate de creºtinism.
Tensiunile, contradicþiile,
conflictele pe care le rezolvã în
chip strãlucit Dionisie ºi care au ca
referenþiale timpul, spaþiul ºi
spiritul în perspectivã creºtinã îºi
vor arãta roadele treptat, lucrând la
zidirea unei Europe creºtine
unificate în temeiul recunoaºterii ºi
generalizãrii datei pascale. De la
Dionisie încoace, lumea europeanã
i-a folosit calendarul, perpetuând
spiritul care a stat la întocmirea sa
ºi deopotrivã stilul antropologic
din care s-a înãlþat pacea creºtinã
de o mie de ani, stil ce se continuã
ºi în zilele noastre (p. 12). Se
dovedea ºi dovedeºte astfel cã în
spaþiul Daciei postromane a rodit un
laborator cultural cu valoare
europeanã, ceea ce submineazã
poziþiile celor ce se încrânceneazã
în susþinerea existenþei mileniului
negru în istoria românilor.
Importanþa faptei ºtiinþifice
sãvârºite de Dionisie, copleºitoare
în esenþã, nu poate fi apreciatã la
adevãrata ei dimensiune decât în
relaþie cu originalitatea sintezei
sufleteºti întrupate în experienþa
prelatului tomitan care conduce la
tulburãtoarea idee cã în acel teribil
mileniu în spaþiul românesc se putea
vorbi de un tipar al omului
european, dincolo de disputele care
au avut sau au loc asupra stãrilor/
tiparelor sufleteºti de pe scena lumii
de atunci sau de mai târziu.
*
Planul acþiunii ºi timpul istoric
se schimbã în romanul Marele
Cântec, care îºi deruleazã firul epic
în Cetatea Albei, ºi mai departe, în
tot arealul transilvãnean (p. 47),
dar ºi la Iaºi, Praga, Viena ºi Roma,
la câþiva ani dupã Pacea westfalicã,
epocã încãrcatã de ambiþii ºi
tensiuni nestinse, ce pun din nou în
cumpãnã viitorul Europei.
Ardealul tocmai ieºit din Pacea de
la Wetfalia (încheiatã la 24
octombrie 1648) nu era pacificat,
fiindcã Europa însãºi nu era
pacificatã în adâncurile ei [...]. Acel
Ardeal poate fi socotit o Europã
micã ºi, pe cale de consecinþã,
romanul lui Mihail Diaconescu
poate fi considerat drept primul
tablou pictat cu penelul realismului
paneuropean, ceea ce face din
Marele Cântec romanul PanEuropei. Sunt atât de multe
strãluminãri în aceastã Europã micã
pentru ceea ce-ar putea sã fie PanEuropa pe care-o zideºte azi
sistemul bruxellez [...] Care sunt
problemele unei astfel de Europe ºi
care pot fi soluþiile aflãm din
romanul lui Mihail Diaconescu
Marele Cântec. (pp. 56-57)
Personajul cãruia i se conferã o
importanþã ºi alurã deosebite este
compozitorul umanist Ioan CãianuValahus, distinsã personalitate
muzicalã a veacului al XVII-lea,
autor al unei impozante opere
muzicale:
Magnus
Cantos
Coelestis, (Marele Cântec Divin).
Marelui Cântec ca ºi autorului sãu,
un maestru de sublime armonii ce
sparg întunecimea încremenitelor
cetãþi medievale ºi a minþilor bolnave
de preaputere ce sãlãºluia în ele, i se
atribuie profunde sensuri ºi tâlcuiri,
care depãºesc tristele vremuri de
atunci, având reverberaþii actuale.
Divinul melos întruchipeazã aspiraþia
spre luminã, adevãr ºi dragoste întru
Domnul a lumii transilvãnene ºi
europene sfâºiate de tensiuni, dezastre,
contradicþii, intrigi, pohte maladive de
putere, duºmãnii ºi rivalitãþi de tot
felul, care n-au încetat nici dupã un
lung genocid  Rãzboiul de 30 de ani,
încheiat cu Pacea de la Westfalia.
Marele Cântec este chemarea spre
descãtuºare a Europei de tirania
domniilor oligarhice, a tiparelor ºi
conduitelor tãinuite de ochii
mulþimilor ºi deopotrivã spre zidirea
unei pãci înnoite ºi înnoitoare, care

sã împlineascã speranþa ºi sufletul
oamenilor (pacea lãuntricã ºi
deopotrivã pacea exterioarã).
Pentru împlinirea unor astfel de
aspiraþii nu exista reþetã cum nu existã
nici astãzi. Era ºi este însã nevoie de
adevãr, iubire ºi dreptate, puse într-o
relaþie cu adânci rezonanþe sufleteºti
de cãtre profesorul Ilie Bãdescu:
Calea spre adevãr este trãirea
adevãrului, nu apãrarea lui, calea spre
iubire este iubirea însãºi, nu apãrarea
ei, calea spre dreptate este sã faci
dreptatea nu s-o aperi, calea spre
Dumnezeu este sã faci voia Domnului,
deci e slujire, sã nu aperi dumnezeirea.
Apãrãtorii reali ai valorilor sunt
practicanþii, toþi ceilalþi sunt doar niºte
«gardieni» ai unor ranguri dobândite
în numele valorilor. Ei nu au «puterea»
valorilor, ci privilegiul «apãrãrii» lor.
O valoare nu trebuie «apãratã». Ea
trebuie
trãitã,
practicatã
(Ilie Bãdescu, pp. 54-55).
*
Dacã romanul Marele cântec este,
potrivit aprecierii lui Ilie Bãdescu,
Romanul Pan-Europei, ultima din
scrierile prozatorului Mihail
Diaconescu prezentatã în Drama
istoricã a omului creºtin..., romanul
Speranþa, întruneºte toate condiþiile
pentru ca sã fie considerat drept
Romanul Unirii. Temeiul acestei
consideraþii îl identificãm în chiar
finalul studiului cu acelaºi titlu reprodus
în volumul menþionat ºi publicat iniþial
în Astra: Romanul lui Mihail
Diaconescu se dovedeºte a fi [...] o
scriere care nu va putea lipsi de pe masa
celor ce vor sã înþeleagã, din interior,
mecanismul ºi miºcarea istoricã a Unirii
Principatelor Române (p. 85). Cei
invitaþi sã înþeleagã procesul istoric
al fãpturii României Mici în 1859 sunt
nu mai istorici, ci ºi sociologi, politologi
ºi economiºti.
Ca sociolog, ºi unul de marcã,
profesorul Ilie Bãdescu îºi asumã
perspectiva sociologicã de analizã a
romanului, renunþând la planul
antropologic, luându-ºi libertatea de
a examina configuraþiile sociale,
instituþiile, tiparele etc., sub aspectul
veridicitãþii lor sociologice ºi
istorice, fiind conºtient cã deasupra
acesteia funcþioneazã un alt criteriu,
acela al veridicitãþii artistice (p. 79).
Ferindu-se
de
capcana
reducþionismului sociologist, autorul
precizeazã: ne vom referi la o singurã
chestiune a romanului Speranþa: modul
în care este evocatã una din instituþiile
epocii în conjunctura miºcãrii cãtre
Unire, miºcare de amploare europeanã
(prin arie de cuprindere ºi implicaþii).
Este vorba de instituþia monarhicã (p.
74), monarhul în cauzã fiind Grigore
Alexandru al X-lea, a cãrei figurã
constituie, dupã remarca profesorului
Ilie Bãdescu, pragul de sus al izbânzii
epice a romanului lui Mihail
Diaconescu. De ce? Pentru cã, ne
spune în continuare acelaºi autor,
Fenomenul continuitãþii ideologiei
unioniste dupã 1848 pare a fi fost
prilejuit de domnia protectoare a acestui
prinþ luminat. Scriitorul ne convinge cã
Alexandru Grigore Ghica al X-lea a
creat cu bunã ºtiinþã infrastructura Unirii
în conjunctura de incredibilã presiune
a imperiilor. Plasându-i pe unioniºti,
oamenii Partidei Naþionale, în funcþii
publice importante, a creat ºi
«canalele», ºi perdeaua de protecþie a
acþiunilor lor (p. 75).
Romanul musteºte ºi de alte
provocãri, cum sunt ºi chestiunea
axului franco-român sau a axului
istoriei în secolul al XIX-lea,
reprezentat de douã forþe divergente
 imperiile ºi naþiunile Europei
centrale ºi rãsãritene  precum ºi de
numeroase altele, care reclamã,
potrivit aprecierilor profesorului
Ilie Bãdescu, noi strãdanii pentru a
le conferii dimensiunea realã a
semnificaþiei lor istorice ºi actuale.
Ne simþim, la rândul nostru,
îndreptãþiþi sã apreciem cã cele
consemnate pânã acum nu
reprezintã decât o sumã de gânduri
ºi aprecieri, departe însã de a epuiza
reflecþiile noastre asupra unei
lucrãri de excepþie.

Trecerea în nefiinþã a unui mare român:

VALERIU ANANIA

(Urmare din pag.1)
Încã o datã s-a vãzut cã sentimentul popular este
cel care, spontan, fãrã îndelungi ºi meºteºugite
pregãtiri, aflã dimensiunea esenþialã a unei
personalitãþi. Prima impresie pe care þi-o fãcea era
aceea a unui om zdravãn, a unui om puternic, a unui
om dintr-o bucatã. Aºa l-am cunoscut în 1965, pe
culoarul unui vagon de dormit, care avea sã-l ducã pe
Tudor Arghezi ºi familia lui în cãlãtoria anualã spre
Elveþia. Mergeam sã-i spun Maestrului drum bun.
Eram la fereastra culoarului, când a apãrut un bãrbat
bine legat, cu o faþã mai degrabã închisã, luminatã de
un zâmbet cald, care nu l-a pãrãsit toatã viaþa. Cu Tudor
Arghezi se cunoºtea de mult. S-au îmbrãþiºat afectuos,
Maestrul cu slabele-i puteri l-a þinut minute în ºir lipit
de trupul lui ºi am putut vedea cum din ochi se
strecurau câteva lacrimi. M-a prezentat celui care mã
scrutase de când m-a zãrit, neºtiind de unde sã mã ia.
Au urmat câteva schimburi de cuvinte. Ce m-a uimit
era vocea sa baritonalã, cu modulaþii plãcute ºi cu nicio
inflexiune falsã. Dacã n-ai fi ºtiut unde fusese timp de
ºase ani ºi mai bine ºi cã trecuse abia un an de când
reintrase în circuitul vieþii normale, nu ai fi zis cã omul
din faþa ta îndurase câte îndurase, într-atât era de
vajnic, de bine legat, pe faþa lui neputându-se citi
niciun semn al suferinþelor.
O vreme îndelungatã nu ne-am mai vãzut. La un
moment dat, am primit acolo unde locuiam înainte de
1971 o revistã româneascã venitã din îndepãrtata
Americã - dacã îmi amintesc bine, avea un format
apropiat Biletelor de papagal - în care, aºa cum
spunea ªerban Cioculescu, ºi el unul din destinatarii
din þarã ai publicaþiei, Valeriu Anania tipãrea una
caldã, una rece despre situaþii de la noi.
Prin anii 1981, am primit un telefon de la Valeriu
Anania, care îmi solicita o întrevedere în calitatea, pe
care o aveam atunci, de director al Editurii Eminescu.
Mi-a propus sã tipãreascã o selecþie din piesele sale de
teatru în colecþia Teatrul comentat, pe care o tipãrea
Editura Eminescu. Deºi era un om sigur pe el, deºi avea
încredere în ceea ce scrisese, i se tipãrise ºi i se jucase
(foarte puþin), deºi avea o facondã cuceritoare, nu micã
i-a fost mirarea când, faþã de proiectul sãu minimal, iam propus sã mergem pe sumar maximal. Din douã
motive. Pentru cã aveam sentimentul discrepanþei dintre
valoarea dramaturgiei sale ºi modesta ei circulaþie
publicã. În al doilea rând, aveam credinþa, care, din
pãcate, s-a adeverit, cã ceea ce fãceam pentru tipãrirea
teatrului, criticii ºi istoriei de teatru la Editura Eminescu,
nu se va mai putea repeta. Ceea ce s-a ºi întâmplat, dupã
plecarea mea (forþatã) de la conducerea Editurii
Eminescu, în aprilie 1991.
Valeriu Anania trãia elaborarea acestei ediþii, care a
apãrut în douã volume, însoþitã de aparatul critic de rigoare,
cu o frenezie de debutant. Citea textele critice scrise de
Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Ion Zamfirescu, D. Micu,
sincer emoþionant ºi nu ezita sã ne mulþumeascã celor ce
am contribuit la alcãtuirea ediþiei de parcã atunci ar fi trecut
prima datã pragul unei edituri. Cele douã masive volume
intitulate Greul pãmântului au apãrut în condiþii grafice
deosebite: sunt ºi acum o adevãratã podoabã a tipãriturii
noastre. Cei de la Consiliul Culturii le-au primit cu inima
strânsã, atrãgându-mi prieteneºte atenþia cã am exagerat
tipãrind în douã volume atât de impunãtoare opera
dramaticã a lui Valeriu Anania. De ceea ce se temeau s-a
împlinit. Deºi s-au luat mãsuri ca volumele sã ajungã sus
într-un lot cât mai mare de cãrþi, cu speranþa cã vor trece
neobservate, n-a fost sã fie aºa ºi scandalul a izbucnit. Am
scris aceste rânduri pentru a arãta cã afirmarea
scriitoriceascã a lui Valeriu Anania nu a stat în acei ani sub
zodia seninãtãþii. Dimpotrivã. Fãrã îndoialã, creaþia sa
teatralã nu este una hãrãzitã succesului imediat. De aceea,
nici atunci ºi nici acum, nu s-a bucurat de interesul teatrelor

noastre. Dupã cum nici dramaturgia lui Lucian Blaga, al
cãrui filon îl continuã ºi îl împlineºte Valeriu Anania. Încã
de la Mioriþa, dacã nu mã înºel, singura sa piesã montatã
de un teatru bucureºtean (Barbu Delavrancea, care astãzi
nu mai existã). Nicolae Carandino, un cronicar cunoscut
prin exigenþa ºi dârzenia criticã, a scris o cronicã entuziastã,
mãrturisind cã a descoperit dupã Tudor Arghezi, dupã
Vladimir Streinu ºi o seamã de alþi critici ºi cititori, pe
poetul Valeriu Anania.
N. Carandino numeºte piesa lui Valeriu Anania
poem dramatic, caracterizare ce se potriveºte întregii
sale creaþii dramatice. Pentru cã Valeriu Anania nu a scris
teatru istoric în accepþiunea romanticã a termenului, ci
poeme, ce reînvie o lume de dincolo de lume, acea lume
a începuturilor dincolo de începuturi, acea lume
primordialã reînviatã de un poet. Tot N. Carandino atrãgea
atenþia cã Valeriu Anania nu este un folclorist de imitaþie,
un maestru de pirogravurã. Glasul lui þâºneºte de acolo,
aºa cum a þâºnit de la Lomerizi ºi de la felibri atât de
rareori mesajul pãmântului, al cerului, al anotimpurilor,
în care poezia leagã dragostea de moarte.
Dramaturgia lui Valeriu Anania se înscrie în
direcþia Lucian Blaga, Dan Botta, Adrian Maniu, Ion
Luca. În configuraþia literaturii dramatice româneºti
de dupã 1944, Valeriu Anania este cel care a avut
curajul sã deschidã o nouã cale. Piesele sale nu se cade
sã intre în conul de umbrã al uitãrii. ªi nu dintr-un
sentiment de pietate faþã de marele dispãrut, ci pentru
cã ele reprezintã valori indubitabile ale teatrului nostru.
Ni se va replica faptul cã piesele lui, ca ºi cele ale lui
Lucian Blaga, nu aduc public în salã. Vom rãspunde
cã avem în þarã cinci teatre naþionale, subvenþionate
de stat, care au ca menire sã înfãþiºeze totalitatea
direcþiilor de manifestare ale teatrului românesc. Dar
despre aceasta într-un alt articol.
Colaborarea cu Valeriu Anania nu s-a oprit aici. În
1984 i-am tipãrit volumul de versuri Anamneze ºi am
apreciat, toþi cei ce lucram la Editura Eminescu, extrema
urbanitate a omului, faptul cã nu discuta niciodatã
convergenþele materiale ale tipãririi cãrþilor lui. Deºi, de
când nu mai era director al Editurii Patriarhiei, de unde
fusese înlãturat în plinã putere intelectualã în anul 1982,
mijloacele lui de trai erau destul de modeste. Când mi-a
relatat avatarurile cãrþii sale de povestiri Amintirile
peregrinului Apter, respinsã de o editurã, i-am propus
sã-mi încredinþeze manuscrisul ºi sã încerc sã-l salvez.
Am obþinut, dupã îndelungi discuþii la Consiliul Culturii,
reintroducerea în sumar a unor povestiri ºi a renunþãrii la
unele eliminãri. Valeriu Anania mi-a mulþumit pentru
stãruinþele depuse, dar n-a consimþit sã-i aparã cartea
decât aºa cum a scris-o el. ªi a apãrut, în 1990. În prefaþã,
în emisiunile radio, la întâlnirile cu cititorii, Valeriu
Anania a înfãþiºat avatarurile cãrþii, arãtând corect ceea
ce s-a întâmplat ºi ceea ce am fãcut - chiar dacã n-am
izbutit - pentru apariþia ei. Nu e locul sã spun aici cã
procedând la fel cu o carte respinsã de foruri m-am
trezit mai târziu insultat de un mincinos ºi un trepãduº
lipsit nu de memorie, ci de o minimã þinutã moralã.
Valeriu Anania ne-a lãsat o operã coerentã.
Adeziunea sa funciarã la locurile naºterii sale o aflãm în
superba carte Cerurile Oltului, tipãritã de Dinu Sãraru în
timp ce a condus Editura Pro. Se spune în asemenea
împrejurãri cã este prea devreme sã ne pronunþãm
asupra operei lui. În acest scop nu pentru cã Valeriu
Anania a ilustrat dramaturgia, poezia, memorialistica,
proza ºi literatura religioasã la un nivel de excelenþã care
ne dã dreptul sã-l socotim unul din scriitorii reprezentativi
ai ultimelor decenii, care a trecut prin furtuni fãrã sã
cedeze. A fost unul din acei fãurari de frumoasã ºi elevatã
limbã româneascã, într-o vreme când schilodirea ºi
înjosirea ei a ajuns o virtute. Toate acestea ne îndreptãþesc
sã repetãm ceea ce au spus anonimii despre care vorbeam
la începutul acestor rânduri, ºi anume cã Valeriu Anania
a fost, într-adevãr, un mare român.

PE TOBOGANUL DEFICITELOR PUBLICE
Prof. univ. dr.
Emilian M. DOBRESCU
Mai multe þãri vor intra, probabil, în
incapacitate de platã a datoriilor de stat în
urmãtorii ani, iar investitorii vor forþa
autoritãþile din Statele Unite sã reducã
cheltuielile publice, anticipeazã Kenneth
Rogoff, profesor la Universitatea Harvard ºi
fost economist-ºef al FMI: În urma crizelor
bancare, vedem, de obicei, mai multe defaulturi
suverane, sã zicem, în câþiva ani. Anticipez cã
asta se va întâmpla din nou, a afirmat Rogoff,
prezent la un forum pe teme economice în
Tokyo. Pieþele financiare vor determina, la un
moment dat, creºterea dobânzilor, iar statele
europene cu probleme, precum Grecia ºi
Portugalia, vor avea multe dificultãþi. Este
foarte, foarte greu sã determinãm momentul,
dar se va întâmpla. În þãrile bogate, precum
Germania, Statele Unite ºi, poate, Japonia, vom
vedea creºtere economicã lentã. Vor strânge
cureaua când vor fi lovite de problema
dobânzilor. Vor face faþã, anticipeazã Rogoff.
Datoriile publice ºi deficitele bugetare sunt
urmãrite tot mai atent la nivel mondial, dupã
ce au crescut puternic în volum în timpul crizei
financiare ºi recesiunii, pe fondul creºterii
cheltuielilor ºi scãderii veniturilor bugetare.
Temerile legate de capacitatea Greciei de a se
finanþa ºi de a-ºi respecta obligaþiile faþã de
creditori au lovit sever pieþele financiare din
ianuarie, când guvernul de la Atena a anunþat
creºterea deficitului bugetar la 12,7% în 2009,
de peste trei ori mai mult decât indicau
estimãrile oficiale.
Lumea specialiºtilor financiari-bancari ar
trebui sã fie cuprinsã de panicã, observând cum
funcþioneazã instituþiile financiare mondiale
sau bugetul secãtuit al principalelor state ale
planetei. Ne-am obiºnuit sã privim foarte uºor
încotro ni se aratã cu degetul  Grecia, în cazul
de faþã  fãrã sã ne întrebãm profund ce se

ascunde de fapt în spatele acestei miºcãri. Sunt
statele puternic industrializate  ale cãror
economii se zbat în deficite publice cumulate
uriaºe  de 100, 200 ºi chiar 300% din PIB-ul
anual al acestora - la fel de expuse, ca ºi statele
mijlocii, de felul Greciei, Spaniei sau Portugaliei,
din ce în ce mai mult incriminate în ultima vreme.
Concepþia consumatoristã, aplicatã într-o
veselie în anii postbelici ai secolului trecut, ºi
statul bunãstãrii generale au distrus economia ºi
mediul planetei sau sunt pe cale sã o facã? Statele,
cu cât sunt mai mari, au sau pot avea, dacã l-au
pierdut în euforia goanei dupã bunãstare, un deficit
public cumulat mai mare ºi, prin urmare, sunt
expuse mai puternic dezechilibrelor economicofinanciare, pe o piaþã puternic dereglementatã. Iatã
douã exemple, clare, în acest sens.

Situaþia bugetarã a Marii
Britanii

De câteva luni de zile, toate privirile sunt
îndreptate asupra Greciei, însã situaþia bugetarã
a Marii Britanii este chiar mai proastã, iar o
ameliorare nu se întrevede, ba dimpotrivã, scrie,
în ediþia de vineri 19 februarie 2010, Financial
Times Deutschland.
În ultima perioadã, pieþele s-au concentrat
asupra Greciei, Spaniei ºi Portugaliei. Pe fondul
scãderii încrederii investitorilor, dobânzile la
împrumuturile contractate de guvernele acestor
state au crescut considerabil, ceea ce face tot mai
dificilã refinanþarea datoriilor. Analiºtii atrag
atenþia cã ºi a doua cea mai mare economie a
Europei, Marea Britanie, riscã sã ajungã într-o
situaþie similarã. Pentru prima datã dupã mulþi
ani, Londra a înregistrat în ianuarie 2010 mai
multe cheltuieli decât venituri, în condiþiile în
care, în mod tradiþional, în aceastã lunã, fiscul
avea cele mai mari încasãri. Pe lângã o scãdere
dramaticã a veniturilor din impozite (cu 19,8 la
sutã) ºi nivelul îndatorãrii a crescut fulminant
pânã la 59,9 la sutã din PIB, adicã cu 10 procente
mai mult decât în 2009.
Bugetul Marii Britanii aratã foarte prost în
comparaþie cu cele ale altor state ale lumii.

Raportul dintre datorii ºi produsul intern brut
se înrãutãþeºte într-un ritm mult mai accelerat
decât în Grecia, Spania, Portugalia ºi Italia, iar
deficitul de aproape 13 la sutã din 2009 a fost
printre cele mai mari din lume... A repune în
ordine bugetul Marii Britanii reprezintã o
provocare mai mare decât în cazul Greciei,
explicã Bert Jansen, economist la BNP Paribas.
Economiºtii estimeazã cã deficitul bugetar
al Marii Britanii atinge în 2010 nivelul de 13,3
la sutã, iar, în 2011, va scãdea doar puþin, pânã
la 12,5 la sutã. De asemenea, aceºtia atrag atenþia
cã, fãrã mãsuri serioase de economisire, Marea
Britanie ar putea înregistra un nivel cumulat al
datoriei publice de 200 la sutã din PIB.
Potrivit unei analize comparative efectuate
între cele mai mari opt state puternic
industrializate, doar Japonia ar sta mai prost
decât Marea Britanie la capitolul îndatorare, cu
o proporþie estimatã de 300 la sutã. Þãri precum
Germania, Franþa, Grecia, Italia sau SUA stau
considerabil mai bine decât Regatul Unit al Marii
Britanii. Cele mai recente date aratã cât de
urgent este nevoie de un plan credibil de
consolidare, cu reducerea cheltuielilor ºi
majorarea impozitelor, spune economistul Ross
Walker de la Royal Bank of Scotland.
Potrivit estimãrilor Fondului Monetar
Internaþional, Marea Britanie trebuie sã facã în
urmãtorii ani economii de 13 la sutã din PIB. În
cazul Greciei, este vorba doar de nouã procente.
Pentru o ameliorare a situaþiei bugetare nu este însã
nevoie doar de economii, ci ºi de majorarea
veniturilor statului. Însã ºi aici perspectivele nu sunt
tocmai încurajatoare. Marea Britanie -lanterna
roºie a statelor G8 - abia a reuºit la sfârºitul lui
2009 sã iasã din recesiune. Economista Kate Barker
de la Bank of England a avertizat însã cã economia
britanicã s-ar putea contracta din nou. În aceste
condiþii, britanicilor nu le-ar mai rãmâne decât o
soluþie: o depreciere a monedei ar fi calea cel mai
puþin dureroasã pentru a putea schimba ceva în
actuala situaþie dificilã, considerã Bert Jansen.
Cel puþin în aceastã privinþã, Marea Britanie are

mai mult spaþiu de manevrã decât <<copiii ne îndreptãm, având la dispoziþie o apreciere onestã
problemã>> ai zonei euro, conchide Financial a situaþiei þãrii noastre.
Times Deutschland.
Republicanii s-au grãbit sã anunþe cã nu vor
sã facã schimbul între creºterea taxelor ºi tãierea
de fonduri pentru programele sociale atât de
SUA preocupate de mult de
democraþilor. Poporul american vrea sã
reducerea deficitelor sale record dragi
administrãm eficient problema cheltuielilor
Într-un an de alegeri legislative - noiembrie publice fãrã sã creºtem concomitent taxele, a
2010  a fost puþin probabil ca cei mai mulþi declarat liderul republicanilor minoritari din
membri ai Congresului sã sprijine soluþii de Senat, Mitch McConnell. Cetãþenii ºtiu cã
diminuare a datoriei publice a SUA, precum problema noastrã nu stã în impozitarea prea
creºterea vârstei de pensionare sau extinderea ºi scãzutã, ci în faptul cã Washingtonul cheltuieºte
creºterea taxelor ºi a impozitelor. Astfel de idei prea mult, a continuat acesta.
erau mult prea explozive pentru ca un partid sã-ºi
asume de unul singur rãspunderea lor, ori, tocmai
Reglementarea
din acest motiv, preºedintele SUA, Barack Obama
dereglementãrilor
a înfiinþat, pe 16 februarie 2010, Comisia
Epoca de aur a tranzacþiilor speculative a
Naþionalã de Responsabilitate ºi Reformã Fiscalã
(CNRRF). În condiþiile în care datoria federalã trecut ºi nu se va mai repeta niciodatã. S-a dus
este de aºteptat sã depãºeascã, în 2011, 14 mii de vremea speculaþiilor financiare, a paradisurilor
miliarde de dolari, sau 47.000 de dolari pentru fiscale, a operaþiunilor necontrolate ºi
fiecare cetãþean american, noua Comisie de 18 neimpozitate. Am pus deja pe masa Comisiei
membri a avut sarcina de a întocmi, pânã la Europene o serie de reguli precise cu privire la
bonusuri ºi alte asemenea stimulente practicate
1 decembrie 2010, un plan de reducere, pânã în
pe pieþele financiare. (Jose Manuel Barroso,
2015, a deficitelor anuale pânã la 3% din PIB.
preºedinte al Comisiei Europene, 20 septembrie
Reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB 2009, la finalul unui summit informal al UE,
ar conduce la un deficit anual de aproape 600 de desfãºurat la Bruxelles)
miliarde de dolari, comparativ cu cel de 1.400 de
În timp ce europenii cer impunerea unor
miliarde din 2009 ºi de 1.600 miliarde prognozat reguli universal valabile, care sã condiþioneze
pentru 2010. În condiþiile unui deficit de 600 bonusurile bancherilor de performanþele pe
miliarde de dolari, datã fiind mãrimea economiei termen lung, încercând astfel sã descurajeze
americane, îndatorarea SUA ar putea ajunge într-o speculaþiile pe termen scurt, americanii cred
situaþie stabilã, cred mulþi economiºti americani, cã o astfel de mãsurã ar încãlca unul dintre
care atrag atenþia cã acesta trebuie sã devinã un þel principiile de baza ale economiei - cine aduce
important al administraþiei de la Casa Albã. profit, meritã recompensat. Introducerea
Menþinerea dezechilibrelor bugetare la valorile acestor reguli la nivel internaþional pare însã o
actuale, a avertizat recent ºi Barack Obama, ne-ar misiune imposibilã, în condiþiile în care SUA
putea înlãnþui economia, ne va întuneca viitorul ºi nu pare dispusã sã blocheze câºtigurile prin
va pune pe spatele fiecãrui copil din America o reglementãri stricte.
povarã intolerabilã. Copreºedinþii CNRRF sunt
Premierul britanic Gordon Brown a cerut,
senatorul republican Alan Simpson de Wyoming în 19 februarie 2010, înfiinþarea unei structuri
ºi fostul ºef al staff-ului de la Casa Albã, democratul la nivel mondial, care sã reglementeze sistemul
Erskine Bowles. Indiferent de rezultatele muncii financiar, exprimându-ºi speranþa cã un acord
noastre, a spus Simpson, poporul american va în aceastã privinþã ar putea fi încheiat la
ºti din activitatea noastrã, mult mai bine, încotro viitoarele reuniuni ale G8 ºi G20. Vorbind la o

conferinþã internaþionalã dedicatã politicilor
progresive, Brown a explicat cã nu este acum
momentul sã fie pusã în pericol fragila
redresare economicã prin retragerea mãsurilor
de stimulare. Oficialul britanic a susþinut cã
este nevoie de o soluþie globalã pentru
transformarea serviciilor financiare: Reguli
comune pentru capital ºi lichiditate, pentru
standardele de supervizare, pentru bonusuri ºi
o modalitate comunã de stabilire a
contribuþiilor bãncilor faþã de societate, pentru
a scãpa de reglementãrile disproporþionate ºi
incorecte ºi de paradisurile fiscale care
penalizeazã þãrile cu un comportament corect.
Referindu-se la discuþiile cu Fondul Monetar
Internaþional ºi alte state referitoare la ideea
unei cotizaþii globale (impozit global) pentru
bãnci, Brown ºi-a exprimat speranþa cã un
asemenea acord ar putea fi semnat la
reuniunile G8 din Canada ºi G20 din Coreea
de Sud (G20 este format din G8, cele opt þãri
puternic industrializate - Canada, SUA,
Japonia, Franþa, Marea Britanie, Germania,
Rusia ºi Italia  la care se adaugã Uniunea
Europeanã, China, Argentina, Brazilia, India,
Australia, Mexic, Coreea de Sud, Indonezia,
Arabia Sauditã, Africa de Sud ºi Turcia). În
privinþa retragerii mãsurilor de stimulare a
economiei pentru începerea reducerii
deficitului bugetar ridicat al Marii Britanii,
premierul britanic ºi-a apãrat puternic punctul
sãu de vedere, apreciind cã este necesarã
amânarea mãsurilor de austeritate fiscalã.
ªi preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, a
cerut, în ianuarie 2010, reglementãri mai
restrictive pentru bãnci, inclusiv noi reguli în
contabilitate ºi limitarea plãþilor bancherilor.
Riscurile sunt prea mari, dacã noi nu vom
schimba reglementãrile sistemului nostru
bancar, precum ºi regulile în contabilitate pentru
supravegherea instituþiilor financiare, a afirmat
ºeful statului francez. El a apreciat cã profiturile
excesive ºi pachetele salariale imense nu vor
mai fi tolerate când acestea nu au legãturã cu
crearea bogãþiei ºi crearea de locuri de muncã.
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

Prof. univ.dr.
ªtefan Velniciuc:
Profesorii sunt cei cu care
îþi descoperi afinitãþi
ºi care te îndrumã indirect
Prezent în prestigioasa publicaþie internaþionalã
WhoWho în România din anul 2002,
profesorul universitar doctor Honoris Causa ªtefan Velniciuc,
coordonator al anului I Ciclul II Bologna, de la Catedra
de Arta Actorului a Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, împarte masteranzilor
cheile de fundamentare psihologicã a rolurilor dramatice
din arta teatralã ºi cea filmicã.

Lector univ. dr. George V. Grigore,
cancelarul Facultãþii de Arte
Într-un interviu acordat
jurnalistei Mirela Stângã de la
cotidianul Telegraf din Constanþa,
cu ocazia acceptãrii titlului de
Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Ovidius din Constanþa,
5 iunie 2010, actorul, regizorul ºi
pedagogul ªtefan Velniciuc vorbeºte
despre miºcarea studenþeascã
artisticã de la malul mãrii ºi nu
numai, despre începuturile carierei
sale de actor ºi despre profesorii
providenþiali pe care i-a avut.
La Facultatea de Teatru, fiind
vorba de o facultate vocaþionalã,
unde datele iniþiale ale candidatului
conteazã foarte mult, este foarte
importantã selecþia, iar viaþa
dovedeºte cã procentul celor care la
absolvire reuºesc sã se ºi impunã
variazã în funcþie de cum se
prezintã... recolta. În artã - am avut
posibilitatea, pe parcursul a mai bine
de patru decenii, sã constat acest
lucru - existã, la admitere, ani bogaþi
ºi ani sãraci, ca în agriculturã. Am
avut, de multe ori, bucuria sã constat
cã, în urma eforturilor de pregãtire
prin care au trecut studenþii,
îndrumaþi de profesorii lor, au apãrut
rezultate care m-au bucurat ºi care
se impuneau. Am constatat cã nu
numai pasiunea este ceea ce îi
susþine, ci ºi calitãþile lor ºi o
îndrumare adecvatã.
La festivitatea onorantã de
înmânare a titlului de Doctor
Honoris
Causa,
profesorul
universitar doctor ªtefan Velniciuc
ºi-a amintit de cel care i-a îndrumat
consecvent paºii, ºi anume marele
om de teatru Petricã Gheorghiu,
actor la Teatrul Bulandra, care a
pregãtit foarte mulþi artiºti. ...Însã,
pânã a-l cunoaºte pe Petricã
Gheorghiu, au fost foarte multe
încercãri în liceu. La Liceul Sfântul
Sava, care, pe vremea aceea, se
numea Nicolae Bãlcescu, chiar în
clasa a VIII-a, soþia lui Camil
Petrescu, Ghighi Petrescu, actriþã la
Teatrul Nottara, a montat cu noi
piesa Bãlcescu, de Camil Petrescu.
Am fost coleg cu cei doi fii ai lui
Camil Petrescu, Ocu ºi Camil. Unul
dintre ei juca în acest spectacol cu
care am participat la concursuri ºi am
luat ºi premii. Acesta a fost începutul
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de drum, dupã care m-am întâlnit cu
foarte mulþi profesori. Fac parte
din categoria fericitã a celor care au
fost alãturi de mari actori ai teatrului
ºi filmului românesc. E vorba de
George Calboreanu, cu care am avut
o relaþie foarte strânsã pe durata
filmãrilor la Fraþii Jderi, Marcel
Anghelescu, Ion Lucian, sub bagheta
cãruia, mai târziu, am evoluat în
teatru. Profesorii nu sunt cei pe care
þi-i scot în cale întâmplarea sau
sistemul organizatoric. Ei sunt cei cu
care îþi descoperi afinitãþi ºi care te
îndrumã indirect.
Actorul ªtefan Velniciuc s-a
nãscut la 30 ianuarie 1949, în urbea
bucureºteanã. A învãþat la Liceul
Nicolae Bãlcescu (în prezent Sf. Sava)
din capitalã ºi a absolvit, în 1971,
Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematografie. În acelaºi an, devenea
asistent universitar la IATC, iar, în anul
2004, a devenit doctor în teatru ºi
profesor universitar. A jucat pe scena
Teatrului Nottara, din anul 1968 ºi
pânã în anul 1970, în spectacole
precum Frumoasã duminicã de
septembrie de Ugo Betti sau Vijelie
în crengile de sasafras de Blas de
Ottero, ºi pe scena Teatrului Naþional
din Bucureºti în Regele Lear de W.
Shakespeare (rolul lui Tom Nebunul),
Vlaicu Vodã de A. Davilla (rolul
Mircea Basarab). A jucat apoi la
Teatrul de Stat din Sibiu în rolul
principal din Don Juan de Moliere.
Din anul 1972 pânã în anul 1989, a
jucat la Teatrul Lucia Sturza Bulandra,
în Vicarul de R.Hochut (rolul Rutha
jr.), Tineri cãsãtoriþi cautã camerã de
Roscin (rolul Ivanov), Undeva, o
luminã de Doru Moþoc, Casa cea
nouã de C. Goldoni, Floriile unui
geambaº de Suto Andrasz,
Mormântul cãlãreþului avar de D. R.
Popescu, Sâmbãtã la Veritas de M.R.
Iacoban, Cadrilul de O.Wilde, Între
etaje de D. Solomon etc. La Teatrul
Constantin Tãnase a interpretat rolul
lui Pleºoianu din spectacolul muzical
Nota 0 la purtare de Octavian Sava,
la Teatrul Excelsior a jucat în Mica
sirenã de Al. Mandy, în rolul lui
Triton, împãratul apelor, la Teatrul
Mundi în Mãsurã pentru mãsurã de
W.Shakespeare. A apãrut în peste 100
de filme româneºti sau strãine, dintre

care menþionãm: Sãgeata cãpitanului
Ion - regia A. Micheleº, Ciprian
Porumbescu - regia G. Vitanidis,
Fraþii Jderi - regia M. Drãgan,
ªtefan cel Mare - Vaslui 1445 - regia
M. Drãgan, Pe aici nu se trece - regia
D. Tãnase, Buzduganul cu trei
peceþi, regia C. Vaeni, Mânia - regia
M. Veroiu,
Rãzboiul
de
Independenþã (seria TV) - regia S.
Nicolaescu ºi D. Tãnase, Rug ºi
flacãrã - regia A. Petringenaru, Vlad
Þepeº - regia D. Tãnase, Ora zero
- regia N. Corjos, Falausterul - regia
S. Stiopul, Zbor planat - regia L.
Mardare, Munþii în flãcãri - regia M.
Moldovan, 1848 - regia M.
Moldovan, Mircea - regia S.
Nicolaescu, Întoarcerea Vlaºinilor regia M. Drãgan, Vlaºinii (serial
TV) - regia M. Drãgan, Wilhelm
Cuceritorul, regia Gilles Graugier ºi
Sergiu Nicolaescu, Francois Villon
- regia Sergiu Nicolaescu, Cei ce
plãtesc cu viaþa - regia ª. Marinescu,
Martori dispãruþi - regia D.
Mironescu, Luchian - regia N.
Mãrgineanu, Pãdurea de fagi - regia
C. Nichituº, Salutãri de la Agigea regia C. Diaconu, Cetatea ascunsã regia A. Petringenaru, Coroana de
foc - regia S. Nicolaescu, Un bulgãre
de humã - regia N. Mãrgineanu,
Zacharius - coproducþie Franþa, La
peur blanche (Franþa) - regia O.
Chevarot, Triunghiul morþii - regia
Sergiu Nicolaescu, Dincolo de
orizont (film TV) - regia ªt. T.
Roman, Vlad the impaler - regia A.
Popovici, James - producþie BBC,
Second in Command  producþie
SUA, Gryphon  producþie SUA,
Fete cu lipici  serial TV, La
urgenþã  serial TV, Sword of War,
Ces amours-là...A dublat vocile unor
personaje din filme de desene animate
ca Hercules, Vacanþa mare,
Clubul lui Mickey Mouse, a
interpretat roluri în spectacole de teatru
radiofonic sau de televiziune. A regizat
spectacole de teatru ca Trei surori
de A. P. Cehov, Anul viitor la aceeaºi
orã de Bernard Slade, Eu când vreau
sã fluier, fluier de A.Vãlean etc.
Profesorul universitar doctor
ªtefan Velniciuc este membru al
U.N.I.T.E.R. ºi membru al U.C.I.N.,
secretar al Asociaþiei Actorilor de
Film ºi membru al comitetului
director U.C.I.N.
În anul 2004 a publicat lucrarea
Un timp grãbit ºi teatrul sãu, reflexii
ºi reflecþii la Editura Antet. Dupã cum
ne mãrturisea ºi Mihaela Toniþa,
cronicar în al teatrului semn ºi semne,
soþia marelui actor ªtefan Iordache:
Cartea este o sintezã necesarã a unei
perioade complexe, neunitare, dar care
devenitã, acum, conºtientã de ea însãºi,
va determina o limpezime a valorilor,
direcþiilor ºi identitãþii naþionale. Este

o analizã - mai întâi pe orizontalã, apoi
pe verticalã, adicã pe doua axe
paradigmatice revelatoare, cuprinzãtoare a fenomenului contemporan
teatral românesc, ºi nu numai, atâta
vreme cât acesta este corelat cu cel
universal.
Este cãsãtorit cu Jeanine
Stavarache, actriþa de valoare a
Teatrului Odeon ºi pedagog dedicat
ce predã Arta actorului studenþilor din
anul II, Ciclul I Bologna, la Facultatea
de Arte a Universitãþii Spiru Haret,
Catedra de arta Actorului.
Are o fiicã, dintr-o cãsãtorie
anterioarã, actriþa Alexandra
Velniciuc, binecunoscutã din
emisiunile TV, pe care le modereazã
cu talent ºi o amprentã unicã.
Membru în juriile naþionale de
film ºi prezent în colectivele de
colaboratori ai Filarmonicii G.
Enescu, Muzeului Literaturii
Române, ai Universitãþii Culturalªtiinþifice Bucureºti, profesorul
universitar doctor Honoris Causa
ªtefan Velniciuc a participat ºi la
diferite festivaluri ºi turnee
naþionale ºi internaþionale de teatru,
precum: B.I.T.E.F. - Iugoslavia
(1970), Rasegno dei teatri Stabili Firenze (1970), Sciacca Coltabellotta (Sicilia-1994, 1995 ºi
1999), Durham  Liverpool (Anglia
1978 ºi 1990), Milano, Veneþia,
Roma, Alger (2002), Paris, Ribera.
A primit Premiul Salvo Randone
la al V-lea Festival Internaþional de
Teatru din Italia (Sicilia).
Pentru mine, prezenþa domnului
profesorul universitar doctor Honoris
Causa ªtefan Velniciuc în cadrul
colectivului de cadre didactice de la
Facultatea de Arte îmi aminteºte de
rolul pe care l-a interpretat în
cunoscutul film istoric Fraþii Jderi,
când era Alexãndrel, fiul marelui
domnitor moldav ªtefan cel Mare
(interpretat magistral de cãtre
Gheorghe Cozorici) ºi se afla la
concurenþã cu Ionuþ (Sebastian
Papaiani), fiul cel mic al comisului
Jder (interpretat de Geo Barton) pentru
mâna Nastei, frumoasa fiicã a unui
mare boier de la curtea Moldovei....Ca
un adevãrat domn din vremuri apuse
aflat în goana nebunã a unei cavalcade
rãzboinice, participant la un turnir
cavaleresc sau la un duel pentru mâna
unei domniþe, domnul profesorul
universitar doctor Honoris Causa
ªtefan Velniciuc nu uitã cã arta
actorului este ºi o tainã spusã, o tainã
scrisã într-un fel aparte, cu un alfabet
aparte, ºi oferã tinerilor masteranzi
scântei de suflet, scântei de foc, cu care
se poate descifra mesajul hieroglific
al artei interpretative.
Luminoase precum stelele sunt
scânteile sufletului sãu mare...
Veniþi de luaþi luminã!

Viaþa vãzutã din taxi

MICÃ LECÞIE DE GEO-POLITICÃ
,,Am vãzut cã vã feriþi de boliþie, zise,
cu puternic accent oriental, bãrbatul mãrunþel
care tocmai mi se urcase în maºinã. ,,Da., zic,
,,Acolo nu am voie sã opresc, ºi nu vreau sã-ºi
facã prea uºor planul de amenzi. ,,Aºa, aºa,
bine, bine... Bã mine mã duceþi la Militari, vã
rog. Zgribulit, se aºeazã mai bine în scaun. În
ciuda hainelor negre ºi cam ponosite, avea o
faþã veselã ºi privea oarecum ºiret peste sticla
albã ºi îngustã a ochelarilor. Pornim de la Piaþa
Latinã cãtre îndepãrtatul cartier cu nume cazon.
Cum bulevardul Carol era foarte aglomerat ºi
cãlãtoria se anunþa lungã, încerc sã intru în
vorbã cu mãrunþelul grizonat. ,,Nu vã supãraþi
cã vã întreb, de unde sunteþi? ,,Din Iran. Din
Persia. ,,Aha! ªi ce pãrere aveþi despre
evenimentele ce se petrec în Tunisia, Egipt, în
Libia? întreb sub impresia ultimelor ºtiri. ,,E
vremea sã se schimbe. Trebuie viaþa noa. ,,Da,
dar ºtiþi, ºi noi am trecut prin evenimente
asemãnãtoare, ºi acum, dupã mai bine de 20 de
ani, nu ne este deloc mai bine. Cu excepþia
câtorva, care s-au îmbogãþit foarte mult,
majoritatea populaþiei a sãrãcit. ,,Da, ºtiu. Însã
în Romania e bine. Acolo e rãu. ªi bolitica ºi
religia. Sunt dictatori ºi trebui sã blege. ªi la
mine, la Iran, la fel. Breºedintele e dictator.
,,Ahmadinejad? Pãi nu luptã pentru poporul lui,
împotriva americanilor? încerc sã-l provoc.
,,A, nuuu!... Pentru bobor a lubtat ªahul. El era
batriot ºi fãcea boliticã pentru bobor. ªtiþi ce
fãcea el? Exborta betrol, ºi dacã lua un dolar
din betrol, cumbãra cu el orez de la americani,
ºi vindea orezul în Iran cu 30 cenþi. Aºa
îndorcea banii din betrol la boborul lui. Acum,
breºedintele ºi guvernul vinde la boborul lui
de trei ori mai scump decât face. ªi dolarii
merge în cont la ei. ªi benzina e pe cartela.
Maxim 100 de litri be lunã. Dacã vrei mai mult,
iei cartela de la altul ºi ala nu mai merge. ,,ªi
opoziþia e mai bunã? ,,Nu e mai bunã. E mare
bericol. Boate sã ajungã la butere extremiºti
musulmani. Nu se ºtie. Noi ºtim cã revoluþia

astea sunt brovocade de americani, cã are
interese, dar nimeni nu ºtie cum se terminã. ,,De
obicei se terminã cu dictatorul omorât de popor
sau prin sentinþa tribunalului ºi iese preºedinte
cel pregãtit de finanþatori. ,,Aºa vrea ei, dar nu
se ºtie. Noi, singuri nu butem blãti o revoluþie,
sã dãm jos breºedinte. Ei au bani, arme, internet.
Îi lasãm be ei. Dar dubã aia, nu se ºtie. Boate sã
fie surbrizã bentru ei. Numai sã nu iasã
extremiºtii. Acuma, americanii nu vor sã dea jos
breºedinte. Uite. Iran e aºa. Cu un gest sigur,
plimbã degetul arãtãtor pe conturul
dreptunghiului de la air-bag-ul din faþa sa. ,,Aici,
în stânga, e Irak. Deci american. Aici, în dreapta,
Afganistan. Deci american. Aici, jos, e golf, deci
bortavion american. Iar aici, sus... deci Rusia.
Doar douã zile trebuie la american sã brindã
breºedinte. Dar nu vrea. ,,ªi de ce nu vor, dacã
e un pericol nuclear? ,,Nu cred cã e asta. Aºa
zicea ºi de Saddam. E altceva. Boate ºi betrol ºi
droguri ºi altceva. Nu e moment acum. ,,Pãi
ce, armata americanã e interesatã de droguri,
forþez ideea? ,,Ha, ha, ha... Pai cum sã nu! Toate
buterile mari sunt interesat. Droguri sunt scoase
la biaþa din doi motiv: câºtiga foarte, foarte mult
bani murdar la guvern, ca sã fie puternic ºi, mai
important e asta: distruge tineri! Adoarme,
ameþeºte tineri, rãmâne fãrã putere, fãrã voinþa,
nu ºtie unde trãieºte ºi de ce. Drog e foarte
periculos. Aºa, forþa unu de reacþie la un bobor,
tineri, nu boate miºca nimic. Iar bãtrâni, chiar
dacã e înþelept, nu mai are butere, nu mai are
bentru ce sã lubte. Se teme la familia lui. Aºa,
30, 40, 50 de ani e liniºte. Nu subãrã nimeni la
butere. Americani, cine e deºtept, la fiecare
bobor, vine ºi încearcã sã ducã la facultate
particular în America sau Europa. Acolo ia ideea,
bursa ºi job, bani mulþi, tot, tot, ºi apoi vine în
þara lui, face revoluþie ºi dãrâmã breºedinte. Ca
sã greadã bobor la el cã salveazã. Dar noi ºtim.
ªahul a fost gonducãtor bun, spune cu
amãrãciune în glas ºi cu ochii departe. Restul
drumului, l-am strãbãtut în tãcere, amândoi.

*
Curios de a afla mai multe despre ultimul ºah
al Iranului ºi familia sa, m-am documentat sumar,
când am ajuns acasã. Acest lucru este la îndemâna
oricui. Aici am sã menþionez doar urmãtorul
aspect, prezentat sub forma câtorva ºtiri:
,,Fiul cel mic al lui Mohammad Reza
Pahlavi, ultimul ºah al Iranului, s-a sinucis, dupã
ce ani de zile a suferit din cauza sorþii familiei
ºi þãrii sale, a anunþat marþi fratele sãu, Reza
Pahlavi, citat de DPA. Alireza Pahlavi, în vârstã
de 44 de ani, ºi-a luat viaþa în cursul nopþii de
luni spre marþi, în locuinþa sa din Boston. La
fel ca milioane de tineri iranieni, ºi el era profund
îndurerat de necazurile abãtute asupra iubitei
sale þãri, ºi purta povara pierderii unui tatã ºi
unei surori în tinereþe, a adãugat fratele sãu.
Leila Pahlavi s-a sinucis în 2001, la vârsta
de 31 de ani. Fost model pentru Valentino, tânãra
a murit din cauza unui cockteil din atidepresive
ºi cocainã. Ea suferea de depresie severã,
anorexie ºi bulimie.
Exilatã la vârsta de nouã ani, nu a depãºit
niciodatã moartea tatãlui ei, Maiestatea sa
Mohammad Reza Shah Pahlavi, de care era
profund ataºatã. Nu a putut ierta niciodatã
nedreptatea ºi condiþiile dramatice în care am
pãrãsit þara ºi greutãþile care au urmat, a
declarat Farah Pahlavi dupã moartea fiicei sale.
Mohammed Reza Pahlavi a condus Iranul
pânã la revoluþia din 1979, când a fost obligat
sã plece în exil. El a murit de cancer, în Egipt,
în 1980.
Familia ºahului criticã în continuare actualul
guvern iranian. (Sursa  realitatea.net/05
ianuarie 2011)
Douã nume mi-au venit instantaneu, în
mintea mea de simplu taximetrist: Romanov ºi
Kennedy.

Decebal ªTEFÃNESCU,

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

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

MARIN
Ar fi împlinit, în sfârºit de februarie, 75 de ani. Din pãcate, sunt
ceva ani de când vorbim despre Marin Sorescu la timpul trecut. El a
plecat. Ne-au rãmas roadele muncii sale, cheltuite cu dezinvolturã în
toate azimuturile unde s-a simþit chemat sã solfegieze durabil ºi
particular.
Singur printre poeþi, cartea de început, ne scotea în cale un jucãuº.
Un hazos. Cãuta sã ne lãmureascã, fãrã a se cãzni prea mult, cum cã
priveºte cu respect pe aleºii muzei, el rãmânând unde crede cã îi este
locul  la peluzã. S-a dezis rapid. O aripã ºi-un picior, Trei dinþi din
faþã ºi tot aºa a þinut-o pânã ce La lilieci i-a stabilit definitiv sceptrul
ºi coroana într-un conclav unde ºi-a descoperit vecinãtãþi pe mãsurã:
Adrian Pãunescu, Constanþa Buzea, Ion Alexandru, Nichita Stãnescu,
Cezar Baltag, Ilie Constantin. Iona, Rãceala, A treia þeapã l-au
definit pe dramaturg. Uºor cu pianul pe scãri face dovada eseistului.
Toate ºi câte altele au impus o coroniþã de premiant Herder.
Ni-l amintim pe Sorescu în ziua-i de naºtere, o datã la patru ani 
pe 29 februarie. În rest, cei ce-l preþuiesc au grijã s-o facã în vecinãtatea
acestei date capricioase de calendar. S-a întâmplat la fel ºi în acest an
când la Academie i-a fost consacratã o reuniune de comunicãri. În gest
fratern, academician Eugen Simion l-a evocat bogat ºi concludent. Când
l-a introdus la microfon pe unul dintre confraþi, în funcþie relevantã în
conducerea obºtei scriitoriceºti, a þinut sã puncteze: vorbeºte ca autor
ºi nu ca reprezentant al Uniunii! Avea sã adauge: Uniunea Scriitorilor
are de cerut scuze scriitorului Marin Sorescu, post-mortem, câtã vreme
nu i-a dat aceastã satisfacþie în cursul vieþii, pentru gestul impardonabil
de a fi provocat plecarea lui de la Ramuri ºi din rândul condeierilor
români cu atestat. Nu este singura palmã oferitã generos pe obrazul
unui nume intrat în istoria culturii române ºi a civilizaþiei universale.
S-a citat ideea cuiva de a i se interzice  în epocã, adicã dupã 1989 lui
Marin Sorescu sã pãtrundã în Craiova. I se lãsa deplina libertate de a
ajunge la Bulzeºti pe cãi ocolitoare.
Rãmâne un fapt: dorul de Sorescu nu þine cont de prognoza pusã în
circulaþie de un critic literar cunoscut Ce scria respectivul condeier pe
la începutul anilor 90? Una-douã, Marin Sorescu va fi îngropat în uitare.
Respectivul N. Topor al literaturii române mai are de aºteptat pentru a-ºi
savura, pe post de Mama Omida, veridicitatea panseurilor. Deocamdatã,
destui vectori se înverºuneazã sã pãstreze amintirea poetului,
dramaturgului, prozatorului, eseistului, publicistului ºi, sã nu uitãm,
artistului plastic Marin Sorescu. Anul trecut, manifestãrile de la Craiova
mi-au amintit iniþiativa explozivã pusã în acþiune în acest rost. Invitaþi de
seamã i-au pronunþat numele cu evlavie ºi recunoºtinþã. Recitaluri pe
scena teatrului care i-a preluat numele au construit solfegii de mare efect.
Ne-am dus la Bulzeºti pentru a asimila câte ceva din starea de veghe a
dealului natal, pe care-l stãpânesc case îngândurate, vegheate de columne
de fum deºirate anemic ºi misterios. Pe o coastã este locuinþa ce ºi-o

imaginase scriitorul
cu gândul la trãiri
viitoare în vecinãtatea livezilor ºi
salcâmilor ºtiuþi pe
dinafarã. La Muzeul
de artã din capitala
judeþului, ca ºi la
liceul de artã
Sorescu
din
Craiova, expoziþii
cu picturile realizate de el ori de
tineri creatori pe
teme inspirate din
creaþia sa.
Ne-am întâlnit,
în acest an, la Academie. Mai întâi la parterul Bibliotecii unde s-a deschis
o expoziþie documentarã (pusã la punct de un meseriaº în domeniu 
Gabriela Dumitrescu).Am urcat în amfiteatrul de la etaj, ce poartã
numele celui dintâi preºedinte al Academiei Române  I.Eliade
Rãdulescu. Nume sonore ale cunoaºterii prin cercetare consecventã a
creaþiei lui Marin Sorescu au învrednicit prin intervenþiile lor amintirea
celui ce ar fi putu împlini 75 de ani. (O profesoarã de la Liceul central
de fete, ce ºi-a adus alãturi un grup de elevi, nu puþini, avea sã declare
cã a participat la exemplarã manifestare didacticã).
Anterior, la Muzeul Naþional al Literaturii Române, s-a prezentat
volumul antologic Tinereþea lui Don Quijote. Versurile lui Marin
Sorescu, traduse de Adam Puslojici ºi apãrute la Belgrad se înscriu în
obiceiul editurii sârbeºti de a onora un poet strãin. Dupã rãzboi, Marin
Sorescu este singurul. Traducãtorul, în formã de zile mari, e explicat
audienþei, la Muzeul Literaturii ca ºi la Academie ce îl leagã de literatura
românã ºi cât datoreazã poeþilor importanþi pe care i-a cunoscut.
Substanþiale ºi binevenite evenimente culturale, cu adjuvante
artistice de relief. La MNRL, Ion Caramitru ºi Eusebiu ªtefãnescu au
recitat din Sorescu în românã ºi englezã. Adam Puslojici, în sârbã. La
Academie, în final, actorul Ilie Gheorghe, abia distins de UNITER
pentru întreaga activitate, mai sorescian ca oricând, a decupat un recital
din Iona.
De n-ar fi apucat sã vadã Craiova din car, te pomeneºti cã Marin
Sorescu, cu ucazul pus la cale de contemporani în faþã, s-ar fi vãzut
obligat sã afle câte ceva despre urbea de pe Jiu doar trãgând cu urechea
la sfaturile de tainã ale celor poziþionaþi La lilieci.

Neagu UDROIU

Invitaþiile Doamnei Pictura

Maria Coman
candideazã
la titlul de revelaþia
anului în picturã

Fotogeografica
- la ediþia cu numãrul 15

Lansarea celei de-a XV-a ediþii a
proiectului Fotogeografica a avut loc la Casa
de Culturã a Studenþilor Bucureºti (CCSB).
La conferinþa de presã au participat Paul
Bordaº, directorul Casei de Culturã a
Studenþilor Bucureºti, Cristian Lascu,
redactor-ºef National Geographic România,
Dinu Lazãr, fotograf, ºi Alexandru Lãpuºan,
reprezentant Alpinet.
Fotogeografica reprezintã cea mai
importantã manifestare la nivel naþional din
domeniul fotografiei, adresata exclusiv
tineretului, la care, evident, sunt aºteptaþi ºi
studenþii haretiºti pasionaþi de fotografie.
Tema salonului este promovarea naturii
ºi culturii româneºti.
Pe parcursul primelor 14 ediþii,
Fotogeografica a înregistrat peste 3.000 de
concurenþi din toatã þara cu un numãr de
10.000 de fotografii ºi aproximativ 80.000 de
vizitatori, peste 100 de premianþi ºi mai mult
de 100 de prezentãri ºi dezbateri, cu
aproximativ 100.000 de participanþi în cadrul
Serilor Fotogeografica. Au fost editate pânã
la aceastã datã cinci cataloage ºi un CD prezentare multimedia, apreciate atât în
România, cât ºi la diferite manifestãri
culturale internaþionale.
Directorul CSSB a precizat ca
Fotogeografica este un cadru de exprimare
nu doar al tinerilor fotografi, ci ºi al grupurilor
ºi organizaþiilor neguvernamentale, care
folosesc imaginile ca mijloc de promovare a
activitãþilor de protejare a valorilor naturale
ºi culturale pe care le desfãºoarã.
Fotogeografica este un program ce
cuprinde un concurs naþional, o expoziþie la
Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureºti,
în perioada 3-24 iunie, precum ºi câteva seri
dedicate acestui subiect la CCSB. Detalii la:
www.fotografica.ro

A. BUNESCU

Asociaþia Artiºtilor Plastici din Bucureºti a propus
amatorilor de lucruri culturale rasate, la Sala Rondã a
Cercului Militar Naþional, o foarte interesantã
expoziþie de picturã semnatã de Maria Coman.
Este prima sa personalã, în care au fost
prezentate 26 de lucrãri de picturã în ulei ºi
tehnicã mixtã, tablouri care reprezintã flori de
dimensiuni mari ºi naturi statice.
Absolventã a ªcolii de Artã Decorativã
Athena din Torino, Italia, ºi a ªcolii de Artã Octav
Enigãrescu, din Târgoviºte, clasa profesorului
Mihai ªerbãnescu, Maria Coman reuºeºte, de la
prima sa întâlnire cu publicul ºi critica de specialitate,
sã surprindã prin viziune, forþã ºi tenacitate. Dupã
mai multe participãri la expoziþii de grup, la Suceava,
Piteºti ºi Brãila, Maria Coman ºi-a fãcut o bunã
intrare ºi în mediul artistic din Bucureºti.
Aºa cum Dumnezeu programeazã fiecare
plantã a pãmântului sã dea rod la timp diferit,
probabil cã, ºi la oameni, Dumnezeu pune în fondul
lor spiritual sã rodeascã la timp diferit. Doamna
Coman a stat ani de zile cu trãirea, cu gândul, cu
sensibilitatea la partea artisticã pânã când
Dumnezeu a hotãrât sã punã în valoare harul
domniei sale. Dacã luãm în consideraþiei faptul cã
marile opere ale umanitãþii nu au fost fãcute la o
anumitã vârstã, ci între 4-5 ani de viaþã, pânã spre
90 de ani, doamna Maria Coman face parte dintre
artiºtii care parcã au aºteptat semnul lui Dumnezeu
pentru a rodi pe plan artistic. Aceste cuvinte pline
de adevãr, scrise de profesorul Mihai ªerbãnescu,
pot sã fie completate, cu toatã modestia mea, în
felul urmãtor. Dumnezeu i-a mai dat un ajutor
potrivit, la timpul potrivit pentru viaþã  domnul
Antelmi Gennaro, o comoarã de italian. Îl cunosc
bine ºi ºtiu ce scriu aici. (Fac o parantezã. L-am
întrebat într-o zi pe domnul Gennaro: Cum se face
cã aþi gãsit o artistã în România ºi nu în Franþa,
spre exemplu? ªi mi-a rãspuns: Eu am cãutat un

om, nu un artist. Am gãsit-o pe doamna Maria
Coman, care mai târziu s-a dovedit ºi un fin artist.
Aha ! Acum am înþeles.) Apoi a mai primit doi
copii de toatã isprava, iar, pe drumul dificil în lumea
artelor frumoase, a primit sfaturi de la niºte
profesori de clasã. Amintesc aici numai doi.
Doamna Marcella Bosio, din Torino, ºi domnul
Mihai ªerbãnescu, din Târgoviºte. Ei doi au
descoperit ºi au ºlefuit un diamant care acum
strãluceºte cu putere. A mai primit niºte prieteni,
la Asociaþia Artiºtilor Plastici din Bucureºti  în
primul rând, Ecaterina Mihai, vicepreºedinte. În
loc sã primeascã lovituri la oase, cum se mai
întâmplã printre oameni, din pãcate, doamna
Coman a avut norocul sã primeascã ºi din asociaþie
un ajutor potrivit la timpul potrivit. ªi a mai întâlnit
ºi un gazetar, care mai scrie uneori, destul de bine,
despre florile sale uriaºe de aur, argint ºi aramã.
Sunt flori de toate genurile ºi soiurile, dragi prieteni.
Sãlbatice, de câmp, cultivate, cu inima largã în
grãdiniþã sau în serã, trandafiri regali, maci ca
flacãra, albãstrele ca ochii iubitelor, cale imperiale,
crizanteme tomnatice, lalele olandeze, ghiocei
delicaþi ºi multe, multe altele.
Pentru cei care nu au avut ºansa sã vadã
expoziþia, o sã vã spun eu câteva lucruri despre
un tablou care m-a atins. Este vorba de lucrarea
Spinii din viaþa noastrã. Câteva ramuri pline
cu spini sunt pictate în jurul unei ulcele de pãmânt
negru. În prim  plan, câteva flori uscate. Asta
este tot. Dar pentru un om care se numeºte Maria,
ca mama lui Isus, pentru cineva care a bãtut, mult
timp, drumurile Israelului, pot ºi vreau sã dau
urmãtoarea interpretare. Spinii amintesc de
coroana de pe fruntea Mântuitorului, iar ulcica
închipuie chiar capul sãu supus la atâtea presiuni.
Florile uscate sunt un alt simbol al vieþii sale
trecute ºi unice prin frumuseþea faptelor, dar care
au în interior seminþele învierii ºi ale perpetuãrii
modelului sãu de vieþuire creºtinã.
Existã printre criticii de artã plãcerea secretã
de a readuce în atenþie nume uitate din pictura
deceniilor trecute, eu o aduc în atenþie pe Maria
Coman, un nume absolut nou în artele vizuale.
Este, recunoaºteþi vã rog, o plãcere mult mai
mare sã faci o descoperire de asemenea proporþii.
Sculptorul Antoine Borudelle a scris pe
soclul statuii lui Ludwig van Beethoven
urmãtoarele cuvinte ale marelui compozitor 
Priviþi ceea ce vã ofer eu. Este bucurie purã.
Tot aºa poate sã spunã liniºtitã ºi Maria Coman.
Îi urãm succes la viitoarele expoziþii ºi sã îºi
cultive cu mare grijã înzestrarea certã pe care o are.
Cu ce rãmânem la finalul acestei expoziþii ºi a
acestui articol modest ? Cu certitudinea de a lansa un
artist adevãrat. Este puþin lucru ? Nu! Este chiar mult.

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Cãlãtorie plãcutã
Sunt astãzi pe cale de dispariþie nu doar anumite specii de animale ºi plante, ci ºi unele
specii de metafore, ceea ce mã face sã cred cã miºcarea ecologistã ar trebui sã se implice ºi
în probleme literare.
Vã propun sã iniþiem o campanie de protejare a metaforei omul, cãlãtor prin viaþã, deoarece
habitatul ei se restrânge permanent, fenomen observabil cu precãdere în þãrile dezvoltate.
Aici, oamenii sunt permanent grãbiþi: conduc în vitezã, merg cu repeziciune ºi abia dacã mai
au rãgazul de a se uita în jur, stând la vreo coadã ori prinºi în ambuteiaj. Vorbesc alert ºi stau mereu
cu ochii pe ceas, de parcã nu reuºesc niciodatã sã ajungã la destinaþie fãrã sã se lase aºteptaþi.
Sunt permanent întârziaþi.
Nimeni nu mai pleacã la timp ºi fiecare merge departe, aºa cã se îmbracã sport ºi adunã
în rucsac cele trebuitoare drumului.
În absenþa protecþiei noastre, cãlãtoria omului prin viaþã va înceta sã existe ca figurã de
stil, devenind o banalã descriere evitatã cu luare-aminte de orice scriitor talentat.
La luptã aºadar!

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Pianistul
Eduard Stan
în concert

Cine sunt haretiºtii?

Ioana Alina Dinescu:
PERFORMANÞÃ,
TALENT, MUNCÃ,
DÃRUIRE, SERIOZITATE

ªtiþi cine este campioana
României la bodyfitness?!
Este Ioana Alina Dinescu,
studentã în anul V la Facultatea de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Practicã acest sport din anul
2009, în cadrul clubului Champions
Gym  Bucureºti, sub îndrumarea
profesorului Dan Enuþã.
Cu o experienþã bogatã, fiind un
foarte bun cunoscãtor al acestei
discipline sportive, profesorul Dan
Enuþã a observat cã Ioana Dinescu
dispune de calitãþi adecvate, la nivel
de performanþã, pentru acest sport.
În acest scop, i-a stabilit sportivei
un program de pregãtire specific
participãrii în competiþii.
Încã de la prima sa participare,
la Campionatul naþional din 2009,
organizat la Slobozia, Ioana
Dinescu a confirmat calitãþile sale
ºi s-a clasat pe locul al 3-lea la
bodyfitness 158 cm, confruntându-se,
în finalã, cu sportive cu un palmares
naþional ºi internaþional bogat în
aceastã disciplinã, precum Emilia
Pantea ºi Judith Palecian.
Titlul de campioanã naþionalã o
obligã pe Ioana Dinescu la o pregãtire
din ce în ce mai intensã, susþinutã de

un stil de viaþã sãnãtos.
Urmeazã confirmarea
talentului sãu pe plan
internaþional, cu ocazia
viitoarei participãri la
Campionatul
European de Fitness ºi
Bodyfitness senioare
(Rusia  Tyumen,
27-30 mai 2011).
Îi urãm numai
clasãri pe podium la viitoarele
concursuri naþionale ºi internaþionale! Mult succes!
Ioana Alina Dinescu a obþinut
titlul de campioanã naþionalã în urma

În aceste condiþii, toþi
concurenþii meritã felicitãri pentru
modul deosebit de prezentare pe tot
parcursul concursului.
La bodyfitness feminin au
concurat 15 sportive, la cele 4 categorii. La categoria pânã la 158 cm,
s-a dat o luptã deosebitã, printre
concurente fiind ºi multipla
campioanã Emilia Pandea.
Fiind într-o formã deosebitã,
Ioana Alina Dinescu a devenit noua
campioanã naþionalã absolutã,
câºtigând inclusiv openul (adicã ºi
concursul dintre câºtigãtoarele
fiecãrei categorii).

În afarã de practicarea
bodyfitness-ului, Ioana Alina
Dinescu este instructor de tenis de
câmp, domeniu în care are
performanþe notabile: campioanã
naþionalã la junioare, medalii la
competiþii naþionale ºi internaþionale
la senioare
Camelia BÃRBAT

Andreea Olariu a câºtigat premiul juriului
la Megastarul italian

Constãnþeanca Andreea Olariu
(14 ani) susþine spectacole în cadrul
turneului Io canto la festa, televizat
de Canal 5 Mediaset. A cântat pânã
acum în Genova, Milano, Roma,
Napoli. Cel mai recent spectacol, cel
de la Napoli, a fost un adevãrat
succes. La toate spectacolele, lumea
mã aplaudã. Am primit foarte multe
aprecieri din partea italienilor! Sunt
singura româncã din acest grup de
artiºti. Sincer vorbind, nu m-am

Marian
Oprea
 medalie
de bronz

în proba de triplusalt
la Campionatelor
Europene de Atletism
în salã de la Paris

Campionatului Naþional de Fitness,
Bodyfitness ºi Bodybuilding clasic,
desfãºurat în perioada 8-9 octombrie
2010, la Iaºi.
Nu au fost numai întâmplãri
plãcute la Iaºi. Dacã spectatorii ºi
grupul de arbitri au avut soluþii de a se
proteja de frigul deosebit din sala de
concurs (îmbrãcãminte groasã),
sportivii nu au avut aceastã posibilitate.

aºteptat sã am un
asemenea succes,
spune Andreea.
Participarea
la
turneul Io canto la
festa a venit în urma
succesului la emisiuneaconcurs Io canto,
Megastarul italian. La
sfârºitul anului trecut,
românca a câºtigat
premiul juriului 
Bravo Bravissimo.
Astfel, a avut ocazia sã
fie pe aceeaºi scenã cu
vedete de talie internaþionalã. La una
dintre ediþiile emisiunii-concurs, a
cântat în duet cu Al Bano melodia
Tu per sempre.
Succesul la concursurile
muzicale din Italia i-a adus o bursã
de studiu la Milano. La toamnã,
Andreea, acum elevã în clasa a VIIIa la ªcoala Nicolae Tonitza din
Constanþa, va începe cursurile
prestigioasei ºcoli Music Art and
Show din Milano.

AUTONOMIA UNIVERSITARÃ 
PRIVILEGIU SAU
RESPONSABILITATE?

Cel mai valoros atlet
român al momentului, Marian
Oprea, a reuºit cel mai bun
rezultat personal al sãu din
acest sezon (17,62 m) ºi s-a
clasat pe locul al treilea.
La
Campionatelor
Europene de atletism în sala
de la Paris, o performanþã
notabilã a înregistrat ºi
Cristina Bujin, tot la
triplusalt, în proba feminina.
Ea s-a clasat pe locul cinci în
finalã, cu o performanta de
14,19 m. Pe poziþii onorabile
au încheiat Cornelia Deiac,
locul ºapte în finala de la
sãritura în lungime, ºi Roxana
Barca, locul zece în finala
probei de 3.000 de metri.

Douã recitaluri de pian, susþinute de
pianistul român Eduard Stan, vor avea loc
în douã spaþii emblematice pentru cultura
portughezã: Palacio Foz din Lisabona  14
martie 2011, orele 19:00 ºi Casa da Musica
din Porto - 16 martie 2011, orele 19:30.
Considerat de revista germanã
Weserkurier un pianist de o enormã
sensibilitate, cu o tehnicã perfectã ºi o
extraordinarã înþelegere a muzicii, Eduard
Stan se bucurã de o largã apreciere
internaþionalã. A concertat în toatã Europa
ºi în Statele Unite, a câºtigat concursuri
internaþionale, a cântat (ca solist) cu
orchestre din Germania, Austria, Italia ºi
România, sub bagheta unor dirijori ca
Shinya Ozaki, Lutz Köhler, George Balan
ºi Thomas Dorsch, printre alþii.
Înregistrãrile sale, foarte apreciate de
criticã, acoperã un domeniu vast, de la Bach
la Debussy.
Împreunã cu violonistul Remus
Azoiþei, Eduard Stan a înregistrat, în
premierã mondialã, întreg repertoriul
pentru vioarã ºi pian al lui George Enescu,
apãrut pe un dublu CD, la casa de discuri
Hänssler, în 2007.
În perioada 2000-2007, Eduard Stan a
fost profesor la Academia de Muzicã din
Lübeck. În calitate de fondator ºi director
artistic al Festivalului Enescu, Heidelberg /
Mannheim, a primit, în 2005, Medalia
Enescu, din partea Institutului Cultural
Român, pentru merite în promovarea creaþiei
enesciene.
Proiectele sale viitoare includ, printre
altele, concerte de debut la Wigmore Hall,
în Londra, la Ateneul Român ºi la Oxford.

FID este un târg de artã dedicat
exclusiv desenului ºi studenþilor
provenind din cele mai bune ºcoli
de artã din Europa. În fiecare an, o
sutã de studenþi vin la Paris pentru a
participa la Sãptãmâna Desenului,
prezenþa la FID reprezentând prima
lor experienþã profesionalã. Anul
acesta, patru studenþi români (Alice
Iliescu, Alexandru Rãdulescu,
Rãzvan Anton, Claudiu Cândea) de
 Foire International du Dessin 
la Universitatea de Artã ºi Desen
FID 2011 (31.03 -03.04)
din Cluj-Napoca, îºi vor expune
desenele la FID 2011.

Români prezenþi
la a treia ediþie
a Târgului
Internaþional
de Desen

Andreea Olariu a debutat la
vârsta de 6 ani, la Festivalul
Steluþele Mãrii din Constanþa.
Adolescenta cântã melodii din
repertoriul internaþional, artista ei
preferata fiind Lara Fabian.
Andreea nu este singurul român
care impresioneazã peste hotare. Sã
ne amintim: Costel Busuioc, aflat
la munca in Spania unde lucra ca
zidar, a câºtigat, cu vocea sa de
O echipa de studenþi de la
tenor, finala din 2008 a concursului
Universitatea Tehnicã din Cluj a
Hijos de Babel. Busuioc a
interpretat aria sa favoritã, Nessum câºtigat Marele Premiu la Seismic
Dorma, cucerind publicul spaniol; Design Competition, organizatã de
Institutul de Cercetare
în mai 2008, Linda Teodosiu, o fatã
Seismologicã din Statele Unite.
de 16 ani de origine românã, îi
Echipa care a realizat lucrarea a
uimea pe germani cu vocea ei la
fost compusã din studenþii din
concursul Das Super Talent,
anul IV ai Facultãþii de
difuzat de RTL. Ea s-a calificat
Construcþii: Ioan Alexandru
dintre 30.000 de candidaþi, orpinduManea, ºef de echipã, Ioana
se doar în semifinala; ºi Petruta
Hategan, Auner Artur, Daniela
Kupper a impresionat publicul
Selagea, Ovidiu ªerban ºi
german interpretând la nai piesa
Adrian Borºa. La concurs au
Lonely Shepherd. In decembrie
participat echipe din 28 de
2009, ea s-a situat pe locul al treilea
universitãþi din lume.
la concursul difuzat de postul RTL.

Studenþii
de la
Universitatea
Tehnicã
Cluj- Napoca
au câºtigat
Seismic Design
Competition

În cadrul Salonului Cãrþii de la Paris (2011)

Centenarul Emil Cioran/Colocviul Cioran: pesimismul triumfãtor

Cu ocazia aniversãrii a o sutã de ani de la naºterea lui Cioran,
Institutul Cultural Român invitã intelectuali europeni la o analizã
colectivã asupra vieþii ºi gândirii acestui maestru al paradoxului,
cu ocazia colocviului Cioran: pesimismul triumfãtor, organizat
în cadrul Salonului Cãrþii 2011, în 18 ºi 19 martie.
Colocviul european Cioran: pesimismul triumfãtor va
cuprinde dezbateri cu specialiºti ai operei lui Cioran, un
interviu filmat cu Emil Cioran ºi difuzat pentru prima oarã
în Franþa, întâlniri editoriale.
Dispãrut în 1995, Emil M. Cioran, filozof român de
expresie francezã, ar fi împlinit o sutã de ani pe 8 aprilie 2011.

Descris drept stilist al disperãrii, aristocrat al îndoielii sau
dandy metafizic...Cine a fost de fapt Cioran? Cine este acest
personaj ajuns în Franþa la vârsta de 26 de ani ºi care, dupã ce
scrisese cinci cãrþi în limba românã, a ales corsetul limbii
franceze o limbã inabordabilã, prea nobilã, prea distinsã,
pentru a o transforma în limba unui maestru?...
Prin ce alchimie acest salt lingvistic continuã ºi
aprofundeazã o gândire care confiscã întreaga existenþã, pe care
o blameazã, ºi cu toate acestea, expresia care rezultã este o
dovadã de jubilare comunicativã fãrã egal? Cu ce intensitate,
tensiunile fertile din opera lui Cioran se adreseazã astãzi lumii
contemporane, expusã tensiunilor de toate felurile?

Moderatori: Horia-Roman Patapievici, fizician ºi filozof
român, Preºedintele Institutului Cultural Român ºi
Preºedintele în exerciþiu al EUNIC  Uniunea Europeanã a
Institutelor Culturale Naþionale; Georges Banu, profesor la
Universitatea Sorbonne Nouvelle  Paris 3, eseist, critic
de teatru.
Participanþi: Ingrid Astier, Nicolas Cavaillès, Aurélien
Demars, Sylvie Jaudeau, Rolland Jaccard, Vincent Piednoir,
Pierre Pachet, Fernando Savater, Barbara Scapolo, Sorin
Alexandrescu, Sorin Iliesiu, Irina Mavrodin*, Simona
Modreanu, Mihaela-Gentiana Stanisor, Florin Turcanu.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Filmul de pe Bulevardul
Capucinilor îºi propune sã
scotoceascã prin sertarele prãfuite de
ani ale cinematografiei universale,
spre a re-cunoaºte pelicule ce au avut
ceva de spus de-a lungul istoriei celei
de-a ºaptea arte, asemeni celui ce

redescoperã dimensiuni noi
reprivind fotografii vechi, aproape
uitate. Va fi, aºadar, o cronicã de film
atipicã, criteriul alegerii producþiilor
cinematografice fiind nu noutatea
acestora, ci valoarea lor. Vom încerca
astfel sã redescoperim regizori
precum Fellini, Antonioni, Pasolini,
De Sica, Renoir, Cocteau, Godard,
Truffaut, Tarkovski, Mihalkov,
Kurosawa, Bergman, Lubitsch,
Forman, Angelopoulos, Wajda,
Pintilie, Buñuel, Almodovar,
Peckinpah, Manoel de Oliveira,
Carol Reed, Fritz Lang ºi mulþi alþii,
dar, totodatã, vom îndrepta
proiectorul ºi cãtre zone ale
cinematografiei încã virgine din
punct de vedere al accesului la
marele public, aºa cum sunt filmele
zonei latine a Americii sau cele din
zona asiaticã. Nu va lipsi nici
prezenþa corului mut de pânã la
Vitaphone ºi The Jazz Singer, unde
vom regãsi regizori precum Abel
Gance ori Pabst, ori pelicule precum
Metropolis, Der Golem ori Das
Kabinett des Doktor Caligari.

De ce Filmul de pe Bulevardul
Capucinilor!? Cu certitudine,
pentru cã pe parizianul Bulevard al
Capucinilor, în 1895, în Salon
Indien du Grand Café, fraþii
Lumière au îndrãznit pentru prima
datã sã publice o serie de
scurtmetraje
în
celebrul
Cinématograph Lumiere. Dar nu
doar pentru asta. Titlul parafrazeazã
o cunoscutã producþie sovieticã din
1987 a Allei Surikova, Omul de pe
Bulevardul Capucinilor (Chelovek
s bulvara Kaputsinov), unde
întâlnirea brutalã cu cinematograful
a rudimentarilor cowboys ºocheazã
atât de mult încât aceºtia o rup la
fugã atunci când trenul soseºte în
gara La Ciotat. Efectele ºocului sunt
însã importante: loviturile de pumn
sunt înlocuite cu formule de
politeþe, femeile uºoare devin
ladies, huliganii, gentlemens, nu se
mai bea whiskey, ci lapte, ºi chiar
bãºtinaºii indieni, seduºi de
imaginile miºcãtoare, cer pacea ºi
încetarea ostilitãþilor. Evident,

filmul este o satirã la adresa mitului
Vestului sãlbatic, dar mijloacele
folosite de regizoarea de origine
ucraineanã sunt importante:
capacitatea cinematografului de a
educa ºi de a produce trãiri cu efecte
pozitive asupra spectatorului.
Inserând parabola Omului de pe
Bulevardul Capucinilor într-un
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imaginar Cinématographe Lumiere
contemporan, vom încerca sã
proiectãm pelicule care, sã sperãm,
vor schimba ceva ori pe cineva. ªi,
oare, cu ce film ºi-ar fi deschis
Auguste ºi Louis Lumiere celebrul
Cinématographe, dacã nu cu o
producþie francezã: La Grand
Illusion a lui Jean Renoir?!

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Unele dintre componentele fundamentale ale
sistemului valorilor academice tradiþionale ale
universitãþii au fost ºi au rãmas autonomia instituþionalã
ºi libertatea academicã. Aceste douã concepte sunt
tratate adesea drept un singur concept; nu de puþine ori
sunt confuz înþelese, însã, deºi sunt conectate, este
important sã le distingem. Asemenea discuþii îºi au sursa
în faptul cã nici astãzi nu existã un acord general cu
privire la definirea lor. În general, autonomia
universitãþii se referã la autoguvernarea instituþionalã,
în timp ce libertatea academicã este asociatã, în primul
rând, cu personalul didactic, dar ºi cu instituþia ca atare.
Unul dintre obiectivele majore ale autonomiei
instituþionale este protejarea libertãþii academice.
Înþelegerea autonomiei universitare în perspectivã
istoricã implicã luarea în considerare a unor date ºi
elemente semnificative. Dacã în Evul Mediu unele
universitãþi au luat modelul Bologna, fiind organizate
de cãtre studenþi, multe altele au fost întemeiate de
ofertanþii de cunoaºtere, cãrturarii, cu statut individual
ecleziastic, ceea ce a oferit bisericii puternice
argumente de a controla dezvoltarea universitãþii. În
vederea obþinerii autonomiei, universitatea a tins
permanent sã contrapunã statele ºi/sau guvernele
bisericii sau viceversa, atunci când autoritãþile publice
au devenit prea importante, încercând sã-ºi sporeascã
marja de manevrare, balansând interesele statelor ºi
ale bisericii, evident, nu întotdeauna cu succes.
Ulterior, din secolul al XIX-lea, începând cu
universitatea imperialã napoleonianã, universitãþile
au devenit din ce în ce mai independente de statele
naþionale ºi de puterile politice, iar, mai târziu, de cele
economice, ceea ce a condus ºi conduce ºi în prezent
la o din ce în ce mai mare fragmentare a cunoaºterii.
Astãzi, universitãþile europene, în mod special cele
din þãrile membre ale Uniunii Europene, discutã
problematica autonomiei universitare ºi a libertãþii
academice în condiþii noi, generate de acordul de
construcþie a comunitãþii europene politice,
economice, financiare, militare, educaþionale ºi
culturale. În ceea ce priveºte construcþia comunitãþii
europene a universitãþilor, o serie de noi probleme apar
în legãturã cu necesitatea armonizãrii structurilor ºi
cu crearea ariei europene universitare a învãþãmântului
superior care, în mod firesc, se regãsesc ºi au rezonanþã
ºi la nivelul sistemelor naþionale ale învãþãmântului.
Prima dintre aceste probleme o constituie obiectivul
major, general, al creãrii universitãþilor europene.
Abordarea acestui obiectiv impune în mod necesar
formularea unor rãspunsuri clare, cât mai deplin elaborate,
la întrebãrile: ce înseamnã, în ce constã ºi care este profilul
specific al unei universitãþi europene. Care sunt
caracteristicile sale distinctive, prin ce se deosebeºte de
celelalte universitãþi neeuropene? În cadrul Europei ºi
al comunitãþii europene a universitãþilor va exista un tip
unic, general, de universitãþi la nivelul tuturor sistemelor
naþionale de învãþãmânt superior ale statelor membre ale
U.E. sau vor exista ºi se vor pãstra ºi elemente care au
conferit în trecut ºi conferã ºi astãzi identitãþi proprii,
universitãþilor din þãrile U.E., potrivit propriilor lor tradiþii
istorice, sociale, culturale ºi necesitãþi? Semne de întrebare
pe deplin legitime, însã, în acelaºi timp redutabile, nu
simplu ºi uºor de soluþionat. Pentru cã este un lucru ºtiut
cã forþa Europei este tocmai diversitatea ºi nu
uniformizarea. Ceea ce face ca una dintre direcþiile de
reflecþie ºi de acþiune sã fie tocmai aceea privitoare la
pãstrarea diversitãþii în condiþiile eforturilor de armonizare
a învãþãmântului superior european.
În acest context, o premisã de la care se impune a
se porni este urmãtoarea: armonizarea ºi uniformizarea
nu numai cã nu exprimã conþinuturi identice, ci sunt
direct opuse, întrucât armonizarea implicã similaritatea
obiectivelor ºi scopurilor ºi nu presupune similaritatea
normelor ºi a regulilor, care este, în general o tentaþie
birocraticã atât la nivel naþional, cât ºi internaþional.
Aºa se explicã de ce Declaraþia comunã de la Bologna
a miniºtrilor europeni ai educaþiei, din 19 iunie 1999,
ºi Magna Carta Universitatum au convenit, de la
început, ca sã se aibã în vedere, în procesele de
construcþie a comunitãþii europene a învãþãmântului
superior, în primul rând, armonizarea structurilor
învãþãmântului superior din Europa nu ºi a conþinutului
(curriculei) învãþãmântului. Iar armonizarea structurilor
sã se realizeze potrivit unei scheme generale, ea însãºi
flexibilã în mai multe privinþe, de formatul: ciclul I de
studii de licenþã, cu durata de trei-patru ani, (cu 180240 credite transferabile), ciclul II de studii masterale,
cu durata de doi ani, ºi ciclul III de studii universitare studiile doctorale, cu durata de trei ani. Sensul acestei
scheme este acela de a favoriza comparabilitatea
structurilor universitare europene, pe de o parte, dar,
pe de alta, ea nu este imperativã, ci recomandatã ºi poate
fi adoptatã, de cãtre fiecare sistem naþional de
învãþãmânt, în funcþie de particularitãþile ºi necesitãþile
sistemelor sociale în care funcþioneazã.
Argumentele principale în adoptarea acestei strategii
sunt acelea care accentueazã asupra faptului cã Europa
este o regiune a diferenþelor cu propriile necesitãþi,
particularitãþi care se reflectã diferit în conþinuturile
(curricula), programele, cursurile, activitãþile didactice
care divizeazã diferit cunoaºterea ºtiinþificã etc. în
diferitele pãrþi ale continentului. A tinde sã realizaþi o
curriculã uniformã echivaleazã cu un obiectiv nu numai
greu de realizat, ci ºi delicat ºi dificil, cu implicaþii asupra
alienãrii oamenilor ºi a viabilitãþii sistemului educaþional
european. În consecinþã, ideea a fost ºi este a nu schimba
conþinuturile studiilor, ci a construi punþi de legãturã,
care sã permitã studenþilor de a se miºca de la un curs la
altul, de la un sistem naþional la altul, de a avea
posibilitatea unor dezvoltãri paralele, în scopul realizãrii
unei convergenþe pe termen lung.
În aceastã perspectivã, au fost elaborate ºi adoptate
valorile, principiile ºi mijloacele de realizare a armonizãrii
ºi nu uniformizãrii sistemelor naþionale ale învãþãmântului
superior european, ca fundamente ale cooperãrii lãrgite
între toate popoarele Europei ºi a rolului pe care
universitãþile sunt chemate sã îl joace într-o societate care
se transformã ºi se internaþionalizeazã, subliniindu-se cã:
viitorul umanitãþii depinde într-o mare mãsurã de
dezvoltarea culturalã, ºtiinþificã ºi tehnicã, care se
realizeazã în universitãþi, ca centre de culturã, de cercetare,
de cunoaºtere ºi de învãþãmânt; misiunea diseminãrii
cunoaºterii pe care universitatea trebui sã ºi-o asume faþã
de noile generaþii implicã astãzi necesitatea de a se adresa
întregii societãþi, al cãrei viitor reclamã un efort
considerabil de formare continuã; universitatea trebuie sã
asigure generaþiilor viitoare o educaþie ºi o formare care
sã le permitã sã contribuie la echilibrele mediului natural,
social ºi ale vieþii; întrucât universitatea acþioneazã în
societãþi diferite, pentru a rãspunde necesitãþilor lumii
contemporane, trebuie sã fie independentã, atât din punct
de vedere moral, cât ºi ºtiinþific în raport cu orice putere
politicã ºi economicã; libertatea academicã este principiul
fundamental al vieþii universitare. Atât autoritãþile publice,
cât ºi universitãþile, fiecare în domeniul lor de competenþã,
trebuie sã garanteze respectarea acestei exigenþe
fundamentale; prin respingerea intoleranþei ºi prin
deschiderea permanentã la dialog, universitatea este un
loc privilegiat de întâlnire între profesori, care transmit
cunoaºterea ºi o dezvoltã prin cercetare ºi inovaþie, ºi
studenþi, care au dreptul, voinþa ºi capacitatea de a ºi-o
însuºi; pentru a-ºi asuma misiunile, universitatea
europeanã, deþinãtoare a umanismului european, cu

preocupare constantã de a ajunge la cunoaºterea
universalã, trebuie sã ignore frontierele geografice ºi
politice ºi sã afirme necesitatea imperioasã de cunoaºtere
reciprocã ºi de interacþiune culturalã.
Realizarea acestor obiective, în virtutea principiilor
adoptate, necesitã mijloace adecvate ºi eficace, adoptate
situaþiei contemporane, între care: promovarea
schimburilor reciproce de informaþie ºi de documentaþie
ºi sporirea iniþiativelor ºtiinþifice comune, ca instrumente
esenþiale ale programului cunoaºterii ºtiinþifice,
dezvoltãrii tehnologice, ale modernizãrii ºi eficientizãrii
învãþãmântului superior ºi a învãþãmântului în general;
încurajarea mobilitãþii profesorilor, cercetãtorilor ºi a
studenþilor, în cadrul unei politici generale de echivalare
a status-urilor, titlurilor academice, a examenelor (cu
pãstrarea în continuare a diplomelor naþionale) ºi de
acordare de studii; creºterea competitivitãþii ºi atractivitãþii
internaþionale a sistemului european al învãþãmântului
superior, la nivelul extraordinar al tradiþiilor noastre
culturale ºi ºtiinþifice.
În concordanþã cu aceste principii ºi orientãri,
propuse prin Declaraþia de la Sorbona din anul 1998,
reuniunile succesive ale miniºtrilor învãþãmântului
superior din Europa au convenit coordonarea unor
politici de iniþiere ºi realizare a unui ansamblu de acþiuni
concrete vizând adoptarea ºi stabilirea urmãtoarelor
sisteme: sisteme de uºoarã citire ºi comparare a
nivelelor de studii, inclusiv prin implementarea
suplimentului la diplome, pentru a promova angajãrile
cetãþenilor europeni ºi a competitivitãþii internaþionale
a sistemului european al învãþãmântului superior;
sistemul universitar esenþial bazat pe cicluri de studii
de licenþã, de masterat ºi/sau studii doctorale, ale cãror
diplome sã fie relevante pentru piaþa europeanã a
muncii, ca niveluri corespunzãtoare de calificare;
sistemul de credite transferabile (ECTS), ca un mijloc
adecvat de promovare mai largã a mobilitãþii studenþilor;
promovarea mobilitãþii prin depãºirea obstacolelor în
exercitarea miºcãrii libere, cu atenþie deosebitã la:
accesul la studii ºi pregãtire superioarã a studenþilor ºi
la celelalte servicii educaþionale; recunoaºterea ºi
valorificarea perioadelor petrecute într-un context
european pentru cercetare, învãþãmânt ºi formare fãrã
prejudicierea drepturilor statutare ale profesorilor ºi
cercetãtorilor; promovarea cooperãrii europene în
domeniul asigurãrii calitãþii învãþãmântului, în vederea
dezvoltãrii criteriilor, standardelor ºi metodologiilor
evaluãrii calitãþii comparabile ºi compatibile, a
sistemelor calitãþii din universitãþilor europene;
promovarea dimensiunii europene în domeniul
învãþãmântului superior, cu privire la dezvoltarea
dezvoltãrii curriculare, a cooperãrii interinstituþionale,
a mobilitãþii schemelor ºi a programelor integrate de
studii, formare ºi cercetare.
Chiar ºi aceastã succintã ºi rapidã rememorare a
obiectivelor, direcþiilor ºi acþiunilor convenite prin
adoptarea Declaraþiei de la Bologna ºi a celorlalte
documente adoptate la reuniunile ulterioare ale
miniºtrilor educaþiei din þãrile europene, este
edificatoare în privinþa necesitãþii ºi actualitãþii
abordãrii ºi tratãrii corecte a complexei problematici
a autonomiei instituþionale ºi libertãþii academice a
universitãþilor, în prezent ºi în perspectivã. Atât din
partea universitãþilor însele, cât ºi din cea a
autoritãþilor publice, politice ºi a statului. Cu atât mai
mult cu cât astãzi nu existã un acord general clar
asupra deficienþei acestor concepte.
În schimb existã un ansamblu de coordonate, care
jaloneazã cadrul, ce nu poate fi ocolit în nicio discuþie
asupra temei. Între acestea se situeazã urmãtoarele:
dacã societãþile nu asigurã existenþa unor universitãþi
libere ºi independente intelectual, acestea nu-ºi pot
îndeplini misiunile lor specifice de cercetare,
învãþãmânt ºi dezvoltare; universitatea este o instituþie
socialã autonomã în inima societãþilor diferit
organizate din cauza geografiei ºi moºtenirilor istorice
diferite; misiunea ei este aceea de a produce, examina,
evalua ºi de a transmite cultura prin cercetare ºi
învãþãmânt; pentru a rãspunde necesitãþilor lumii în
care trãieºte, cercetarea ºi învãþãmântul pe care le
realizeazã, trebuie sã fie moral ºi intelectual
independente de toate autoritãþile politice ºi de puterea
economicã; libertatea cercetãrii ºi pregãtirii este
principiul fundamental al vieþii universitare ºi, de
aceea, guvernele ºi universitãþile, fiecare în parte,
trebuie sã asigure respectarea acestei cerinþe
fundamentale; asigurarea instituþionalã în cel mai larg
sens semnificã faptul cã instituþiile individuale sunt
libere sã ia deciziile lor independent ºi sã-ºi conducã
propriile activitãþi aºa cum cred ele cã este cel mai
bine; însã, autonomia instituþiilor de învãþãmânt
superior, nu înseamnã independenþã completã, pentru
cã, într-un fel sau altul ele sunt dependente; statul
influenþeazã ºi dirijeazã universitãþile, fie direct prin
legi ºi reglementãri, fie indirect, prin finanþãri;
universitãþile private sunt mai autonome decât cele
publice, dar ºi acestea sunt supuse, într-o anumitã
mãsurã, reglãrii prin lege; este însã datoria statului de
a avea o politicã naþionalã a învãþãmântului superior,
care sã sprijine satisfacerea necesitãþilor acestuia, în
raport cu celelalte domenii ale vieþii sociale, cum sunt:
sãnãtatea, cultura, sportul etc; existã peste tot o
autonomie instituþionalã formalã, acordându-se
universitãþilor mai mare responsabilitate în privinþa
finanþãrii ºi bugetãrii a personalului ºi problemelor
proprietãþii, însã toate acestea dublate de un control
sporit al statului, ceea ce pune problema dacã ºi în ce
mãsurã autonomia este ºi realã.
Pe de altã parte, se ridicã ºi problema cât de multã
autonomie au dreptul universitãþile sã reclame pentru
a fi în mãsurã sã îºi realizeze misiunile ºi funcþiile lor
fundamentale? În aceastã privinþã, esenþial este ca,
înainte de toate, ele sã fie autonome în domeniul
problemelor academice, respectiv al conþinutului
ºtiinþific al activitãþii lor. La care se adaugã exigenþa
ca universitãþile sã îºi configureze propriile lor
strategii, sã îºi stabileascã propriile prioritãþi în
domeniul cercetãrii ºi învãþãrii, al alocãrii resurselor,
adoptãrii profilului curriculei ºi a criteriilor de angajare
a profesorilor ºi de admitere a studenþilor. Realizarea
tuturor acestora, în condiþiile provocãrilor generate de
mediul competitiv, reclamã ºi necesitatea acceptãrii
libertãþii manageriale, a unei configuraþii clare ºi
suportiv a cadrului reglativ ºi al unei finanþãri cinstite.
Ceea ce presupune cã actualele suprareglementãri ºi
amãnunþite controale administrative ºi financiare
asupra învãþãmântului superior, în multe þãri, vor da
naºtere unor competiþii din ce în ce mai neloiale.
Toate aceste probleme au fost discutate ºi
convenite la reuniunea din mai 2001 a miniºtrilor
educaþiei ºi cercetãrii, de la Praga, ca parte
componentã, organicã a Procesului Bologna.
Având în vedere caracterul, complexitatea ºi
dimensiunile problematicii autonomiei universitare
instituþionale ºi a libertãþii academice, oricine se
apleacã asupra lor cu luciditate ºi dorinþa sincerã de a
le descifra în substanþa lor profundã nu va putea sã nu
ajungã la una dintre cele mai mari dileme: în fond,
autonomia ºi libertatea academicã constituie privilegii,
revendicate de cãtre universitãþi ºi universitari în mod
nejustificat sau justificat, în anumitã mãsurã, sau, în
primul rând, obligaþii, îndatoriri ºi responsabilitãþi, pe
care numai indivizi sau grupe de indivizi temerari
sau inconºtienþi ºi le asumã?!
În ce parte se va apleca balanþa nu mai este nevoie
a fi demonstrat.
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OPINIA NAÞIONALÃ

Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

LUNI  14 martie 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. Dorin
Sarafoleanu 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 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Film documentar
 Nijinski  marioneta Domnului
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  15 martie 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 Film documentar  Globe spin
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  14 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Echipele Gusti (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 Academia copiilor (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
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  15 martie 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)(r)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Scrisori de acreditare (r)
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Profil spiritual  arhivã
16.00 Stagiune muzicalã TVRM
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu

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 morãriþei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  16 martie 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 Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
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 ºi Simona ªerban
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  17 martie 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
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu

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  16 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Românul, cetãþean european (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  17 martie 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

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  18 martie 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 Scena ca istorie.
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 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
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
23:30 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  19 martie 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  18 martie 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)
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  19 martie 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 in 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 Film artistic  O doamnã adevãratã
(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  20 martie 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 Mioriþa Got
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 si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic: Uniþi în dragoste
(ORF Austria)
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)
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

09.30 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)
00.00 Cronica scepticului (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Scrisori de acreditare (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  20 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Gândeºti, deci exiºti! (r)
07.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
08.00 Cronica ST
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 Cinefilia
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 Recital muzical
16.30 Consum culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
O doamnã adevãratã (Austria, 2002)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã (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)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ

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

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

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

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

Muzica la Palatele Brâncoveneºti
 ediþia a III-a

Din luna martie, Palatul Mogoºoaia gãzduieºte cea de-a III a ediþie a Stagiunii Muzica la
Palatele Brâncoveneºti, proiect distins cu Premiul Uniunii Criticilor Muzicali la Gala Premiilor
Forumului Muzical Român, 12 recitaluri, care se desfãºoarã în perioada 13 martie  16
octombrie.
În anul 2011, stagiunea urmãreºte promovarea muzicii lui Franz Liszt (200 de ani de la
naºtere), a lui George Enescu (130 de ani de la naºtere), a lui Bela Bartok (130 de ani de la
naºtere), a lui Ignacy Jan Paderewski (70 de ani de la moarte), a lui Mihail Jora (120 de ani de
la naºtere), promovarea muzicii vechi româneºti, iniþierea unei integrale a Trio-urilor cu pian de
Ludwig van Beethoven ºi promovarea laureaþilor Concursului Drumul spre celebritate.
În anul 2011, Stagiunea Muzica la Palatele Brâncoveneºti îºi dezvoltã anvergura internaþionalã,
prin participarea unor artiºti importanþi precum: pianiºtii Istvan Kassai ºi Michal Szymanowski,
Cvartetul Arcadia, Ansamblul Musica Viva, soprana Sorina Munteanu, pianiºtii Ilinca
Dumitrescu, Lucian Velciu, Adriana Toacsen, violoncelista Magdalena Moroºanu, violonistul
Ladislau Csendes, Studioul de Muzicã Veche.
Iatã întreaga stagiune:
 13 martie 2011, ora 17- Recital pianistul Istvan Kassai (Ungaria). Program: Franz Liszt,
Ferenc Erkel, Mihály Mosonyi ºi Béla Bartók. Partener: Centrul Cultural al Republicii Ungare
 20 martie 2011, ora 17  Recital Cvartetul Arcadia. Program: Béla Bartók ºi George Enescu.
Partener, Institutul Cultural Român
 3 aprilie 2011, ora 17  Recital pianistul Lucian Velciu. Program: George Enescu, Franz
Liszt ºi Ludwig van Beethoven
 17 aprilie 2011, ora 17  Recital Raluca Oprea (sopranã), Vasile Macovei (fagot) ºi Ilinca
Dumitrescu (pian). Program: Franz Liszt ºi Mihail Jora
 1 mai 2011, ora 17  Recital pianistul Michal Szymanowski.
 Program: Ignacy Jan Paderewski ºi Franz Liszt. Partener, Institutul Polonez
 15 mai 2011, ora 17  Recital Sorina Munteanu (sopranã) ºi Vasilica Stoiciu Frunzã (pian).
 Program: lieduri de Gustav Mahler
 5 iunie 2011, ora 17  Recital Raluca Stratulat (vioarã), Magdalena Moroºanu (violoncel) ºi
Adriana Toacsen (pian). Program: Ignacy Jan Paderewski ºi Franz Liszt. Partener, Institutul Polonez
 12 iunie 2011, ora 17  Recital Ladislau Csendes (vioarã) ºi Dolores Chelariu (pian).
 Program: Franz Liszt. Partener, Centrul Cultural al Republicii Ungare
 18 septembrie 2011, ora 17  Concert Studioul de Muzicã Veche: Georgeta Stoleriu (sopranã),
Robert Dumitrescu (viola da gamba), Anca Iarosevici (viola de gamba) ºi Verona Maier (clavecin)
 25 septembrie 2011, ora 17  Recital Ansamblul Musica Viva: Alexandru Mãlaimare (vioarã),
Florin Mitrea (violoncel) ºi Andreea Butnaru (pian). Integrala Trio-urilor cu pian de Ludwig van
Beethoven (I)
 2 octombrie 2011, ora 17  Concertul laureþilor Concursului Drumul spre celebritate, ediþia
I: locul I  clarinetistul Ioan Radu Greluº, locul al II lea  violoncelistul Octavian Alin Lup,
locul al III lea  Cvartetul Eufonia din Cluj Napoca. La pian: Verona Maier ºi Ovidiu Lup. Program:
Igor Stravinski, Bohuslav Martinu, Francis Poulenc, Johannes Brahms ºi Ludwig van Beethoven.
 16 octombrie 2011, ora 17  Recital Ansamblul Musica Viva: Alexandru Mãlaimare (vioarã),
Florin Mitrea (violoncel) ºi Andreea Butnaru (pian). Integrala Trio-urilor cu pian de Ludwig van
Beethoven (II)
Pentru concertele de la Palatul Mogoºoaia, opþional, se va asigura transport de la Piaþa
Chibrit, staþia de metrou 1 mai, preþul unei cãlãtorii dus-întors fiind de 6 lei. Microbuzele spre
Palatul Mogosoaia vor pleca la ora 16.
Partenerii media ai Stagiunii Muzica la Palatele Brâncoveneºti sunt: Radio România Cultural,
Radio România Muzical, TVR Cultural, N24Plus, Port.ro, ªapte seri, TVRM Educaþional,
Diseara.ro, SensoTv, Observator cultural, Liternet.ro, Onlinegallery.ro, Modernism.ro, Calendar
evenimente ºi Art Act Magazine.

Stimaþi cititori,

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

Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87
- interioare: 168 ºi 169
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MODERNIZAREA ROMÂNIEI SUB DOMNIILE LUI AL. I. CUZA ªI CAROL I.
CÂTEVA CONSIDERAÞII
(Urmare din pag.1)

Aºa se face cã situaþia þãrãnimii, în loc sã se amelioreze, sub atenta
monitorizare a autoritãþilor de stat, s-a agravat treptat, rãscoalele þãrãneºti de
la sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX  în primul rând, marea
rãscoalã din 1907 , punând în luminã indiferenþa condamnabilã a elitelor
politice, inclusiv a ºefului statului. Un egoism ancestral i-a fãcut pe oamenii
politici din fruntea statului  în marea lor majoritate, proprietari de moºii,
mai mari sau mai mici , sã nu cedeze necesitãþii unei noi reforme agrare, ºi
nu întâmplãtor principiul intangibilitãþii marii proprietãþi s-a împletit la ei,
timp de mai bine de jumãtate de secol, cu incriminarea imaginii domnitorului
Al. I. Cuza. Analiza cauzelor rãscoalei din 1907, fãcutã în epocã de valoroºi
exegeþi, a scos din plin în evidenþã culpa clasei politice pentru aceastã evoluþie!
Pe bunã dreptate, între aceºtia, Radu Rosetti, autorul cunoscutei monografii
dedicatã cauzelor rãscoalei, descriind starea de mizerie a þãranilor, mereu
cãinaþi, în mod demagogic, de oamenii politici, în 1907, aprecia cã statul nu
fãcuse nimic în sprijinul þãrãnimii pentru evitarea agravãrii situaþiei sale.
Rãscoala, survenitã la un an dupã jubileul de 40 de ani al domniei glorioase a
lui Carol I, cum era consideratã de oficialitãþi, punea în luminã, cum nu se poate
mai evident, contradicþiile evoluþiei societãþii româneºti pe calea modernizãrii.
Ea fusese orientatã de elitele politice ºi ºeful statului în direcþia modernizãrii
vieþii orãºeneºti ºi în interesul claselor de sus iar aproape deloc a lumii satelor ºi
a intereselor pãturilor de jos ale societãþii. Cât priveºte rãspunderile ºefului
statului în raport cu aceastã evoluþie  inclusiv cu reprimarea la 1907 prin
mijloace extrem de dure a þãrãnimii rãsculate de cãtre armatã  concluziile
vorbesc de la sine. S-ar putea pune întrebarea, poate, dacã nu i-a lipsit acestuia
conºtiinþa, cu atât mai mult entuziasmul, care l-ar fi putut determina sã împingã
cu un ceas mai devreme lucrarea spre o soluþionare, fie ºi modestã, a problemei
agrare. Ar fi avut o asemenea posibilitate, cãci Constituþia de la 1866, deºi
delimita puterile statului, lãsând pe seama guvernului ºi a parlamentului
destinul unor importante reforme, conferea monarhului, totuºi, importante
atribuþii pentru a influenþa evoluþia pe calea reformelor. Ce sã mai vorbim de
calitatea regelui Carol I de ºef al armatei, conferitã de Constituþie, ºi care
s-a exercitat la 1907 într-un mod destul de brutal! Chiar dacã reprimarea a
lãsat în urma sa nu 11.000 de morþi, ci numai 5.000 sau 2.000, ea oferea
imaginea unui eveniment sângeros, unic în epocã, care punea un mare semn
de întrebare asupra responsabilitãþii elitelor politice ºi ºefului statului, acesta
din urmã, în conformitate cu dispoziþiile constituþionale, fiind cap al armatei.
Aºadar, dacã punem faþã în faþã imaginea domnitorului Al. I. Cuza ºi a
lui Carol I vis-a-vis de problema agrarã ºi atitudinea faþã de þãrãnime,
deosebirile sunt evidente. Al. I. Cuza s-a dovedit un luptãtor, un om de mare
curaj, cu o mare putere de sacrificiu ºi o autenticã însufleþire pentru rezolvarea
unei dificile probleme a societãþii româneºti. Lui Carol I, în schimb, nu numai
cã i-a lipsit entuziasmul pentru rezolvarea acestei probleme, dar a dovedit,
indiscutabil, ca ºef de stat, o dozã condamnabilã de indiferenþã în aceastã
privinþã. Sub acest raport, orice analizã a evoluþiei problemei agrare, la sfârºitul
secolului XIX ºi începutul secolului XX, subliniazã îndestul spiritul insensibil
al monarhului în aceastã direcþie, înclinaþia lui statornicã pentru conservarea
structurilor sociale existente, în deplinã comuniune cu interesele marilor
moºieri ºi ale partidelor politice, potrivnice ideii unei noi reforme agrare, ca
ºi împotriva unei noi reforme electorale. De o viziune modernizatoare a lui
Carol I, aºa cum vom vedea mai departe, va fi vorba în plan industrial ºi
urbanistic, a lumii orãºeneºti, în general, dar nu în privinþa lumii satelor. În
lumina unor asemenea constatãri, sã nu ne surprindã aprecierile unor spirite
reprezentative ale neamului, precum N. Iorga ºi M. Eminescu, ºi unul ºi altul,
nu întâmplãtor, admiratori ai reformelor domnitorului Al. I. Cuza. Astfel,
marele istoric român, N. Iorga, putea sã afirme, pe bunã dreptate, în 1916, cã
reforma secularizãrii averilor mãnãstireºti ºi mai ales reforma agrarã rãmâneau
singurele pe care le-am îndeplinit curajos în decursul veacului al XIX-lea.
II. În privinþa unui al doilea segment important al evoluþiei organismului
statal românesc, acela al sistemului constituþional-parlamentar, asupra cãruia
se îndreaptã uneori, în vremea din urmã, criticii domnitorului Al. I. Cuza,
trimiþând la lovitura de stat ºi regimul instaurat, odatã cu adoptarea Statutului
Dezvoltãtor al Convenþiei de la Paris, de asemenea, sunt câteva precizãri de
fãcut. Este drept cã prin actul adoptat în urma loviturii de stat, domnitorul îºi
asigura atribuþii mai importante ca reprezentant al puterii executive în raport
cu puterea legislativã. Aºa cum, însã, uºor se poate constata, paradoxal, în
urma unui act de forþã, blamabil sub raportul evoluþiei spre un sistem democratic,
odatã cu legea electoralã, anexatã Statutului, precum ºi odatã cu înfiinþarea
unui al doilea corp legislativ, ponderator, Senatul, Al. I. Cuza conferea sistemului
constituþional din România câteva elemente de bazã, care asigurau o etapã
nouã în evoluþia acestuia. Între altele, era semnificativ faptul cã reforma
electoralã a domnitorului promova un sistem mult mai avansat, mai larg, decât
acela al Constituþiei de la 1866. În acest sens, acelaºi N. Iorga, într-un loc,
subliniind cã Al. I. Cuza era un adept al instituþiilor liberale, þinea sã sublinieze:
Acei cari cred cã la 1866 s-a fãcut un lucru nou prin Constituþie, nu þin samã
deci cã Vodã-Cuza, la 1864, considera ca o datorie a lui «dezvoltarea progresivã»
a principiilor înscrise în Convenþie (Convenþia de la Paris din 1858). Cât
priveºte evoluþia sistemului electoral în România se poate spune cã el abia în
1884, prin reforma electoralã de la aceastã datã, va atinge nivelul legii electorale
din 1864. Fãrã îndoialã, poate cã ritmul acestei evoluþii ar fi putut sã fie mai
rapid dacã ne gândim la punctul sãu de plecare de la 1864; cum se ºtie, la ideea
unei noi reforme electorale se va ajunge abia în 1913, când era adoptatã de
Partidul Naþional Liberal, înfãptuirea ei fiind amânatã, ca ºi în cazul reformei
agrare, odatã cu declanºarea Primului Rãzboi Mondial.
III. Sub raportul unui alt important segment al evoluþiei societãþii
româneºti, acela al organizãrii instituþionale, baza de la care s-a pornit trimite,
de asemenea, la reformele domnitorului Al. I. Cuza.
1. În ceea ce priveºte justiþia, instituþie atât de importantã pentru un stat
modern, cum am arãtat, ea a fost organizatã, sub aspectele esenþiale, în timpul
domniei lui Al. I. Cuza. Aproape tot ce este important în acest domeniu  instanþe,
ierarhie, legislaþie etc.  trimite la reformele înfãptuite sub patronajul acestui
domnitor, în rãstimpul domniei lui Carol urmând a se proceda la exerciþiul
aplicãrii acestei organizãri ºi la completarea ei pe alocuri, în puncte neesenþiale.
În primul rând, este vorba de înfiinþarea ºi organizarea instanþei juridice
supreme, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, care va dura de-a lungul timpului
pânã în zilele noastre. A fost prima instituþie întemeiatã, în bunã mãsurã, sub
îndrumarea personalã a domnitorului Al. I. Cuza, care îºi avea ca punct de
plecare stipulaþiile Convenþiei de la Paris din august 1858 elaboratã de Marile
Puteri Garante. Înfiinþarea acestei instanþe supreme, ca bazã a unificãrii
sistemului juridic la nivelul fostelor provincii istorice, Þara Româneascã ºi
Moldova, oferea modelul unificãrii ºi pentru alte instituþii, iar prin atribuþiile
ei  inclusiv, aceea de judecare a miniºtrilor  anticipa direcþia modernizatoare,
în spirit european, pe care de la început se înscria domnia lui Al. I. Cuza.
A urmat, dupã desãvârºirea Unirii, în 1862, unificarea ministerelor de
justiþie, din cele douã provincii, noul minister unificat, de asemenea, urmând
sã confere un model ºi pentru organizarea altor ministere centrale. Ierarhia
judecãtoreascã s-a definitivat odatã cu adoptarea, în primãvara anului 1865,
a importantei Legi de organizare judecãtoreascã; aceasta întregea schema
ierarhiei judecãtoreºti prin înfiinþarea, pe lângã Înalta Curte, a celorlalte
instanþe  Curþi de Apel, Tribunale judeþene etc. , cele mai multe durând
de-a lungul timpului pânã în zilele noastre (cu unele amendãri punctuale sau
schimbãri de denumiri). Aceastã lege de organizare judecãtoreascã, în orice
caz, oferea perspectiva evoluþiei sistemului juridic românesc în timpul domniei
lui Carol I, ca segment important al procesului de modernizare.
Pe linia modernizãrii, ca bazã a bunei funcþionãri a instanþelor
judecãtoreºti, deosebit de importantã, indispensabilã organizãrii statului român
modern, a fost elaborarea, în etape, cu inevitabile dificultãþi, a legislaþiei,
codurile de legi  civil, penal, comercial, de procedurã  intrând în vigoare
spre sfârºitul domniei lui Cuza, în corelare deplinã cu legea organizãrii
judecãtoreºti. Exegeþii istoriei dreptului, de-a lungul timpului, au subliniat
faptul  pe care unii oameni politici din zilele noastre abia ºi-l amintesc  cã
legislaþia modernã în România a pornit de la domnitorul Al. I. Cuza, asupra
acesteia el aducându-ºi personal contribuþia. În primul rând, codul civil, primul
elaborat, avea sã dureze mult timp, aproape nemodificat; a fost o operã juridicã
valoroasã care corespundea necesitãþilor timpului, cum sublinia un cunoscut
istoric al dreptului, respingând ca nefondate unele aprecieri critice la adresa
codului, în acest sens, scriind: [ ] dacã acest cod ar fi fost nepotrivit pentru
poporul nostru, n-ar fi fost suportat de acest popor aproape 73 de ani (n.n., N.
I., pânã în 1938) din care 40 aproape fãrã nicio modificare. Oricât de rãbdãtor
ar fi poporul român l-ar fi înlãturat sau mãcar l-ar fi modificat fundamental.
Faptul cã regimul politic, instalat în februarie 1866, a modificat titulatura
codului civil, care trimitea la numele domnitorului Al. I. Cuza, voind a-i
contesta acestuia meritele în domeniul organizãrii judecãtoreºti este o altã
chestiune, care se înscrie, cum am vãzut, într-o acþiune de amploare, iniþiatã
de noul regim pe linia denigrãrii meritelor ºi personalitãþii domnitorului.
2. Un alt domeniu, în perspectiva modernizãrii statului naþional român,
a fost acela al administraþiei. ªi sub acest aspect, cum am observat, este
vorba de instituþii administrative care, odatã întemeiate, aveau sã dureze
de-a lungul timpului pânã în zilele noastre. În aceastã direcþie, atenþia
domnitorului s-a afirmat, ca ºi în cazul justiþiei, de la începutul domniei sale,
încã din intervalul premergãtor desãvârºirii Unirii, fiind vorba de mãsuri care
se circumscriu în mod direct consolidãrii unui organism statal unificat. La
capãtul unei serii de mãsuri parþiale sau mai puþin importante survine, în
martie 1864, elaborarea unor legi fundamentale în domeniul organizãrii
administrative: legea comunalã ºi legea consiliilor judeþene, care vor sta la
baza organizãrii localitãþilor ºi judeþelor în deceniile urmãtoare. Pornind de
la modelul francez, iau fiinþã acum instituþiile de care vorbim ºi în zilele
noastre: consiliile comunale, în frunte cu primari, consiliile judeþene, în frunte
cu prefecþi. Poate cã primarii ºi prefecþii din vremea noastrã ar trebui sã
cunoascã mai bine tradiþia care se aflã la baza acestor instituþii. A fost vorba
de o organizare administrativã pe care pornirea anticuzistã a regimului instalat
în februarie 1866, ca ºi în cazul justiþiei, n-a reuºit s-o schimbe, ci numai
sã-i aducã unele îmbunãtãþiri punctuale sau modificãri în ordinea sistematizãrii

materiei, impuse de cerinþele vremii, principiile de bazã ale acestei organizãri,
stabilite în 1864, rãmânând în vigoare.
3. O altã instituþie, aceea a armatei, asupra cãreia, ca ºi în cazul celor
douã instituþii enumerate mai sus, de la început, s-a îndreptat atenþia
domnitorului, se înscrie, de asemenea, între realizãrile de seamã ale acestei
domnii. Stipulaþiile Convenþiei de la Paris, vizând aceastã instituþie, i-au permis
domnitorului sã inaugureze o acþiune de organizare în etape a armatei, pornind
de la o serie de legi ºi mãsuri vizând numai anumite aspecte ale acestei
organizãri, pentru a ajunge, în cele din urmã, la dezbaterea ºi adoptarea unei
legi generale de modernizare a armatei (cum am vãzut, dezbãtutã, în prealabil,
înainte de lovitura de stat, dar, ca ºi în cazul altor importante legi, revãzutã ºi
adoptatã dupã lovitura de stat). Este vorba de cunoscuta Lege pentru
organizarea puterii armate în România, din decembrie 1864, adoptatã prin
decretul domnitorului, care înscria principiile de bazã ale organizãrii acestei
instituþii ºi structura sa. În cazul acestei instituþii, spre deosebire de altele, este
drept, va fi vorba, de la începutul domniei lui Carol I, în 1868, de elaborarea unei
noi legi, care se voia a înlocui pe deplin opera lui Cuza, dar care relua, inevitabil,
principiile de bazã ale acesteia, cu unele modificãri vizând structura armatei. Se
va impune completarea acestei legislaþii pânã la Rãzboiul de Independenþã, iar
apoi în rãstimpul pânã la Primul Rãzboi Mondial, evoluþia statutului politic
internaþional al României, precum ºi necesitatea consolidãrii sale motivând aceste
reorganizãri succesive (este drept, unele dintre ele având un caracter formal,
înlocuind unele titluri cu altele sau satisfãcând interesele de comandã ale unor
generali). Evident, s-a corelat aceastã modificare succesivã a legislaþiei de
organizare a armatei române cu rolul ºefului statului de cap al armatei,
conferit de textul Constituþiei din 1866. Nu se poate contesta rolul pe care
Carol I l-a avut în procesul acestei organizãri a armatei române (armata
mea, cum o numea el în corespondenþa personalã), ci întrebarea este dacã ea
a corespuns pe deplin cerinþelor ceasului suprem care avea sã survinã, peste
decenii, odatã cu izbucnirea Primului Rãzboi Mondial. Pânã atunci, în 1907,
cum am menþionat, cu acordul ºefului statului, s-a impus armatei un rol
discutabil, de intervenþie represivã durã în viaþa politicã internã, în numele
apãrãrii ordinei de stat; era o misiune puþin onorabilã conferitã armatei, strãinã
de rosturile ei adevãrate,destinate
apãrãrii duºmanului din afarã.
Desigur, nu este locul sã discutãm aici
despre modul cum ºeful armatei a privit
rosturile acesteia la 1907 ºi nici dacã el, în
calitatea conferitã de Constituþie, n-ar fi
putut face ºi mai mult, cu sprijinul clasei
politice, pentru pregãtirea armatei române
în vederea luptei pentru desãvârºirea
unitãþii naþionale. Cum vom vedea,
referindu-ne la continuitatea politicii
externe de la Al. I. Cuza la Carol I, sigur
este cã acesta din urmã, aºa cum avea sã
dovedeascã poziþia sa în cunoscutul
Consiliu de Coroanã din vara anului 1914,
considera alianþa cu patria-mumã,
Germania, o pavãzã atât de sigurã, încât
nu se putea pune problema unei organizãri
stringente a unei armate deosebit de
puternice, în orice caz mai puternicã decât
aºa cum va arãta ea în 1914.
4. În viziunea reformatoare de
amploare a domnitorului Al. I. Cuza s-a
înscris ºi necesitatea organizãrii ºi
dezvoltãrii învãþãmântului, în strânsã
corelare cu cerinþele generale ale
dezvoltãrii societãþii româneºti. Cum am
vãzut, s-a îngrijit de la bun început de
buna organizare a instituþiilor de
învãþãmânt, în 1860, luând naºtere
Universitatea din Iaºi, prima instituþie
de învãþãmânt superior din România,
care îi poartã numele, pentru ca, peste
câþiva ani, dupã lovitura de stat, primul
decret-lege al domnitorului, din iulie
1864, sã fie destinat înfiinþãrii
Universitãþii din Bucureºti. De
asemenea, de la început, s-a preocupat
de organizarea altor categorii de ºcoli (de
medicinã, de arte, de meserii etc.)
Din anul 1862, dupã desãvârºirea
Unirii, domnitorul a patronat acþiunea
de elaborare a unei noi legislaþii de
organizare
a
învãþãmântului
corespunzãtoare necesitãþilor timpului.
Din misiunea datã, în anii 1862-1863,
unei largi comisii de oameni de ºcoalã
ºi culturã, lãsatã în cele din urmã pe
seama lui Vasile Boerescu, avea sã iasã
o lege generalã de organizare a
învãþãmântului, pe toate treptele,
dezbãtutã ºi adoptatã de Adunarea
legislativã, în martie 1864, dar
revãzutã ºi sancþionatã de domnitor,
dupã lovitura de stat, în noiembrie
1864. Este vorba de binecunoscuta
Lege a instrucþiunii publice, care
circumscria, între altele, principiile
învãþãmântului primar gratuit ºi
obligatoriu, în viziunea democraticã a
domnitorului, aceste principii fiind
destinate ridicãrii culturale a lumii
satelor ºi urmând sã completeze
consecinþele binefãcãtoare ale
reformei împroprietãririi þãranilor.
Luau fiinþã acum noi instituþii de
conducere a învãþãmântului, Consiliul
General al Instrucþiunii Publice ºi
Consiliul Permanent al Instrucþiunii
Publice, menite sã lãrgeascã cadrul
democratic de dezvoltare a
învãþãmântului, aºa dupã cum, pe linia
unei anumite tradiþii  care trimitea la
misiunea comunã a ªcolii ºi Bisericii
 era organizat definitiv Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, care avea
sã dureze pânã dupã Primul Rãzboi Mondial. Este important de subliniat cã,
în ciuda încercãrilor de înlocuire în deceniile urmãtoare a legii din 1864,
aceasta, cu toate omisiunile sale, avea sã reziste timpului, înlocuirea ei, pe
segmente, urmând a se realiza abia spre sfârºitul secolului al XIX-lea, odatã
cu reformele lui Take Ionescu ºi Petru Poni, în domeniul învãþãmântului
primar, ale lui Spiru Haret, în domeniul învãþãmântului secundar ºi superior.
Despre valoarea principiilor legii ºi durata ei, în ciuda ostilitãþii regimului
faþã de domnitorul înlãturat în februarie 1866, ar vorbi de la sine exemplul
oferit de unul dintre cei mai înverºunaþi conspiratori de la aceastã datã, C. A.
Rosetti, fruntaºul liberal-radical devenit ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice în noul guvern; în ciuda tentaþiei de a schimba tot ceea ce fãcuse
fostul domnitor, el a fost obligat sã meargã pe linia aplicãrii legii, mai ales a
principiilor obligativitãþii ºi gratuitãþii învãþãmântului primar, aºa dupã cum
aveau sã cadã, succesiv, în intervalul urmãtor, proiectele de instituire a unei
noi legi (inclusiv, acela din 1876, aparþinând lui Titu Maiorescu, care, în
fond, ducea mai departe linia inauguratã de domnitorul Al. I. Cuza de
dezvoltare a învãþãmântului sãtesc).
Trebuie amintit cã, în ciuda bunelor intenþii ale unor oameni de ºcoalã,
eforturile statului român în rãstimpul domniei lui Carol I au fost destul de
modeste, mult timp, douã-trei decenii, dupã 1866, mai ales nivelul
învãþãmântului primar  mai puþin secundar ºi superior  rãmânând apropiat
de cifrele consemnate la sfârºitul domniei lui Al. I. Cuza. Cel puþin marelui
istoric, dar ºi marelui critic al moravurilor societãþii româneºti care a fost N.
Iorga, i se pãrea cã progresul învãþãmântului ºi culturii naþionale, la multe
decenii dupã sfârºitul domniei lui Cuza, era departe de a se înscrie pe linia
punctului de plecare preconizat de reforma fostului domnitor. În acest sens,
în anul 1911, savantul putea sã afirme cã, în ciuda progreselor realizate în
decurs de o jumãtate de secol, astãzi (în 1911), avem ruºinea sã fim printre
cele din urmã popoare din Europa în ceea ce priveºte învãþãmântul.
Desigur, nu trebuie pusã aceastã evoluþie nesatisfãcãtoare pe seama regelui
Carol I, cãci în aceastã privinþã, din câte se poate constata, acestuia nu i-a
lipsit iniþiativa, înclinaþiile sale, ca ºi ale reginei, în materie de culturã, proprii
unei familii domnitoare europene, fiind indiscutabile.
5. Nu a scãpat atenþiei domnitorului Unirii organizarea unei alte instituþii,
Biserica, ºi ea cu roluri importante în consolidarea ºi evoluþia statului român
modern.De la început, el a sesizat însemnãtatea pe care o avea reorganizarea pe
baze unice a unor instituþii care funcþionaserã de-a lungul timpului separat 
Mitropolia Ungro-Vlahiei ºi Mitropolia Moldovei si Sucevei , cãrora le era
destinat un rol foarte important în consolidarea celorlalte instituþii ale statului
naþional, precum ºi a sentimentului unitãþii naþionale. Domnitorul a intervenit în
viaþa Bisericii cu atât mai mult cu cât problemele acesteia se corelau cu cele de
ordin extern, datã fiind chestiunea atât de complicatã a mãnãstirilor închinate,
care intrase, recent, ºi pe ordinea de zi a Congresului de pace de la Paris. Pe de
altã parte, locul important pe care acuitatea problematicii reorganizãrii Bisericii
Ortodoxe Române îl ocupase în dezbaterile publice interne, în ultima vreme, cu
deosebire în toamna anului 1857, în cadrul Divanului ad-hoc al Moldovei,

împingeau pe domnitor pe calea acestei intervenþii. Numirea de cãtre el a unor
ierarhi în scaunele devenite vacante, desfiinþarea unor schituri sau mãnãstiri,
lichidarea conflictului cu mitropolitul Moldovei Sofronie Miclescu, odatã cu
impunerea demisiei acestuia, au premers unui adevãrat program de organizare
a Bisericii. Gândurile i s-au îndreptat mereu, pe de o parte, spre rezolvarea
problemei mãnãstirilor închinate, în decembrie 1863, ajungându-se la
secularizarea averilor mãnãstireºti, pe de alta, impulsionând adoptarea unei
noi legislaþii de reorganizare internã a Bisericii.
Cum am vãzut, adoptarea unor legi de interes secundar  vizând
obligativitatea slujbelor în limba românã, reglementarea construirii cimitirelor,
regimul cãlugãriei º.a.  a fost urmatã, dupã lovitura de stat, de adoptarea
importantei legi sinodale care, odatã cu principiul autocefaliei B.O.R. faþã de
Patriarhia constantinopolitanã, subscria principiul conducerii unice a Bisericii
prin înfiinþarea Sinodului General (Central) ºi a instituþiei mitropolitului
primat. O altã lege importantã, adoptatã în primãvara anului 1865, privind
dreptul domnitorului de numire în funcþii a înalþilor ierarhi, venea parcã sã
legitimeze acest drept de intervenþie a ºefului statului în treburile Bisericii,
dar, pe de altã parte, sã agite ºi mai mult frãmântãrile din sânul clerului român
ºi sã ofere noi prilejuri de ostilitate din partea ierarhiilor ortodoxe rãsãritene,
grav lovite sub raport economic, mai ales de secularizarea averilor
mãnãstireºti. Astfel, s-ar explica de ce, în atmosfera care a urmat înlãturãrii
domnitorului Al. I. Cuza, s-a impus, ca ºi în cazul armatei, înlocuirea
principalelor legi vizând organizarea centralã a Bisericii, în 1872, fiind
adoptatã Legea organicã pentru alegerea mitropoliþilor ºi episcopilor eparhioþi
ºi pentru constituirea Sf. Sinod al Bisericii autocefale române, care concentra
conþinutul celor douã legi din anii 1864-1865. Sã observãm ºi aici cã, sub
haina unei legi noi, se conservau principiile legii sinodale din 1864 
autocefalia B.O.R. ºi existenþa Sinodului, numit acum Sfântul Sinod, ca
organ unic de conducere a Bisericii.
Punându-se pentru moment capãt frãmântãrilor din sânul Bisericii  ºi cu ajutorul
domnitorului Carol, care a temporizat o soluþie radicalã , s-a mers pe linia
reglementãrii paºnice a conflictului cu ierarhiile rãsãritene, abia dupã Rãzboiul de
Independenþã Patriarhia de Constantinopol recunoscând autocefalia Bisericii
Ortodoxe Române (1885). Într-o etapã
viitoare, avea sã fie elaboratã o nouã lege
de organizare centralã a Bisericii  în
1909, în timpul ministeriatului lui Spiru
Haret , care revenea, oarecum, la un
principiu al legii din 1864: edificarea unei
structuri mai largi a organismelor de
conducere a Bisericii, menitã sã asigure
legãtura dintre clerul înalt ºi cel de jos,
pe de o parte, între cler ºi masa
credincioºilor, pe de alta.
IV. În ceea ce priveºte politica
economicã a domnitorului Al. I. Cuza,
cu importante implicaþii pentru
dezvoltarea României în perioada
urmãtoare, în timpul domniei lui Carol
I, nu trebuie pierdut din vedere faptul
cã una dintre cele mai importante
realizãri, cu reflexe nu numai în plan
economic ci ºi în alte planuri  al
organizãrii B.O.R., al relaþiilor externe,
al relaþiilor sociale etc. , s-a datorat
domnitorului Al. I. Cuza. Este vorba de
una dintre cele mai importante reforme
din întreaga istorie modernã a României
 secularizarea averilor mãnãstireºti ,
în urma cãreia, aºa cum am vãzut, 1/4
din teritoriul Principatelor Române a
reintrat în administraþie româneascã.
Secularizarea adoptatã în decembrie
1863,
în
timpul
guvernului
M. Kogãlniceanu, de data aceasta, prin
concursul unei adunãri legislative ultraconservatoare, se constituie într-unul din
momentele cele mai importante ale
domniei lui Al. I. Cuza ºi unul dintre
meritele de excepþie ale acestuia; unul
care, el singur, ca sã nu mai vorbim de
reforma agrarã ºi celelalte importante
reforme, ar constitui un titlu de glorie
pentru domnitor, pentru care el ºi-ar fi
datorat recunoºtinþa elitelor politice ale
timpului, ca ºi a generaþiilor urmãtoare.
Din nou, aici aprecierile unor ilustre
personalitãþi ale timpului, precum
M. Eminescu, Titu Maiorescu,N. Iorga,
A. D. Xenopol º.a., sunt pe deplin
semnificative ºi meritã a fi reþinute când
ne referim la personalitatea lui Al. I. Cuza
 la zelul lui patriotic, pasiunea, curajul
ºi puterea de sacrificiu cu care a acþionat
pentru rezolvarea uneia dintre cele mai
spinoase probleme, vizând consolidarea
ºi evoluþia statului român modern.
În privinþa altor aspecte ale
evoluþiei economice  dezvoltarea
diferitelor ramuri ale industriei,
transportului, sistemului bancar, dar ºi
al dezvoltãrii urbanistice , evident,
accentul va cãdea pe epoca domniei
lui Carol I. Timpul fusese prea scurt
pentru ca sub aceste raporturi din
urmã, domnia lui Al. I. Cuza sã înscrie
realizãri remarcabile. Iniþiativele însã
nu au lipsit, nici în privinþa constituirii
cãilor ferate ºi a reþelei de drumuri
amenajate, nici a edificãrii unui sistem
bancar naþional, nici a amenajãrii
urbanistice etc.
Remarcabilã, cu o perspectivã
durabilã pânã în zilele noastre rãmâne,
desigur, în primul rând, înfiinþarea în
1864 a Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni (C.E.C.)  instituþie
care în zilele noastre ar trebui, simbolic mãcar, sã iasã din sfera tendinþelor
de privatizare promovate de oamenii politici. De asemenea, o altã instituþie
cu profil economico-financiar, aceea a controlului finanþelor de cãtre organele
statului, Înalta Curte de Conturi, ºi ea cu o continuitate pânã în zilele noastre,
dateazã din vremea domnitorului Al. I. Cuza, dupã cum istoria a reþinut, pentru
însemnãtatea lor, ºi alte iniþiative: înfiinþarea unui sistem metric de mãsuri ºi
greutãþi, încercarea, eºuatã, de înfiinþare a unui sistem monetar naþional º.a.
În general, însã, subliniem din nou, timpul a fost prea scurt pentru a fi
dusã la capãt politica domnitorului Cuza în aceste sectoare de activitate,
câmpul rãmânând larg deschis pentru realizãrile din timpul domniei lui Carol I.
În aceastã privinþã, opþiunile domnitorului, apoi regelui, Carol I, afirmate de
la începutul domniei, pentru edificarea construcþiei cãilor ferate ºi reþelei de
ºosele naþionale, pentru amenajarea urbanisticã a marilor oraºe º.a., au fost
evidente, ºi meritele sale în aceastã privinþã  nu ºi a modernizãrii satelor,
cum am vãzut  meritã sã fie pe deplin recunoscute. Încurajarea datã de Carol
I acestor sectoare ale economiei naþionale, cum am mai menþionat, s-au
conjugat cu vederile sale, în ordine politicã, care vizau, odatã cu menþinerea
neschimbatã a structurii proprietãþii moºiereºti în România, apãrarea
intereselor de dezvoltare economicã ale burgheziei româneºti, explicându-se
astfel, pe deplin, ºi acordul sãu, devenit trainic la un moment dat, cu linia
politicã inauguratã de liderii Partidului Naþional Liberal. Înfiinþarea sistemului
monetar naþional, în 1867, înfiinþarea Bãncii Naþionale, în 1880, a altor
importante bãnci, adoptarea mãsurilor de protejare ºi încurajare a industriei
naþionale, toate acestea, neîndoielnic, intrau în atenþia ºefului de stat, ºi îºi
gãseau din partea lui încurajarea necesarã.
În mod cert, dacã este vorba de modernizarea României în acest plan
economic - urbanistic, care este, oarecum, ºi unul de imagine a României, în
epoca domniei lui Carol I, meritele acestuia ca ºef de stat sunt incontestabile,
ºi ele sunt pe deplin motivate. Aºa cum am arãtat mai sus, la locul potrivit, e
vorba de un plan al modernizãrii României, repetãm, care s-a limitat, cu
precãdere, la viaþa orãºeneascã ºi la anumite segmente ale societãþii româneºti,
nu ºi la lumea satelor ºi la viaþa þãrãnimii; sunt douã planuri care, dupã opinia
noastrã, trebuie, inevitabil, sã fie separate.
V. În ceea ce priveºte politica externã, linia afirmatã de domnitorul
Al. I. Cuza, cum se recunoaºte, aproape în unanimitate, de cãtre exegeþi, ea a
fost aceea care s-a înscris în direcþia pregãtirii realizãrii independenþei depline
a României ºi chiar a desãvârºirii unitãþii naþionale. Desfiinþarea privilegiilor
consulatelor strãine, impunerea unei linii riguroase de conduitã, proprii unui
stat suveran, în raporturile cu Poarta otomanã, a statutului de stat aflat sub
protecþia colectivã a marilor puteri  a Franþei, în primul rând , lãrgirea
cadrului autonomiei politice pânã la starea de cvasi-independenþã, toate acestea
fac din politica internã a domniei lui Al. I. Cuza un model, pe care avea sã se
meargã, sub impulsul cerinþelor societãþii româneºti, ºi în perioada urmãtoare.
În aceastã privinþã aprecierile lui M. Eminescu la adresa politicii externe a
domnitorului Al. I. Cuza, aºa cum vom vedea într-un loc ceva mai departe, ni
se par semnificative, cu toate exagerãrile marelui publicist vizând subestimarea
rostului Rãzboiului de Independenþã din 1877-1878, dat fiind raptul teritorial
care l-a însoþit. Este cert cã în planul politicii externe, în mod natural,

obiectivele regelui Carol I s-au identificat cu cele ale domnitorului
Al. I. Cuza; atât realizarea independenþei depline, în urma rãzboiului din
1877-1878, cât ºi politica de apãrare ºi consolidare a statului român
independent, la sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX, se înscriu
pe linia modelului sugerat de domnitorul Al. I. Cuza. Ar rãmâne de discutat,
poate, o chestiune punctualã, referindu-ne la atitudinea regelui Carol I, în
1914, prilejuitã de declanºarea Primului Rãzboi Mondial, anume dacã ea poate
lãmuri sau nu cât de departe mersese suveranul pe linia aspiraþiilor vizând
desãvârºirea unitãþii naþionale. Oricum, sigur este cã personalitatea regelui
Carol I  omul consecvent pe linia unor rãspunderi asumate, continuând sã-ºi
iubeascã patria-mamã, ca ºi pe cea adoptatã la 1866  ºi-a pus amprenta
asupra deciziilor sale în materie de politicã externã ºi diplomaþie, aºa dupã
cum personalitatea domnitorului Al. I. Cuza  omul capabil de pasiuni
nebãnuite în rezolvarea marilor probleme ale statului  ºi-a pus amprenta
asupra numeroaselor ºi importantelor decizii adoptate de el, atât în planul
politicii sale interne reformatoare, cât ºi al politicii externe.
VI. O comparaþie între cei doi monarhi, sub raportul personalitãþii
fiecãruia dintre ei, ni se pare edificatoare, poate, pentru a le fixa locul, foarte
important, pe care, ºi unul ºi celãlalt, îl ocupã în procesul modernizãrii
României, al istoriei românilor, în general. Poate cel mai bine îl caracterizeazã
pe Al. I. Cuza, N. Iorga, atunci când el trimite la omul nou care s-a nãscut
a doua zi dupã ce a fost ales Domn: un om responsabil, curajos ºi hotãrât,
pânã la sacrificiul propriei fiinþe, sã-ºi îndeplineascã menirea, rosturile
destinate lui ca ºef al statului. Personalitatea învolburatã a domnitorului i-a
surprins pe oamenii politici, pe cei care îl aleseserã, ºi îl socoteau unul de-al
lor (în sensul mentalitãþilor vremii); dar, ambiþiosul ºi mândrul domnitor,
astfel vãzut de liderii politici contemporani, rãmânea în acelaºi timp de o
mare simplitate în raport cu cei de jos, intereselor cãrora, în conºtiinþa sa se
simþea destinat. Cum scria marele istoric N. Iorga, Cuza-Vodã nu era un om
solemn, pompos, formalist. Nu învãþase nicãiri eticheta Habsburgilor ºi a lui
Carol Quintul [ ]. Eticheta a suferit continuu de pe urma unui Domn care se
înfunda bucuros în rândurile mulþimii, ca sã afle, ca sã îndrepte, ca sã
pedepseascã ºi sã mângâie, [ ] cu un cuvânt ca sã rãspundã nevoii sufleteºti
a neamului acestuia, de a fi iubit de suveranul sãu ºi de-a iubi în schimb, fãrã
rezerve, din toatã inima. Pe cât era de popular ºi simplu, îl caracterizeazã
mai departe N. Iorga, pe atât Cuza era un om deosebit, rãmânând cel dintâi
din poporul sãu, prin curaj ºi spirit de sacrificiu. Ceva îl ridica mai presus
de ceilalþi: aceea cã nimeni nu-ºi fãcea datoria mai viteaz, mai dispreþuitor de
orice meschinã prudenþã, înfruntãtor al celor mai straºnice primejdii decât el
[ ]. Cel dintâi fior de mândrie, l-a avut generaþia de atunci când s-au auzit
cuvintele mândre cu care el vorbea Turcilor, Cabinetelor europene, proclamând
o Românie modernã.
În raport cu modestia ºi spiritul popular al domnitorului Al. I. Cuza  caz
unic între monarhii vremii , caracterul ºi personalitatea lui Carol I ni se par la
polul opus. Sobrietatea, rigiditatea, spiritul distant al acestuia au surprins de la
început, la rândul lor, pe contemporani, ºi ele, cum recunosc în general exegeþii,
au fost binefãcãtoare într-o societate copleºitã de-a lungul timpului, la nivelul
elitelor, de relaþii coruptibile ºi zeflemea. În orice caz, colaboratorii de altãdatã ai
domnitorului Cuza aveau sã primeascã lecþia binecunoscutã când, în mod
excepþional, primiþi de noul ºef al statului, descendent al Hohenzzolernilor,
aºteptau, plini de umilinþã ºi slugãrnicie, ca acesta sã le rãspundã la salut,
întinzându-le, în raport cu statura lor politicã, unul sau douã degete ale mâinii.
În ceea ce priveºte imaginea denigratoare cultivatã de elitele politice din
România la adresa lui Cuza, timp de mai bine de o jumãtate de secol, cum am
mai menþionat, ea se înscrie, ca ºi lovitura de stat din februarie 1866, pe linia
unei mari nedreptãþi istorice la adresa unui ºef de stat cãruia România, ca stat
suveran ºi independent, îi datoreazã nu mult, ci foarte mult.
Despre modalitatea înlãturãrii domnitorului Unirii în februarie 1866, mai
corect despre impunerea abdicãrii sale printr-un act de forþã s-a discutat de-a
lungul timpului cu pasiune, în general, chiar ºi apologeþii binecunoscuþi ai noului
regim politic condamnând modalitatea înfãptuirii acestui act, dacã nu cu termenul
de crimã, precum a fãcut-o adesea N. Iorga, drept unul care putea fi evitat, din
moment ce însuºi domnitorul, în decembrie 1865, se declarase cu toatã claritatea
favorabil îndeplinirii dorinþelor Divanurilor ad-hoc de instituire a unui domnitor
de origine strãinã. Regretabilã a fost participarea la acest act a unor ofiþeri, inclusiv
din corpul de gardã al domnitorului, care au pãtat onoarea tinerei armate române.
Au fost personaje pe care, între alþii, M. Eminescu, cum vom vedea ceva mai jos,
le-a urmãrit de-a lungul activitãþii sale publicistice, condamnându-le cu virulenþa
neîntrecutului sãu spirit polemic, cu atât mai mult cu cât sub noul regim aceºti
ofiþeri au putut face, în continuare, carierã militarã ºi chiar politicã (unul dintre
ei, peste ani, Candiano-Popescu, ajungând chiar aghiotant al lui Carol I). Cariera
acestor ofiþeri-complotiºti de la 1866 în rãstimpul domniei lui Carol I, într-adevãr,
era o dovadã cã deºi acesta, încercând sã impunã ordine ºi seriozitate oamenilor
politici, voind sã ofere un nou model al ºefului de stat, atmosfera, la nivelul
mentalitãþilor politice ale timpului, era greu de diminuat. Cât priveºte reacþia
domnitorului Cuza faþã de gestul condamnabil al complotiºtilor, ca ºi exilul lui în
strãinãtate, în ultimii ani de viaþã, puneau în luminã remarcabile trãsãturi de
caracter; el a primit cu demnitate abdicarea, voind a evita dezvoltarea unui conflict
intern legat de aceastã revoluþie, cum au numit conspiratorii înlãturarea sa, iar
ulterior, la începutul domniei principelui Carol, a refuzat orice prilej de revenire
în þarã, cu ajutor strãin, punând în luminã patriotismul lui profund ºi spiritul de
sacrificiu. Cum scria N. Iorga, o asemenea atitudine a fostului domnitor, afirmatã
în anii exilului, era menitã sã-l ridice în ochii posteritãþii la nivelul meritelor
marilor reforme înfãptuite de el. Exemplul oferit de Cuza, în acest caz, subliniazã
savantul, era unul exemplar: Trãind aºa ultimii sãi ani, el a adaus la învãþãtura
cã nu trebuie sã ocupi locul la înãlþimea cãruia nu te poþi ridica, o a doua; cã e
dator un Suveran sã riºte ºi situaþia sa pentru a da o soluþie curagioasã problemelor
timpului, ºi o a treia: cã jertfa pe care ai fãcut-o odatã pentru binele neamului ºi
þerii, n-ai dreptul s-o retragi.
Dacã în timpul domniei, societatea româneascã nu i-a oferit domnitorului
Cuza nici domenii funciare, nici alte bunuri materiale  cãci era boier ºi
dispunea de o oarecare avere, în primul rând de moºia de la Ruginoasa, unde
avea sã fie înmormântat în 1873, dupã aducerea rãmãºiþelor sale din strãinãtate
, în schimb, în posteritate, i s-ar fi cuvenit, pe bunã dreptate, o frumoasã
amintire, odatã cu recunoaºterea meritelor sale excepþionale ca fãuritor al
Unirii Principatelor ºi om al reformelor. Nu i-a fost dat însã sã se bucure de
o asemenea reputaþie, cei care l-au înlãturat la 1866, ca ºi urmaºii lor, din
interese politice proprii, încercând, prin toate mijloacele, sã-i punã sub obroc
amintirea. În schimb, n-a putut fi reprimatã amintirea sa la nivelul straturilor
de jos ale societãþii  în primul rând, în rândurile þãranilor împroprietãriþi la
1864 ºi ale urmaºilor acestora , în contrast cu linia oficialã promovatã de
cercurile conducãtoare, ea conturându-se ca o legendã vie în aceste straturi.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul cã la 1864, cu preþul loviturii de stat 
masiv încriminatã în deceniile urmãtoare de cãtre elitele politice , odatã cu
reforma agrarã, domnitorul Al. I. Cuza reuºise sã evite o mare ridicare a
þãrãnimii, fãrã ajutorul gloanþelor, cum menþioneazã savantul, fãcând
trimitere la reprimarea rãscoalei din 1907, ºi peste timp, þãrãnimea, cel puþin,
îi datora aceastã frumoasã recunoaºtere a amintirii sale.
În sfârºit, la capãtul acestei incursiuni privind personalitatea ºi destinul
celor doi monarhi, se impun ºi unele trimiteri la viaþa de familie a acestora,
cu atât mai mult cu cât, aºa cum am mai menþionat, unii critici, mai vechi sau
mai noi, ai domnitorului Al. I. Cuza, cu deosebire ºi-au îndreptat sãgeþile
asupra moralitãþii acestuia. Or, sub acest raport, evident, spre deosebire de
Cuza, Carol I oferea, ca ºef de stat, un model de viaþã de familie care putea
iradia în mod benefic în jur. Cum aprecia Titu Maiorescu, pentru viaþa socialã
ºi politicã din România se impunea de la un ºef de stat un comportament, pe
acest plan al moralitãþii vieþii de familie, altul decât acela pe care îl putuse
oferi Al. I. Cuza, cel care fusese pasionat, cum se ºtie, de relaþia sa
extraconjugalã cu Maria Obrenovici; pe de altã parte, trebuie menþionat
amãnuntul binecunoscut cã aceastã relaþie nu avea sã depãrteze dragostea ºi
fidelitatea Doamnei Elena Cuza, sentimente pe care aceasta avea sã le pãstreze
de-a lungul timpului, pânã la sfârºitul îndelungatei sale vieþi. În aceastã
privinþã, desigur, trebuie rãspuns la o întrebare, pe cât de incitantã, pe atât de
simplã: anume, în ce mãsurã abaterile morale ale domnitorului Cuza au afectat
sau nu calitãþile ºi meritele lui ca om politic, realizãrile lui ca ºef al statului.
Rãspunzând la aceastã întrebare, acelaºi N. Iorga, ne oferã, poate, explicaþia
cea mai plauzibilã. Condamnând ipocrizia celor care, în pornirea lor, judecau
rolul domnitorului numai prin prisma abaterilor sale morale din viaþa de familie
(fãrã a se privi în ochii proprii, ca unii vinovaþi de aceeaºi culpã, dar pãstrând-o,
cu abilitate, în secret!), marele istoric ºi critic al moravurilor vremii, aprecia
cã domnitorul trebuie judecat cu prioritate pentru actele sale ca ºef de stat,
iar nu pentru viaþa lui personalã, în acest sens afirmând cã un suveran nu se
ia pentru el, ci se ia pentru þarã; raportul lui faþã de dânsa e singurul raport
care conteazã [ ]. Ar fi de observat cã aprecierea savantului istoric, în esenþa
ei, era de bun simþ ºi o dovedeau în epocã cazul unor ºefi de stat cu un
comportament exemplar în viaþa de familie, dar fãrã merite, sau chiar odioºi,
în planul realizãrilor politice. Este drept, exemplul de comportament moral
al regelui Carol I meritã reþinut (altfel, exemplu contrazis flagrant peste decenii
de cãtre strãnepotul sãu de frate, Carol al II-lea), dar comparaþia între cei doi
monarhi, Al. I. Cuza ºi Carol I, ar fi nedrept sã se limiteze numai la acest
aspect. Poate cã domnitorul Al. I. Cuza a plãtit foarte mult în posteritate
pentru aceste abateri morale, exacerbate de criticii sãi, dar mai ales nedreptatea
istoricã care i s-a fãcut în posteritate de câteva generaþii succesive de oameni
politici, cum sperãm sã se fi înþeles din analizele noastre, a vizat adversitatea
faþã de reformele patronate de domnitor, care le-au afectat direct interesele
economice ºi politice. ªi în zilele noastre existã tentaþia la unii critici de a
insista asupra a ceea ce s-ar putea sublinia în sens negativ, trimiþând la
personalitatea domnitorului Al. I. Cuza, dar timpul, credem noi, aºa cum s-a
întâmplat în deceniile IV-V ale secolului XX, ºi chiar, într-un scurt interval,
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, va lucra din ce în ce mai mult pe linia
ofensivei declanºatã de N. Iorga, cu un secol în urmã, pentru înlãturarea acestei
nedreptãþi istorice fãcutã domnitorului Unirii, de-a lungul unei îndelungate
perioade de timp; va lucra, credem noi, la sublinierea rolului important pe
care domnia sa l-a avut în modernizarea României, marcând o etapã decisivã,
premergãtoare domniei lui Carol I.

