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PRIMÃVARÃ ªTIINÞIFICÃ GEOGRAFICÃ
În perioada 8-10 aprilie 2011, Facultatea de
Geografie a organizat, pentru a treia oarã în
existenþa sa, Simpozionul International de
Geografie Peisajele: perceptie, cunoaºtere,
conºtientizare ºi acþiune (Landscapes:
Perception, Understanding, Awareness and
Action), dedicat aniversãrii a 20 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret. Ca de
fiecare datã, aceastã manifestare ºtiinþificã a
suscitat interesul specialiºtilor din România, dar
ºi din strãinãtate. Participarea a fost numeroasã,
cei înscriºi atingând numãrul de 181 de persoane.
Toate universitãþile româneºti au avut
reprezentanþi, dar ºi Institutul de Geografie al
Academiei Române sau Institutul de Dezvoltare
ºi Cercetare pentru Turism. Din strãinãtate, au
fost participanþi de pe toate continentele, mai
puþin Australia  46 de specialiºti, doctoranzi ºi
masteranzi din Algeria, Brazilia, Bulgaria, Egipt,
Elveþia, Franþa, Indonezia, Israel, Mali,
Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Spania,
studenþilor ºi masteranzilor, sesiunea pentru
Turcia, Ucraina.
specialiºti ºi doctoranzi, aplicaþia practicã de
Pentru prima datã, s-a încercat îmbinarea
teren.
sesiunilor ºtiinþifice cu aplicaþiile în teren. Acesta
Lector univ. dr.
a fost motivul pentru care s-a optat pentru
desfãºurarea acestuia la Râºnov, localitate în care domnul Constantin Ungureanu, au creat suportul
Mãdãlina-Teodora ANDREI
am gãsit deschidere, iniþiativã ºi dorinþã de a pentru ca totul sã se deruleze în condiþii optime.
Preºedintele Comitetului de Organizare
Acest simpozion, ca ºi cele anterioare, a fost
ajuta. Autoritãþile locale ºi Asociaþia Rosenau,
(Continuare în pag. 3)
exemplar reprezentatã de preºedintele acesteia, structurat pe trei secþiuni: sesiunea dedicatã

La Centrul Tehnologic Ploieºti  întâlnire europeanã

Sã lucrãm creativ în beneficiul
adulþilor care învaþã
Centrul Tehnologic de acces la Platforma
Blackboard, Ploieºti, al Universitãþii Spiru Haret,
împreunã cu Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru educaþie, ºtiinþã ºi culturã, sucursala
Prahova, au gãzduit, recent, o întâlnire de nivel
european cu participarea a nouã organizaþii
furnizoare de educaþie pentru adulþi în cadrul
proiectului proiectului Sã lucrãm creativ în
beneficiul adulþilor care învaþã, finanþat printr-un
grant GRUNDTVIG de la Uniunea Europeanã.
Acestea organizeazã cursuri diverse, de la cele
de limbi strãine, pânã la cele de dans, pictura,
folk, proiectare pe calculator ºi multe altele. Din
partea þãrii noastre, instituþia implicatã în proiect

este Centrul Tehnologic de acces la Platforma
Blackboard, Ploieºti, al Universitãþii Spiru Haret,
partenerii acestuia fiind instituþii private ºi de stat
din Cehia, Turcia, Spania, Portugalia, Malta,
Germania, Irlanda ºi Anglia (fiecare þarã
beneficiind de 15.000 de euro).
Proiectul Grundtvig (lifelong learning) are
drept scop promovarea ideii de plãcere în
procesul de învãþare, cu accent pe producerea
ºi schimbul de abordãri inovatoare ºi creative
ale procesului de învãþare pentru adulþi.

SIMBOLURI
Douã ºtiri de sãptãmâna trecutã mi-au reþinut atenþia. Poate ºi
dumneavoastrã.
Este vorba despre gestul lui George Brãiloiu, care a donat Academiei
Române manuscrisele lui Emil Cioran, dobândite în urma licitaþiei de la
Paris, din 7 aprilie, ºi gestul japonezilor din Tokio de a cumpãra, rapid,
legumele ºi fructele recoltate de pe o razã de 50 de kilometri de lângã
centrala nuclearã avariatã de la Fukushima, într-o piaþã special organizatã,
pentru a susþine agricultorii afectaþi de catastrofã.
Am considerat cã Academia Românã, care are menirea de a pãstra ºi
cultiva limba ºi literatura românã, este instituþia care trebuie sã aibã grijã de
manuscrisele Cioran cumpãrate de mine, a spus el. ªtiu cã doriþi sã aflaþi
resorturile gestului meu: luaþi-l doar ca un gest-simbol, într-o perioadã în
care avem nevoie de simboluri, a mai spus Brãiloiu.
Atât de rar! La noi.
În piaþa temporara instalatã aproape de o staþie de metrou din Tokyo,
toate legumele ºi fructele au fost testate pentru a se demonstra cã nu sunt
radioactive, a dat asigurãri Hiryuki Watanabe, unul dintre organizatorii
evenimentului. Purtãtorul de cuvânt al guvernului, Yukio Edano, a fãcut un
tur al pieþei ºi a degustat câteva cãpºune ºi o roºie. E foarte bunã! a spus
el. Mâncaþi, vã rog. Nu sunt aduse la vânzare decât produse sãnãtoase.
Fãrã comentarii! La japonezi.

Mioara VERGU-IORDACHE

SÃRBÃTORI PASCALE FERICITE!

1 leu

PASTORALÃ
DE SFINTELE PAªTI
 DANIEL
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL BUCUREªTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ªI DOBROGEI,
LOCÞIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ªI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREACUCERNICULUI CLER
ªI PREAIUBIÞILOR CREDINCIOªI
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREªTILOR
HAR, MILÃ ªI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PÃRINTEªTI BINECUVÂNTÃRI!
Nu ºtiþi cã toþi câþi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui
ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a
înviat din morþi, prin slava Tatãlui, aºa sã umblãm ºi noi întru înnoirea vieþii. (Romani 6, 3-4)
Hristos a înviat!
Preacuvioºi ºi Preacucernici Pãrinþi,
Iubiþi credincioºi ºi credincioase,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotãrât ca anul acesta 2011 sã fie
Anul omagial al Sfântului Botez ºi al Sfintei
Cununii în Patriarhia Românã.
Sfinþii Apostoli ºi Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii
ne învaþã cã între Taina Morþii ºi Învierii lui
Hristos ºi Taina Botezului creºtinilor este o
legãturã spiritualã sfântã ºi de viaþã fãcãtoare.
Lumina ºi puterea Învierii lui Hristos sunt
lumina ºi puterea Sfântului Botez. De aceea, în
Biserica primelor veacuri, Botezul creºtinilor
adulþi se sãvârºea în noaptea de Paºti, fiind
numit ºi luminare, iar cei botezaþi se numeau
luminaþi (Notã: Cf. A.-G. HAMMAN, Le
Bapteme dapres les Peres de lÉglise, Éditions
Migne, Paris 1995, p. 19-20); ei purtau haine
albe în toatã sãptãmâna de dupã Paºti, numitã
ºi Sãptãmâna luminatã.
Taina Botezului, în dimensiunea sa pascalã,
a fost prefiguratã în Vechiul Testament atât prin

Vineri 15 aprilie 2011, la sediul
Universitãþii SPIRU HARET din
Rm. VÂLCEA s-a desfãºurat
al 5-lea seminar pentru schimb de
experienþã ºi diseminare de bune
practici în organizarea ºi
desfãºurarea practicii în producþie
a studenþilor. Sunt invitaþi studenþi
practicieni din grupul-þintã al
proiectului, cadre didactice
coordonatoare ale practicii de
specialitate, precum ºi tutori din
cadrul organizaþiilor partenere de
practicã. Au fost prezenþi
reprezentanþi ai celor douã
universitãþi partenere ºi membrii
echipei de implementare a
proiectului POSDRU/90/2.1/S/
64176 - Studenþi practicienistudenþi activi ºi integraþi.

Facultatea de Arte, Catedra de
Muzicã, ºi Cercul studenþesc de
Teorie analiticã a muzicii
organizeazã:
IN MEMORIAM
prof. univ dr. DHC
VICTOR GIULEANU
- CONCURS DE SOLFEGIU
Concursul, deschis tuturor
studenþilor Facultãþii de Arte, se
va desfãºura vineri 29 aprilie
2011, ora 11.00, sala P 13.
Juriul, alcãtuit din personalitãþi în
domeniu, cadre didactice ale
Facultãþii de Arte, va desemna
câºtigãtorii pe baza a douã probe
de solfegiu.
Parteneri: Asociaþia Culturalã
CONCERTINO,
Asociaþia
Culturalã IRINA ªAÞCHI, Opinia
naþionalã.
Înscrieri ºi informaþii suplimentare se primesc de la lector univ.dr.
Ion Olteþeanu, telefon 0740867100,
e-mail ionolteteanu@yahoo.fr,
pânã la data de 27 aprilie 2011.

(Continuare în pag. 8)

Universitatea Spiru Haret ºi Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã au organizat
joi, 14 aprilie 2011 - ora 16,30, la sediul din
str. N. Iorga nr. 34-36, prima întâlnire din cadrul
Ateneului cultural România de Mâine.
Tema întâlnirii: Ziua mondialã a Poeziei
ºi lansarea revistei Carmina Balcanica
Au participat scriitorii: Carolina Ilica, Doina Uricariu,
Muguraº Maria Petrescu, Nae Georgescu, Ioan N. Roºca,
Ioan Gâf-Deac, George Stanca, Baki Ymeri º.a.
Invitaþi speciali au fost: Excelenþa Sa Ambasadorul
Albaniei la Bucureºti, dl. Sami Shiba,
acad. Grigore Brâncuºi, dr. Gelcu Maksutovici.
Moderatori: Mihaela Albu, Dan Anghelescu.
Detalii în pag.3

VALORILE ªI UNIVERSITATEA

Profesorul
Frank S. RAVITCH

Schimb
de experienþã
ºi diseminare
de bune practici

fiinþã biologicã, nu ºi spiritualã; ispita de a
stãpâni lumea exterioarã, pierzându-ºi însã
libertatea interioarã a sufletului care vine din
comuniunea omului cu Dumnezeu; ºi ispita
slavei deºarte sau a afirmãrii omului prin orgoliu
(cf. Matei 4, 1-11; Marcu 1, 13; Luca 4, 2-13).
Iar în partea finalã a vieþii Sale pãmânteºti,
Hristos, Noul Adam, respinge ispitele durerii,
pregãtite de puterile diavoleºti ascunse în oamenii
care Îl urau pe nedrept pe Hristos ºi încercau sã-L
ducã la neascultare faþã de Dumnezeu ºi la urã
faþã de oameni. Însã, prin smeritã ascultare faþã
de Dumnezeu pânã la moarte (cf. Luca 23, 46;
Filipeni 2, 4-10; Romani 5, 19) ºi prin iertarea
greºelilor duºmanilor Sãi (cf. Luca 23, 34),
Hristos Domnul a biruit puterile demonice, ºi
le-a dat de ocarã în vãzul tuturor, biruind asupra
lor prin cruce (Coloseni 2, 15), transformând
astfel moartea ca platã (pedeapsã) a pãcatului
neascultãrii în moarte ca iubire faþã de
Dumnezeu prin ascultare de El ºi iubire faþã de
oameni prin iertarea lor.

Ateneul cultural
România de Mâine

Oaspeþi
ai Universitãþii Spiru Haret

Frank S. Ravitch, profesor de drept ºi ªef al
Catedrei de Drept ºi Religie Walter H. Stowers
din cadrul ªcolii de Drept a Universitãþii de Stat
din Michigan, SUA, director al ªcolii de varã
din Kyoto, Japonia, a fost invitatul special al
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa în cadrul primei conferenþe
internaþionale pe drept ºi ordine socialã.
Profesorul Frank S. Ravitch a susþinut o
prelegere în cadrul mesei rotunde Drept
(Continuare în pag. 3) Constituþional al Statelor Unite ale Americii ºi
interpretarea legii, moderatã de decanul facultãþii
de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, conf.
univ. dr. Gheorghe Dinu. Au participat studenþi ºi
masteranzi. Fiind strâns legatã de domeniul
principal de cercetare al domnului profesor
Ravitch, tematica propusã a prilejuit dezbateri
interesante pe marginea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor prevãzute în Constituþia americanã. Un
accent deosebit în prelegere s-a pus pe conþinutul
primului amendament al constituþiei SUA, cu
privire la interzicerea votãrii de cãtre Congres a
vreunei legi prin care sã se instituie o religie oficialã
de stat sau prin care o religie sã fie preferatã în
locul alteia, interzicerea de a promulga legi prin
care s-ar împiedica libertatea religioasã, legi care
sã îngrãdeascã libertatea de exprimare, libertatea
presei, legi care sã limiteze dreptul la adunare
paºnicã ºi la a trimite petiþii guvernului.
Cariera profesorului Frank S. Ravitch include
o vastã experienþã în practica avocaþionalã, fiind
consultant al Curþii Supreme în domeniului
primului amendament. Este autorul mai multor
cãrþi, articole, recenzii. Ultima sa carte, publicatã

Noe, care a fost salvat de potop folosind corabiaprefigurare a Bisericii (cf. Facere cap. 6-9;
1 Petru 3, 20-21), cât ºi prin ieºirea poporului
ales din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roºie
(cf. Ieºirea 12, 1-51 ºi 13, 1-16; 1 Corinteni 10,
1-2) iar apoi trecerea prin Iordan (cf. Iosua 4, 1-10)
ºi intrarea în Þara Fãgãduinþei. (Notã: Despre
interpretarea patristicã a acestor simboluri vezi
Lothar HEISER, Die Taufe in der orthodoxen
Kirche, Paulinus-Verlag Trier, 1987, p. 143-199)
Înþelesul adânc ºi tainic al Botezului creºtin
ca moarte ºi înviere împreunã cu Hristos este
temeiul întregii vieþi creºtine.
Moartea a venit în lume ca urmare a pãcatului
neascultãrii lui Adam faþã de Dumnezeu, izvorul
vieþii ºi al nemuririi (cf. Romani 5, 17-19). Omul
însã nu a cãzut în pãcat din proprie iniþiativã, ci
pentru cã a fost înºelat de diavolul (cf. Facere 3,
1-6, 13, 24; 2 Corinteni 11, 3; Ioan 8, 44). De
aceea, Hristos, Noul Adam, îndatã dupã botezul
Sãu în Iordan, Se luptã cu ispitele lãcomiei care
vin de la diavol: ispita de a înlocui pe Dumnezeu
cu lumea materialã, ca ºi când omul ar fi doar o

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

la Cambridge University Press, în 2010, se
întituleazã Marketing Intelligent Design. Law and
the Creationist Agenda [Marketizarea Modelului
Inteligent. Dreptul ºi Agenda Creaþionismului].
Cursul Law and Religion, A Reader: Cases,
concepts, and Theory [Drept ºi Religie, Îndrumar:
jurisprudenþã, concept ºi teorie], publicat în 2003,
s-a bucurat, în 2007, de o a doua ediþie revãzutã
ºi adãugitã ºi face parte din bibliografia
obligatorie a disciplinei Drept ºi Religie în
aproape toate ºcolile de drept din SUA. Articolele
semnate de domnul profesor se axeazã pe drept
ºi religie, dar ºi pe drepturile fundamentale ºi
discriminare.
În 2001 a fost bursier Fullbright la Facultatea
de drept a Universitãþii Doshisha (Japonia), unde
a predat cursuri de drept constituþional ºi drept ºi
religie. La Universitatea de Stat din Michigan
predã cursul de drept constituþional pentru
studenþii de anul I, cursul de drept ºi religie, cursul
de responsabilitate profesionalã, cursul de dreptul
rãspunderii civile ºi cursul de interpretare a legii.

O societate civilã armonioasã este
dependentã de înalte valori morale ºi de
comportamente etice ale cetãþenilor ºi liderilor
lor. Universitãþile moderne recunosc cã valorile
lor, cele ale societãþii ºi ale membrilor
individuali ai acestora sunt  toate 
intercorelate . De asemenea, ele realizeazã cã
trebuie sã joace un rol ,,cheie în menþinerea ºi
dezvoltarea acestor valori, în special în ceea ce
priveºte integritatea ºi respectul indivizilor ºi a
diferenþelor dintre ei.
De aceea, este responsabilitatea lor de a
cultiva ºi dezvolta capacitãþile studenþilor lor
de a învãþa ºi de a-i încuraja în direcþia ,,iubirii
învãþãrii, descoperirii ºi cooperãrii lor cu alþii.
În consecinþã, misiunea universitãþii moderne
va trebui sã fie integrarea învãþãrii, descoperirii
ºi angajãrii. Ca atare, importanþa valorilor
pentru universitate este demonstratã de mãsura
în care îºi va îndeplini aceastã misiune. Prin
angajamentele sale faþã de societate,
universitatea modernã îºi dezvoltã ºi întãreºte
propriile sale valori, ale societãþii ºi ale
membrilor societãþii. Ca urmare, procesul
angajãrii universitãþii este un element
fundamental în dezvoltarea societãþii civile,
locale ºi globale.
Începutul secolului al  XXI  lea gãseºte
planeta noastrã cu:  o populaþie de peste 6,5
miliarde oameni, o populaþie în creºtere;  o
ratã mare de creºtere a noii cunoaºteri, care
creºte exponenþial, dublându-se aproape la
fiecare trei ani;  probleme de mediu ºi de
resurse naturale, care se multiplicã în ritmuri
alarmante;  extinse procese de separare dintre

cei care ,,au ºi cei care ,, n-au. Aceastã
situaþie implicã cooperarea tuturor membrilor,
locuitorilor planetei în efortul de a rãspunde
acestor ,,provocãri. În acest scop este necesar,
a venit vremea ca:  sã reevaluãm valorile
noastre ca indivizi ºi  în calitate de comunitãþi,
popoare, state ºi naþiuni.
Dacã vrem ca societatea în care trãim globalã, naþionalã, localã - sã devinã o societate
a civilitãþii ºi armoniei, ea trebuie sã se
întemeieze pe valori morale ºi pe
comportamentul etic al cetãþenilor ºi
conducãtorilor lor. Însãºi existenþa societãþii
depinde de valori pozitive comune, împãrtãºite
la un anumit grad de fiecare membru al
societãþii, de la cel mai obidit pânã la cel mai
bine plasat. Întrucât numai asemenea valori
oferã cadrul stabilitãþii în perioadele de
tulburenþe sociale ºi servesc drept ghiduri în
perioadele de tulburãri societale ºi haos
economic, politic sau social. În plus, ele
servesc consolidãrii comunitãþilor sociale ºi
umane, dacã relaþiile umane sunt stabilite ºi
,,lumea devine un loc al unei ,,case umane.
Valorile pot fi definite ca standarde sau
tipare ale alegerilor, care ghideazã persoanele
sau grupurile spre satisfacþie, împlinire ºi
semnificaþie. Ele pot fi valori individuale sau
de grup, intelectuale, economice, politice,
estetice, morale, personale sau sociale. Ele
sunt comunicate prin gânduri (vorbit sau
scris) ºi acþiune ºi sunt împãrtãºite, în
consecinþã, ele devin o comunalitate (atribut
colectiv, esenþial pentru dezvoltarea
comunitãþii). Printr-o astfel de ,,împãrtãºire,
valorile individuale devin valori comune.
(Continuare în pag. 3)

Onorina BOTEZAT

2011  Anul internaþional
al pãdurii
În ziua de 5 mai 2011, ora 9.00, în amfiteatrul Ion Heliade Rãdulescu
al Bibliotecii Academiei Române va avea loc dezbaterea naþionalã cu
tema Starea ºi viitorul pãdurilor României,
dedicatã Anului Internaþional al Pãdurii.
Evenimentul este organizat de Secþia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice a
Academiei Române, Secþia de silviculturã a Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu ªiºeºti, Regia Naþionalã a
Pãdurilor - ROMSILVA ºi Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice.
În data de 2 februarie 2011, într-o sesiune specialã a Forumului pentru Pãduri
al Organizaþiei Naþiunilor Unite, secretarul general al ONU, Ban Ki-Moon, a
declarat oficial Anul 2011 - Anul Internaþional al Pãdurii.
În data de 3 februarie 2011, miniºtrii de resort au adoptat, la cea de-a noua
sesiune a Forumului pentru Pãduri al Organizaþiei Naþiunilor Unite o Declaraþie
Ministerialã prin care subliniau rolul pãdurilor în dezvoltarea economicã ºi socialã,
eradicarea sãrãciei, durabilitatea mediului, asigurarea resurselor alternative de
energie, menþinerea resurselor de apã, atenuarea schimbãrilor climatice, combaterea
deºertificãrii ºi a degradãrii terenurilor, conservarea biodiversitãþii, protejarea
bazinelor de apã ºi reducerea riscurilor de dezastre naturale.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Craiova

 lect. univ. dr. Sorin STÃNCIULESCU
Orice abordare a proprietãþii intelectuale, fie ea de domeniul
juridic, economic sau de domeniul moralei, trebuie sã þinã cont
de diferenþa fundamentalã dintre idee ºi bun tangibil. Date fiind
caracteristicile esenþiale ale creaþiei, de-a lungul timpului au
existat mai multe încercãri de teoretizare a protecþiei proprietãþii
intelectuale, punctele sensibile fiind principiile juridice,
economice, filozofice sau chiar noþiunile tehnologice.
Student: Ce înseamnã abordarea juridicã/politicã a naturii
proprietãþii intelectuale?
Profesor: Aceastã abordare a acordare de monopoluri ºi privilegii
proprietãþii intelectuale este extrem
de sensibilã din cauza numeroaselor
poziþii care existã pro ºi contra
necesitãþii unor drepturi în acest
domeniu, dar mai ales cu privire la
protecþia lor. Natura politicã a
acestui tip de proprietate pare sã fie
susþinutã de traseul istoric parcurs
de acest concept, pornind de la
caracterul pur politic al actului de

ca prime forme de manifestare a
drepturilor de proprietate intelectualã. Însãºi Constituþia SUA
acordã Congresului posibilitatea de
a promova progresul ºtiinþei ºi al
artelor folositoare prin acordarea,
pe timp limitat, unor drepturi
exclusive în favoarea autorilor ºi
inventatorilor pentru descoperirile
ºi operele lor.

Student: Care este însemnãtatea acceptãrii conceptului de
proprietate intelectualã?
Profesor: Acceptarea conceptului de proprietate intelectualã a
însemnat în realitate crearea unui instrument juridic pentru a recunoaºte
proprietatea privatã asupra unui anumit volum de cunoaºtere/informaþii.
Acest lucru a fost posibil datoritã unor raþiuni economice, care au stat la
baza argumentãrii în favoarea unui astfel de instrument ºi care au justificat
costurile inerente unei astfel de acþiuni. Trecerea de la accesul liber,
nerestricþionat din punct de vedere instituþional sau normativ, la un sistem
de drepturi administrative ºi/sau instituþionale a reprezentat un proces
evolutiv. Legile privind proprietatea intelectualã au fost create conform
doctrinelor tradiþionale în vigoare. Astfel au apãrut reglementãri diferite
pentru patente, dreptul de autor, mãrci etc. cu multe alte elemente
pierdute sau abordate în mod defectuos (de ex.: secretul comercial).

Student: Cum au fost
Student: Brevetul sau dreptul
receptate primele acte legis- de autor sunt recunoscute ca
lative în domeniu?
drepturi naturale?
Profesor: Principiul primei
Profesor: Spre deosebire de

aproprieri a fost preluat pentru a
justifica acordarea drepturilor de
proprietate intelectualã. Tradiþia
legislativã ºi practicile sociale au
trebuit sã cedeze în faþa criticilor care
subliniau ineficienþa unei asemenea
soluþii în condiþiile economice
actuale. Istoric vorbind, acordarea
drepturilor de proprietate intelectualã
a însemnat, de fapt, obþinerea unor
privilegii de monopol, termenul de
proprietate intelectualã nefiind
altceva decât o nuanþare a celui de
privilegii. Drepturile de proprietate
intelectualã s-au nãscut prin exercitarea puterii statale ºi nu din grija
pentru drepturile creatorilor. Primele
acte legislative în aceastã materie au
apãrut deoarece noile tehnologii
apãrute au fost considerate ca o
ameninþare de cãtre autoritãþile statale
din acea vreme.

abordarea filozoficã, abordarea
juridicã nu recunoaºte brevetul sau
dreptul de autor ca fiind drepturi
naturale, pe care o persoanã le poate
define din cele mai vechi timpuri.
Ele sunt considerate a fi drepturi
artificiale create de autoritãþi în
scopuri politice, bine definite, dar
care interfereazã din ce în ce mai
mult cu adevãratele drepturi
naturale ºi anume dreptul de
proprietate.
Dificultãþile de protejare a
variatelor forme pe care le îmbracã
proprietatea intelectualã, precum ºi
costurile care depãºesc beneficiile
obþinute de pe urma drepturilor de
proprietate intelectualã vin în
sprijinul celor care susþin
artificialitatea ºi caracterul lor
nenatural.

Student: Era Internetului a influenþat abordarea dreptului
de proprietate?
Profesor: Problemele tot mai frecvente ºi mai complexe care au

apãrut în acest domeniu au obligat însã statele sã-ºi revizuiascã legislaþia
ºi sã depãºeascã anumite bariere: noua erã a computerelor a bulversat
complet abordarea separatã, pe drepturi de proprietate intelectualã
evidenþiind nevoia unei legi complete, care sã abordeze simultan mai
multe forme ale proprietãþii intelectuale; interesele proprietarilor se
concretizeazã de cele mai multe ori în câºtigul pe care îl pot obþine din
investiþiile lor ºi nu în numãrul de brevete, mãrci sau drepturi de autor pe
care le-ar putea obþine.

Student: Existã o abordare
economicã a dreptului de
proprietate intelectualã ?
Profesor: Indiferent cã este
vorba de un obiect simplu sau de unul
complex, bunul fizic ocupã un anumit
loc în spaþiu ºi timp, aparþinând în mod
exclusiv unui anume proprietar.
Aceastã exclusivitate constituie baza
conceptului occidental de
proprietate, consideratã, în sens larg,
ca o garanþie a dreptului la proprietate.
Aceastã exclusivitate anuleazã din start
apariþia disputelor cu privire la
utilizarea bunului respectiv, la
împãrþirea câºtigurilor ºi suportarea
cheltuielilor.
Ideea sau, mai bine zis, creaþia
intelectualã nu are aceastã
caracteristicã a exclusivitãþii.
Transmiterea unei cunoºtinþe nu va
însemna niciodatã pierderea ei de
cãtre cel care o divulgã. Pe mãsurã
ce informaþia este transmisã la mai
multe persoane, se poate spune cã
asistãm la un proces de extindere a
proprietãþii asupra acestei informaþii.
Proprietatea ºi utilizarea comunã a
unei idei vin în contradicþie cu
principiile teoriei economice
tradiþionale. Valoarea unei idei nu se
va diminua pe mãsurã ce aceasta este
transmisã cãtre alte persoane.
Dimpotrivã, pentru ca o creaþie
intelectualã sã devinã socialmente
utilã, ea trebuie difuzatã, comunicatã.
Din punct de vedere economic se
poate spune cã o idee este un produs
public fãrã competitor.
Pe mãsurã ce lumea în care trãim
se bazeazã din ce în ce mai mult pe
informaþii, proprietatea ºi controlul
unor active intangibile devin
imperative pentru supravieþuirea
economicã. În momentul realizãrii
unor modificãri/schimbãri ale
drepturilor de proprietate, aºa cum
este cazul apariþiei drepturilor de
proprietate intelectualã, se produce o
restructurare a însãºi fundaþiei
societãþii în care trãim. Deºi sunt
recunoscute o serie de abordãri care
nu þin de domeniul economic, teoria
economicã explicã proprietatea
intelectualã cu ajutorul noþiunii de
stimulent economic. Invenþiile,
creaþiile de orice fel implicã investiþii,
costuri de diverse tipuri (timp pentru
autor, cheltuieli materiale pentru
realizarea unui prototip sau
înregistrarea unei melodii). Într-o
economie de piaþã, nimeni nu va
investi fãrã speranþa unui câºtig, a
unui venit care sã depãºeascã
cheltuielile fãcute ºi care sã ducã, în
final, la obþinerea unui profit
considerat rezonabil. Pentru a profita
de pe urma creaþiei sale, un scriitor
trebuie sã fie capabil sã îºi vândã
opera altor persoane sau sã gãseascã
o modalitate de a o da în folosinþã la
un preþ care sã îi aducã avantaje
comparative de piaþã. Dar circulaþia
unei idei, chiar ºi atunci când este
vorba de concretizarea ei într-o carte,
este extrem de greu de controlat.

Student: Reglementarea proprietãþii intelectuale are un
Student: Dar atunci când o
caracter global?
idee este folositã în interes
Profesor: Problema majorã în local de a oferi produse ce personal?
Profesor: Pot sã aparã
acest domeniu este reglementarea încorporeazã o cantitate mai mare
proprietãþii intelectuale la nivel
naþional în timp ce competiþia ºi
inovaþia sunt globale. Astfel,
reglementarea este realizatã la un nivel
inferior celui la care se realizeazã
creaþia efectivã. Acordul privind
drepturile de proprietate intelectualã
legate de comerþ, din cadrul
Organizaþiei Mondiale a Comerþului,
este o încercare de adaptare a voinþei
politice la realitatea economicã.
La nivel naþional, beneficiile ºi
costurile unei protecþii severe sunt,
cel puþin în plan teoretic, evidente:
o protecþie puternicã oferã
stimulente pentru munca de creaþie
ºi duce la creºterea potenþialului

de cunoaºtere ºi tehnologie
originalã. Costurile sunt reprezentate de investiþiile mari necesare
acestor creaþii. Analizele economice
demonstreazã clar cã infrastructura
unui sistem juridic pentru drepturile
de proprietate intelectualã, precum
ºi implementarea unor mecanisme
de monitorizare ºi protecþie a
acestora sunt costisitoare atât pentru
autoritãþile guvernamentale, cât ºi
pentru actorii economici interesaþi.
Incertitudinile inerente procedurilor
judiciare antreneazã costuri care
trebuie analizate în strânsã legãturã
cu avantajele unui sistem de
protecþie a proprietãþii intelectuale.

Student: Ce critici se aduc dreptului de proprietate
intelectualã?
Profesor: Din punct de vedere teoretic, existã numeroase critici aduse

drepturilor de proprietate intelectualã, considerate ca limite în calea liberei
concurenþe cu efecte negative asupra intereselor consumatorilor ºi a
liberalizãrii schimburilor. Ambivalenþa efectelor unui sistem de protejare
a proprietãþii intelectuale este unanim recunoscutã ºi iese tot mai mult în
evidenþã în corelaþie cu progresul tehnologic. Dacã protejarea unor drepturi
în defavoarea publicului larg este criticatã, la fel se întâmplã ºi atunci
când lipsa unor reglementãri guvernamentale duce la apariþia unor
monopoluri pe pieþele interne ale unor þãri. Dacã anumite autoritãþi
guvernamentale susþin cã absenþa unei protecþii a proprietãþii intelectuale
încurajeazã transferul de tehnologie prin copiere ºi imitare, altele
estimeazã exact contrariul, ºi anume cã mecanismul de protejare a
proprietãþii intelectuale influenþeazã în mod pozitiv transferul de
tehnologie din strãinãtate prin investiþii directe ºi licenþe. Politica naþionalã
este cea care decide, în funcþie de interesele fiecãrei þãri, în care parte va
înclina balanþa. Utilizarea puterii guvernamentale pentru a elabora ºi
implementa un sistem de drepturi de proprietate intelectualã se poate
dovedi o metodã socialmente efectivã, însã nu ºi soluþia optimã pentru
aceastã problematicã. Dificultãþile apar atunci când autoritãþile naþionale
realizeazã cã reglementãrile de pe plan naþional au însã efecte ºi în plan
internaþional ºi cã nici o þarã nu se poate proteja complet de repercusiunile
politicilor altor state.

Student: Este sau nu nevoie de protecþie pentru proprietatea
intelectualã?
Profesor: Ca în multe alte domenii, puterea guvernamentalã, prin

introducerea unui sistem de protejare a diverselor drepturi de proprietate
intelectualã, a determinat, în realitate, creºterea impresionantã a creaþiei
protejate din zilele noastre. Apariþia drepturilor de proprietate intelectualã
nu a fost un proces discret, natural, ci a fost susþinut de puterea politicã a
diverselor state.

dificultãþi atunci când ideea este
folositã în interes personal, ca de
exemplu în cadrul unei afaceri. Ea
va aduce avantaje numai în
condiþiile în care poate fi controlatã
ºi pãstratã secretã faþã de
competitorii afacerii respective.
Descoperirea acestei idei de cãtre
ceilalþi competitori nu distruge
valoare ideii în sine, dar anuleazã
irevocabil profitul creatorului ei.
Dificultãþi chiar mai mari pot sã
aparã atunci când creatorul ideii
vrea sã o vândã altor persoane
interesate. Vânzarea unui anumit
bun fie el tangibil sau nu presupune
divulgarea lui. În cazul unei idei,
aceastã divulgare odatã realizatã
pentru o persoanã sau pentru un
grup restrâns de persoane este greu
de prevãzut în ce fel va fi la rândul
ei transmisã, sau nu, de cãtre noii
proprietari unor altor persoane.
Informaþia este fãrã îndoialã un
bun public consumatã de foarte
multe persoane, de cele mai multe
ori, imposibil de verificat care au
plãtit ºi care nu au plãtit preþul
pentru acea informaþie.

Aprecieri privind caracterul multidimensional
al naturii proprietãþii intelectuale
Student: Înseamnã cã toþi consumatorii ar trebui sã aibã
Student: Informaþia este
Student: Pe ce se bazeazã aceastã teorie?
dreptul sã utilizeze produse intelectuale fãrã restricþii?
singurul exemplu de bun public?
Profesor: Toatã aceastã teorie munca de creaþie, nefiind protejat
Profesor: Toate aceste afirmaþii conduc cãtre ideea cã toþi
Profesor: Informaþia nu este se bazeazã pe capacitatea statelor de un drept formal de proprietate
consumatorii ar trebui sã aibã dreptul sã utilizeze produse intelectuale
fãrã restricþii, deoarece nu aduc atingere eficienþei. În aceastã situaþie
s-ar produce însã restricþii mari în ceea ce priveºte preþul care ar trebui sã
fie recuperat pentru un produs intelectual. Indiferent ce preþ ar alege
creatorul, o parte a consumatorilor se va regãsi în afara pieþei. Dacã preþul
este zero, producãtorul creator se va afla în imposibilitatea de a obþine un
beneficiu în urma creaþiei sale.
Se va ajunge tot în situaþia în care consumatorii vor avea de suferit
deoarece, fãrã un stimulent economic, creatorul respectiv nu va mai
produce nimic. Atât timp cât pentru toate formele de proprietate
intelectualã existã însã pericolul unor copieri ºi imitãri extrem de ieftine,
care sã scadã preþul pânã aproape de zero, creatorii trebuie sã aibã mijloace
de a controla, într-o anumitã mãsurã, utilizarea creaþiilor lor. În acest
moment apar drepturile de proprietate intelectualã ºi aºa numitele
privilegii de monopol.

Student: Apariþia drepturilor de proprietate intelectualã
înseamnã monopol?
Profesor: Apariþia drepturilor distribuþiei cãrþii sale, în timp ce
de proprietate intelectualã nu
înseamnã însã neapãrat monopol, în
sensul strict economic al
termenului, deoarece consumatorii
au o plajã largã de opþiuni pentru a
alege exact produsul intelectual pe
care ºi-l doresc. În realitate, acest
tip de monopol nu diferã prea mult
de monopolul pe care fiecare
dintre noi îl avem asupra propriei
noastre activitãþi.Dacã luãm în
considerare cã distribuþia unei
informaþii se poate realiza aproape
fãrã costuri ºi dacã luãm în calcul
ºi apariþia ºi utilizarea fãrã
precedent a internet-ului, ne dãm
seama cã este imposibilã
recuperarea integralã a cheltuielilor
fãcute pentru o creaþie. Deºi
filozofia internet-ului este cea a
accesului gratuit, tot mai multe site-uri
cu informaþii de valoare se
orienteazã fie cãtre facturarea
utilizãrii, fie cãtre restricþii de acces.
Reluând exemplul unui scriitor,
acesta va încerca recuperarea
cheltuielilor sale prin solicitarea
unui preþ mai mare decât costul

competitorii sãi vor gãsi
oportunitatea de a oferi cartea la un
preþ mai scãzut, împingând astfel
preþul cãtre costul marginal (în acest
caz costul marginal al producerii ºi
distribuirii unei copii). Astfel,
autorul va fi în imposibilitatea
recuperãrii costurilor fixe
ocazionate de realizarea cãrþii.
Altfel spus, autorii ar fi nevoiþi sã
renunþe la aceastã activitate, iar
rezultatul, conform teoriei
economice, ar fi o producþie
insuficientã de cãrþi ºi de alte creaþii
care au caracteristici similare cu
bunurile publice.
Nu este încã clar dacã
eliminarea acestui monopol ºi
acceptarea concurenþei în acest
domeniu ar însemna neapãrat
pierderea beneficiilor de cãtre
creatori. Chiar dacã profitul ar tinde
spre zero, acest lucru nu s-ar
întâmpla imediat ci pe termen lung
sau foarte lung, ceea ce ar permite
creatorului recuperarea unui
beneficiu suficient pentru efortul
sãu creativ.

Student: Apariþia drepturilor de proprietate intelectualã
înseamnã monopol?
Profesor: Apariþia drepturilor de proprietate intelectualã nu înseamnã
însã neapãrat monopol, în sensul strict economic al termenului, deoarece
consumatorii au o plajã largã de opþiuni pentru a alege exact produsul
intelectual pe care ºi-l doresc. În realitate, acest tip de monopol nu diferã
prea mult de monopolul pe care fiecare dintre noi îl avem asupra propriei
noastre activitãþi.Dacã luãm în considerare cã distribuþia unei informaþii
se poate realiza aproape fãrã costuri ºi dacã luãm în calcul ºi apariþia ºi
utilizarea fãrã precedent a internet-ului, ne dãm seama cã este imposibilã
recuperarea integralã a cheltuielilor fãcute pentru o creaþie. Deºi filozofia
internet-ului este cea a accesului gratuit, tot mai multe site-uri cu informaþii
de valoare se orienteazã fie cãtre facturarea utilizãrii, fie cãtre restricþii
de acces. Reluând exemplul unui scriitor, acesta va încerca recuperarea
cheltuielilor sale prin solicitarea unui preþ mai mare decât costul
distribuþiei cãrþii sale, în timp ce competitorii sãi vor gãsi oportunitatea
de a oferi cartea la un preþ mai scãzut, împingând astfel preþul cãtre costul
marginal (în acest caz costul marginal al producerii ºi distribuirii unei
copii). Astfel, autorul va fi în imposibilitatea recuperãrii costurilor fixe
ocazionate de realizarea cãrþii. Altfel spus, autorii ar fi nevoiþi sã renunþe
la aceastã activitate, iar rezultatul, conform teoriei economice, ar fi o
producþie insuficientã de cãrþi ºi de alte creaþii care au caracteristici
similare cu bunurile publice. Nu este încã clar dacã eliminarea acestui
monopol ºi acceptarea concurenþei în acest domeniu ar însemna neapãrat
pierderea beneficiilor de cãtre creatori. Chiar dacã profitul ar tinde spre
zero, acest lucru nu s-ar întâmpla imediat ci pe termen lung sau foarte
lung, ceea ce ar permite creatorului recuperarea unui beneficiu suficient
pentru efortul sãu creativ.

Student: Ce alte caracteristici are proprietatea intelectualã?
Profesor: O altã caracteristicã satisfãcut. Fiecare formã de

a unei forme de proprietate
intelectualã este aceea a noutãþii
sale pe piaþã. O creaþie va fi
întotdeauna prima pe piaþã,
avantajul temporal permiþând
creatorului sã obþinã un profit mai
mare decât costul reproducerii.
Necesitatea ca un creator sã obþinã
un anumit beneficiu în schimbul
creaþiei sale este în concordanþã cu
principiile
pieþei
clasice,
tradiþionale de bunuri ºi servicii.
Poate aspectul cel mai important al
proprietãþii intelectuale este
limitarea în timp. În principiu,
eficienþa economicã impune ca
perioada de protejare a unei creaþii
sã fie suficientã pentru ca un creator
sã obþinã stimulentul necesar pentru
a continua sã creeze. Astfel,
restricþiile în calea consumului sunt
minime ºi totuºi creatorul este

proprietate intelectualã va necesita
protecþie pentru o perioadã de timp
diferitã. Deºi atractivã în teorie,
aceastã abordare are de surmontat
multe dificultãþi în practicã.
Problema determinãrii termenului
optim de protecþie a proprietãþii
intelectuale ºi-a gãsit, pe moment,
soluþia numai prin negociere la
nivel multilateral. Profesorul
William Nordhaus a dezvoltat
primul model formal de analizã a
duratei optimale a protecþiei
proprietãþii intelectuale ºi din acest
moment o serie de economiºti ºi
filozofi au creat diverse alte modele.
Având în vedere însã extinderea
ºi continua dinamicã a activitãþii
creative din societatea actualã este
dificil ca un astfel de model sã
fie atotcuprinzãtor ºi general
valabil.

singurul exemplu de bun public.
Teoria economicã vorbeºte de apãrare
naþionalã, iluminatul public, alarmã
aerianã ºi multe altele. Acestea
funcþioneazã pentru toþi cetãþenii unei
þãri nu numai pentru cei ce ºi-au plãtit,
de exemplu, impozitele. Din aceste
motive, în teorie, piaþa va furniza din
ce în ce mai puþin aceste bunuri,
producãtorii fiind în imposibilitatea
de a atinge valoarea marginalã a
investiþiilor lor. Dimpotrivã dacã
vorbim de un bun tangibil, piaþa oferã
suficiente condiþii ºi stimulente pentru
ca producãtorii sã îºi recupereze
costurile ºi sã obþinã ºi profit. Dacã
pentru apãrarea naþionalã ºi
iluminatul public statul este cel care
plãteºte pentru bunurile publice, tot
statul este cel care trebuie sã intervinã
ºi în domeniul proprietãþii intelectuale, oferind posibilitatea
creatorilor de a se proteja, de a
controla investiþiile lor, încurajând
astfel noi creaþii.

Student: Cum se justificã
economic protecþia proprietãþii
intelectuale?
Profesor: Justificarea econo-

micã a protecþiei proprietãþii
intelectuale rezidã nu în plata
creatorilor pentru munca lor, ci în
asigurarea unor stimulente adecvate
pentru ca aceºtia sã îºi continue
munca de creaþie. Aceastã abordare
are însã ºi un cost: dreptul creatorilor
de a împiedica anumite persoane de
a define sau de a le utiliza creaþia,
limitarea temporarã a difuzãrii
informaþiei diminuând accesul marii
majoritãþi a persoanelor la aceste
creaþii. Într-o economie de piaþã,
fiecare actor are aceeaºi libertate de
a alege din seria de opþiuni, de
alternative pentru a desfãºura o
anumitã activitate. Pe mãsurã ce o
persoanã acumuleazã avere, nu
înseamnã ºi cã obþine mai multe
drepturi, mai multã libertate, ci doar
cã are mai multe ºanse de a alege
alternative mai bune sau de a avea mai
multe opþiuni. Pe de altã parte însã,
actorii economici cu putere
economicã considerabilã vor fi
capabili sã ofere pe piaþã bunuri ºi
servicii care sã satisfacã într-o mãsurã
tot mai mare nevoile ºi gusturile
consumatorilor, oferindu-le acestora
o libertate mai mare de a alege.

Student: Putem spune cã
drepturile de proprietate
intelectualã sunt o barierã în
calea competiþiei?
Profesor: În termeni economici

putem spune cã drepturile de
proprietate inte-lectualã sunt o barierã
în calea competiþiei pentru vânzarea
acestor drepturi ºi permite creatorilor
sã impunã preþuri cu mult mai mari
decât costul marginal de producere a
lor. În concluzie, tot mai puþine
persoane vor beneficia de aceste
creaþii ºi vor plãti tot mai mult pentru
ele. Un principiu fundamental al
economiei de piaþã este acela al
concurenþei libere, capabilã sã asigure
utilizarea eficientã a resurselor ºi sã
elimine eºecurile. Pentru respectarea
acestui principiu au apãrut aºa
numitele legi antitrust. Dacã
drepturile de proprietate intelectualã
acþioneazã ca o barierã pentru libera
concurenþã, permiþând creatorilor sã
limiteze capacitatea competitorilor lor
de a copia sau de a imita efortul lor
intelectual, noile legi impun anumite
limite însuºi drepturilor de proprietate
intelectualã, împiedicând escaladarea
preþurilor cãtre niveluri de monopol.
Singurul aspect ce rãmâne de
clarificat în aceastã abordare
economicã este costul social plãtit de
public prin limitarea diseminãrii
informaþiei. O explicaþie este aceea
cã stimulând creaþia se va crea un
echilibru între costuri ºi divulgarea a
din ce în ce mai multe creaþii, pentru
a face loc altora mai noi. În plus,
pentru fiecare drept de proprietate
intelectualã sunt prevãzute limite ca
scop, timp ºi efect, ceea ce vine în
ajutorul ideii de realizare a unei
balanþe între nevoia de a avea creaþii
ºi nevoia de a fi diseminate.

Student: Teoriile economice clasice se pot aplica acestor bunuri?
Profesor: Teoriile economice consumarea unui produs intelectual, eronat, fãrã sã deserveascã libere bazat pe profit ºi pierdere.

clasice nu se pot aplica acestor
bunuri. Preþul pe care consumatorii
individuali sunt dispuºi sã îl
plãteascã apare sub forma unei
cereri globale pentru un produs
intelectual (proces vertical), ceea ce
diferã de modul tradiþional de
însumare a cererilor individuale la
preþuri diferite pentru un bun
tangibil (proces orizontal). În
practicã, nu existã nici un mecanism
ideal de producþie a bunurilor
publice, dar acest lucru nu înseamnã
neapãrat ºi o lipsã de eficienþã.
Datoritã faptului cã o idee, o
creaþie nu se poate consuma/
pierde definitiv, termenul de
eficienþã obþine noi valenþe. Astfel,

odatã realizat, permite obþinerea
unei valori pozitive, de cãtre mai
mulþi consumatori în acelaºi timp,
care depãºeºte atât costul
reproducerii cât ºi pe cel al
distribuþiei (de cele mai multe ori
aproape nul). Capacitatea unei
unitãþi dintr-un bun public de a
satisface concomitent întreaga
categorie de consumatori modificã
sensul eficienþei.
În orice societate avansatã,
cunoaºterea/informaþia
este
împãrþitã între milioane de indivizi,
fiecare dintre aceºtia deþinând doar
o cotã parte micã. Datoritã acestui
fenomen de divizare a cunoaºterii,
resursele rare pot fi alocate în mod

interesele consumatorului final. Un
producãtor poate sã nu cunoascã
alte utilizãri, mai profitabile ale unei
resurse, în timp ce alþii pot sã nu fie
la curent cu existenþa sau
disponibilitatea acestei resurse.
Pentru a corecta aceste alocãri
necorespun-zãtoare ale unor resurse
intangibile, este nevoie de un sistem
care sã asigure metode de
identificare a erorilor, sã stimuleze
creativitatea, sã încurajeze
transferul de cunoºtinþe cãtre cei
care au identificat alocãrile eronate
de resurse ºi totodatã sã îi
recompenseze pe aceºtia. Toate
aceste lucruri se pot realiza prin
intermediul mecanismului pieþei

Orice atingere adusã proprietãþii
poate afecta eficienþa acestui
mecanism. În particular, proprietatea
în comun a unor mijloace de
producþie frâneazã competitivitatea,
astfel încât preþurile pentru anumite
resurse devin arbitrare, iar costurile
pentru anumite proiecte realizate
imposibil de estimat la valoarea
realã. Problema unei alocãri juste nu
existã în acest caz. Orice persoanã,
în orice moment poate asculta un
cântec fãrã ca acest lucru sã însemne
cã limiteazã posibilitatea altcuiva de
a asculta acelaºi cântec, sau fãrã a-l
consuma în mod iremediabil astfel
încât nimeni sã nu mai poatã avea
acces la acest produs intelectual.

de a asigura un adevãrat echilibru
între nevoia de a proteja
proprietatea intelectualã, de a
asigura creatorilor mijloace
adecvate de a avea venituri de pe
urma creaþiilor lor ºi nevoia de
diseminare cât mai largã a
informaþiilor. De foarte multe ori,
piaþa însãºi oferã soluþii pentru ca
un creator sã obþinã o rãsplatã
suficientã pentru a-ºi continua

intelectualã. Este datoria societãþii
de a interveni în acele sectoare
unde creatorii nu au suficiente
stimulente pentru a determina un
real progres ºi de a gãsi mijloace
eficiente în timp ºi ca scop pentru
protejarea proprietãþii intelectuale,
precum este tot datoria societãþii de
a ajuta la diseminarea informaþiei
în momentele în care se considerã
cã aceasta este mult prea limitatã.

Student: Rãspunde aceastã abordare tuturor întrebãrilor
ridicate de proprietatea intelectualã?
Profesor: Deoarece aceastã trebui sã cumpere creaþiile direct de

abordare tip piaþã a proprietãþii
intelectuale nu rãspunde tuturor
întrebãrilor ridicate pe aceastã temã,
existã ºi încercãri alternative de
soluþionare, din punct de vedere
economic, a problematicii
proprietãþii intelectuale.
O alternativã ar fi cea a
finanþãrii de cãtre stat a creatorilor
prin sistemul de impozite ºi taxe.
Avantajul unui astfel de sistem
(taxare) este acela cã ar reduce
preþul unei creaþii la cel al
reproducerii ºi difuzãrii ei.
Imposibilitatea autoritãþilor de a
stabili un mecanism adecvat ºi just
de remunerare a diverºilor creatori
ar crea însã probleme ºi mai mari.
O altã idee este cea a alegerii
publice, conform cãreia statul ar

la creatorii lor ºi apoi sã le introducã
în domeniul public. Astfel, fiecare
creator are posibilitatea de a
negocia preþul pe care îl considerã
potrivit pentru efortul sãu, iar
consumatorii ar avea acces la
cunoaºtere la un preþ redus.
O astfel de acþiune ar semnifica
totodatã
cã
autoritãþile
guvernamentale sunt întotdeauna
bine intenþionate ºi cã nu vor
acþiona pe baza unor considerente
sau interese politice.
S-a
propus
chiar
ca
responsabilitatea remunerãrii
adecvate a creatorilor sã revinã
producãtorilor de materiale de
fixare a creaþiilor care sã aloce un
procent din preþul bunurilor lor
pentru plata creatorilor.

Student: Existã ºi o altã tratare a subiectului ?
Profesor: Da. Abordarea din modernã trebuie sã soluþioneze este

punct de vedere tehnologic. Una
dintre problemele majore, pe care
le-a
ridicat
proprietatea
intelectualã în economia mondialã,
este cea a apariþiei unei noi ºtiinþe,
ºi anume cea a cunoºtinþelor. Din
ce în ce mai multe firme, companii
sunt apreciate pentru ideile,
cunoºtinþele lor, departamentele
profilate în acest sens cuprinzând
cel mai mare numãr de angajaþi.
Obþinerea de noi tehnologii ºi
produse, vitalã pentru cei care
acþioneazã în domeniul tehnologic,
impune realizarea unor investiþii
pentru cercetare ºi dezvoltare.
Atunci când eforturile se regãsesc
în rezultate de valoare se pune ºi
problema protejãrii investiþiei în
cercetare.Trei elemente au dus la
apariþia acestei economii a
cunoaºterii (savoir - francezã ºi
knowledge - englezã): aportul
calitativ de cunoºtinþe (creaþiile),
proliferarea transferului de
informaþii (protecþia proprietãþii
intelectuale) ºi mondializarea
economiei24. Proliferarea intensã
a cunoaºterii a transformat
irevocabil sistemul economic ºi
tinde sã devinã factorul de
producþie dominant. În acest
moment apare contradicþia cu
teoria economicã tradiþionalã, în
care factorul de producþie rar este
sursa de bogãþie.
Cunoaºterea nu este rarã,
singura limitã fiind capacitatea
noastrã de a o crea sau de a îi
impune limite. O economie bazatã
pe cunoaºtere ca factor de producþie
dominant înregistreazã randamente
crescãtoare ºi nu descrescãtoare, ca
în ramurile de activitate
tradiþionale. Un exemplu în acest
sens este existenþa ºi succesul fãrã
precedent a ceea ce numim generic
Silicon Valley. Acest nou factor se
autoconstruieºte, deoarece orice
nouã creaþie se bazeazã pe o alta
mai veche sau din alt domeniu,
lãrgind astfel orizontul creºterii
economice. Ceea ce societatea

dependenþa acestuia de un factor de
producþie tradiþional, ºi anume
factorul uman, abordat prin dubla
prismã a sãnãtãþii ºi instruirii.
Dacã pânã nu cu multã vreme
în urmã studiile se concentrau pe
realizarea unui echilibru între
recompensarea
creaþiei
ºi
distribuþia acesteia, apar tot mai
frecvent preocupãri pentru aºa
numitul dezechilibru creativ, care
a dus la crearea de monopoluri în
domeniu ºi de aici la apariþia unei
distrugeri creative. Locul pe care
informaþia/cunoaºterea a început sã
îl ocupe în cadrul unui sistem
economic de piaþã a dus la
transformarea atât a naturii sale din
resursã comunã în marfã, cât ºi a
accesului la aceasta din drept în
privilegiu. Progresele recente ale
tehnologiei complicã ºi mai mult
situaþia, deoarece dreptul la
proprietatea intelectualã se referã
nu atât la cunoaºterea în sine, cât
la dreptul de a o utiliza temporar.
Asistãm în prezent la un proces de
transformare a informaþiei în
marfã, pe care mulþi experþi îl
considerã ca fiind determinat
numai de tehnologie. Practica
activitãþilor din domeniul
tehnologic a demonstrat cã
protejarea proprietãþii intelectuale
nu este întotdeauna cea mai bunã
soluþie. Dezvoltarea rapidã a unui
produs ºi strategii de marketing
bine alese pentru a obþine
întâietatea pe piaþã se pot dovedi
mai eficiente decât utilizarea
mecanismului legal de protejare a
unui drept de proprietate
intelectualã cu multitudinea de
costuri pe care acesta le implicã.
Îndemnul
pentru
firmele
tehnologice este de a inova ºi nu
de a purta diverse bãtãlii. Existã
chiar opinii referitoare la o
protecþie mai mare a unor idei
inovatoare prin publicarea lor în
reviste de specialitate ºi nu prin
încercarea de a le þine secrete prin
tot felul de metode juridice.

Student: Existã o armonie universalã cu privire la drepturile
de proprietate intelectualã?
Profesor: Interpretarea ºi Politice sau nu, naturale sau
traducerea în viaþã a drepturilor de
proprietate intelectualã diferã foarte
mult în lume. Fãrã a neglija
încordãrile
în
relaþiile
internaþionale, care au apãrut ca
urmare a acestor diferenþe, nu
trebuie sã uitãm oportunitãþile pe
care le oferã societãþii diversitatea
creaþiei umane. Indiferent de modul
în care sunt analizate sau încadrate,
drepturile
de
proprietate
intelectualã fac parte din realitatea
vieþii de zi cu zi, oamenii devenind
din ce în ce mai conºtienþi de
existenþa ºi efectele lor.
Deºi existã mai multe abordãri
ºi încercãri teoretice de a explica
fenomenul proprietãþii intelectuale,
nu se pot nega aspectele economice
evidente pe care aceasta le
presupune.
Fãrã
raþiunile
economice care stau la baza
apariþiei ºi dezvoltãrii lor, drepturile
de proprietate intelectualã nu ar fi
cunoscut recunoaºterea actualã.

artificiale, formele de proprietate
intelectualã s-au impus datoritã
nevoilor economice ale societãþii de
a
soluþiona
problematica
recompensãrii unui nou tip de
producþie, cea de creativitate.
Relaþia creator-producãtor
apare ca una în plinã evoluþie ºi
transformare în funcþie de
elementele noi impuse vieþii
economice de cãtre fenomenul
globalizãrii.
Stimulentele
economice de care au nevoie
proprietarii de creaþii intelectuale
pentru a-ºi continua activitatea
reprezintã recunoaºterea existenþei
unui nou factor de producþie ºi a
modificãrii nivelului de importanþã
a activitãþilor ºi metodelor
tradiþionale
economice.
Proprietatea intelectualã poate
semnifica trecerea la o nouã etapã
a evoluþiei societãþii umane prin
eliminarea unor bariere ºi
configurarea unei noi cãi de urmat.
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Ziua mondialã a Poeziei
ºi lansarea revistei
Carmina Balcanica

Sesiunea de postere a studenþilor

Joi, 14 aprilie 2011, Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã a organizat prima întâlnire din cadrul Ateneului cultural
România de Mâine, tema întâlnirii fiind Ziua mondialã a Poeziei ºi
lansarea revistei Carmina Balcanica.
Moderatori au fost prof.univ. dr. Mihaela Albu ºi poetul Dan
Anghelescu. Carmina Balcanica înseamnã cântecul balcanic, în sens
metaforic, ºi îºi propune sã reuneascã tot ceea ce aparþine culturii
balcanice, pentru o mai bunã informare a cititorilor, în special a tinerilor,
care nu sunt familiarizaþi cu propria culturã. Balcanii sunt un spaþiu
cultural vechi, de valoare, diversificat, iar, din acest punct de vedere,
suntem foarte apropiaþi ºi asemãnãtori între noi. Acest numãr al revistei,
primul sub egida Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã, este dedicat Albaniei, motiv pentru care, la aceastã conferinþã,
invitatul special a fost Ambasadorul Albaniei în România , Excelenþa Sa
domnul Sami Shiba. Domnia sa a þinut sã mulþumeascã pentru iniþiativa
de a dedica prezentul numãr Albaniei, exprimându-ºi aprecierile cele mai

(Urmare din pag.1)
În prima zi, deschiderea oficialã
a avut loc în Bucureºti, la sediul
facultãþii. Imediat dupã luãrile de
cuvânt în plen, a urmat sesiunea de
postere a studenþilor ºi masteranzilor,
cu premierea celor mai bune lucrãri.
Din comisia de premiere au fãcut
parte: prof. univ. dr. Nicolae Ilinca,
decanul facultãþii, conf. univ. dr.
Liliana Guran, lector univ. drd. Dan
Eremia. Studenþii ºi masteranzii
premiaþi au fost: Doruþa Ciurlãu
(Danciu), Adrian Florea, Cristian
Geanã, Ioana Andreea ªtefan,
ªtefania Roxana Popescu, Oana
Mistrãpãu. Cei premiaþi sunt studenþi
ºi masteranzi de la Facultatea de
Geografie, Universitatea Spiru
Haret, cu exceptia a douã persoane
de la Universitatea din Bucureºti ºi
de la Universitatea Valahia din
Târgoviºte. Dupã ce s-a încheiat
sesiunea studenþeascã, participanþii
s-au deplasat la Râºnov, pe traseul
Bucureºti-Ploieºti-Sinaia-BuºteniPredeal-Râºnov,
oferindu-se
posibilitatea de a observa
diversitatea de peisaje din România,
de la câmpie la munte, ºi frumuseþea
celei mai cunoscute ºi cãutate regiuni
turistice  valea Prahovei.
A doua zi, 9 aprilie 2011, a fost
dedicatã comunicãrilor specialiºtilor
ºi doctoranzilor, în cadrul secþiunilor
paralele. Tematica acestora a avut ca
probleme centrale urmãtoarele:
Points of view on landscape
perception; Landscapes, ecosystems,
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and environment: a geographical
approach;
Geomorphology,
environmental protection and
landscape management; Geosystems
and landscapes; Imprint-landscape
imprint, matrix-landscape: essential
elements of cultural geography; The
landscape and the sustainable
development; The landscape and the
regional identity; Tourist landscapes
and geosites; The impact of
population on the landscapes; The
role of education for the
conservation and sustainable
development of the landscapes.
Cea de-a treia zi a încheiat
simpozionul cu o reuºitã aplicaþie
de teren, în care participanþii au
putut sã intre în contact cu realitatea
româneascã, cu complexitatea
peisajelor, iar pentru participanþii
strãini, acesta a fost un bun prilej
pentru a cunoaºte splendoarea
peisagisticã româneascã. Aplicaþia
s-a desfãºurat pe traseul: RâºnovPrejmer-Hãrman-Braºov-Poiana
B r a º o v - R â º n o v - B r a n - R u c ã rCâmpulung-Târgoviºte-Bucureºti.
În concluzie, cel de-al treilea
Simpozion Internaþional de Geografie
a demonstrat cã dacã existã pasiune
ºi înclinare cãtre cercetarea ºtiinþificã,
poþi avea rezultate spectaculoase,
chiar dacã organizatorul este o
facultate micã, din punct de vedere
al numãrului studenþilor, din cadrul
unei universitãþi tinere care, la numai
20 de ani, învinge obstacolele ºi se
impune în viaþa educaþiei ºi ºtiinþei
româneºti ºi internaþionale.

Imagine surprinsã în curtea bisericii fortificate Prejmer,
duminicã, 10 aprilie 2011, în timpul aplicaþiei de teren

Aplicaþia practicã de teren, Cetatea Rãºnovului

La Centrul Tehnologic Ploieºti  întâlnire europeanã

Sã lucrãm creativ în beneficiul adulþilor care învaþã
(Urmare din pag.1)
Grundtvig are trei obiective mari:
 dezvoltarea ºi împãrtãºirea creativã ºi inovativã a metodelor de
pregãtire a celor ce învaþã, în aºa fel încât sã-ºi dezvolte cele opt
competenþe cheie, identificate de Comisia Europeanã în 2005;
 încurajarea profesorilor de a fi sprijin în procesul de învãþare, mai
degrabã decât experþi de subiect care disecã cunoaºterea;
 încurajarea dezvoltãrii unei atmosfere fericite de învãþare.
Echipa SSH_ESC a participat deja la întâlniri în Portugalia, Cehia
ºi Malta, iar, la Ploieºti, a avut loc întâlnirea Grundtvig (pentru

formarea adulþilor) a membrilor din organizaþiile educaþionale. Þãrile
participante în proiect sunt: România, Malta, Irlanda, Cehia, Portugalia,
Germania, Spania, Turcia ºi Regatul Unit al Mari Britanii. Accesarea

Ambasadorul Albaniei în România,
Excelenþa Sa domnul Sami Shiba
înalte pentru valorile culturale, care au o contribuþie majorã în promovarea
imaginii Albaniei pe teritoriul României. A vorbit, de asemenea, ºi despre
rolul religios ºi multicultural al Albaniei.
Dr. Gelcu Maksutovici, preºedinte de onoare al UCAR (Uniunea
Culturalã a Albanezilor din România), a amintit douã nume reprezentative:
Mihai Viteazul, întregitorul þãrii, ºi Nicolae Iorga, istoricul nostru naþional,
dar nu numai, fiind ºi cel care a fãcut cunoscutã istoria Albaniei.
Revista Carmina Balcanica apare în format de carte, fiind dinamizatã
de numeroase fotografii ºi documente color. Ca o caracteristicã aparte,
autorii sunt publicaþi în limba maternã, dar ºi traduºi în limba englezã.
Acest numãr gãzduieºte numeroase studii ºi eseuri ale unor autori din
diverse þãri balcanice, un interviu cu prof. Hector Campos (Georgetown
University) ºi recenzii de cãrþi.
Printre participanþii de seamã s-au numãrat urmãtorii scriitori:
Carolina Ilica, Doina Uricariu, Muguraº Maria Petrescu, prof. Nae
Georgescu, prof. Ioan N. Roºca, Baki Zmeri.
Poetul Dan Anghelescu, fondator ºi director al revistei Carmina
Balcanica, ne-a pus sub semnul poeziei, moment care ar trebui sã fie
mai intens dupã cum a susþinut, pentru cã trãim într-o epocã
suprasaturatã de pozitivism, care ne îndepãrteazã de Dumnezeu, dar ºi
de poezii, fiind dominaþi de o gândire calculatoare (Nietzsche). Faptul
cã existã manifestarea dedicatã Zilei mondiale a Poeziei demonstreazã
dimensiunea educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret, chiar ºi în aceste
timpuri de crizã economicã.
Doina Uricariu considerã cã poezia îºi aflã rãdãcinile în sacru. Nu
este un text pe care un poet îl scrie despre sine, este un text despre celãlalt.
Dacã pierdem poezia, îl pierdem ºi pe celãlalt, cel din exterior ºi cel din
interior. Poezia jongleazã cu aceastã multitudine de eu-ri.
Prof. Nae Georgescu ne-a declarat cã Ziua mondialã a Poeziei este
un moment fericit de mai bunã cunoaºtere atât a poeziei indigene, cât ºi
a poeziei din alte spaþii, fiind un moment de apropiere sufleteascã.

Universitatea Spiru Haret Centrul Tehnologic Ploieºti,
împreunã cu Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru educaþie, ºtiinþã
ºi culturã, sucursala Prahova, au
obþinut, în 2009, un grant
GRUNDVIG de la Uniunea
Europeanã, pentru a participa,
alãturi de alte opt þãri europene la
proiectul: Lets do it creatively for
the benefit of adult learners (Sã
lucrãm creativ în beneficiul
adulþilor care învaþã). Proiectul a

fost câºtigat în urma unei selecþii
riguroase a Agenþiei Naþionale
pentru Proiecte Europene în
domeniul formarii profesionale a
cadrelor didactice. Acest proiect
Grundtvig de învãþare continuã
(lifelong learning) are drept scop
promovarea ideii de plãcere în
procesul de învãþare, cu accent pe
producerea ºi schimbul de abordãri
inovatoare ºi creative ale procesului
de învãþare pentru adulþi. Aceasta
permite, în domeniul educaþiei

site-ului http://letsdoit.upol.cz/doku.php?id=start permite oricãrui
adult interesat de educaþia de-a lungul întregii vieþi sã se informeze
despre rezultatele parteneriatului: workshopuri, prezentãri ale unor idei
noi în domeniul educaþiei adulþilor.
La Ploiesti, cei 45 de participanþi din strãinãtate au vizitat, pentru
început, Centrul Tehnologic de acces la platforma Blackboard, Ploiesti,
al Universitãþii Spiru Haret, unde oaspeþii s-au arãtat încântaþi de procesul
de învãþãmânt modern ºi de facilitãþile oferite studenþilor: manuale, acces
la platforma de evaluare Blackboard, plata taxelor în rate.
Au urmat douã zile de activitãþi intense, gãzduite de Colegiul
Naþional Mihai Viteazul. Membrii Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, cadre didactice de prestigiu ale
învãþãmântului prahovean, au susþinut, alãturi de colegii din Turcia, în
limba englezã, mai multe workshopuri interactive:
 prof. Gabriel Taga, prof.Cristina Ionescu-Marian: One letter 
Ten sounds  One world;
 prof. Daniela Ionescu, prof. Roxana Iordache: Creating interactive
presentations (Multimedia Lab);
 prof. Mahmut Develi, prof. Baþak Aký : Teaching Speaking (CDI).
În douã sesiuni au avut loc dezbateri pe tema produselor finite ale
proiectului. Scopul final al acþiunilor este realizarea unui ghid de bune
practici pentru furnizorii acestui tip de servicii de educaþie, cu exemple
de bunã practicã ale partenerilor.
Elevi ai Colegiului Naþional Mihai Viteazul, participanþi la mai multe
Campionate Mondiale de dezbateri academice (DEBATE), pregãtiþi de
prof Simona Mazilu, au oferit o dezbatere model pe tema educaþiei
adulþilor, îndelung aplaudatã.

Director prof. Gabriel TAGA

pentru adulþi, o oportunitate pentru
dezvoltarea profesionalã ºi de
reflecþie asupra practicii curente a
furnizorilor de educaþie implicaþi. La
întâlnirile
lor,
activitatea
participanþilor se reflectã în ateliere
de lucru ºi abordãri inovatoare pentru
sprijinirea dezvoltãrii de competenþe
cheie pentru educaþie ºi formare,
identificate de cãtre Comisia
Europeanã.
Având în vedere ca 2009 a fost
Anul european al creativitãþii ºi

inovãrii, participanþii au avut drept
scop ca munca lor cu cei care
învaþã sã favorizeze atitudini
pozitive faþã de învãþarea continuã,
la o comunitate diversã, cu nevoi
variante de învãþare. Proiectul,
care a început în 2009 ºi se va
finaliza, în iunie 2011, cu
Conferinþa din Irlanda, implicã un
numãr de parteneri dintr-o
gamã largã de organizaþii implicate în educaþia adulþilor, toate cu
o bogatã experienþã.

Unde ne sunt absolvenþii?

ALICE IVAªCU - psiholog, Agenþia Naþionalã Antidrog, Braºov:
Meseria de psiholog implicã foarte multã formare continuã

Corneliu Toader: Doamnã Alice Ivaºcu, dumneavoastrã sunteþi noastrã continuã. În meseria de psiholog este foarte important sã nu uitãm cã
absolvent, promoþia 2005, al Facultãþii de Psihologie, a Universitãþii Spiru lucrurile evolueazã, cã problemele se schimbã, cã avem nevoie întotdeauna
Haret, din marele centru universitar Braºov. Cum a fost transferul de la de ceva de care sã ne folosim, ºi nu ajunge cã am citit o carte în facultate sau
cã am avut o pregãtire pânã la un punct dupã care, gata, considerãm cã educaþia
statutul de învãþãcel la cel de profesionist în ale sufletului omenesc?
Alice Ivaºcu: Nu s-a realizat tocmai facil. Meseria de psiholog implicã este terminatã ºi nu mai avem nevoie de alte informaþii sau de alte forme de
foarte multã formare continuã, dar, având în vedere bagajul teoretic cu care pregãtite. Din contrã, dacã nu te pregãteºti continuu, dacã nu eºti continuu
am pornit din timpul facultãþii, nu am plecat de la zero, nu am plecat într-un conectat la tot ce înseamnã soluþii noi, metode noi, e inutil. Psihologia este o
domeniu în care nu cunoºteam nimic ºi-mi era foarte greu sã-mi desfãºor o ºtiinþã într-o continuã dezvoltare, astfel încât întotdeauna vom avea ceva nou
activitate. Vã pot spune cã am avut, chiar dupã ce am terminat studiile de învãþat, ceva nou de observat, ceva nou de ºtiut. Societatea în care trãim,
facultãþii, am avut în continuare susþinerea profesorilor, am avut întotdeauna din pãcate, nu ne ajutã foarte mult, referitor la a ne cunoaºte, referitor la a ºti
susþinerea unui mentor, al doamnei decan Cornelia Tatu, cãreia îi mulþumesc, cum sã ne ajutãm, a ºti cum sã mergem mai departe
Corneliu Toader: ªi de a le folosi eficient
cu care inclusiv în ziua aceasta avem o colaborare pe linie profesionalã, între
Alice Ivaºcu: Exact. Cum vã spuneam, la început, colaborarea dintre
instituþia pe care o reprezint, Agenþia Naþionalã Antidrog, Centrul de la Braºov,
instituþia pe care o reprezint ºi Facultatea de Psihologie din Braºov, din
ºi Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, unde dumneaei este decan.
Corneliu Toader: În aceastã activitate foarte importantã este cadrul Universitãþii Spiru Haret, se concretizeazã ºi prin faptul cã noi lucrãm
cu studenþii ºi masteranzii facultãþii.
încrederea pe care cel care vine sã
Le oferim un suport de curs ºi le
apeleze la dumneavoastrã trebuie s-o
Absolvenþii Universitãþii Spiru Haret sunt oameni care sunt
oferim ºansa sã facã acea parte de
aibã întrucât stârniþi un pic teamã.
mai mult decât motivaþi pe drumul realizãrii profesionale
practicã în domeniul adiþiilor. ªi sã ºtiþi
Alice Ivaºcu: Este teama de
cã, una dintre întrebãrile cu care
ºi umane, mândri cã au fost îndrumaþi de profesori de o
necunoscut ºi teama, pânã la urmã, de
începem aceste întâlniri este: De ce ai
a da la o parte orice mascã, orice rol
înaltã competenþã profesionalã ºi umanã. Un exemplu îl
ales sã vii aici? De ce ai ales sã faci
social, dacã doriþi, ºi a rãmâne tu însuþi
reprezintã doamna Alice Ivaºcu, psiholog la Agenþia
practicã în domeniul acesta? ªi atât
în faþa unei persoane necunoscute.
Naþionalã Antidrog, Braºov.
cât oamenii sunt sinceri, pentru cã
Tocmai de aceea, relaþia între psiholog
existã ºi acele cazuri, în care cãutãm
ºi client se construieºte în timp ºi sunt
necesare calitãþi, atât din punctul de vedere al specialistului, dar ºi foarte niºte rãspunsuri frumoase doar pentru a nu rãmâne în tãcere, am ajuns sã
mare deschidere din punctul de vedere al clientului. Pentru cã, dacã nu ne dãm seama cã foarte mulþi dintre ei doresc mai mult sã se dezvolte ei
A scrie un poem e o minune
arãtãm respect, nu dãm sinceritate, nu ne arãtãm noi ºi atât, fãrã alte mãºti, personal, doresc mai mult sã facã anumite lucruri pentru ei ºi poate dupã
Cum o minune-i tot ce este viu
nu putem sã facem nimic ºi lucrurile vor rãmâne, vor stagna la nivelul în aceea pentru toþi ceilalþi. ªi sunt ºi destul de multe cazuri în care oamenii
De parcã Dumnezeu în gând l-ar spune
care ne-am prezentat în faþa specialistului. Acum vorbesc din punct de se confruntã cu probleme, cei dragi lor, familia, prietenii se confruntã cu
Iar eu sã îl aud ºi sã-l transcriu.
vedere al clientului, dar ºi specialistul trebuie sã vinã cu aceleaºi lucruri în niºte probleme ºi atunci ei simt nevoia sa-i ajute. Exact ce vã spuneam
faþa lui: sã fie sincer, sã fie deschis, sã-ºi recunoascã ºi limitele, pentru cã înainte: nu ajunge doar sã ne dorim sã facem asta. La un moment dat,
Dar poate mai întâi l-a tot visat,
suntem oameni, nu suntem - eu ºtiu - atotcunoscãtori ºi nu existã niºte trebuie un pic mai mult ºi picul acesta vine din punctul de vedere al pregãtirii,
Uitându-l iar ºi iar Pierdut în vis.
ºabloane, cãrþi, manuale, pe care sã le pot deschide ºi sã spun: a, asta este din punctul de vedere al informaþiei pe care o avem ºi din punctul de vedere
Iar eu sã-mi amintesc ºi recitat,
problema, asta e rezolvarea. Din punctul acesta de vedere, întotdeauna, pe al faptului cã suntem sau nu în mãsurã sã dãm acest ajutor.
Corneliu Toader: Ce palier de vârstã credeþi c-ar fi cel mai adecvat
Sã i se parã, treaz, cã El l-a scris.
cel din faþa noastrã îl tratãm individual ºi încercãm sã nu generalizãm
Minune 
problema ºi sã nu generalizãm metodele ºi felul de a-l aborda, prin prisma pentru a putea sã intri în studiul psihologiei la nivel universitar? Concordã
Carolina Ilinca recitând
cu vârsta biologicã a bobocilor sau trebuie mai multã maturitate?
Carolina Ilica
celorlalte cazuri, pe care le-am avut.
din Cartea de lânã
Alice Ivaºcu: Mi-aþi pus o întrebare cheie: cred cã nu þine neapãrat de
Corneliu Toader: Cât din aceastã porþiune de avere personalã
sufleteascã a fost influenþatã de studiile pe care le-aþi fãcut pentru o maturitate pentru cã, la un moment dat, e mai bine sã fie aºa, haideþi sã
În aceste timpuri de crizã, apropierea de poezie poate fi o poartã de canalizarea sau pentru ºlefuirea diamantului, în stare gemã, care este spunem, ca un burete, încã neîmbibat. Dar sunt ºi cazuri când ai nevoie de
experienþã în spatele tãu. De aceea vã spun cã lucrurile trebuie cumva
iubirea de oameni?
evadare dintr-o lume strict materialistã.
Alice Ivaºcu: Vã spuneam cã este foarte importantã partea teoreticã, îmbinate ºi ar fi bine sã nu facem o defalcare între cei care abia sunt într-un
Anamaria SOARE ºi Claudia IOJA, partea de pregãtire în domeniu, pentru cã, din nou, poate mã repet, dar nu pot început, apropo de partea profesionalã, ºi cei care poate sunt bine ancoraþi
ajut dacã nu am ºi instrumentele, metodele, iar acestea trebuie dobândite, într-o profesie, însã simt nevoia de ceva nou, simt nevoia cã au nevoie de
studente, anul III, sã
nu ne naºtem cu ele. Nu sunt niºte lucruri date, sunt niºte lucruri pe care le încã ceva. ªi acea nevoie, de cele mai multe ori, se regãseºte în ceea ce
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice preluãm pe parcurs. ªi acest parcurs înseamnã instruirea noastrã ºi formarea partea de psihologie poate sã ofere.

VALORILE ªI UNIVERSITATEA
(Urmare din pag.1)
ªi, ca atare, în mãsura în care acþiunile sunt
bazate pe aceste valori, societatea va fi o
societate ,,civilã, chiar armonioasã. Într-o
asemenea societate prevaleazã valori cum sunt:
cinstea, integritatea, atenþia (grija), libertatea,
justiþia, ordinea, compasiunea, loialitatea,
securitatea, pacea, toleranþa, diversitatea,
prietenia, dragostea, încrederea, respectul ºi
curajul. În realitate, în viaþa socialã, adesea,
diferitele sectoare au valori diferite, care pot intra
în conflict, chiar dacã nu în concepþie, cel puþin
în grad sau relativitate. De aceea, importanþa
crescândã a ºtiinþei, tehnologiei, afacerilor ºi
politicii conduce la seturi diferite de valori, care
produc conflicte. În asemenea situaþii, valorile
morale ºi sociale au un rol esenþial în
soluþionarea conflictelor, prin identificarea unor
valori comune ºi construcþia unui consens pe
baza acestor valori. De asemenea, este important
a se înþelege faptul cã valorile individuale pot fi
derivate din cele de grup ºi moderate de
grupurile sociale, deoarece valorile sociale (de
grup) ºi cele individuale sunt, în mod normal,
interdependente.
Valorile individuale sunt, însã, cele mai
importante atunci când sunt însoþite de
responsabilitate. ,,Fãrã responsabilitate, ca ºi
condiþie, valorile n-ar avea continuitãþile ºi
tiparele pe care ele le produc. Dacã ele ar fi doar
fragmentare, momentane ºi discontinui, ele n-ar
putea uni posibilitatea umanã cu continuitãþile
lumii ºi nici n-ar putea fi valori de acelaºi
tip.Angajarea la o valoare personalã, mãsura în
care aceasta se menþine sunt testate de evenimente
(în special, catastrofale).Valorile pot fi, de
asemenea, testate intelectual, prin standarde sau
criterii, între care:  consistenþa  credinþele
consistente cu acþiunile;  reciprocitatea 
menþinerea aceloraºi valori: ,,regula de aur; 

coerenþa  integrarea valorilor într-un sistem sau
cod de valori;  cuprinderea  mãsura în care
valorile includ sectoare cât mai largi ale societãþii
(locale, naþionale, globale);  adecvarea 
acþioneazã, în mod corect, valorile îºi realizeazã
vocaþia lor specificã; durata  se menþin sau
acþioneazã pe durate lungi de timp;  autenticitatea
 valorile adoptate sunt valorile adevãrate, reale;
 deschiderea  rezistã acestea la critica deschisã
sau la provocãrile care pot veni din partea altor
valori ? Valorile care rãspund la aceste standarde
sunt valori puternice, atât individuale, cât ºi
societale. Iar, dacã sunt însoþite ºi de condiþiile
responsabilitãþii ºi respectului, este foarte probabil
cã societatea va dezvolta valori puternice.
Societãþile democratice pot fi realizate numai dacã
majoritatea cetãþenilor ºi liderii lor aderã la
valorile onestitãþii (cinstei), integritãþii ºi
respectului. De-a lungul istoriei, conflictele au
apãrut datoritã faptului cã indivizi, grupuri sau
sectoare ale societãþii aderã la ºi menþin valori
diferite, adesea rezultate din represiunea
drepturilor individuale ºi din pierderea civilitãþii.
De aceea, elementele civile ale societãþii trebuie
sã creeze mecanisme care sã protejeze valorile
democratice. În acest proces : educaþia  la toate
nivelurile, ºcolile; familia; religia; organizaþiile
civile etc., trebuie sã îºi asume responsabilitatea
dezvoltãrii valorilor morale ºi sociale ale tuturor
cetãþenilor. Universitatea modernã are o
responsabilitate unicã în dezvoltarea valorilor
individuale ºi ale societãþii, dat fiind faptul ca
programele sale au un impact asupra tuturor
elementelor societãþii. Ca atare, rolul universitãþii
în dezvoltarea valorilor democratice ale societãþii
este esenþial (critic).
Universitatea modernã
Misiunea universitãþii contemporane ºi a celei
a viitorului este complexã ºi comprehensivã, ea
implicând: dezvoltarea umanã; crearea
cunoaºterii; ºi sã facã servicii directe societãþii.

În aceastã perspectivã, universitãþile au
recunoscut importanþa: recunoaºterii diversitãþii;
a necesitãþii de a reaccentua asupra predãrii ºi
învãþãrii, care conduc la dezvoltarea holisticã a
studenþilor; creãrii noilor cunoºtinþe, prin
cercetare, ºi a utilizãrii cunoaºterii existente în
modalitãþi noi ºi pe cãi inovative. Prin extensiune
ºi programe externe, ele au antrenat ,,învãþãceii
(learners) din afara graniþelor tradiþionale ale
universitãþii, recunoscând cã, în calitatea lor de
,,centre de învãþare, ele sunt deosebit de
importante pentru dezvoltarea societãþilor civile.
Idealurile pe care se va întemeia universitatea
modernã de succes emanã din atributele
universitãþii contemporane. Universitãþile
viitorului vor realiza urmãtoarele idealuri: acces
egal tuturor celor calificaþi; transformarea în
,,comunitãþi de învãþare în care, personalul
didactic, studenþii ºi conducãtorii contribuie
fiecare la învãþarea unora de la alþii; orientare spre
studentul utilizator în mod prietenesc; crearea de
medii de învãþare sãnãtoase; responsabilitate faþã
de ºi rãspunsuri la necesitãþile societale, fiind
instituþii angajate cu multe interese ºi aspiraþii
publice; accentuarea, în tot ceea ce fac, asupra
celor mai înalte valori sociale ºi morale;
participare activã în dezvoltarea societãþilor
locale, naþionale ºi internaþionale.
Misiunea universitãþii viitorului va fi
aceea de a sublinia rolul ºi importanþa învãþãrii
distincte de predare, recunoscând, în acelaºi
timp, importanþa predãrii excelente, ca mijloc
de perfecþionare a proceselor învãþãrii. Ea va
trebui sã includã ºi: realizarea cercetãrii
ºtiinþifice pentru îndeplinirea funcþiei sale mai
largi, descoperirea ºi crearea cunoaºterii
ºtiinþifice; aplicarea acestora la soluþionarea
problemelor ºi la depãºirea provocãrilor
societãþii, prin antrenarea profesorilor ºi
studenþilor ºi a competenþelor lor, la expertize
ºi acþiuni sociale; promovarea unor relaþii

biunivoce cu societatea, în sensul integrãrii
învãþãrii, cercetãrii ºi angajãrii sociale a
universitãþii în condiþii de reciprocitate beneficã
pentru ambii parteneri.
Aceste idealuri ºi misiuni ale universitãþii
trebuie sã se întemeieze pe valorile sale
specifice: corectitudine, diversitate, toleranþã,
onestitate, integritate, rãspundere, respect,
încredere, excelenþã ºi responsabilitate. Pentru
cã, numai pe acest temei, universitatea îºi va
putea realiza misiunea, în special cea privind
dezvoltarea holisticã (integralã) a studenþilor sãi.
Corectitudinea, diversitatea ºi toleranþa sunt
valori corelate, care implicã recunoaºterea ºi
aprecierea unicitãþii fiecãrui individ ºi tratarea
fiecãruia cu respectul diferenþelor umane.
Onestitatea, integritatea, adevãrul ºi
rãspunderea, de asemenea corelate, implicã:
aderenþã la fapte; completitudine, realizare ºi
înaltã rectitudine de caracter; deschidere pentru
investigarea bazatã pe încredere ºi onestitate,
integritate ºi adevãr;
Respectul ºi încrederea sunt bazate pe
perceperea faptului cã ºi alþii aderã la valorile
onestitãþii, integritãþii ºi adevãrului ºi cã ei meritã
încredere în ei ºi în ceea ce fac;
Excelenþa se referã la ,,înalta calitate, la
,,cea mai înaltã calitate posibilã, în tot ceea ce
face ºi produce universitatea. De aceea,
perfecþionarea continuã, pentru atingerea
excelenþei, face diferenþa dintre universitãþile
performante ºi celelalte, ceea ce implicã
tenacitate ºi disciplinã în realizarea scopurilor;
Responsabilitatea este valoarea sau condiþia
implicitã a tuturor valorilor ºi implicã a acþiona
întotdeauna în concordanþã cu propriile valori,
în ciuda altor dorinþe. A acþiona responsabil este,
adesea, ultimul test al propriilor valori, atât
personale cât ºi sociale.
Toate aceste valori sunt intercorelate între ele
ºi cu idealurile universitãþii ºi se concretizeazã la

nivelul fiecãrui agent component al universitãþii.
Astfel, în privinþa studentului, ca centru al
activitãþii universitare, realizarea exigenþelor
derivate implicã: sprijinirea studentului în
dezvoltarea abilitãþilor ºi valorilor esenþiale ale
vieþii; gândire criticã; a cunoaºte ºi învãþa cum sã
înveþe; comunicarea efectivã, scrisã ºi oralã;
perspectiva-multiculturalã globalã; respect faþã de
ceilalþi ºi de sursele individualitãþii lor;
responsabilitate individualã ºi civicã; autostimã
ºi autoîncredere; sens al propriei sale competenþe;
deprinderi manageriale ºi abilitate de a lucra cu
alþii, fie ca lider, fie ca membru al echipei. Cea
mai mare provocare a demersului educaþional, în
acest context constã în: dezvoltarea caracterului
ºi conºtiinþei; a cetãþeniei, toleranþei ºi civilitãþii;
a responsabilitãþii individuale ºi sociale.
Realizarea acestei provocãri în universitate
reprezintã un ,,standard al formãrii studentului,
nu o opþiune.
La nivelul universitãþii, realizarea ºi
dezvoltarea valorilor ca obiectiv major al acesteia
impune: acces al fiecãrui student la cursurile
înscrise în programele de studii ºi în orarele de
lucru; set semnificativ de exigenþe, care sã
încurajeze analiza ºi reflecþia (incluzând:
seminarii ºi cursuri care sã solicite lucrãri scrise,
doveditoare ale gândirii independente); consultaþii
adecvate ºi consiliere academicã; experienþe
directe de cercetare ºi de formare a competenþelor
necesare proceselor de descoperire, creare ºi
valorificare a cunoaºterii ºtiinþifice; oportunitãþi
pentru studenþi de a cunoaºte personal pe unii
membrii ai corpului didactic.
În comunitatea învãþãrii viitoare,
experienþa universitãþii va fi: centratã, în
principal, pe învãþare mai mult decât pe predare;
excelenþa în predare, evaluatã la fel ca excelenþa
în cercetare, ambele legate de implicarea
studenþilor în cercetare; accentuarea faptului cã
rezultatele sunt tot atât de importante cât

creditele/ore, cã învãþarea studentului este mai
importantã decât ,,timpul de ºedere pe scaun ºi
cã demonstrarea competenþelor studentului
trebuie sã însoþeascã acumularea cursurilor;
suplimentul de învãþare, bazat pe studiul
independent al bibliografiilor, trebuie sã
accentueze asupra ,,învãþãrii colaborative
(profesorii  ,,înþelepþii pe scenã), în asociere
cu ,,învãþarea în echipã ºi soluþionarea
interdisciplinarã a problemelor (cu profesorul în
posturã de ,,ghid); integrarea ,,curriculumului
ascuns, inclusiv a experienþelor co-curriculare
mult mai direct în experienþa de învãþare;
eliberarea studenþilor de constrângerile de timp
ºi de frontierele fizice ale sãlilor de curs ºi de
seminar, prin oferirea de cursuri ,,just in time
ºi extinderea instruirii în comunitãþi ºi la locurile
de muncã, prin utilizarea noilor tehnologii
instrucþionale ºi a modelelor învãþãmântului la
distanþã. Universitatea modernã va trebui sã
ofere experienþã educaþionalã nu prin
accentuarea stresului importanþei valorilor, ci
prin constituirea ca exemplu de instituþie
angajatã valoric, de la  preºedinte, rector,
cancelar- pânã la cel mai de jos nivel, în care
,,actorii universitãþii intrã în contact direct cu
studenþii. Valorile intelectuale ale preciziei,
rigorii, claritãþii, consistenþei, adevãrului ºi
excelenþei vor trebui sã fie prezente în toate
aspectele experienþei de învãþare ºi, în primul
rând, în activitãþile specifice ale profesorilor
(cursuri, seminarii, activitãþi practice etc.), în
care valorile sociale ºi morale specifice trebuie
sã fie incluse, ºi pe care studenþii vor trebui nu
numai sã ºi le însuºeascã, ci sã înveþe cum sã le
,,trãiascã, sã le practice. Relaþiile dintre toþi
,,actorii universitãþii trebuie sã serveascã drept
exemplu de civilitate, bazate pe respectul
demnitãþii individuale, al comunicãrii deschise
ºi respectuoase, în condiþiile în care universitatea
modernã are responsabilitatea unicã de a forma
viitori cetãþeni ºi lideri ai societãþii.
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OPINIA NAÞIONALÃ

ANUL INTERNAÞIONAL AL PÃDURII- 2011
(Urmare din pag.1)
Declaraþia Ministerialã a Forumului pentru
Pãduri reprezintã o contribuþie la pregãtirea
Conferinþei Naþiunilor Unite pe tema dezvoltãrii
durabile din 2012. De altfel, toþi miniºtrii prezenþi
la acest forum au adoptat Declaraþia, angajându-se,
totodatã, sã implementeze politici de integrare a
gestiunii durabile a pãdurilor prin planuri de
dezvoltare ºi programe naþionale ºi sã creeze
condiþiile necesare gospodãririi durabile a pãdurilor.
La nivelul fiecãrei þãri membre a Organizaþiei
Naþiunilor Unite, Anul Internaþional al Pãdurilor
va fi celebrat prin manifestãri dedicate pãdurii,
cuprinse într-un program naþional.
Acþiuni dedicate Anului Internaþional al
Pãdurilor de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite
sunt: º21-25 februarie 2011, a 26-a sesiune a
Consiliului Guvernor Global al Forumului
Ministerial pentru Mediu al Programului Naþiunilor
Unite pentru Mediu (UNEP) Nairobi, Kenya
º 7 - 8 martie 2011, al doilea Comitet pregãtitor pentru
Conferinþa ONU pentru Dezvoltare Durabilã
(Rio+20), Sediul ONU, New York º 22 mai 2011,
Ziua internaþionalã pentru Diversitate Biologicã:
Biodiversitate ºi Pãduri, Secretariatul Convenþiei
pentru Diversitate Biologicã (CBD) º 5 iunie 2011,
Ziua Mondialã a Mediului, Programul Naþiunilor

Unite pentru Mediu (UNEP) º 14-16 iunie 2011,
a ºasea Conferinþã Ministerialã Europeanã
Forestierã (A 6-a Conferinþã Ministerialã pentru
protecþia pãdurilor în Europa) OSLO, Norvegia
º17 iunie 2011, Ziua Mondialã pentru combaterea
deºertificãrii ºi secetei, Secretariatul Convenþiei
ONU pentru combaterea secetei (UNCCD)
º 26 iunie - 1 iulie 2011, Biotehnologia arborilor
2011- de la genomi la producþie ºi livrare, Uniunea
Internaþionalã a Organizaþiilor de Cercetare
Forestierã ( IUFRO), Bahia, Brazilia º 1 octombrie
- 1 noiembrie 2011, a ºaptea Conferinþã
Ministerialã Mediu pentru Europa, Comisia
Economicã ONU pentru Europa (UNECE),
Astana, Kazakhstan º octombrie 2011, Convenþia
pentru Diversitate Biologicã, Secretariatul
Convenþiei pentru Diversitate Biologicã (CBD) º
noiembrie 2011, Adunarea Generalã a directorilor
silvici din Uniunea Europeanã, Polonia
º 28 noiembrie - 9 decembrie 2011, a 17-a sesiune
a Conferinþei pãrþilor Convenþiei ONU pentru
Schimbãri Climatice ºi a ºaptea a sesiune a
Întâlnirii pãrþilor semnatare a protocolului de la
Kyoto, Secretariatul Convenþiei ONU pentru
Schimbãri Climatice (UNFCCC, Johannesburg,
Africa de Sud.
În România, se vor organiza, în cursul anului
2011, seminarii ºi simpozioane privind rolul,

Ce reprezintã sigla
Anului Internaþional al Pãdurii?
Prof. univ. dr. ing. Radu CENUªÃ: Forumul
pentru Pãduri al Naþiunilor Unite (UNFF) a lansat
sigla acestui eveniment, ca o expresie sinteticã a
situaþiei actuale a pãdurilor globului, care
constituie cele mai extinse ºi mai complexe
ecosisteme terestre. Pãdurile lumii oferã o
multitudine de produse ºi de servicii, rolul lor
pentru dezvoltarea umanitãþii fiind de neînlocuit.
Aceste binefaceri, ce decurg din pãduri, sunt
reprezentate simbolic prin logo-ul anului
internaþional al pãdurilor, care este conceput ca
un veritabil sol al importanþei pãdurilor pentru
viaþã, atât în þãrile bogate cât ºi în cele sãrace,
atât în nord cât ºi în sud, atât in Europa cât ºi în
Africa. De aceea este deosebit de expresiv, fiind
explicit atât pentru neºtiutorii de carte, cât ºi
pentru universitari. În general, vãzutã de la
distanþã, aceastã siglã se prezintã sub forma unui
arbore, a cãrui coroanã este încãrcatã cu 11
elemente, fiecare purtând o semnificaþie distinctã.
Arborele susþine prin trunchiul sãu (care reflectã
clar capacitatea de suport) o coroanã de formã
sfericã care duce cu gândul la globul terestru, deci
la un întreg, la o reprezentare în interiorul cãreia
toate elementele interacþioneazã. Prin desenul
acestei coroane, este prezentatã multitudinea
funcþiilor pe care pãdurea le îndeplineºte, de

producþie, de protecþie, de recreare, de conservare
a biodiversitãþii, precum ºi interacþiunile dintre
diversele organisme care vieþuiesc la adãpostul
pãdurii, care contribuie la crearea unui mediu
specific. O definiþie datã pãdurii de silvicultorii
români aratã cã Pãdurea este o unitate a biosferei,

Cãrþile profesorilor noºtri

Veritabil eveniment editorial!

importanþa ºi situaþia pãdurilor din România, vor
organiza ºi vor participa la ºantierele de împãduriri,
vor organiza manifestãri internaþionale
profesionale, sportive ºi artistice ale silvicultorilor
dedicate Anului Internaþional al Pãdurilor, vor
contribui, prin publicaþii ºi alte materiale tipãrite,
la prezentarea importanþei menþinerii ºi
gospodãririi pãdurilor. Anul 2011 va transmite
întregii lumi un mesaj: pãdurile sunt vitale pentru
supravieþuirea ºi bunãstarea oamenilor de
pretutindeni, pentru cã:
- pãdurile menþin o climã globalã stabilã
- pãdurile acoperã 31% din suprafaþa terestrã
- 300 milioane de oameni din întreaga lume
trãiesc în pãduri
- vieþile a 1,6 miliarde de oameni sunt direct
legate de pãduri
- pãdurile sunt habitatul a aproape 80% dintre
speciile de animale existente pe planeta noastrã;
odatã dispãrute, aceste ecosisteme nu mai pot fi
refãcute
- anual sunt despãdurite peste 13 milioane hectare,
în principal pentru scopuri agricole; la o astfel de
ratã de despãduriri, pãdurile tropicale ar putea sã
disparã complet în mai puþin de 100 de ani
- despãduririle sunt responsabile pentru 15% din
totalul emisiilor de gaze cu efect de serã (Taylor
Ricketts, director in cadrul WWF).
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constituitã dintr-o biocenozã edificatã de arbori
ºi staþiunea pe care aceasta o ocupã, ambele legate
printr-un permanent schimb de materie, energie
ºi informaþie.
În centrul coroanei se aflã omul,
reprezentantul relaþiilor strânse dintre pãdure ºi
umanitate, principalul beneficiar al binefacerilor
pãdurii, dar ºi cauza dezechilibrelor la care a fost
supusã pãdurea în ultimele milenii. El este
totodatã purtãtorul responsabilitãþii privind
viitorul pãdurii ºi, implicit, propriul sãu viitor.
Mãrul simbolizeazã totalitatea fructelor, care
constituie hrana unei largi pãturi de populaþii, baza
unei industrii alimentare prospere ºi a unui comerþ
internaþional înfloritor. Totodatã, mãrul reprezintã
originea majoritãþii speciilor de arbori fructiferi,
ai cãror strãmoºi se gãsesc încã în pãduri,
constituind, prin sãlbãticia lor, o valoroasã resursã
geneticã. Poate cã plasarea mãrului deasupra
capului omului în aceastã imagine nu este
întâmplãtoare cãci, simbolistic vorbind, mãrul
mai înseamnã alungarea din paradis. Or,
omenirea, fãrã înþelepciune, cumpãtare, fãrã
respectul vieþii, poate fi la originea celei de-a doua
catastrofe, care va fi mai gravã decât izgonirea
din rai: dispariþia vieþii pe pãmânt.
Pe partea dreaptã a axei trunchi  om  mãr
este desenat un nor, care evidenþiazã rolul
mediogen al pãdurii, care exercitã modificãri
asupra radiaþiei solare, nivelarea extremelor
climatice, modificarea regimului hidric,

purificarea aerului, influenþa exercitatã asupra
circuitului dioxidului de carbon etc.
Cele douã linii ºerpuitoare, malurile unui curs de
apã, simbolizeazã rolul ecoprotectiv al pãdurii, de
protecþie hidrologicã ºi antierozionalã. Se afirmã
destul de des cã pãdurea este casa apelor, ea
regularizând debitele excesive, combãtând seceta,
asigurând apa potabilã curatã. Totodatã, pãdurea
reprezintã cea mai eficientã pavãzã împotriva
eroziunii solului. La nivelul României, pãdurile de
protecþie a apelor reprezintã 16,6% din suprafaþa totalã
a pãdurilor, iar cele de protecþie a solurilor, 22,6%.
Casa, ca simbol, este expresia funcþiei
productive a pãdurii. Înainte de toate, nu trebuie
uitat cã pãdurea a fost primul adãpost al omului
primitiv, prima sa sursã de hranã ºi de
îmbrãcãminte. Pãdurea este furnizoarea celui mai
ecologic material de construcþie, lemnul, utilizat
dupã cum se ºtie la construcþia a milioane de case
pe tot globul, la fabricarea diverselor obiecte de
mobilier, la fabricarea hârtiei. Totodatã, biomasa
lemnoasã este purtãtoarea unei energii ieftine ºi
nonpoluante, cu perspective mari de utilizare.
Lemnul este materialul care are cea mai mare
eficienþã în stocarea dioxidului de carbon, gazul
cel mai încriminat în producerea efectului de serã
ºi implicit a modificãrilor climatice globale. Din
aceastã perspectivã, pãdurea a devenit o resursã
strategicã globalã, regenerabilã, este adevãrat,
însã limitatã ºi dependentã de activitatea
antropicã.

Prof.univ.dr. Adelina GEORGESCU
Pentru un truditor în
domeniu, este o încântare sã
constate apariþia unei lucrãri
de excepþie ce abordeazã
subiecte de aºa importanþã ºi
actualitate, dar ºi de subtilitate
ºtiinþificã ºi metodologicã,
cum este complexitatea
economicã în societatea
contemporanã, denumitã
deloc întâmplãtor societatea
informaticã sau a cunoaºterii.
Meritul este deopotrivã al
autorilor (care s-au încumetat
sã urce aceastã Golgotã
accesibilã doar spiritelor
înalte, definitiv consacrate ºi
unanim recunoscute) ºi al
colectivului editorial ºi
tipografic care ne oferã întradevãr , marfã rafinatã întrun ambalaj pe mãsurã. Altfel
spus, demersul la care facem
referire: Paradigma complexitãþii economice, Editura
Expert, Bucureºti, aratã cã, de
fapt ne aflãm în faþa unui
lucru bine fãcut ºi la timp
am spune noi, pentru a-l
parafraza pe binecunoscutul
om de ºtiinþã polonez Tadeusz
Kotarbinsnski.
Formând cu adevãrat o
echipã omogenã, colectivul
implicat în acest proiect
demonstreazã cât se poate de
elocvent faptul cã, mai ales în
situaþiile în care subiectele sunt
aride, abstracte, este necesar ca
aspectele teoretice, axiologice
sã fie prezentate cât mai clar
ºi accesibil, logic ºi acceptabil
matematicienilor, inginerilor,
economiºtilor, sociologilor ºi
psihologilor chemaþi sã
contribuie, în egalã mãsurã, la
prestarea unei activitãþi utile ºi

cartea-ghid ce vã invitã sã pãºiþi
în lumea complexã ºi dificilã a
noi teorii. Însumând aproape
300 pagini, structurate în cinci
capitole, autorii prezintã,
într-un mod deosebit de ordonat
ºi documentat, concepte
fundamentale ºi specifice
subiectului abordat.
În
economie,
prin
intermediul ºtiinþelor de
avangardã, se pot evidenþia atât
fenomenele negative, cum ar fi
scãderea producþiei ºi creºterea
ºomajului, cât ºi cele pozitive,
caracterizate de modernizarea
capacitãþilor de producþie de
regulã, generatoare de cererea
sporitã a bunurilor de consum
ºi creºterea gradului de ocupare
a resurselor umane aferente,
numite îndreptãþit factor
esenþial al activitãþii socialeconomice.
Dinamica
economicã
reprezintã, prin urmare, un
capitol original ºi esenþial, în
continuã expansiune, al ºtiinþei
economice contemporane ºi,
totodatã, subiect al unor
deciziicheie la nivel macro ori
micro ºi chiar mondoeconomic, precum ºi al unor
aprinse controverse teoretice.
Din câte se poate uºor
constata, prezenta lucrare este
consacratã
dinamicii
economice, disciplinã ce
studiazã variaþia în timp a
mãrimilor economice, aflata în
stadiu de cristalizare, dar ºi
modelãrii economice ºi
modelelor matematice ce
descriu dinamici ale unor
sisteme economice. Astfel de
modele, aproximeazã realitatea
mai bine decât cele statice,

eficiente în plan economic,
tehnologic, ecologic ºi, de ce
nu, etico-moral. Nu trebuie
scãpatã din vedere nici
realitatea potrivit cãreia,
economia implicã, în esenþa sa,
consumatori ºi producãtori,
bunuri ºi servicii pe care
aceºtia le schimbã, preturi care
fixeazã condiþiile schimburilor, stãri de echilibru ºi
probleme fundamentale de tip
determinist (existenþa echilibrului, unicitatea, staþionaritatea sau stabilitatea acestuia,
evoluþia în timp). Utilizarea
matematicii pentru rezolvarea
unor astfel de probleme
economice suscitã, uneori,
reticenþe
profunde
ºi
nejustificate dupã pãrerea mea,
ºi nu numai, cel puþin din douã
considerente. Pe de o parte,
aparatul matematic este tot mai
complicat, complex ºi
dinamic, de unde ºi un efort
major pentru cunoaºterea lui.
Pe de alta, descoperirile utile
economiei sunt de datã relativ
recentã. În acelaºi timp, ºtiinþa
economicã a fãcut mari
progrese în ultimii ani, dar
acestea sunt destul de puþin
cunoscute, poate ºi pentru cã
teoria matematicã a devenit
extrem de rafinatã, necesitând
un efort continuu pentru
înþelegerea ºi folosirea
corpusului sãu cognitiv de
axiome, teoreme ºi principii.
De aceea, cartea pe care
o recenzãm are o temã de
mare actualitate, ºi cu o largã
aplicabilitate, fiind un
veritabil manual interdisciplinar ce însumeazã informaþii, explicaþii ºi idei în
sprijinul celor interesaþi de
matematica aplicatã. În
pofida faptului cã autorii au
scris cartea pentru specialiºtii
în domeniu, totuºi prin
detalii, claritatea de cristal a
logicii ºi formularea explicitã, aceasta se adreseazã, în
egalã mãsurã, ºi celor care
sunt la început de drum în
domeniu: studenþi, masteranzi, doctoranzi. Este, aºadar,

pretându-se ºi facilitând, în
consecinþã, cuantificarea ºi
examinarea
fenomenelor
economice, care sunt, în
genere, procese dinamice ce se
desfãºoarã în timp ºi a cãror
evoluþie se impune a fi
exprimatã cu ajutorul funcþiilor
ºi ecuaþiilor matematice.
Este dovedit, astfel, încã
odatã, cã ºcoala matematica
integratã gândirii economice,
fiind preocupatã de problema
cuantificãrii
proceselor
economice ºi de exprimarea
riguroasã a relaþiilor dintre ele,
aduce contribuþii esenþiale la
îmbogãþirea instrumentului
analitic în acest domeniu,
îmbogãþind considerabil aria
tematicã a ºtiinþei economice,
concomitent cu imprimarea
unei pronunþate note de
modernitate. De obicei, procesele economice au, prin natura
lor inerþialã, o continuitate
intrinsecã, salturile devenind
excepþii de la regulã. Cum
asemenea evoluþii existã ºi
genereazã discontinuitãþi,
înseamnã cã, de fapt, cunoaºterea lor este obiectiv necesarã
ca fenomen intrinsec, de sine
stãtãtor, dar, mai ales, pentru a
identifica efectele propagate,
ºtiut fiind faptul cã, perturbaþiile mici, prin amplificare, pot
conduce la efecte mari,
dezastroase ºi, uneori,
catastrofale. De altfel, modelele
de creºtere economicã ºi
practica modelãrii economicomatematice au constituit prilej
ºi instrument pentru studierea
dezechilibrelor în economia
contemporanã, stimulând
discuþiile referitoare la
ciclicitatea economicã ºi la
evaluarea diferitelor tipuri de
crize manifestate de-a lungul
timpului.
În alt plan de evaluare, îmi
face plãcere sã remarc efortul
autorilor pentru acurateþea
filologicã: clarã, detaliatã,
generos ilustratã cu calcule
finalizate numeric. Ne aflãm,
aºadar, în faþa unei veritabile
lucrãri de matematicã aplicatã,

SEMNIFICAÞII AXIOLOGICE ALE CONCEPTULUI DE MANIPULARE
Asist. univ. drd. Aniþa GRIGORIU
Omul zilelor noastre este
supus unei manipulãri multiple,
atât din partea organizaþiilor
politice, cât ºi a celor comerciale
sau de media. Astfel, pot rezulta
consecinþe tactice (minore), dar
ºi consecinþe strategice (cu efect
devastator). Din acest motiv,
manipularea are, de regulã, un
înþeles negativ, este un cuvânt
rãu, în sensul de fenomen
dãunãtor, chiar periculos. Dar
manipularea este un proces
comunicaþional ºi social
complex, chiar contradictoriu.
Cuvântul manipulare nu existã
în
Micul
Dicþionar
Enciclopedic, iar, în Dicþionarul
Explicativ al Limbii Române,
este prezentatã doar semnificaþia
sa tehnicã. Astfel, a manipula
(din fr. manipuler, derivat de la
manipule, lat. manipulus =
mãnunchi) se asociazã cu a
manevra, a mânui ºi a
manopera, utilizat la început ca
termen tehnic, în limbajul
militar ºi al navigaþiei. De-a
lungul anilor, semnificaþia
acestui cuvânt ºi-a schimbat
sensul ºi a dobândit la scarã
largã o conotaþie negativã,
reprezentând acþiunea prin care
un actor social (persoanã, grup,
colectivitate) este determinat sã
gândeascã ºi / sau sã acþioneze
într-un mod compatibil cu
interesele iniþiatorului ºi nu cu
interesele sale, prin utilizarea
unor tehnici de persuasiune ºi
distorsionând
intenþionat
adevãrul, lãsând însã impresia
libertãþii de gândire ºi de
decizie.
Semnificaþii axiologice
Pentru a fi eficientã,
manipularea, oricât de grosierã
ar fi, trebuie sã dea senzaþia
persoanei sau grupului vizat cã
are deplina libertate de gândire
ºi decizie. În general, aceste
douã condiþii sunt îndeplinite
automat de consumatorul de
media. Capacitatea de a face
raþionamente simple îi conferã
siguranþa cã poate înþelege
aproape orice (dacã nu este
exprimat în termeni de
specialitate). Astfel, prin
procesul de manipulare, putem
distinge trei semnificaþii
posibile: negativã acreditatã,
pozitivã ºi neutralã (care tinde
spre 0 sau care se aflã la limitã;
de influenþã).
În definirea celor trei
semnificaþii, voi þine cont de
urmãtorii parametri esenþiali ai
acþiunii: subiectul (care
acþioneazã), obiectul (care este
acþionat), mijloacele de
producere, scopul ºi valoarea

sau antivaloarea (nonvaloarea,
pseudo-valoarea), implicate în
procesul acþiunii. Tot aºa cum o
piatrã poate fi folositã pentru a
construi o casã, a lovi un om sau
pur ºi simplu pentru a-þi aminti
de un loc anume, manipularea
inerentã comunicãrii poate fi
pozitivã, negativã acreditatã sau
neutralã. De obicei, justificarea
eticã a manipulãrilor nu diferã
de cea a minciunii, de aceea,
manipulãrile pot fi apreciate
într-un fel sau altul dupã
interesele, scopul, valorile
urmãrite ºi, desigur, dupã
consecinþele lor. Interesele
publice generale, naþionale sau
cele ale binelui umanitãþii sunt
aduse ca argumente ºi justificãri
ale manipulãrii. Unul dintre
enunþurile prin care Kant îºi
defineºte Imperativul Categoric
sunã astfel: Acþioneazã numai
conform acelei maxime prin
care sã poþi vrea totodatã ca ea
sã devinã o lege universalã; cu
alte cuvinte: Acþioneazã astfel
încât sã-l tratezi pe semenul tãu
ca pe un scop în sine ºi nu ca pe
un mijloc (deci, ca pe un
instrument). În concepþia
kantianã, oricât de benefice,
consecinþele actelor noastre sunt
lipsite de orice valoare moralã
dacã sunt efectele unor gesturi
accidentale sau dacã le sãvârºim
animaþi de motive ºi intenþii
egoiste. În acest sens, Aristotel
spunea despre sclav cã este
o unealtã
vorbitoare.
Exploatarea economicã este
forma cea mai durã a
manipulãrii, în care S1 este
stãpânul ºi S2 este sluga
(iobagul, proletarul, angajatul
etc.). Hegel are o viziune ºi mai
largã, metafizicã: toþi indivizii
au scopuri personale pe care le
înfãptuiesc, pe aceastã cale
realizându-se pe ei înºiºi. Ceea
ce rezultã din acþiunile lor
conjugate este însã istoria, pe
care niciunul dintre ei nu o are
în vedere ca scop personal. Deci,
concluzioneazã Hegel, Raþiunea
Absolutã (un nume al acesteia
este Dumnezeu) pune în faþa
indivizilor scopurile ca pe niºte
momele ºi, prin acþiunea lor,
Raþiunea Absolutã se realizeazã
pe ea însãºi. Aici foloseºte Hegel
metafora cârtiþelor: oarbe
fiind, fiecare îºi sapã galeria
proprie; ceea ce rezultã este
arhitectura perfect raþionalã a
muºuroiului.
Semnificaþia negativã a
manipulãrii este consacratã (ca
o dogmã): Atunci când se
produce întâlnirea dintre
vânzãtor ºi client, dintre orator
ºi auditoriu, dintre specialistul

în publicitate ºi publicul sãu
þintã, relaþia este gânditã de la
început drept manipulatoare.
Se ºtie cã vânzãtorul vrea sã
vândã, cã oratorul vrea sã-ºi
impunã ideile, cã reclama e
menitã
sã
determine
cumpãrarea unui produs sau
valorizarea unei mãrci,
argumenteazã Mucchielli.
În cazul în care i se atribuie
manipulãrii o semnificaþie negativã,
S1 îl utilizeazã pe S2 (fie acesta
individ sau grup) ca pe un
instrument pentru realizarea
propriilor interese. Elementul
specific al manipulãrii rezidã în
faptul cã S1 îi acordã (sau îi
sugereazã) lui S2 un set de
avantaje (motivaþii) proprii
acestuia. Dar acestea sunt minime,
secundare faþã de avantajele lui S1
(bani, putere, influenþã). Altfel
spus, S1 îl înºealã pe S2, iar S1
este conºtient de aceastã înºelare,
pe când S2 nu, acesta rãmânând
de bunã-credinþã. Pentru a-ºi
atinge scopul, manipulatorii
folosesc în mod conºtient sau
inconºtient tehnici specifice.
Uneori, se ajunge chiar la
coerciþie, ºantaj emoþional,
inducerea unui sentiment de
vinovãþie, ameninþãri. Deoarece
oamenii opun rezistenþã lucrurilor
pe care nu le doresc, adeseori, cei
care manipuleazã fac efortul de a
deghiza manipularea negativã
într-una pozitivã. Sébastien
Bohler susþine cã la baza
comportamentului
consumatorului de televiziune,
radio sau de presã stau o serie de
mecanisme inconºtiente, cunoscute de producãtorii din massmedia ºi cã aºa-numitele reþete
de succes sunt de multe ori
tentative de manipulare a telespectatorului, radio-ascultatorului
sau cititorului de ziare.
Lupta în publicitate se
poartã cu scopul de a convinge
clienþii cã produsul promovat
este cel care meritã sã fie ales.
Dupã cum spune Samm S.
Baker, scopul principal al
reclamei este de a obþine profit;
a servi publicul devine un scop
secundar. Acesta este ºi
motivul pentru care fiecare
dintre noi este supus unui
bombardament publicitar. Însã,
poþi vinde cuiva un produs slab
o datã, dar nu-l poþi vinde de
douã ori, dacã produsul nu se
ridicã la înãlþimea aºteptãrilor
consumatorului.
Aºadar,
publicitatea are un efect
negativ, un impact puternic, dar
limitat. Alþi autori sunt de
pãrere cã acest tip de
manipulare ne însoþeºte zilnic
ºi poate lua diverse forme:
Dacã în timpul Revoluþiei din
1989 mulþi oameni înarmaþi,
militari sau civili, au fost

determinaþi sã tragã unii întralþii cu plumbi, ulterior,
numãrul celor manipulaþi de
aºa-ziºi formatori de opinie
autodeclaraþi sau nu, analiºti,
oameni politici, a crescut iar
gloanþele au fost înlocuite cu
minciuni calificate (...) pe care
le vedem ºi le trãim zi de zi.
Semnificaþia pozitivã a
manipulãrii pare (apare)
paradoxalã. Dar când pãrinþii îºi
cresc copiii, sau când dascãlii îºi
educã elevii, schema acþionalã
rãmâne aceeaºi, cu diferenþa cã
atât pãrinþii, cât ºi dascãlii au în
vedere ca scop interesul
copiilor, care nu sunt conºtienþi
de acesta. Speculând latura
negativã a acestui proces,
sofistul Cratylos afirma cã
profesorul este un ucigaº
pentru cã elevul, care era cineva,
devine, dupã instrucþie,
altcineva. Kant recunoaºte
explicit faptul cã trebuie sã ne
folosim unii de alþii; un profesor
este un mijloc de educaþie pentru
studenþii sãi; un vânzãtor este un
mijloc de prestare a unor servicii
comerciale; un muncitor este un
mijloc de producþie etc. Tocmai
de aceea, el subliniazã faptul cã
principiul respectului nu cere
altceva decât sã nu-i tratãm
niciodatã pe ceilalþi numai ca
simple mijloace, recunoscând
întotdeauna cã cei de care ne
folosim sunt, ca ºi noi, fiinþe
umane cãrora le datorãm respect
ºi consideraþie. Kant spune însã
cã trebuie respectatã umanitatea
ca atare, inclusiv în propria
fiinþã, ceea ce înseamnã cã avem
cu toþii datoria, nu numai de a-i
respecta pe ceilalþi, dar ºi de a
ne apãra propria demnitate, ori
de câte ori ea este nesocotitã de
ceilalþi.
Manipularea
pozitivã
foloseºte un instrument puternic
ºi se doreºte a fi una constructivã.
Subiectul (manipulatorul) þine
seama de nevoile ºi sentimentele
persoanei cãreia i se adreseazã
(sau
ale
obiectului),
îmbogãþindu-i viaþa. Apelarea la
o astfel de manipulare aduce
beneficii celui care o foloseºte
pentru a influenþa cu integritate,
atât în atingerea obiectivelor
proprii (în viaþa personalã ºi
profesionalã), cât ºi în
contracararea strategiilor ºi
tacticilor de manipulare negativã
atunci când acestea sunt utilizate
de cãtre ceilalþi. Este de dorit ca
la acest nivel sã se situeze
învãþãmântul, medicina, relaþiile
de prietenie, de iubire, de familie
sau profesionale. Sinonimele
pentru aspectul pozitiv al
manipulãrii sunt mai multe:
formare, modelare etc.
Un alt exemplu de
manipulare
pozitivã
îl

constituie povestioara din
cartea lui Mucchielli, extrem de
impresionantã, dar ºi cu multe
substraturi în ceea ce priveºte
manipularea. Pe scurt, era un
orb care cerºea pe podul
Brooklyn, dar nimeni nu îi
dãdea niciun ban. Acesta avea un
carton pe care scria Sunt orb.
Pe podul respectiv a trecut un
jurnalist, a vãzut orbul, i-a luat
cartonul din mânã ºi a modificat
ce scria acolo. În ziua aceea,
bãrbatul orb a primit bani cât
nu primise în viaþa lui ºi, curios
fiind ce scrie pe cartonul sãu, a
întrebat un trecãtor. Jurnalistul
scrisese Afarã este primãvarã,
iar eu nu pot sã o vãd. Aceastã
scurtã poveste ne aratã cã o
comunicare nu trebuie sã fie o
simplã
transmitere
de
informaþii pentru a manipula o
persoanã, un grup, ci trebuie sã
fie o adevãratã construcþie de
semnificaþii. Sã ne imaginãm
pentru o clipã cã orbul din
poveste nu avea probleme cu
vederea ºi cã doar fãcea pe
orbul pentru a impresiona
trecãtorii; atunci, semnificaþia
manipulãrii ar fi trecut într-un
registru negativ.
Semnificaþia neutralã, de
influenþã, a manipulãrii este ºi
cea mai simplã ºi, totodatã, ºi
cea mai complexã. Dacã ne
gândim la prima funcþie a massmedia (aceea de informare), dacã
aceasta este corectã, ea nu este
nici negativã (dezinformare), dar
nici pozitivã (formare), ci este
neutrã ºi neutralã (obiectivã ºi
impersonalã). Tehnica de
influenþã nici nu formeazã,
nici nu deformeazã, încât ºi S1
ºi S2 rãmân, ei înºiºi, dincoace
de influenþã (fie ea univocã sau
reciprocã). Aceastã treaptã
presupune apariþia în massmedia a mesajelor cu un
conþinut major de informaþie
utilã consumatorului (date reale
despre produs). Acest proces 
sistematic ºi permanent  duce
la apariþia ºi formarea
interesului publicului faþã de
obiectul reflectat în reclamã
sau de mass-media. Influenþând
fiecare persoanã în parte, massmedia creeazã în acest fel
premise pentru formarea sau
modificarea opiniei individuale, opiniei de grup, de
colectiv ºi, în fine,  a opiniei
publice.
Astfel, efectul mass-media
asupra opiniei publice nu se
explicã atât prin influenþã
directã a conþinutului asupra
auditoriului sau prin starea
publicului, cât prin relaþia:
public  sistem mass-media 
sistem social. Aceasta este o
relaþie în care satisfacerea
necesitãþilor indivizilor ºi

grupurilor sociale în probleme
de informare despre lumea
produselor / serviciilor, precum
ºi realizarea scopurilor acestora
depind, practic, întru totul, de
aceastã interdependenþã. Cu
alte cuvinte, cu cât interesul
individului faþã de mass-media
este mai mare, cu atât mai mare
este ºi dependenþa sa de
informaþiile survenite prin
intermediul mass-media. Ele
influenþeazã cunoºtinþele,
sentimentele ºi comportamentul lui ºi, astfel, contribuie la
luarea deciziilor consumatorului în direcþia doritã.
Unii autori afirmã cã a
influenþa înseamnã a manipula
contextele situaþiei pentru a
crea sensul dorit ºi cã sensul
unui obiect se creeazã din
situarea sa în context, indiferent
dacã acest context este
constituit din celelalte obiecte
sau din situaþia care îi serveºte
drept cadru de existenþã ºi de
funcþionare. A influenþa
înseamnã, deci, a face sã aparã
un sens care se impune
(interlocutorilor) ºi îi determinã
sã acþioneze în consecinþã.
Manipulatorul a prevãzut ºi
mizeazã pe acest sens, astfel
încât acþiunea care îi va
corespunde sã fie în
concordanþã cu ceea ce doreºte
el. Manipularea sensului devine
de cele mai multe ori o
manipulare a situaþiei.
Concluzii
Manipularea a însoþit
întreaga existenþã socialã a
omului, marcându-i pregnant
evoluþia istoricã. La întrebarea:
Am fi fost ce suntem fãrã
manipulare?,
Bogdan
Teodorescu rãspunde astfel:
Mulþimea manipulatã a
generat cele mai cumplite
momente ale existenþei
omeneºti, fiind practic autoarea
oricãrei monstruozitãþi a
istoriei. În acelaºi timp, însã,
trebuie sã acceptãm cã tot
mulþimea este autoarea
majoritãþii faptelor colective care
au dus la progresul uman.
Dupã Piotr Wierzbicki,
minciuna modernã constã în
manipularea celuilalt, iar
porunca biblicã sã nu minþi
ar trebui înlocuitã cu îndemnul
sã nu-l manipulezi pe altul,
afirmând cã împotriva manipulãrii trebuie virtute ºi
înþelepciune. În societatea de
consum, în care trãim, trebuie
sã privim lucrurile cu
discernãmânt, cu un ochi
oarecum sceptic ºi sã nu uitãm
cã o persoanã bine informatã
este mai greu de manipulat sau
nu se lasã niciodatã manipulatã.

utilã economiºtilor ºi interesantã pentru matematicieni.
Abordarea coerentã ºi
articulatã pe o solidã
structurã raþionalã, deductivã
ºi inductivã, mai ales în
contextul economic actual
din þarã noastrã, face ca
volumul recenzat sã fie
binevenit, aºteptat ºi necesar
pregãtirii studenþilor ºi
participanþilor la masterat ºi
doctorat, dar ºi perfecþionãrii
cercetãtorilor ºi experþilor în
domenii.
Desigur, complexitatea
problemelor economicosociale ce trebuie grabnic
rezolvate impune metode ºi
instrumente de cercetare
complementare, cu precãdere
folosirea matematicii în
cercetarea economicã pentru a
spori rigoarea raþionamentelor
din ºtiinþa economicã. În
opinia mea, prin intermediul
lucrãrii de faþã autorii reuºesc
sã ne convingã, dacã mai era
nevoie, de necesitatea utilizãrii
matematicii în studiul
evoluþiilor economice. Dupã
cum, prin accesibilitatea ºi
nivelul de tratare a
problematicii, prin structura
propusã autorii pun în valoare
nu numai potenþialul, ci ºi,
potenþialul
estetic
al
demersului matematic.
Mi se pare demn de a fi
relevat ºi faptul cã, pentru
început, autorii au ales sã
examineze conceptele de
dezvoltare economicã, creºterea economicã ºi progresul
economic întrucât, în unele
tratate, se considerã cã
dinamica economicã are trei
cazuri particulare. Majoritatea
specialiºtilor au cãzut de acord
cã fenomenul de creºtere
economicã se referã la aspectul
cantitativ al procesului, fiind
folosit, mai ales, pentru
mãsurarea relaþiei dintre
volumul factorilor utilizaþi ºi
mãrimea rezultatelor obþinute.
Altfel spus, se urmãreºte
optimizarea demersului ºi
motivarea deciziilor economice, inclusiv a mãsurilor de
politicã economicã; sintagma
dezvoltare economicã
include creºterea economicã,
schimbãrile calitative, virtuale,
inclusiv structurale (influenþa
structurilor tehnice, economice, sociale ºi politice asupra
creºterii economice), precum
ºi repercusiunile lor asupra
calitãþii vieþii ºi a muncii (de
la nivelul de trai al populaþiei
la calitatea mediului ambiant);
termenul de progres este des
utilizat în legãturã cu sensul
miºcãrii economice (pasul
înainte realizat în comparaþie
cu trecutul).
O nouã abordare a
dezvoltãrii economice s-a
conturat în deceniul 19711980, când þãrile se confruntau
cu nenumãrate dificultãþi, în
ciuda eforturilor susþinute
pentru industrializarea activitãþilor de producþie. În sfârºit,
neliniaritatea evoluþiei unui
numãr destul de mare de
fenomene din fizicã, biologie,
ecologie ºi economie a dus la
conturarea ºtiinþelor moderne,
care încearcã sã conceptualizeze ºi, apoi, sã utilizeze ºi
ipostazele fluctuante, dinamice ale realitãþii. Aceste
ºtiinþe sunt rezultatul integrãrii
unor modele, teorii ºi tehnici
de rezolvare a sistemelor de
ecuaþii diferenþiale neliniare, al
schimbãrilor de perspectivã,
responsabile cu apariþia a noi
puncte de plecare în înþelegerea fenomenelor studiate.
Dacã modelele sunt adecvate,
rezultã cã din cunoaºterea
soluþiilor lor putem deduce
comportamentul fenomenelor
explorate. Cu alte cuvinte,
fiecare model neliniar are
propria sa teorie. Evident au ºi
trãsãturi comune, unificatoare,
comportamentul oarecum
ciudat al soluþiilor lor având
corespondent în particularitãþile fenomenului modelat.
Faptul cã un astfel de
comportament a întârziat sã fie
semnalat evidenþiazã complexitatea problemelor neliniare,
al cãror studiu sistematic a
debutat abia acum câteva
decenii.
Felicitând, ºi pe aceastã
cale, autorii pentru curajul 
decurgând din competenþa
doveditã ºi din pregãtirea
temeinicã în domeniu  de a
fi tratat cu pragmatism ºi
extremã rigoare un subiect
atât de subtil, vast ºi dificil,
precum ºi pentru generosul
efort depus în vederea
finalizãrii cercetãrilor consacrate unui domeniu de certã
perspectivã ºi cu mare
potenþial teoretic ºi aplicativ,
nutresc sincer speranþa cã
instituþiile abilitate vor
rãsplãti cum se cuvine
competenþa ºi contribuþia
autorilor la îmbogãþirea ºi
dezvoltarea nivelului ºtiinþific ºi metodologic al acestui
demers interdisciplinar.
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Profesor asociat
dr. Mirela GOREA CHELARU:
Actorul trebuie sã aibã
rãbdare ºi talent de bijutier!

Lector univ. dr. George V. GRIGORE,
cancelarul Facultãþii de Arte
Îmi amintesc o searã specialã a
anului 1993, în care am schimbat
câteva cuvinte magice cu actriþa ºi
profesoara Mirela Gorea Chelaru.
Printr-o întâmplare fericitã, Gãbiþã,
poetul prieten ce colinda pe la
prieteni, fãrã însã sã poposeascã sau
sã se aºeze, prieten bun cu prietenul
actor de la Teatrului Nottara
cunoscut ca Ucu sau Ion Haiduc, era
prieten cu familia Chelaru, adicã cu
cei doi mari actori, Mirela Gorea
Chelaru, actriþã a Teatrului
Bulandra, ºi Ion Chelaru, atunci
actor al Teatrului Mic, iar, în prezent,
actor al Teatrului de Comedie.
Cuvintele doamnei Mirela
Gorea Chelaru au fost magice pentru
cã au reuºit sã mã ambiþioneze sã
insist asupra lucrului cu personajele
pe care le aveam de interpretat la
clasã, personaje care locuiau în
operele nepereche ale lui Ibsen ºi
Cehov, ºi mi-au adus în timp multã
bucurie prin reuºita pe care am avuto la examenul de arta actorului de
atunci, examen care a avut loc pe

scena Teatrului Ion Creangã, prin
bunãvoinþa domnului director
Cornel Todea, dar ºi prin efortul
profesorilor noºtri dragi, Cristian
Munteanu, Sorin Gheorghiu ºi
George Marcu.
Bucuria mea avea sã fie ºi mai
mare atunci când am aflat cã doamna
Mirela Gorea Chelaru va preda la
una din grupele anului III Ciclul I
Bologna de la catedra de Arta
Actorului din cadrul Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret,
ºtiind cã, prin harul domniei sale,
prin rãbdarea fãrã margini de care
dã dovadã, va ºlefui cu grijã ºi
îndemânare de bijutier talentele
native ale studenþilor noºtri,
oferindu-le ºansa de a concura pentru
specialul loc pe care îl are actorul pe
scenele  altare din teatrele marilor
noastre oraºe ºi nu numai.
Doamna profesor doctor Mirela
Gorea Chelaru s-a nãscut la 21
august 1953. În 1978 a absolvit
Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale

Bucureºti, la clasa marelui actor ºi
profesor Marin Moraru, secondat de
doamna Adriana Marina Popovici.
În acelaºi an, obþine Premiul pentru
debut la Festivalul de Teatru de la
Piatra Neamþ, importantã rampã de
lansare a tinerelor talente aspirante
la luminile scenei de teatru.
Dintre rolurile dragi realizate pe
scena Studioului Cassandra, la
absolvirea IATC, putem aminti:
Antigona din Oedip Salvat, de Radu
Stanca, în regia artisticã a lui Mihai
Mãniuþiu, ºi Solveig din Peer Gynt,
de Ibsen, regia Valeriu Paraschiv.
Între anii 1978 ºi 1981 este
actriþã a Teatrului Naþional din Iaºi
unde i se încredinþeazã partituri
importante, în spectacole de succes.
În anul 1981 vine prin concurs
la Teatrul Bulandra, pe scena cãreia
dã viaþã multor personaje fascinante.
În timpul carierei sale artistice,
doamna Mirela Gorea Chelaru a jucat
în filme artistice, precum: Orgolii
(1981; regia Manole Marcus, scenariu
Augustin Buzura), Pe malul Stâng
al Dunãrii albastre (1983), Trei
surori (TV-1994; regia Cornel
Todea), Zãpada fierbinte (1999;
regia Valentin Hotea), Roberta
(2000), În fiecare zi Dumnezeu ne
sãrutã pe gurã (2001; regia Siniºa
Dragin), Maria (2003; regia Peter
Cãlin Netzer).
Doamna profesor doctor Mirela
Gorea Chelaru are o bogatã
activitate în teatrul radiofonic, film
ºi televiziune.
Începând din 1990, devine
cadru didactic la Catedra de Actorie
a Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã Ion
Luca Caragiale din Bucureºti, iar,
din anul 2010, este profesor asociat
ºi predã cursul de actorie la una
dintre grupele anului III, Ciclul I

Mormântul comunismului românesc,
de Alexandru Matei
La Târgul de carte Bookland (AFI Cotroceni), sâmbãtã, 16 aprilie,
a fost lansat volumul, apãrut la IBU Publishing, Mormântul comunismului
românesc, semnat de Alexandru Matei. Au vorbit: istoricul Adrian
Cioroianu (cel care semneazã prefaþa cãrþii), poetul ºi publicistul Florin
Iaru ºi criticul literar Costi Rogozanu.
Alexandru Matei: Comunismul suscitã, în România de astãzi,
dorinþe ºi interese, dincolo de care noþiunea rãmâne la fel de misterioasã
ca ºi pânã acum. Cuvântul comunism rãmâne, îngropat, sã secrete
substanþã afectivã într-o societate pe care capitalismul o obligã la
funcþionare acceleratã. [...] Ce vreau eu? Sã mã opresc ºi sã privesc
«comunismul» pânã când va redeveni un cuvânt. Apoi, sã încerc sã înþeleg
de ce e atât de greu pentru societatea româneascã sã nu uite cã, înainte de
a lua vreo decizie în legãturã cu comunismul, are de gândit un cuvânt.
Tot în cuvinte.
Adrian Cioroianu: Alexandru Matei propune dezbaterii o ipotezã
de lucru  ºi, cred, aceasta reprezintã deja un mod meritoriu de a lua
distanþã faþã de comunism. A sugera spaþiului intelectual românesc ideea
cã autentica eliberare de comunism nu este anticomunismul (cu atât mai
straniu cu cât acesta din urmã este, din toate punctele de vedere, unul
postcomunist), ci discutarea relaxatã, echilibratã ºi dezinhibatã a
comunismului  iatã ceva ce încã, la noi, aduce a act temerar.
Lector universitar doctor Alexandru Matei predã istoria
literaturii franceze la Facultatea de Litere
a Universitãþii Spiru Haret. din Bucureºti.
A primit Premiul Asociaþiei de Literaturã Generalã
ºi Comparatã pentru volumul Ultimele zile din viaþa
literaturii (2008). În toamna acestui an,
Editura LHarmattan din Paris îi va lansa un volum
de teorie ºi criticã literarã. A publicat eseuri, cronici
ºi recenzii în cele mai importante reviste culturale
din þara noastrã, precum ºi în reviste ºtiinþifice ºi volume
colective din România, Franþa, Serbia ºi Estonia.
În 2007, a fost ales cel mai bun tânãr eseist român,
în urma unei anchete iniþiate de Revista 22.

Glasul naturii  Omagiu Zilei Pãmântului
American Corner Bucureºti ºi
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu au organizat,
miercuri, 13 aprilie, un eveniment
dedicat Zilei Pãmântului.
A conferenþiat Amy Senneke
Graddon - Economic Officer
(Ambasada S.U.A.), subiectul având
ca titlu: Climate Change: What Is It
and How Does it Affect Me?
Ziua Pãmântului este un
eveniment simbol al responsabilitãþii
civice în protecþia mediului; a apãrut
cu scopul de a conºtientiza populaþia
Terrei ºi factorii de decizie privind
necesitatea conservãrii resurselor
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naturale ale lumii. Protecþia mediului
ambiental constituie o problemã
majora a societãþii contemporane.
Dezechilibrele provocate de
activitatea omului au generat
schimbãri climaterice în masa
planetarã afectând deopotrivã natura
ºi omul.
Ziua Pãmântului a fost fondatã
de senatorul american Gaylord
Nelson, în anul 1970, cu scopul de a
conºtientiza factorii de decizie în
rãspunderea lor faþã de mediul
înconjurãtor. Douã decenii mai târziu,
acest eveniment s-a transformat într-o
manifestare de amploare în istoria

omenirii, din dorinþa de a milita
pentru un viitor mai bun al planetei
noastre. Tot atunci a fost fondatã
organizaþia neguvernamentala Earth
Day USA. Pe 22 aprilie 1990, Earth
Day a reuºit sã impunã acþiunile de
reciclare ca fiind vitale în problema
mediului.
Evenimentul marcheazã ºi
sãrbãtorirea Zilei Mondiale a
Pãdurii pentru a accentua
importanþa ecosistemelor forestiere
pe aceastã planetã ºi a sensibiliza
omenirea în scopul conservãrii ºi
utilizãrii raþionale a resurselor pe care aceasta le oferã. Perioada
15 martie-15 aprilie
este intitulatã Luna
Pãdurii, dupã iniþiativa
lui Spiru Haret,
ministru al cultelor ºi
instrucþiunii publice în
secolul trecut, de la a
cãrei naºtere s-au
împlinit 160 de ani.
La eveniment au
participat elevi de la
Colegiul Naþional
Spiru Haret din
Bucureºti alãturi de
profesorii lor, care au
intrat in dialog cu Amy
Senneke Graddon,
studenþi, masteranzi,
bibliotecari, redactori.

Bologna, de la catedra de Arta
Actorului din cadrul Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret.
Ca profesor la UNATC a
coordonat cursurile de arta actorului
de la Ciclului I Bologna, dar ºi
cursurile de Masterat, colaborând
îndeaproape cu prof. univ. dr. HC
Adriana Marina Popovici ºi prof.
univ. dr. HC ªtefan Velniciuc. A
semnat regia unor spectacole de teatru
deosebite precum: Eu când vreau
sã fluier, fluier! de Andreea Vãlean,
prezentat pe scena Studioului de
Teatru Cassandra al UNATC,
Bolnavul închipuit (2008; prezent
ºi în festivaluri naþionale de teatru),
D-ale carnavalului ºi multe altele.
Unul dintre absolvenþii doamnei
profesor, anume Gabriel Costin, cel
care a interpretat pe Argan în
spectacolul Bolnavul închipuit de
Moliere, a mãrturisit pe blogul sãu cã
ceea ce i-a dat siguranþã în ceea ce a
fãcut în facultate a fost faptul cã exista
cineva care nu lipsea niciodatã, care
veghea asupra lor, cu bunãtate ºi
înþelegere, cu maturitate ºi fior
artistic: Noi pe scenã ºi Doamna
Gorea în salã  nelipsitã de la fiecare
spectacol, pe locul ei din stânga...
...Cu rãbdare ºi talent de
bijutier! Da! Aºa îi pregãteºte
doamna profesor doctor Mirela
Gorea Chelaru pe tinerii studenþi ai
anului III, Ciclul I Bologna, de la
catedra de Arta Actorului din cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret, ºlefuind, alãturi de
asistenta universitarã Eugenia
Daniela Voicu, ceea ce natura ne-a
oferit prin miracolul permanent ce
îl reprezintã naºterea, iar pãrinþii au
încurajat ºi sprijinit financiar,
adãugând strãlucire diamantatã
talentelor native ce îºi poartã paºii
pe aleile adumbrite ale Thaliei...

Templu dedicat
zeiþei Nemesis
Arheologii din Alba Iulia au
descoperit, în timpul lucrãrilor de
reabilitare a zonei interioare a
Cetãþii din Alba Iulia, în interiorul
castrului roman al Legiunii a XIII-a
Gemina, un templu roman dedicat
zeiþei Nemesis, în incinta cãruia au
gãsit o statuetã a zeiþei, un
basorelief ºi un altar votiv.
Descoperirea este ineditã ºi unicã
pentru Dacia Romana, deoarece
sunt foarte rare cazurile în care în
interiorul unui castru roman de
legiune era construit un templu
sacru. Nemesis simboliza pentru
romani zeiþa rãzbunãrii ºi era
consideratã patroana gladiatorilor
ºi soldaþilor romani de carierã.
În incinta templului arheologii din
Alba Iulia au gãsit un altar votiv, o
placã de marmurã care reprezintã
un gladiator, iar cea mai
spectaculoasã piesa este o statuetã
de marmurã a zeiþei Nemesis. Zeiþa
este înfãþiºatã alãturi de un grifon,
animal mitologic care are corp de
leu, aripi, cap ºi gheare de vultur ºi
urechi de cal ºi îi lipseºte o parte
din mâna stângã în care þinea o
unitate de mãsurã pentru pãcate.
Descoperirile sunt datate în secolul
II, începutul secolului III, din
perioada stãpânirii romane în
Dacia. În ultima perioadã,
arheologii din Alba Iulia au
descoperit, în timpul unor lucrãri
de reamenajare a zonei interioare a
Cetãþii Vauban din municipiu,
numeroase fragmente din vechiul
castru roman al Legiunii a XIII-a
Gemina. Prima descoperire a fost
fãcutã în apropierea Porþii a III-a a
cetãþii, unde a fost gãsitã fundaþia
uneia dintre barãcile soldaþilor
romani din Legiunea a XIII-a
Gemina. O altã descoperire
importantã a fost fãcutã în zona
Porþii a IV-a a cetãþii, unde
sãpãturile de cercetare au scos la
ivealã un altar din perioada romanã.

Premiera
Falling Angels,
în coregrafia
lui Jiri Kylian,
pe scena
Operei
bucureºtene

Jiri Kylian, cel mai important
coregraf al lumii contemporane,
semneazã coregrafia spectacolului
Falling Angels, montat pe scena
Operei Naþionale Bucureºti.
Spectacolul, creaþie a coregrafului
Jiri Kylian, în interpretarea
companiei de balet a ONB, va avea
Maria Andreia FANEA premiera în data de 1 mai. Conceput
Biblioteca Pedagogicã în jurul unor teme precum lupta
Naþionalã I.C. Petrescu pentru perfecþiune, spectacolul

CIORAN-100
Ar fi împlinit 100 de ani de se întâmpla sã depãºeascã bariere de
netrecut. Altora le-a ieºit, el, Emil Cioran, nici mãcar n-a încercat. A
trecut la cele veºnice la o vârstã respectabilã ºi a ocupat un loc de
mulþi invidiat în Cimitirul Montparnasse, în aceeaºi incintã funerarã
unde este privegheat din apropiere de Brâncuºi ºi Eugen Ionesco, de
Tristan Tzara ºi pãrintele Puiu Visarion. ªi de atâþia alþii.
Douã instituþii de calibru din Capitalã au gândit, aproape la fel, sã
marcheze, la Bucureºti, centenarul Emil Cioran. Mai întâi, Muzeul
Naþional al Literaturii Române, într-o zi de 12 (aprilie), ºi-a consacrat
Rotonda 13 personalitãþii filosofului din Rãºinari. A doua zi, Academia
Românã a stat la dispoziþia doritorilor de a fi alãturi întru sublinierea
evenimentului aniversar (comemorativ). Biblioteca Academiei a pus
la dispoziþie o expoziþie adunând pentru vizitatori elemente de biografie
Cioran - manuscrise, cãrþi tipãrite în românã ori în francezã, exemplare
cu autograf, volume provenind de la diverºi proprietari. Lucrãri plastice
de valoare au coborât aproape de privitori pentru a face mai bine
înþelese viaþa celui omagiat ºi opera sa.
Elementul central al manifestãrilor - reuniunea din Aula Academiei.
Intelectuali de marcã au þinut sã se exprime pe marginea
evenimentului, a personalitãþii omagiate, rostind, calificat, puncte de
vedere de reþinut. A venit la tribuna acad. Eugen Simion, preocupat sã
releve aproape de înþelegerea contemporanilor a celui ales
(finalmente!) membru al Academiei noastre (evident, post-mortem).Ca
ºi Eugen Ionescu. Portretul sãu se dovedeºte ca un ghem de severe si
ireconciliabile contradicþii. Moralist care neagã totul, un filosof care
neagã filosofia. A început a scrie în limba româna ºi a ajuns a-ºi
interzice sã vorbeascã cu ai sãi altfel decât în limba francezã (pe care
o cataloga, totuºi, una a cadavrelor). ªi-a dorit pãtrunderea în cultura
francezã (consideratã de el obositã ºi bolnavã). Cu o francezã incipientã
zdrobitã de aproximaþii, avea sã fie comparat, în stil, cu Voltaire ºi
considerat ultimul mare scriitor de limbã francezã. Au fost reamintite
cuvintele grele la adresa României ºi a românilor, opiniile la adresa
ortodoxiei, erorile lui politice care nu sunt mici ºi nici de ignorat.
Ni s-au rostit Idei incomode, propoziþii adesea scandaloase,
negaþionismul exersat îndelung. I se reproºeazã multe pe drept,
altele pe nedrept. Concluzia este una singurã: sã-l citim pe Cioran ºi
sã-i înþelegem creaþia ºi performanþele la care are dreptul
Un expert în lingvisticã, Irina Mavrodin, a glosat pe marginea
dezertãrii scriitorului din limba în care gândeºte. Cioran rupe nodul
gordian, ne atenþioneazã distinsul om de catedra. Pariul era tentant,
dar ºi riscant: putea câºtiga totul, putea pierde totul. A pariat ºi a
câºtigat. Cu alte cuvinte: Cioran nu ar fi fost ce este de rãmânea sã-ºi
pronunþe gândurile într-o limbã de restrânsã circulaþie. (Cam la fel se

pronunþa ºi Emil Cioran:
Eminescu, marele poet
român, din pricina limbii
neºtiute de alþii ºi a
traducerilor imberbe nu
trece rampa...).
Monseniorul Robu
ne-a fãcut pãrtaºii unei
expuneri de þinutã în
care a dialogat cu
dialogurile lui Cioran cu
religia, cel aflat la un
pas de sfinþenie A
evocat
voluptatea
contradicþiei care l-a
sechestrat pe filosof,
atacurile virulente împotriva credinþei. Rar ºi metodic, a secþionat
discursul în loturi distincte: blasfemie, refuz, rugã, chemare. Le-a
însemnat pe fiecare cu reflexii coordonate ºi alimentate prin lecturi.
Caldã, binevenitã, cu accente doctorale de cercetãtor aºezat,
intervenþia Simonei Modreanu, om de catedrã ieºean. O enumerare de
adjective a configurat portretul decriptat din scrisul ºi comportamentul
lui Cioran. Trecerea în francezã este asemãnatã unui salt fãrã plasa de
protecþie, într-un decor traumatic al exilului. S-a teoretizat existenþa
intervalului distanþa dintre douã stãri de agregare, rezervat, predestinat
pronunþãrii plenare a unora dintre noi. Este Eu-l lui Cioran.
Mihai Cimpoi, eminescologul basarabean, a dat citire unui text scris
de Cioran cu privire la Eminescu. Nota dominantã o bãnuim: Eminescu
compenseazã toate greºelile României. E mare, dar cunoscut doar de noi.
Deºi nu asta ºi-a propus sã reþinem, Dan Haulicã a insistat: un
scriitor este mare în orice limbã, dacã are ceva de spus! Cât priveºte pe
rãºinãreanul plecat, ieºit în întâmpinarea limbii franceze: Nu existã un
caz Cioran! Este un om cu o biografie pe care ºi-a asumat-o!
Secolul Cioran a fost marcat, salvator, salutar, de revenirea la
Bucureºti a unei pãrþi din proprietatea intelectualã a lui Emil Cioran.
Manuscrisele, cum le zicem simplificator, vor ajunge de pe mâini
strãine în rafturile primitoare ale Bibliotecii Academiei Române.
Datorãm evenimentul unui om de afaceri român (gorjean de-al nostru),
pe numele sau George Brãiloiu. L-am întâlnit la Academie ºi am stat
de vorbã, felicitându-l din toata inima. Zicã lumea ce-o sã zicã: este un
noroc pentru noi cã existã.

Neagu UDROIU

FLORIN STOICIU,
un maestru
al gravurii
Cine este Florin Stoiciu?
Conf. univ. dr., prodecan al Facultãþii de Arte Plastice din cadrul
Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti
Educaþia:
1983-2006 Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, doctorat în
Arte Plastice ºi Decorative
1983-1979 Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din Bucureºti,
Secþia Graficã (clasa: Gheorghe Tofan ºi Aurel Bulacu)
Experienþã profesionalã:
- cadru didactic la Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti,
Facultatea de Arte Plastice, Secþia Graficã, Disciplina Gravurã, din
1992
- membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România (U.A.P.R.), Filiala
Graficã Bucureºti, din 1992
Premii / Nominalizãri (selecþie):
2010 - Premiu pentru Graficã la Bienala Naþionalã de Arte Ion
Andreescu, Buzãu
2010 - Nominalizat la Premiul U.A.P.R. pentru Graficã la Concursul
Arte în Bucureºti, Bucureºti
2010 - Premiul III la Bienala Intercontinentalã de Graficã Inter Art,
Aiud
2003 - Nominalizat pentru Premiul U.A.P.R. pentru Graficã
1996 - Premiul U.A.P.R. pentru Tineret
1996 - Premiul I pentru Litografie la Concursul Naþional Constantin
Gãvenea, Tulcea
1996 - Premiul Inspectoratului Judeþean pentru Culturã la Concursul
Naþional Constantin Gãvenea, Tulcea
1995 - Premiul IV la Concursul Tinerilor Gravori Dominus 1995,
Bucureºti
1994 - Menþiune la Concursul Naþional de Artã Plasticã Bacovia,
Bacãu
1993 - Premiul Penda la Concursul Tinerilor Gravori Dominus
1993, Bucureºti
1992 - Premiul I Naþional pentru cea mai bunã graficã de carte, Cluj
Napoca
- numeroase alte distincþii: burse, diplome de onoare ºi de excelenþã etc
Cãrþi:
Tehnici ºi maniere în gravurã - Editura Polirom, Iaºi, 2010
Materialitatea în gravurã - tehnici ºi maniere - Editura UNARTE,
Bucureºti, 2007
Materialitatea în gravurã - Editura UNARTE, Bucureºti, 2006
Alte activitãþi:
- multiple expoziþii personale pe plan naþional ºi internaþional (Austria,
Elveþia ºi Germania)
- peste 200 de expoziþii de grup ºi colective pe plan naþional ºi
internaþional; numeroase participãri la simpozioane, conferinþe, sesiuni
de comunicãri ºtiinþifice, workshop-uri, tabere de creaþie
Falling Angels, este un omagiu adus
femeilor balerine. Falling Angels
este o lucrare coregrafica creatã
pentru opt interprete, un spectacol
despre artiºti ºi arta lor, o coregrafie
a cãrei montare va aduce compania
de balet a Operei Naþionale
Bucureºti în rândul celor mai
importante trupe de balet din lume.
Spectacolul va fi pus în scenã
la Bucureºti de Nancy Euverink,
asistentã a coregrafului Jiri Kylian.
Muzica este compusã de Steve
Reich (Drumming, partea I),
costumele sunt create de Joke
Visser, luminile poartã semnãtura
lui de Joop Caboort, iar coordonarea
tehnicã a producþiei va fi asiguratã
de Erik van Houten. De-a lungul
prestigioasei sale cariere, Jiri
Kylian a conceput 92 de creaþii
coregrafice. Creaþiile sale au fost
puse în scena de peste 80 de
companii din întreaga lume.
Numele sau este legat de istoria
uneia dintre marile companii de
balet contemporan, Nederlands
Dans Theater (Olanda).

La Universitatea Naþionalã de
Arte din Bucureºti, strada General
Budiºteanu nr. 19, s-a desfãºurat
evenimentul intitulat O lucrare, o
expoziþie în ACVATINTA semnat
de gravorul Florin Stoiciu.
Trebuie sã menþionam, de la
bun început, faptul cã Florin Stoiciu
este, la ora actualã, unul dintre cei
mai buni graficieni ai þãrii.
Specialiºtii îl considerã cel mai
complex artist gravor din România,
fiind ºi singurul din istoria gravurii
româneºti care a aprofundat toate
tehnicile ºi manierele gravurii
tradiþionale ºi moderne.
A fost o acþiune culturalã
ineditã, un performance reuºit ºi cu
un mare impact vizual, atât în rândul
studenþilor, cât ºi în rândul colegilor
de breaslã. Printre invitaþi au fost
academicianul prof. univ. dr.
Rãzvan Theodorescu, rectorul
Universitãþii Naþionale de Arte din
Bucureºti, prof. univ. dr. Ruxandra
Demetrescu, decanul Facultãþii de
Istoria ºi Teoria Artelor, conf. univ.
dr. Ioana Beldiman. Au participat
prof. univ. dr. Silvan Ionescu, prof.
univ. dr. Cristian Robert Velescu,
conf. univ. dr. Adrian Guþã, prof.
univ. dr. Mihail Mãnescu ºi prof. dr.
Aurel Bulacu. Toate aceste
personalitãþi marcante ale culturii
româneºti au vorbit despre acþiunea
artistului Florin Stoiciu.

Este interesant de subliniat cã
Florin Stoiciu mai pregãteºte alte
douã acþiuni personale de acelaºi
calibru. El a declarat, în context:
Nu am mai expus în þarã de
unsprezece ani ºi cred cã acum a
sosit acest moment.
Mãrturisesc faptul cã am pãºit
mereu, cu mare sfialã, în acest
templu al artelor vizuale care este
Universitatea Naþionalã de Arte.
Dupã ce am reuºit sã cunosc pe unii
profesori ºi studenþi de la clasele de
picturã, a venit vremea experienþei
iniþiatice de a parcurge treptele pânã
la demisol.
Vreau sã transmit ceva din
starea aparte care m-a cuprins
pãºind în spaþiul graficii. ªevaletele
ºi culorile erau înlocuite de prese,
peste tot un univers de hârtii mai
groase ºi mai subþiri, desene fãcute
în multe stiluri. Peste tot acest mic
univers Florin Stoiciu domina
suveran, discutând cu o parte dintre
colaboratorii sãi. Am privit fascinat
în dreapta, în stânga, pe sus, pe jos
ºi am descoperit locul unde se
pregãtesc viitoarele generaþii de
gravori. Dupã aceastã experienþã
interesantã, aºteptãm cu interes
viitoarea expoziþie personalã
semnatã Florin Stoiciu.
Deci, sã îi urãm mult succes ºi
sãnãtate maestrului Florin Stoiciu.

Reflecþii sãptãmânale

Alãturi sau împreunã
Lumina zorilor se aºeza peste firele de iarbã de abia ivite
din þãrânã, iar stropii de rouã strãluceau pe verdele lor
feciorelnic. Mirosul de pãmânt reavãn ºi rãscolit se întâlnea
cu parfumul perelor coapte ºi cu mireasma florilor cãutând
soarele.
M-am aºezat printre fructele cãzute ºi, cufundat în liniºtea
grãdinii, nu mai eram singur pentru cã mã simþeam om tot
mai puþin. Mi s-a lãmurit atunci un gând: solitudinea în
mijlocul naturii este neputinþa trecerii dincolo de marginile
tale hãrãzite, este credinþa cã numai tu poþi trãi între atâtea
vieþi.
Dar eu, nu eram pãrãsit; cu frunze, cu muguri stãteam
împreunã ºi nu doar alãturi.
Plecând m-aºi fi mirat cã rãdãcinile nu mã þineau pe loc,
mi-aºi fi dorit sã mã smulg ºi nu sã mã ridic, sã fi rãsãrit ºi nu
sã mã fi nãscut.
Numai aºa nu puteam vieþui fãrã soare, numai aºa nu
mai aprindeam lumânare.

Alexandru LUCINESCU

Aristotel BUNESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Merite în
cucerirea
spaþiului
cosmic
24 de medalii de aur, 18 de argint,
7 de bronz ºi 20 de premii speciale
la Salonul de Invenþii de la Geneva
La cea de-a 39-a ediþie a
Salonului Internaþional de Invenþii
de la Geneva, delegaþia românã a
obþinut 24 de medalii de aur, 18
medalii de argint, 7 medalii de
bronz ºi 20 de premii speciale, a
informat Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã
(ANCS). România a fost prezentã
la Geneva, cu 49 de invenþii, dintre
care 40 în standul ANCS, pentru
celelalte 9 invenþii costurile fiind

suportate de inventatori sau unitãþi
de cercetare-dezvoltare.
În ceea ce priveºte premiile
speciale, unul dintre acestea, cu
aplicabilitate în domeniul sãnãtãþii,
s-a acordat unei invenþii prezentate
în standul OMPI al universitãþilor
ºi a fost obþinut de Teodora Tihan,
Ingrid Ionescu, Aurelia Meghea ºi
Ioana Demetrescu pentru Metoda
de obþinere pelicule polimerice în
domeniul medical.

Campionatele Europene de Haltere:
succese pentru România

La Campionatele Europene de Haltere (ce s-a desfãºurat la Kazan,
Rusia), România, prin Florin Ionuþ Croitoru, Marius Gîscan, Antoniu Buci,
Rãzvan Martin ºi Alexandru Roºu, a cucerit 10 medalii:
Marius Gîscan (62 kg)  aur la aruncat
Antoniu Buci (62 kg)  argint la smuls, argint la general
Florin Ionuþ Croitoru (56 kg)  argint la aruncat, bronz la general
Razvan Martin (69 kg) argint la aruncat, argint la smuls; argint la general
Alexandru Roºu (77 kg)  bronz la aruncat, bronz la general.

Expoziþie
de ouã încondeiate ºi icoane la Roma
Pentru
al
doilea an consecutiv catolicii ºi
ortodocºii celebreazã deodatã
sfintele sãrbãtori
de Paºti. Cu
aceastã ocazie
Accademia
di
Romania
din
Roma ºi Muzeul
Þãranului Român
din
Bucureºti
prezintã o expoziþie dedicatã traditiilor romanesti prilejuite de aceasta sãrbãtoare ºi în
special ouãlor încondeiate. Peste 300 de ouã încondeiate însoþite de icoane
pe sticlã cu tematicã pascalã ºi de diferite obiecte tradiþionale româneºti
(scoarþe, þesãturi, catrinþe, fote, cruci de mâna) sunt expuse între 12 ºi 26
aprilie la Muzeul Pietro Canonica din Villa Borghese, informeazã
Accademia di Romania din Roma.
Regiunile în care tradiþia încondeierii este foarte raspânditã ºi vor fi
bine reprezentate în expoziþie sunt: Bucovina, Buzãu ºi Vrancea, Bran,
Argeº, Vâlcea, ºi Banat. Pe întreaga duratã a expoziþiei va rula un film
documentar despre meºtesugul încondeierii ouãlor.

Dumitru Prunariu,
singurul român care a
zburat în spaþiul cosmic, a
fost decorat de preºedintele
rus Dmitri Medvedev, în
cadrul unei ceremonii
desfãºurate la Kremlin. Ceremonia a avut loc cu prilejul împlinirii a
50 de ani de la primul zbor al omului în spatiul cosmic, realizat pe
12 aprilie 1961 de Iuri Gagarin.
Medvedev i-a înmânat lui Dumitru Prunariu medalia pentru merite
în cucerirea spaþiului cosmic. Cu aceastã distincþie au fost onoraþi 14
cetãþeni proveniþi din alte state decât Rusia, ºi anume din SUA, Japonia,
Franþa, Germania, Belgia, Bulgaria, Ungaria ºi Slovacia.

Teatrul românesc
la festivalul
de la Poznañ
Teatrul Naþional Radu Stanca
din Sibiu a participat la cea de-a
patra ediþie a Festivalului
Internaþional
de
Teatru
Necunoscuþii de lângã noi din
Poznañ. Festivalul, care s-a
desfãºurat între 11 ºi 17 aprilie 2011,
a avut ca temã Eroi ºi eroine  încã
aproape sau deja necunoscuþi.
Teatrul Naþional Radu Stanca a
prezentat în festival spectacolul
Electra, în regia lui Mihai Mãniuþiu.
Cu o zi înaintea spectacolului, în spectacolului Electra, a susþinut un
seara zilei de 12 aprilie, grupul Iza, concert de muzicã tradiþionalã
care figureazã în distribuþia româneascã pe Scena Estradei Poznañ.

Scurtmetrajul Urban Groove 
în festivalul REX 2011, la Stockholm
Filmul de scurtmetraj Urban
Groove, de Ruxandra Ghiþescu va fi
prezentat in cadrul festivalului de film
REX - Recent Experimental Shorts de
la Stockholm. Festivalul este organizat,
pentru a treia oarã consecutiv, de reþeaua
EUNIC Stockholm în parteneriat cu
Kulturhuset (Palatul culturii din
Stockholm). Proiecþia scurtmetrajului
Urban Groove a avut loc miercuri
13 aprilie, la cinematograful
Klarabiografen din incinta Kulturhuset.
Scurtmetrajul Ruxandrei Ghiþescu surprinde doi adolescenþi în cãutare
de distracþii, care se hotãrãsc sã-ºi înregistreze aventurile nocturne în
marele oraº. În faþa camerei de filmat situaþia scapã de sub control. Filmul
este o mostrã româneascã de faux-cine-verité.

Matei Bucur
Mihãescu 
pianist,
compozitor
ºi dirijor la 16 ani
Joi, 14 aprilie 2011, foaierul
Teatrului Naþional de Operetã Ion
Dacian a gãzduit primul concert din
cadrul Stagiunii CAMMERATA,
susþinutã de Matei Bucur Mihãescu supranumit micul Bach al României
- si orchestra sa, CAMMERATA.
Prezent pentru prima datã într-o
triplã ipostazã de pianist, compozitor
si dirijor, Matei Bucur Mihãescu este
recunoscut ca un fenomen - un talent
muzical complex. A compus peste 80
de lucrãri de muzicã clasicã, a
înregistrat trei CD-uri în interpretare
proprie iar talentul sãu a impresionat
muzicieni de renume internaþional.
Tânãrul este recunoscut ca fiind un
geniu pentru creaþiile sale, dar ºi
pentru modul în care interpreteazã.
Repertoriul sãu pianistic acoperã
peste 400 de ani de muzicã
cuprinzând lucrãri cu stiluri variate
ºi cu grad ridicat de dificultate din
creaþiile compozitorilor clasici,
moderni ºi contemporani.
Urmãtoarele concerte din
cadrul Stagiunii CAMMERATA
vor avea loc în zilele de 20 mai ºi
9 iunie a.c., începând cu orele
19.00, în foaierul Teatrului Naþional
de Operetã Ion Dacian.

Allegretto
în Israel
Corul de copii ºi tineret
Allegretto efectueazã în luna
aprilie un turneu concertistic pentru
cel mai tânãr public din Israel. Pentru
acest turneu au fost selecþionate din
repertoriul corului piese muzicale
culese din diferite þãri ale lumii,
inclusiv piese în limba ebraicã, care
vor fi interpretate de 14 copii ºi tineri
cu vârste între 9 ºi 22 de ani, sub
bagheta prof. Adriana Codreanu.
Corul Allegretto, printre cele
mai cunoscute din România,
promoveazã tinere talente muzicale,
prin programe educaþionale ºi turnee
în þarã si în strãinãtate. Corul
National de copii Allegretto este
compus din 130 de copii din
Bucureºti ºi din alte oraºe ale
României.

Trei filme româneºti au primit
premii în cadrul goEast  Festivalul
Filmului din Europa Centralã ºi de
Est, care a avut loc între 6 ºi 12
aprilie la Wiesbaden, în Germania.
În cadrul ceremoniei de premiere
din seara zilei de 12 aprilie au fost
decernate cele patru premii ale
festivalului pentru care au concurat
zece filme artistice ºi ºase filme
documentare.
Premiul oraºului Wiesbaden
pentru cea mai bunã regie a revenit

regizorului Marian Criºan pentru
pelicula MORGEN (România,
Franþa, Ungaria 2010). Motivaþia
juriului a fost poezia unor simple
relaþii umane, respectul ºi iubirea pe
care filmul o aduce în faþa
personajelor sale, precum ºi
descoperirea laturii comice în viaþa
cotidianã deseori dramaticã.
Pelicula
AURORA,
a
regizorului Cristi Puiu, a primit
menþiunea juriul de la cea de-a 11

ediþie a Festivalului goEast, juriu,
din care a fãcut parte ºi actriþa
Anamaria Marinca.
La concursul de coproducþii
pentru tineri regizori ºi producãtori
din Germania ºi Europa de Est,
înfiinþat de Fundaþia Robert Bosch,
a câºtigat, la categoria scurtmetraj
artistic, regizorul român Peter
Kerek, cu proiectul PEPSI, juriul
motivând cã fãrã conºtiinþa
trecutului nu putem construi
viitorul.
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O comedie tragicã
despre un arian ºi o evreicã

Silviu ªERBAN
Tema Holocaustului în
cinematografia ceho-slovacã este
una reprezentativã, în special în anii
60, pânã la invazia sovieticã ce a a
urmat Primãverii de la Praga. Iar
cel mai important film fãcut pe
aceastã temã este, fãrã îndoialã,
Obchod na korze (Magazinul de pe
strada mare), realizat de cuplul
format din Ján Kadár, regizor
slovac, evreu la origini, ºi Elmar
Klos. Acþiunea este plasatã în
perioada Republicii Slovace
fasciste conduse de Tiso din timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
ºi este centratã pe relaþia dintre un
dulgher, Tono Brtko (Jozef Kroner),
ºi o bãtrânã evreicã vãduvã, Rozália
Lautmannová (Ida Kamiñska), al
cãrei magazin de galanterie este
controlat de arianul Brtko.
Legãtura dintre cei doi evolueazã de
la comedie spre tragism. Deºi Tono
pleacã la drum cu speranþa

Înfiinþat în 1936, Muzeul de la ªosea  cum era
odinioarã denumitã conserva de artã popularã de pe
malul Lacului Herãstrãu, este locul unde vizitatorii vin
sã-ºi regãseascã rãdãcinile de mult pierdute cu puritatea
lumii de miracol care a fost odinioarã satul românesc acel loc în care se aflã, pentru cei mai mulþi dintre noi,
casa bunicilor ºi, implicit, casa poveºtilor frumoase ale
copilãriei. Tot aici avem posibilitatea sã admirãm casa
ce încrusteazã reversul bacnotei de 10 lei.
Sinteza tuturor satelor din România
Ideea organizãrii unui muzeu al satului a aparþinut
sociologului Dimitrie Gusti, iniþiator ºi conducãtor al
ªcolii sociologice de la Bucureºti. Lucrãrile pentru
amenjarea muzeului au debutat în luna martie a anului
1936, pe o suprafaþã de 4.500 mp, amplasatã ,,la ºosea.
Proiectul a fost susþinut atât moral, cât ºi material de
Fundaþia Culturalã Regalã Principele Carol, iar
sarcina construcþiei muzeului a fost încredinþatã lui H.H.
Stahl ºi lui V. I. Popa, ultimului revenindu-i partea cea
mai dificilã, aceea a proiectãrii acestui ansamblu.
Deschiderea oficialã a Muzeului Satului a avut loc
la 10 mai 1936, în prezenþa regelui Carol al II-lea. În
discursul inaugural, sociologul Gusti sublinia faptul cã
Muzeul Satului este un muzeu original, care nu a fost
creat dupã modelul muzeelor în aer liber existente la
acea vreme în Europa, acestea fiind, dupã opinia lui,
prea etnografice ºi în mare mãsurã romantice. Ca
atare, noul muzeu trebuia sã placã nu numai ochiului,
ci ºi sã înfãþiºeze lucruri adevãrate, el fiind, în viziunea
marelui cãrturar, un muzeu sociologic al satului
românesc de azi, un aºa-zis sat-muzeu, sintezã a
tuturor satelor din întreaga Românie.
Plimbare prin lumea satului românesc
În etapa sa de început (1936-1940), Muzeul Satului
dispunea de 33 de complexe autentice, transferate din
toate zonele României. Dintre acestea, cea mai
impunãtoare este Biserica Dragomireºti (judeþ.
Maramureº). Construitã în anul 1722 pe locul unei altei
biserici, arse de tãtari în incursiunea lor de jaf din 1717,
Biserica Dragomireºti se face remarcatã prin
impunãtoarea turlã, care se ridicã pânã la 35 m. Peste
drum de aceasta, avem plãcuta surprizã de a fi puºi faþã
în faþã cu Gospodãria Gojdu Mic (jud. Buzãu), nimeni
alta decât casa cu foiºor ce se aflã, alãturi de Rodica
lui Grigorescu, pe reversul bacnotei de 10 lei. Potrivit
muzeografului Iulia Grumãzescu, casa este specificã
zonei subcarpatice ºi a fost ridicatã în muzeu în anul 1936,
fiind, de fapt, o copie a unei case vechi, rãmase în sat,
construitã în secolul al XVIII-lea. Tot de la muzeograf

Premii la Festivalul Internaþional de Film goEast
din Germania

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

îmbogãþirii pe seama magazinului
evreicei, speranþa i se dovedeºte
deºartã: afacerea era aproape
falimentarã, fiind þinutã în viaþã
doar de comunitatea evreiascã din
orãºel. Nici mãcar bucuria
controlului nu o are Tono. Fiind
mai mult surdã, doamna
Lautmannová nu înþelege sarcina
dulgherului ºi, mai mult, nici mãcar
nu este conºtientã de existenþa
vreunui rãzboi. Tono nu are succes
în explicarea misiunii sale de
Ariseur ºi, pânã la urmã, aflând ºi
de starea financiarã a magazinului,
acceptã sã joace pe controlorul
arian, în schimbul plãþii unui salariu
de cãtre comunitatea evreiascã. La
rândul ei, doamna Lautmannová
este convinsã sã-l accepte pe Brtko
ca ajutor al ei la magazin, comicul
atingând noi culmi atunci când,
vãzându-ºi soþia în magazin, Tono
începe sã facã pe ºeful cu bãtrâna
surdã ce-l privea miratã. Legãtura
dintre dulgher ºi vãduvã devine una
familiarã: Tono îi reparã bãtrânei
mobilierul; doamna Lautmannová îi
pune muzica preferatã de fostul soþ
ºi îi dãruieºte costumul ºi pãlãriamelon ce aparþinuserã acestuia,
fãcându-l pe Tono sã arate ca
Charlie Chaplin
Registrul comic începe treptat
sã se retragã, lãsând locul dramei
ºi, în final, tragicului. Aparenþa
situaþiei normale în care se

Muzeul Naþional
al Satului
Dimitrie Gusti

Popasuri culturale

complãcea Brtko devine brusc
conºtientizatã: conducerea fascistã
slovacã decide deportarea evreilor.
Dintr-o datã, Tono înþelege situaþia
complicatã în care se gãseºte, fiind
prins între rolul de Ariseur ºi cel de
iubitor de evrei, primul implicând
dureri morale, cel de-al doilea

Obchod na korze
(Ján Kadár,
Elmar Klos, 1965)

fizice. Tragismul provine din
situaþia fãrã ieºire datoratã acestei
interpuneri între a o ascunde pe
bãtrâna evreicã sau a o denunþa. De-a
lungul a ultimului sfert din durata
filmului, este creatã starea de
tulburare în care se aflã Tono Brtko,
ascuns în interiorul magazinului ºi
privind la ce se întâmplã afarã.
Rând pe rând, evreii sunt strigaþi
dupã o lungã listã în ordine
alfabeticã, apoi sunt urcaþi în
camioane pentru a fi deportaþi. Lista
nu o inclusese însã ºi pe doamna
Lautmannová. Totuºi, Tono, aflat
într-o stare de tensiune extremã,
este cuprins de teama de a nu fi
acuzat cã ascunsese un evreu ºi,
îngrozit, încearcã sã o împingã
afarã, în stradã, pe bãtrânã. Tot
acum, doamna Lautmannová

înþelege, în sfârºit, ce se întâmplã,
atunci când Tono accentueazã
cuvântul evreu. Pogrom,
rosteºte bãtrâna terifiatã, un cuvânt
a cãrui semnificaþie nu are nicio
rezonanþã pentru simplul dulgher.
Actul denunþãtor este împiedicat la
timp de plecarea camioanelor. Tono
îºi dã seama cã pericolul trecuse.
Bãtrâna fusese uitatã. Imediat, însã,
încercând, de data acesta, s-o
ascundã de eventuala vizitã a
deportatorilor, o împinge într-o
debara pe bãtrâna ce vroia sã iasã
în stradã pentru a trage obloanele
uºilor magazinului. Odatã ce
lucrurile se liniºtesc, trezit la
realitate de soneria unui ceas
deºteptãtor, Tono invitã bãtrâna sã
iasã din ascunzãtoare. Neprimind
niciun rãspuns merge el însuºi s-o
elibereze. O gãseºte, însã, moartã.
Îndurerat ºi debusolat, se spânzurã.
Intervalul dintre momentul gãsirii
bãtrânei moarte ºi momentul
spânzurãrii este un mini eseu al
camerei de filmat: Tono este urmãrit
de aparatul de filmat în timp ce trece
din camerã în camerã, fugind de
acesta de fiecare datã când este
descoperit; într-un final, aparatul
se opreºte asupra fotografiilor
doamnei Lautmannová ºi a soþului
ei, dupã care vedem chipul lui Tono
ce aratã cãtre camerã cã a înþeles
sugestia. Apoi, atât privirea lui
Brtko cât ºi aparatul de filmat se

în bunã mãsurã este valabil ºi astãzi, tinde sã reproducã
harta României, prin gruparea monumentelor de
arhitecturã ºi de tehnicã popularã dupã criteriul
vecinãtãþii geografice a localitãþilor de provenienþã, în
sectoare reprezentând marile provincii istorice ale þãrii.
Gazda refugiaþilor bucovineni ºi basarabeni
În 1940, ca urmare a înglobãrii Basarabiei, Bucovinei
ºi a unei pãrþi a Þinutului Herþei în Uniunea Sovieticã,
municipalitatea Bucureºtiului a hotãrât ca în unele
gospodãrii din muzeu sã fie gãzduite familii de refugiaþi
bucovineni ºi basarabeni. Faptul cã, ulterior, nu au putut
fi gãsite alte soluþii, a fãcut ca aceºtia sã rãmânã în muzeu
pânã la sfârºitul anilor 40. În aceste condiþii, muzeul a
fost pus în situaþia de a nu-ºi mai putea continua activitatea
ºi, implicit, îºi închide porþile. În plus, utilizarea improprie
a monumentelor, prin locuirea lor, a dus la distrugerea
unui numãr însemnat de construcþii.
Dupã rãzboi...
Redeschiderea porþilor muzeului, la trei ani dupã
terminarea rãzboiului, sub conducerea lui Gheorghe
Focºa, fost student al profesorului Gusti ºi membru al
echipelor de monografiºti, marcheazã începutul unei a
doua etape în evoluþia instituþiei. Prima sarcinã pe care
Gheorghe Focºa ºi-a asumat-o, la începutul
directoratului sãu, a fost de a-i evacua pe locatarii care
mai rãmãseserã în muzeu, pentru a preîntâmpina
procesul de degradare a patrimoniului. În acelaºi timp,
eforturile sale s-au îndreptat ºi în direcþia dotãrii
muzeului cu o schemã proprie de specialiºti, înainte de
rãzboi instituþia având ca angajat numai un
administrator. A urmat, apoi, elaborarea unor noi
strategii de dezvoltare a muzeului, care au dus la
extinderea suprafeþei destinate prezentãrii
monumentelor, de la 6,5 ha, cât deþinea în 1936, la 6,9
ha, precum ºi la creºterea ºi diversificarea colecþiilor.
Patrimoniul din expoziþia în aer liber se îmbogãþeºte,
astfel, ajungând la un numãr de 62 de complexuri de
arhitecturã popularã (faþã de cele 33 din 1936), cu 223
de construcþii (40 de case, 165 de anexe gospodãreºti,
3 biserici, 15 instalaþii tehnice ºi ateliere meºteºugãreºti),
însumând un inventar de 17.000 obiecte.
Sfârºitul deceniului ºapte marcheazã fuziunea
Muzeului Satului cu Muzeul de Artã Popularã al
R.S.R., sub titulatura de Muzeul Naþional al Satului
Dimitrie Gusti ºi de Artã Popularã. În aceastã
formulã, el va funcþiona pânã în martie 90, când
Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti îºi
recapãtã individualitatea, prin separarea de muzeul cu
care fuzionase, actualul Muzeu al Þãranului Român.
Muzeul Satului astãzi
În ultimii ani, campaniile de cercetare ºi achiziþii
au dus la creºterea patrimoniului din cadrul expoziþiei
în aer liber, precum ºi din colecþii. În prezent, expoziþia
permanentã cuprinde 121 de complexuri distincte,
totalizând 338 de monumente, iar patrimoniul mobil
însumeazã 53.828 obiecte. Printre monumentele recent
transferate în muzeu, respectiv la începutul anului 2003,
se aflã Biserica din Timiºeni (jud. Gorj), monument de
o deosebitã valoare pentru arhitectura ruralã, religioasã
veche, precum ºi pentru arta execuþiei picturii.
Un alt aspect al istoriei Muzeului Satului este
reprezentat de sprijinul pe care l-a acordat muzeul, de-a
lungul anilor, pentru organizarea unor noi muzee ºi secþii
de etnografie din þarã (Secþia de etnografie a Muzeului
din Alexandria, a Muzeului Unirii din Alba Iulia etc.).
Totodatã, Muzeul Satului a avut un rol fundamental ºi în
dezvoltarea reþelei muzeelor în aer liber din România,
precum ºi în realizarea primului muzeu de acelaºi profil
din Republica Moldova (Chiºinãu). Din pãcate, istoria
recentã a muzeului a înregistrat ºi douã evenimente
dramatice; incendiile din septembrie 97 ºi februarie 2002
au afectat o serie de monumente ºi obiecte de inventar
aferente din sectoarele Transilvania, respectiv Moldova
ºi Dobrogea. În ciuda acestor evenimente, Muzeul Satului
a fost, este ºi va rãmâne pãstrãtorul sufletului satului
românesc integrat în cultura europeanã.
Unde se aflã Muzeul Satului?
Muzeul Satului se aflã în sectorul 1, pe ªoseaua
Kiseleff nr. 28-30, ºi se poate vizita zilnic între orele
9:00 ºi 17:00.

aflãm faptul cã foiºorul este o adevãratã podoabã a
arhitecturii tradiþionale, având mai multe funcþii: acoperã
intrarea în casã, adãposteºte gârliciul (intrarea) pivniþei,
este spaþiu pentru activitãþi casnice, pentru dormit vara
sau pentru pus masa în sãrbãtori. Câþiva metri mai
încolo, întâlnim una dintre casele care l-au inspirat în
creaþia sa pe Constantin Brâncuºi  pãrintele sculpturii
moderne. Casa, adusã în muzeu în 36, este tipicã pentru
locuinþa înaltã, întâlnitã frecvent, la începutul secolului
al XIX-lea, în gospodãriile þãranilor înstãriþi din nordul
Gorjului, ea reprezentând o versiune popularã a culei
boiereºti din lemn. Meritã menþionat faptul cã toate
casele au fost dezasamblate, bucatã cu bucatã, ºi
transportate cu trenul, cãruþa sau cu barca pânã la
Bucureºti unde au fost asamblate la loc pe suprafaþa
muzeului, ne destãinuie muzeograful care precizeazã
cã dispunerea lor s-a fãcut dupã un plan elaborat de
dramaturgul ºi scenograful V. I. Popa. Acest plan, care

Foto ºi text:

Mihãiþã ENACHE,

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

Nick Vuijic, pentru prima oarã în România:

îndreaptã spre un cârlig ce atârnã
din tavan. Urmeazã trimiterea
câinelui afarã, tragerea obloanelor,
încuierea uºilor, pregãtirea
frânghiei, zgomotul cãderii
scaunului ºi, în final, imaginea
scaunului cãzut. În ciuda
deznodãmântului tragic, filmul se
încheie cu o secvenþã fantezistã, în
care Tono, purtând costumul ºi
pãlãria ce-l fãceau sã semene cu
Chaplin, o însoþeºte pe doamna
Lautmannová, îmbrãcatã într-o
rochie elegantã ºi purtând umbrelã
de soare, alergând pe promenadã în
paºi de dans, pe fondul muzical
asigurat de orchestra oraºului.
* * *
Ultimul popas din cele trei
datorate marilor ºcoli de cinema de
limbã slavã are loc în Polonia.
Filmul avut în vedere aparþine unuia
dintre co-fondatorii cinematografiei
polone, Jerzy Kawalerowicz
(celãlalt este, evident, Andrzej
Wajda): Matka Joanna od aniolow
(Maica Ioana a îngerilor).

PUTEREA
VOINÞEI
ªI A CREDINÞEI
Venit tocmai din Australia, Nick
Vujicic este unul dintre cei mai buni
oratori motivaþionali profesioniºti. A
vorbit în faþa a peste un milion de
oameni de pe tot globul , are propria
companie de discursuri motivaþionale, face afaceri imobiliare, are
multe planuri de viitor.
Timp de douã ore, Nick a vorbit
despre viaþa lui ºi a împãrtãºit tuturor
celor care au venit sã-l asculte mesajul
lui de iubire. S-a nãscut în 1982, în
Brisbane, Australia. Suferã de o boalã
numita Focomelie, nu are
extremitãþi, ci doar un singur ciot de
picior în partea stângã a corpului.
Spre uimire tuturor, în special a
medicilor, care îi spuseserã cã nu v-a
putea merge niciodatã, aceastã boalã
rarã nu-l împiedicã sã scrie, sã înoate,
sã joace golf, sã joace fotbal, sau sã
pescuiascã. Poate sã scrie 43 de
cuvinte/minut, cu degetul ce iese din
ciot, ºi pe care îl alintã copãnelul de
pui. Lucrurile însã nu au fost aºa la

început. Dupã ce
ºi-a fãcut o listã cu
toate lucrurile pe
care nu le putea
Corina Ilie, Managing Director Top Speakers
face din cauza
Agency, ºi Nick Vujicic
handicapului, la
vârsta de 10 ani, a
încercat sã-ºi punã capãt zilelor. lumii întregi cã nu existã limite, ci
Tentativa a eºuat ºi cu ajutorul doar propriile limitãri mentale, pe
pãrinþilor, care au fost principalii care noi ni le punem.
susþinãtori, a învãþat sã se descurce din
Cu un zâmbet demn de
ce în ce mai bine cu handicapul lui.
Hollywood, Nick a ridicat în
Mesajul pe care l-a împãrtãºit a picioare cei peste 300 de oameni
fost foarte simplu Fii sincer cu tine, veniþi sã-l asculte, care l-au aplaudat
acceptã-te aºa cum eºti ºi priveºte timp de câteva minute, în aula
partea bunã a lucrurilor. Nu conteazã Facultãþii Româno-Americane,
câte lucruri nu ai în viaþã. Conteazã sã luni, 11 aprilie 2011. Top Speakers
realizezi ceea ce ai, ºi sã te bucuri. Atât. Agency a organizat acest eveniBanii nu pot cumpãra fericirea sau ment intitulat 100 % INSPIRAÞIE,
pacea interioara. Încrederea, rãbdarea, cum sã trãieºti o viaþã fãrã limite.
iubirea sunt elemente cheie ºi noi
Claudia IOJA,
putem sã alegem oricând sã o luãm pe
studentã, anul III,
calea succesului ºi adevãratei fericiri.
Facultatea de Jurnalism,
Nick Vujicic a schimbat
Comunicare ºi Relaþii Publice
eºecurile în oportunitãþi ºi a arãtat
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

LUNI  18 aprilie 2011
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Festivalul Internaþional de Teatru
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
08:30 Parodi Press. Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
18:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Festivalul Internaþional de Teatru
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu 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 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MIERCURI  20 aprilie 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 Festivalul Internaþional de Teatru
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Muzart. Emisiune de Dumitru Nicolae
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Circulaþi, vã rog.
Emisiune de Cãtãlina Barbu
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 Simona ªerban
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

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

VINERI  22 aprilie 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 Festivalul Internaþional de Teatru
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
08:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got
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 Concert de muzicã sacrã cu corul din
Ploieºti. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu 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 Film documentar - Cinemania
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

21:30 Concert susþinut în cadrul Festivalului
de Muzicã Clasicã  Salzburg, dirijor
Ricardo Muti
23:00 Veniþi de luaþi Luminã!
 Slujba Învierii Domnului la biserica
Elefterie din Bucureºti
01:30 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
02:00 Adevãratele stele (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  24 aprilie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Veniþi de luaþi Luminã!
 Slujba Învierii Domnului la biserica
Elefterie din Bucureºti (r)
08:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Stele de mâine  ediþie specialã de Paºti.
Emisiune de Dumitru Lupu
11:00 Lumina Învierii  binecuvântarea ºi
masa de Paºti de la Luieriu Tg. Mureº
Realizator Sorin Bejan
12:00 Cãlãtori în timp  Istoricul bisericii
Grãdina Icoanei.
Emisiune de Violeta Screciu
13:00 De Paºte cu voie bunã.
Emisiune de Georgel Nucã
15:00 Iepuraºul magic  emisiune de satirã ºi
umor (I). Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare  tradiþii pascale
în Lituania. Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã  ediþie specialã de Paºte.
Emisiune de divertisment
Realizator Puiu Stoicescu
JOI  21 aprilie 2011
19:30 Grãdina cu statui  invitat Voicu
Enãchescu.
06:00 Promo USH
SÂMBÃTÃ

23
aprilie
2011
Emisiune de Neagu Udroiu
06:10 Lumea sporturilor (r)
MARÞI  19 aprilie 2011
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
06:00 Promo USH
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
ªtiinþã ºi Culturã
06:10 Performeri în arenã (r)
06:00 Promo USH
08:00 Festivalul Internaþional de Teatru
Emisiune de Georgel Nucã
06:05 Haretiºtii (r)
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu 06:30 Casã dulce româneascã (r)
22:00 Ieri ºi azi  Tradiþia mirului, tainele
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:30 Noi consumatorii (r)
08:30 Academica  ªtiinþã.
sãrbãtorilor pascale înainte si dupã 1989.
07:00 Grãdina cu statui (r)
08:00 Festivalul Internaþional de Teatru
Emisiune de Alexandru Mironov
Invitat Sorin Bejan.
08:00 Festivalul Internaþional de Teatru
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Ciprian Vasilescu
pentru Elevi. Emisiune de Dumitru Cucu
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
22:30 Film artistic - Lungul drum spre casã
08:30 Film documentar  Globe spin
Spiru
Haret
13:00 Concert de muzicã sacrã cu Corul
(Long way home)
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
11:00 Academia copiilor.
Preludiu. Emisiune de Dumitru Cucu
Dupã moartea soþiei sale, pensionarul
Emisiune de Victoriþa Duþu
Emisiune
de
Irina
Haideþ
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Tom Gerrin se mutã împreunã cu fiul sãu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Firicã la dispoziþia dvs
ºi soþia acestuia; Deºi are parte de multã
Spiru Haret
Emisiune
de
Theodora
Popescu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
afecþiune, Tom nu se simte bine în casa
13:00 Invitatul de la ora 13.
12:30 Cronica scepticului.
Spiru Haret
acestora ºi pur ºi simplu îºi aºteaptã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Cristian Român
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
sfârºitul; Dar într-o zi în oraº apare
14:00 Din sãlile de concert.
12:57 Promo
Emisiune de Viorel Popescu
circul, iar Tom întâlneºte o tânãrã de 21
Emisiune de Mihai Darie
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
de ani, pe nume Leanne; Cuplul neagreat
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 Un actor in culise.
Emisiune de Constantin Predilã
se hotãrãºte sã meargã împreunã din
Spiru Haret
Emisiune de Viorel Popescu
20:00
Întâlnire
cu
folclorul.
Kansas în California; De-a lungul
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Adevãratele stele.
cãlãtoriei ºi datoritã peripeþiilor prin care
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc  Avatarurile
Emisiune de Sorin Lupaºcu
trec, dar ºi a diferenþelor dintre ei, între
19:00 Istoria cu învãþãturã.
cunoaºterii prin ºtiinþã. Invitatã Liliana Voicu 15:58 Promo
cei doi se leagã o prietenie adevãratã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
 vicepreºedinte Asociaþia Secular Umanista 16:00 Magazin de weekend.
genul dramã, SUA (1998)
20:00 Recital muzical.
din România. Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Marius Voicu
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
Emisiune de Dumitru Cucu
16:30 Cinepanorama.
01:00 Dor de-acasã (r)
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici 21:00 Academica - Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
Emisiune de Eugen Atanasiu
03:00 Galele TVRM (r)
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Teodora Zincã
22:30 Lauri pentru liceeni.
05:00 Scena ca istorie (r)
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Cristina Matei
18:30 Paºti  între obiceiuri ºi sfânta tradiþie
23:15 Cãlãtori în timp.
22:30 Film documentar  Absolut minunat
Emisiune de Violeta Screciu
 pregãtiri de Paºti, colaci, ouã roºii, drob
23:00 Consum cultura.
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
ºi binecuvântarea preotului satului la *În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de George Stanca
Spiru Haret
Luieriu Tg. Mureº. Realizator Sorin Bejan Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
04:00 La hanul morãriþei (r)
19:30 Am venit cu drag la voi.
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
Spiru Haret
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
Emisiune de Georgel Nucã

TVRM Cultural
LUNI  18 aprilie 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)
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  19 aprilie 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 Film serial  Cavalerii cerului  ep.1 (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Kurt Vonnegut. Bun venit în Casa
Maimuþei  partea a II-a (SUA, 1991) (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 Haretiºtii (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
20.30 Nocturna  direct

22.00 Culturã fãrã tranziþie  arhivã
23.00 Teatrul în fotoliul de acasã
00.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.00 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13 (r)
03.30 Nocturna (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  20 aprilie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Românul, cetãþean european (r)
07.00 Cinepanorama (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 Culturã fãrã tranziþie  arhivã
16.00 Cãrþi ºi probleme  arhivã (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 Cinepanorama (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  21 aprilie 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
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  22 aprilie 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 Concert de muzicã sacrã  Corul din Ploieºti
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 ªlagãr fix
23.00 Haretiºtii
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  23 aprilie 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)

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 Concert de muzicã sacrã  Corul Preludiu
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 ªlagãr fix
20.00 Film serial  Cavalerii cerului  ep.2
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Cinepanorama
23.00 Veniþi de luaþi luminã!
Slujba Învierii Domnului la biserica
Elefterie din Bucureºti
01.30 Academia copiilor (r)
03.00 Scrisori de acreditare (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  24 aprilie 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 Concert de Paºti cu Orchestra
Reprezentativã a Armatei, la pian
Horia Maxim
16.30 Consum cultura
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Concert Simfonic  FASCHINGS
KONZERT des ORF Symphony Orchestras 
Dirijor Pinchas Steinberg (Austria)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

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

Icoane de tezaur româneºti
expuse la Muzeul Kiscelli
din Budapesta
În perioada 19 aprilie - 30 mai 2011,
Muzeul Kiscelli din Budapesta gãzduieºte
expoziþia Icoana pe sticlã...timp de credinþã
în spaþiul Transilvaniei, organizatã de
Institutul Cultural Român din Budapesta. 33
de icoane pe sticlã de secol XIX din tezaurul
României sunt oferite publicului ungar de
Muzeul Astra din Sibiu în întâmpinarea
Sãrbãtorilor Pascale ortodoxe ºi catolice.
Vernisajul va avea loc marþi, 19 aprilie,
în sala Oratorium, în prezenþa Episcopului
Siluan, a ambasadorului României la
Budapesta, Ireny Comaroschi, a directorului
adjunct al Muzeului Astra, Mirela Creþu,.
Cifrã simbolicã, cele 33 de icoane
transilvãnene, câte una pentru fiecare an al
Mântuitorului, provin din sudul Ardealului ºi
se evidenþiazã prin maniera picturalã îngrijitã,
în continuarea tradiþiei bizantine riguroase în
redarea drapajelor vestmintelor de sfinþi, în
aranjarea cutelor, într-o multitudine de detalii
vestimentare,
toate
caracteristice
miniaturiºtilor medievali. Principalele centre
de iconari reprezentate în aceastã expoziþie
sunt cele de la Nicula ºi Gherla - Cluj, Laz ºi
Lancrãm - Alba, ªcheii Braºovului ºi Fãgãraº
- Braºov, Mãrginimea Sibiului ºi Sibiu.

Ornamentul decorativ floral este un semn
distinct al artei populare, prezent în
iconografia niculineanã. În icoanele scrise de
zugravii din Nicula se constatã tendinþa cãtre
simetrie nu numai în compoziþiile
iconografice cu axã centralã, ca în icoanele
cu Iisus Hristos rãstignit pe Cruce, având în
stânga ºi în dreapta sa pe Maria ºi pe
Apostolul Ioan sau în cea cu Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena.
Muzeul Kiscelli, mãnãstire, bisericã,
garnizoanã militarã ºi loc de expunere a
mobilei produse de proprietarul Max
Schmidt, colecþionar de artã ºi fabricant de
mobilã, devenit azi muzeu de istorie ºi de artã,
a îmbrãþiºat cu mult interes propunerea ICR
Budapesta de a continua, prin acest
eveniment, un happening de mare efect
realizat în catacombele aceluiaºi muzeu de
cãtre Fundaþia Anastasia în 1994. Sub titlul
Pas d accord avec Zefirelli, cinci artiºti
români - Sorin Dumitrescu, Mihai
Sârbulescu, Horea Paºtina, Ion Grigorescu ºi
Ioana Bãtrânu - au zugrãvit pe porþiuni din
pereþii ºi coloanele de piatrã ºi cãrãmidã
reprezentãri religioase ortodoxe, toate acestea
fiind conservate pânã în prezent.
Icoanele de tezaur
aduse de ICR Budapesta de la Muzeul
Astra ºi catacombele
pictate de artiºtii
români vor fi vizitate în
perioada 26-27 mai
2011 de participanþii la
colocviul Arta religioasã în Ungaria ºi
România  influenþe
reciproce din Evul
Mediu pânã în prezent,
organizat de ICR
Budapesta în colaborare cu Institutul
Francez din capitala
ungarã ºi cu Galeria
Naþionalã din Ungaria.
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la
ROMÂNI

PASTORALÃ
DE SFINTELE PAªTI
(Urmare din pag.1)

Iar pentru cã iubirea smeritã a lui Hristos ca om a fost mai tare
decât pãcatul ºi moartea, Dumnezeu L-a înviat din morþi ºi I-a dãruit
viaþã ºi slavã veºnicã (cf. Filipeni 2, 4-10). Iubirea aceasta smeritã
ºi preaslãvitã a lui Hristos Cel Rãstignit ºi Înviat se dãruieºte omului
prin harul Sfântului Botez, pentru ca omul care se uneºte cu Hristos
sã poatã birui pãcatul ºi rãutatea demonilor ºi sã dobândeascã viaþa
veºnicã în slava Preasfintei Treimi. Astfel, Botezul este Taina prin
care ne lepãdãm de Satana ºi ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce
doreºte sã se boteze este întrebat: Te lepezi de Satana?, Te uneºti
cu Hristos? Iar el rãspunde: Mã lepãd de Satana! ºi Mã unesc cu
Hristos! Acest legãmânt de la Botez sau acest vot baptismal devine
programul duhovnicesc sau lupta creºtinului cu pãcatul în toatã viaþa
sa pe pãmânt. Prin mãrturisirea dreptei credinþe ºi prin Sfântul Botez
se iartã omului pãcatul strãmoºesc ºi toate pãcatele fãcute pânã la
Botez, se dãruieºte harul înfierii ºi arvuna învierii întrucât el trece
de la existenþa fãrã Hristos, la viaþa cu Hristos ºi în Hristos, Care a
zis: Cel ce crede în Mine chiar dacã va muri (cu trupul) viu va fi (cu
sufletul) (Ioan 11, 25).

credinþã ºi tradiþie
Consideratã cea mai importantã sãrbãtoare din calendarul
creºtin, Paºtele se celebreazã de români la o datã variabilã.
Datina n-ar fi împlinitã fãrã legile nescrise ale pãmântului,
fãrã obiceiurile care cuprind practici ºi rituri,
iar neîmplinirea acestora ar arãta o lipsã a credinþei,
care, implicit, ar atrage forþele malefice asupra omului
ºi a pãmântului.
Dupã respectarea Postului mare ºi dupã sãrbãtorirea
Sâmbetei lui Lazãr ºi a Floriilor, satele româneºti
trãiesc cu evlavie tragedia Sãptãmânii Patimilor,
pentru a ajunge lumina Sfintelor Paºti, miracolul
Învierii lui Hristos ºi luarea Paºtilor.
În Sãptãmâna Paºtilor, þãranii se strãduiesc sã încheie
toate activitãþile gospodãreºti: pãmântul sã fie arãt ºi semãnat,
casele vãruite ºi împodobite, veºmintele noi sã fie terminate.
Pe lângã covoare, lãicere, icoane ºi blide cu ºtergare,
gospodinele împodobesc odãile ºi cu mlãdiþe de salcie de la Florii.
În Miercurea, Joia sau Vinerea Mare, femeile pregãtesc
pasca ºi ouãle roºii, simboluri pascale ale vieþii, ale Învierii.

Învierea lui Hristos vãzând, sã ne închinãm
Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fãrã de pãcat.
Crucii Tale ne închinãm, Hristoase, ºi sfântã Învierea Ta o lãudãm ºi o slãvim;
cã Tu eºti Dumnezeul nostru, afarã de Tine pe altul nu ºtim, numele Tãu numim.
Veniþi toþi credincioºii sã ne închinãm sfintei Învierii lui Hristos!
Cã iatã a venit prin Cruce bucurie la toatã lumea.
Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lãudãm Învierea Lui;
cã rãstignire rãbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Sãrbãtoarea curãþeniei ºi a regenerãrii
apotropaice. În Joia Mare se
înroºesc ouãle, existând
credinþa cã ouãle fierte ºi
înroºite în aceastã zi nu se
stricã pe tot parcursul
anului. Conform tradiþiei, în
ziua de Paºte oamenii au
locuinþele
curate
ºi
alimentele rituale pregãtite.

Pasca ºi ouãle,
nelipsite de pe masa
de Paºte

Cea mai de seamã
copturã, pe care o mãnâncã
romanii, este Pasca, spunea
Simion Florea Marian.
Plãmãditã din fãinã de grâu
curat, gospodinele îi dau
forma ºi culoarea soarelui,
o umplu cu brânzã de vaci,
o ung cu ou, iar deasupra îi
modeleazã o cruce din aluat.
Pasca se duce la bisericã
pentru a fi sfinþitã, apoi se
mãnâncã sacramental.
Tradiþia ne spune cã în

noaptea ce premerge Joia
Mare
se
deschid
mormintele, iar sufletele
morþilor se întorc la casele
lor. Acum se aprind Focurile
de Joi-Mari, care se
presupune cã încãlzesc
sufletele celor plecaþi dintre
vii, dar ºi cã deþin valente
purificatoare
pentru
întreaga gospodãrie. Dupã
slujba, cei care beneficiazã
de darurile pomului sunt
copiii ºi oamenii sãrmani

din comunitate, urmând ca
ramura sã fie pusã pe
mormântul celui pentru care
s-a împodobit. Acest gest
ritualic
simbolizeazã
legãtura dintre cele douã
lumi, cea realã ºi lumea
imaginarã a celor plecaþi.
O tradiþie interesantã
vorbeºte despre nunta
urzicilor, adicã înflorirea ºi
încetarea acestora de a mai
fi bune de mâncat, din
aceastã zi cãpãtând valenþe

O bucurie pentru toþi creºtinii
Þãrile creºtine sãrbãtoresc de veacuri Sfintele Paºte, însã aceastã
sãrbãtoare îºi are rãdãcinile în multe tradiþii ºi legende pãgânUn învãþat
engley din secolul al VIII-lea credea cã numele sãrbãtorii în limba englezã
- Easter - provine din numele scandinav Ostra ºi din cel teutonic
Ostern sau Eastre, ambele denumind zeiþe ale primãverii ºi fertilitãþii.
Tradiþiile au asociat aceastã sãrbatoare cu imaginea iepuraºului de Paºte,
un simbol al fertilitãþii, ºi cu ouãle colorate în nuanþe vii pentru a sugera
razele soarelui de primãvarã.
O legãturã interesantã existã ºi între Paºtele creºtinilor ºi sãrbãtoarea
evreiascã Pesach. Pesachul este o sãrbãtoare foarte importantã în
calendarul iudaic, care dureazã opt zile ºi celebreazã eliberarea israeliþilor
de sub asuprirea Egiptului.
Pentru catolici ºi protestanþi aceastã sãrbãtoare nu are o datã fixã, putând
avea loc între 22 martie ºi 25 aprilie. Paºtele este stabilit în prima duminicã
de dupã luna plinã care precede echinocþiul de primãvarã (21 martie).
Biserica ortodoxã, mai aproape din punct de vedere geografic de Israel ºi
foarte adânc ancoratã în tradiþii, sãrbãtoreºte Paºtele concomitent cu
Pesachul evreiesc.

Opinii studenþeºti despre Paºte
Chiar dacã este consideratã a fi cea mai importantã sãrbãtoare a
creºtinismului, Paºtele ºi-a pierdut mult din semnificaþie ºi a devenit
pentru unii romani doar o sãrbãtoare în plus, adicã un alt motiv de
distracþie, în care mâncarea ºi în special bãutura în exces sunt
cuvintele cheie. Am observat o mare indiferenþã (cel puþin la tineri),
asta pe lângã caracterul românului de consumator excesiv (care în
aceste perioade ale anului dã ceva mai mult de lucru serviciilor de
ambulanþã). (Alina)
ªi în ceea ce priveºte indiferenþa se pot spune destule, pornind
de la indiferenþa adulþilor faþã de pãstrarea tradiþiilor, pânã la cea a
tinerilor faþã de religie, sau mai degrabã faþã de instituþiile
reprezentative. ªi într-un fel nu e de mirare. E de ajuns sã intrãm
noi într-o bisericã ºi sã fim întâmpinaþi de ochii iscoditori ai
bãtrânelelor urmãrindu-ne orice miºcare, pentru a ne convinge sã
nu mai încercãm prea curând. (A.N.)
Un documentar pe care l-am urmãrit recent, referitor la Paºte,
m-a fãcut sã înþeleg cã nu doar indiferenþa este aceea care ne omoarã
tradiþiile, ci ºi neºtiinþa. Fiind atât de puþine zone în þarã în care s-au
pãstrat elementele de tradiþie ºi cum nu foarte mulþi dintre noi intrã
în contact cu ele (cu excepþia celor care mai au bunici pe la þarã), nu
e de mirare cã unii nu cunosc prea bine sau poate chiar deloc
obiceiurile de pe meleagurile noastre. (Simona)
Mie îmi pare cã tot ce þine de tradiþie a rãmas într-un cerc închis,
care se restrânge din ce în ce mai mult. Nu e oare pãcat sã facem
uitatã o parte din moºtenirea noastrã culturalã? Nu vã cer sã fiþi
superstiþioºi sau sã pãstraþi tradiþiile, vã cer doar sã le cunoaºtem
împreunã ºi sã le respectãm! ªi poate aþi rãmâne surprinºi sã
descoperiþi cã vã ºi plac! (Andreea)

Pasca, ouãle roºii ºi
mielul constituie elemente
purtãtoare ale simbolului
sacrificiului pascal ºi al
Învierii, al regenerãrii, al
purificãrii ºi al veºniciei.
În dimineaþa primei zile
de Paºte, toþi membrii
familiei se spala pe fata cu
apã (neînceputã) dintr-un vas
în care au fost puse un ou
roºu, un ban de argint ºi o
crenguþã de busuioc,
spunând: Sã fiu sãnãtos/
sãnãtoasã ºi obrazul sã-mi fie
roºu ca oul, sã fiu dorit(ã) ºi
aºteptat(ã) aºa cum sunt
aºteptate ouãle roºii de Paºte,
sã fiu iubit(ã) ca ouãle în
zilele Paºtelui, apoi se trece
peste faþã moneda de argint,
zicând: Sã fiu mândru/ã ºi
curat(ã) ca argintul ºi
vãzut(ã) ca busuiocul.

Fiecare gest ritualic al
sãrbãtorii reprezintã o
dimensiune
simbolicã
aparte. În acest sens, un
exemplu îl constituie ºi
îmbrãcatul, care, aici, are rol
de înnoire.
Datoritã existenþei unei
credinþe conform cãreia de
Paºte este bine sã ai straie
noi, odinioarã, feþele ºi
tinerele neveste coseau
cãmãºi pentru toþi membrii
familiei.
Pentru fetele de mãritat
semnificaþia era ºi mai
puternicã, acestea urmând a
purta noile cãmãºi la
bisericã, dar ºi la joc. În
aceastã zi, copiii merg la
prieteni ºi la vecini sã
anunþe Învierea Domnului,
iar gazdele ii rãsplãtesc cu
ouã roºii.
La început, doar
simbolul pãgân, oul, marca
celebrarea Noului An, la
echinocþiul de primãvarã. În
aceastã zi, oamenii îºi
trimeteau oua viu colorate
în semn de afecþiune. În
creºtinism, oul vopsit sau
încondeiat îºi transferã
semnificaþiile în domeniul
religios, fiind în continuare
un simbol al Învierii ºi
rodirii. Ouãle roºii amintesc
sacrificiul fãcut de Iisus
Hristos pentru omenire.

Povestea Iepuraºului
de Paºte
Se pare cã iepuraºul de Paºte îºi are originea în credinþele precreºtine ale
fertilitãþii, când era vãzut ca un simbol al renaºterii întregii naturi în
perioada primãverii. Iepurele este un mesager sacru al divinitãþii în multe
culturi, dar prezenþa lui în tradiþia pascalã a fost atestatã pentru prima
oarã în Germania, în anul 1500. Germanii sunt ºi cei care au inventat
dulciurile în formã de iepuraºi, din aluat ºi zahãr, în anul 1800. În aceeaºi
perioadã, în Franþa, au apãrut primele ouã din ciocolatã. În Statele Unite
ale Americii, tradiþia iepuraºului de Paºte care aduce cadouri copiilor
cuminþi a fost adusã de emigranþii germani. Acum, alãturi de moº Crãciun,
iepuraºul de Paºte cel darnic este prezent în toate þãrile creºtine.

Legenda ouãlor vopsite
Ouãle, simboluri ale vieþii ºi ale fertilitãþii, sunt nelipsite pe masa de
Paºte. De-a lungul timpului au apãrut tot felul de metode de a vopsi ºi
ornamenta ouãle cu ocazia acestei sãrbãtori. Metodele diferã de la þarã la
þarã. În Evul Mediu tradiþia cerea ca stãpânii sã dãruiascã slugilor ouã cu
ocazia Paºtelui. În ceea ce priveºte culorile ouãlor, existã foarte multe
posibilitãþi de a le vopsi, unele dintre ele având conotaþii simbolice ºi
religioase.
În Grecia, obiceiul este ca ouãle sã fie vopsite în roºu, pentru a aminti
credincioºilor de sângele vãrsat de Iisus Hristos pentru mântuirea tuturor
oamenilor. Popoarele
slave foloseau metode
mai speciale, vopsind
ouãle în auriu ºi argintiu.
O altã metodã folositã
mai ales în Austria dar ºi
în România este aceea de
a vopsi ouãle cu produse
naturale, folosind coji de
ceapã. Aceste ouã se
ornamenteazã
prin
aplicarea unor frunze pe
coajã, înainte de a le
fierbe în apã cu coji de
ceapã. România se
mândreºte cu meºteºugul
încondeierii ouãlor de
Paºti, o tehnicã foarte
complexã ºi migãloasã
care este cunoscutã în
lume sub numele de
Psanki. În Germania, de
Paºte, în fiecare casã
existã un aºa-zis pom de
Paºti fãcut din crenguþe
înflorite împodobite cu
ouã, iepuraºi sau puiºori
de lemn sau plastic
colorat.

Pe lângã ouã roºii, cozonac, miel ºi
pascã, obiceiurile pascale româneºti
sunt îmbogãþite de tradiþiile regionale
În Bucovina, în noaptea de
Paºte, exista obiceiul aprinderii
focurilor de veghe. Pe dealuri
ºi coline sunt aprinse focuri
puternice care ard toatã noaptea.
În jurul lor, se adunã sãtenii care
povestesc întâmplãri din viaþa lui
Iisus, iar bãieþii sar pe deasupra
focului, pentru a îndepãrta
duhurile rele. Tot în Bucovina, se
obiºnuieºte ca, în noaptea de
Înviere, fetele sã meargã în
clopotniþa bisericii din sat ºi sã
spele limba clopotului cu apã
neînceputã. Apa neînceputã
presupune ca persoana care a
scos-o din fântânã sã nu
vorbeascã pânã când apa va fi
folositã la spãlatul clopotului.
Apoi, în zorii zilei de Paºte, fetele
se spalã cu aceastã apã ca sã fie
frumoase ºi atrãgãtoare tot anul.
Tot aici, obiceiul strãvechi
românesc al încondeierii ouãlor
este ridicat la rang de artã. Motivele
folclorice folosite sunt cele
tradiþionale (spicul, soarele, frunza
ºi crucea), dar mãiestria cu care
sunt pictate aici nu se regãseºte în
nicio altã regiune a þãrii.
În Transilvania, a doua zi de
Paºte, tinerele fete sunt stropite
cu parfum de cãtre feciorii
îmbrãcaþi în haine tradiþionale.
Acestea, la rândul lor, oferã
bãieþilor de bãut ºi câteva mici
daruri. Se spune cã acele fete vor
avea noroc tot anul, iar bãrbaþii
care uitã de acest obicei, vor fi
urmãriþi de ghinion. Mai demult,
obiceiul era ca fetele sã fie
stropite cu apã de fântânã.

fost tãmâiate ºi include ciolan de
porc fiert, ouã roºii ºi fripturã de
miel.
Tot în Banat, dar ºi în
Muntenia, existã obiceiul ca
tinerele fete sã pãstreze în casã
lumânarea aprinsã în noaptea de
Înviere. Lumânarea respectivã
este apoi aprinsã pentru câteva
momente, atunci când are loc un
eveniment fericit. Cine urmeazã
datina, se spune cã are noroc în
viaþa personalã ºi e bine vãzut de
cei din jur.
În regiunea Sibiului, existã
obiceiul ca de Paºte sã fie
împodobit un pom de dimensiuni
reduse, un arbust, asemãnãtor cu
cel de Crãciun. Doar cã, de data
aceasta, în locul globurilor se
agaþã ouã vopsite, golite de
conþinut. Pomul poate fi aºezat
într-o vazã ºi pãstrat ca o podoabã
a casei.
În Maramureº, tradiþia
spune cã în prima zi de Paºte e
bine ca prima persoanã care îþi
intrã în casã sã fie un bãrbat.
Altfel, va fi discordie în casa în
acel an. Dimineaþa devreme,
copiii merg la prieteni ºi la vecini
sã anunþe Învierea Domnului, iar
gazda îi întâmpinã cu ouã
încondeiate.
În nordul Sucevei se
pregãtesc diferite dulciuri speciale
cum ar fi Babele simbolul vieþii
cumpãtate. Prãjitura este fãcutã
din nucã, rahat ºi stafide,
asemenea cozonacului, doar cã
aceasta compoziþie se toarnã în
forme speciale. Babele - sunt
duse la slujba de Înviere, alãturi
de bucatele tradiþionale din coºul
pascal.

În þara Moþilor, în noaptea
de Paºte, toaca de la biserica este
dusã în cimitir, unde trebuie sã fie
pãzitã de cãtre feciorii din sat.
Dacã nu reuºesc sã o pãstreze în
siguranþã ºi este furatã, paznicii
O tradiþie de import
care au dat greº vor oferi, a doua
Deºi nu e autohton, iepuraºul
zi, o masã bogatã. Dacã aceia
care au încercat sã fure toaca nu de Paºte a fost primit cu braþele
au reuºit, ei vor fi gazdele deschise de toþi copiii, pentru cã
e la fel de generos ca Moº
ospãþului.
Crãciun!
În Banat, în dimineaþa zilei
În tradiþia noastrã populara
de Paºte, copiii se spala pe faþã
cu apã proaspãtã de la fântâna în ouãle vopsite au puteri
care sau pus un ou roºu ºi fire de miraculoase: Te apãrã de rele,
iarbã verde. Masa tradiþionalã se vindeca bolile ºi protejeazã
serveºte doar dupã ce bucatele au gospodãria.

Iubiþi fii ºi fiice duhovniceºti,
Întrucât la Botezul Domnului în apele Iordanului, S-a arãtat Sfânta
Treime, adicã Tatãl a mãrturisit cã Iisus Hristos, DumnezeuOmul,
este Fiul Sãu Cel iubit, iar Duhul Sfânt a întãrit acest cuvânt adevãrat
al Tatãlui (cf. Matei 3, 13-17), Botezul creºtin se sãvârºeºte în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Astfel, prin Botezul în apã ºi
în Duh omul credincios reface legãtura sa de viaþã ºi iubire eternã
cu Sfânta Treime, deoarece a fost creat dupã chipul Preasfintei Treimi
când Dumnezeu a zis: Sã facem om dupã chipul ºi asemãnarea
Noastrã (Facere 1, 26).
Prin Botezul în apã ºi în Duhul Sfânt noi ne unim cu întreaga
Sfântã Treime. În acest sens, Pãrintele Stãniloae zice:
Botezul pune pe primitorul lui în relaþie intimã nu numai cu
Hristos, ci cu întreaga Sfântã Treime, cãci Hristos este Fiul Tatãlui
ºi ne face ºi pe noi, în Sine, fii ai Tatãlui, eliberându-ne de robia
stihiilor impersonale ºi a patimilor. (Notã: Preot prof. dr. Dumitru
STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, ediþia a II-a, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti 1997, vol. III, p. 42)
Prin Botezul în apã ºi în Duhul Sfânt ca unire cu Hristos Cel
Rãstignit ºi Înviat, primim nu numai iertarea pãcatelor, ci ºi harul
înfierii, întrucât celor câþi L-au primit (pe Hristos), care cred în
Numele Lui, le-a dat putere ca sã se facã fii ai lui Dumnezeu, care
nu din sânge, nici din poftã trupeascã, nici din poftã bãrbãteascã, ci
de la Dumnezeu s-au nãscut (Ioan 1, 12-13).
Apa Botezului a fost numitã de unii Sfinþi Pãrinþi nu numai icoanã
a mormântului lui Hristos, ci ºi sânul maternal al Bisericii, din
care se nasc fiii ei duhovniceºti, dupã chipul maternitãþii Fecioarei
Maria. (Notã: Vezi SFÂNTUL CHRIL AL IERUSALIMULUI,
Cateheza 20, 4; DIDIM CEL ORB, Despre Sfânta Treime, II, 13; cf.
A. HAMMAN, art. Baptème, în: Dictionnaire encyclopédique du
Christianisme ancient, Paris, Cerf, 1990, p. 333)
În Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru
cel care se naºte, iar harul Duhului (Sfânt) formeazã pe cel care este
botezat pentru a doua naºtere. (Notã: TEODOR DE MOPSUESTIA,
Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier CLÉMENT, Sources. Les
mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaries, Paris, Stock,
1992, p. 95)
Cei care, în Bisericã, lucreazã prin harul Duhului Sfânt la formarea
de fii ºi fiice duhovniceºti devin pãrinþi duhovniceºti. Aceºtia sunt
în primul rând preoþii însoþiþi de naºii care boteazã, precum ºi toþi
duhovnicii sau învãþãtorii duhovniceºti care înþeleg cã înfierea
baptismalã are ca scop mântuirea omului, adicã învierea omului din
pãcat ºi pregãtirea lui pentru învierea cea de obºte ºi pentru viaþa
veºnicã. De aceea, la sfârºitul Simbolului credinþei, rostit de trei ori
înainte de Botez, se spune: Mãrturisesc un Botez spre iertarea
pãcatelor ºi aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie.
Întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului ºi arvuna vieþii
veºnice trãite în iubirea Preasfintei Treimi, fericiþi sunt pãrinþii care
dau naºtere la copii ºi apoi îi boteazã ca sã devinã în Hristos fii ai lui
Dumnezeu dupã har ºi fii duhovniceºti ai Bisericii, pentru ca în Duhul
Sfânt sã poatã numi Tatã pe Dumnezeul Cel ceresc (cf. Romani 8, 16;
Galateni 4, 6) ºi sã trãiascã pururea bucuria pascalã de a simþi în viaþa
lor cum lucreazã harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh (2 Corinteni 13, 13).
Astfel, viaþa creºtinã devine o cultivare ºi o rodire permanentã a
darurilor Duhului Sfânt primite la Botez, ºi pecetluite cu Sfântul ºi
Marele Mir de preot zicând: pecetea darurilor Duhului Sfânt.
Prin mãrturisirea dreptei credinþe ºi prin harul Sfântului Duh
primit la Sfântul Botez, Hristos locuieºte în inimile celor botezaþi
(cf. Efeseni 3, 17-18) ºi îi pregãteºte pentru învierea cea de obºte ºi
pentru viaþa veºnicã (cf. Romani 6, 22-23; Ioan 6, 40 ºi 47).
Iubiþi fraþi ºi surori în Domnul,
Precum odinioarã, astãzi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnã
zicând: lãsaþi copiii sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi (Matei 19, 14;
Marcu 10, 14; Luca 18, 15).
Credinþa copiilor este inspiratã ºi susþinutã de credinþa ºi iubirea
pãrinþilor pentru ei. Credinþa copiilor este unitã cu dorinþa lor de a fi
iubiþi ºi de a iubi. Când Biserica le aratã copiilor iubirea lui Hristos
pentru ei, aceºtia iubesc Biserica ºi devin icoane de nevinovãþie ºi
bunãtate care îi orienteazã pe adulþi spre Împãrãþia cerurilor (cf.
Matei 18, 3; 19, 14; Luca 18, 16).
Pãrinþii care nu boteazã copiii îi lipsesc de harul înfierii
duhovniceºti ºi de bucuria de-a se împãrtãºi de unirea cu Hristos
Cel Înviat ºi de slava Preasfintei Treimi.
De asemenea, pãrinþii ºi naºii care boteazã copiii, dar nu-i cresc
sau nu-i educã în credinþã, nu-i iubesc cu adevãrat, deoarece numai
copiii botezaþi ºi crescuþi în credinþã ºi vieþuire creºtinã pot deveni
buni cetãþeni ai Patriei pãmânteºti ºi cetãþeni ai Patriei cereºti, adicã
ai Împãrãþiei Cerurilor.
Astãzi este nevoie sã cunoaºtem mai mult ºi mai bine ce
înseamnã a fi botezat, adicã a fi creºtin sau a purta numele lui
Hristos, într-o lume confruntatã cu fenomenul secularizãrii, cu
pluralismul ºi sincretismul religios.
Slujba Sfântului Botez trebuie cititã de cãtre noi în fiecare an, ca
sã înþelegem ce au spus naºii pentru noi când am fost botezaþi, copii
fiind; atunci când s-a rugat preotul împreunã cu Biserica pentru fiecare
primitor al Botezului: ca sã fie vrednic de împãrãþia cea
nestricãcioasã, sã se arate el fiu al luminii ºi moºtenitor al veºnicelor
bunãtãþi, sã se facã el împreunã sãdit ºi pãrtaº morþii ºi învierii lui
Hristos, sã-ºi pãzeascã el haina botezului ºi logodirea Duhului
neîntinatã ºi fãrã prihanã în ziua cea înfricoºãtoare a lui Hristos,
sã se facã lui apa aceasta hainã a naºterii de-a doua spre iertarea
pãcatelor ºi spre îmbrãcãminte în nestricãciune (Notã: Slujba Sfântului
Botez, ectenia mare, în: Moliftelnic, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1998, p. 27).
Sã ne rugãm, aºadar, Domnului nostru Iisus Hristos cel Înviat, sã ne
ajute sã trãim în toatã viaþa noastrã bucuria Botezului ca bucurie a învierii
sufletului nostru din moartea pãcatului ºi sã facem roditoare darurile
Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Iar roadele Sfântului Duh sunt:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de
bine, credinþa, blândeþea, înfrânarea, curãþia; împotriva unora ca acestea
nu este lege  zice Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5, 22).
Sã înmulþim prin rugãciune ºi fapte bune aceste roade ale Sfântului
Botez! Sã aducem bucurie acolo unde este întristare! Sã ajutãm pe
cei cãzuþi sã se ridice! Sã întãrim pe cei slabi! Sã hrãnim pe cei
flãmânzi material ºi spiritual! Sã ajutãm mai mult familiile creºtine
care au mulþi copii! Sã preþuim pe fiecare om ca fiind o fãclie de
Paºti, iubitã de Dumnezeu Pãrintele luminilor, Care ne cheamã la
pacea, bucuria ºi slava Împãrãþiei Cerurilor.
De Sfânta ºi Marea Sãrbãtoare a Învierii Domnului, vã adresãm
tuturor pãrinteºti doriri de sãnãtate ºi mântuire, de pace ºi bucurie,
dimpreunã cu salutul pascal: Hristos a înviat!
Al vostru cãtre Hristos-Domnul rugãtor,
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