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naþionalã

3 mai - Ziua internaþionalã a libertãþii presei
Presa, aceastã formidabilã locomotivã a gândirii
universale.
(Victor Hugo)
Libertatea
noastrã
depinde
de
libertatea
aceasta nu poate fi limitatã fãrã a fi pierdutã.presei, iar
(Thomas Jefferson)
Nu
existã
lege
mai
mare
în
jurnalism
decât aceea de a
spune adevãrul ºi de a înºela diavolul. (Walter
Lippmann)
Presa
liberã
poate
fi
bunã
sau
rea,
dar
în
sigur
fãrã libertate va fi întotdeauna rea. (AlbertmodCamus)
La 23 decembrie 1993, Adunarea Generalã a ONU a declarat ziua de
3 mai drept Ziua mondialã a libertãþii presei (Decizia 48/432). Ideea
acestei acþiuni a apãrut la Conferinþa Generalã UNESCO, care, printr-o
rezoluþie din 1991 asupra Promovãrii libertãþii presei în lume, a
recunoscut cã o presã liberã, pluralistã ºi independentã este o componentã
esenþialã a unei societãþi democratice. Conferinþa a transmis Adunãrii

Generale dorinþa statelor membre UNESCO de a declara ziua de 3 mai
drept Zi internaþionalã a libertãþii presei.
Aceastã datã comemoreazã Declaraþia de la Windhoek pentru promovarea
unei prese africane independente ºi pluraliste, adoptatã la 3 mai 1991 în cadrul
Seminarului pentru promovarea unei prese africane independente ºi pluraliste,
organizat de UNESCO ºi ONU la Windhoek, Namibia.

Cu ocazia Zilei internaþionale a libertãþii presei,
Vlad CHIREA ºi Mihãiþã ENACHE,
studenþi ai Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, organizeazã
expoziþia foto în douã secvenþe:
Adio, viaþã nomadã!
ºi 100% METROU.
Vernisajul expoziþiei va avea loc
pe 3 mai 2011, la ora 12, la etajul 1
din clãdirea facultãþii, strada Fabricii nr. 46 G.

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



Facultatea
de Sociologie  Psihologie,
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, organizeazã,
în 12 mai 2011,
Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice cu tema:
Individ. Societate.
Dezvoltare socialã

CULTURÃ, IDENTITATE
ªI DIVERSITATE
Conf. univ. dr.
Mioriþa GOT
Pericolul ca educaþia ºi
cultura sã primeascã inevitabil
statutul de Cenuºãreasã este
iminent în condiþiile în care
agresivitatea, rãul, grotescul ne
invadeazã existenþa, societatea
promoveazã tot mai frecvent
nonvalori, iar starea de a fi limitat
devine o virtute.
Conºtienþi de faptul cã
suntem iniþiaþi de Dumnezeu în
misterele care sporesc harul ºi
care duc spre inima Cuvântului,
construim consecvent ºi constant
 în calitatea noastrã de profesori
de simþire româneascã  pasiunea
pentru creaþie, pornind de la
modele consacrate care au impus
în cultura românã valori estetice
ºi morale. De aceea am considerat
cã nu ne putem asuma poziþia
spectatorului imparþial ºi
indiferent. Împãrtãºim ideea cã

profesorul de limba românã are
vocaþia de a le construi elevilor ºi
studenþilor o culturã solidã,
ajutându-i pe tineri  într-o lume a
contrastelor  sã defineascã ºi sã
interiorizeze corect concepte
precum culturã, identitate ºi
diversitate, sã acorde atenþie unei
formãri spirituale complexe.
A crea presupune mai întâi a citi,
iar lectura repetatã este adesea rodul
unei asceze: ascezã nu în sensul de
privare, având în vedere cã, în sens
etimologic, askesis înseamnã în
limba greacã exerciþiu. Vã
reamintesc cã în Egipt biblioteca era
numitã «comoara doctoriilor pentru
suflet». În bibliotecã, oamenii se
vindecau de cea mai gravã dintre boli
 ignoranþa. Explorând acest mediu,
fiecare dintre noi sparge tipare ºi
anuleazã ºabloane de gândire,
înlãturã stereotipii cu efect de otravã
spiritualã, rãspândite printre tineri cu
obstinaþie, mai ales astãzi. Prin
virtuþile sale, lectura sporeºte în plan
literar creativitatea. Gustul pentru

Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã a lansat concursul

TOÞI PENTRU O ROMÂNIE COMPETITIVÃ



lecturã nu se formeazã de la sine,
el trebuie cultivat. Lecturi ºi
revelaþii  la nivel textual ºi
metatextual , argumentãri
ingenioase cu trimitere la har, la
vocaþie, la muncã asiduã au cântãrit
în favoarea nevoii de ficþiune ºi de
alteritate. Pentru cei aleºi, creaþia
înseamnã descoperire, moment de
revelaþie, dar ºi de conturare a
opiniei personale, de dezvoltare a
gândirii critice.
(Continuare în pag. 3)

Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã,
Craiova din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
Centrul Teritorial Craiova
al I.N.P.P.A. - Baroul Dolj,
Centrul European de Studii
ºi Cercetãri Juridice
(CESCJ) al Facultãþii de
Drept ºi Administraþie
Publicã Craiova, Academia
Românã - Institutul de
Cercetãri Socio-Umane
CS Nicolaescu -Plopºor,
OADO - Biroul judeþean
Dolj organizeazã,
în 28-29 mai 2011,
conferinþa cu participare
internaþionalã:
TRANSFORMÃRI
LEGISLATIVE LA NIVEL
INTERN ªI EUROPEAN
ALE ANULUI 2011.

COMPETIÞIA A ÎNCEPUT !
Eºti student haretist ºi ai o idee de business? Crezi cã doar împreunã putem
lupta pentru o Românie competitivã? Eºti convins cã o soluþie ar fi ca
românii sã rãmânã ºi sã munceascã în România ºi nu în altã þarã ?
Eºti persoana cãutatã!
Vino cu o idee de business, ajutã România sã-ºi pãstreze valorile ºi capitalul
uman în þarã!
FII CEL MAI BUN DINTRE CEI MAI BUNI!
CÂND? Toatã luna mai, 2011
CE TREBUIE SÃ FACI? Sã trimiþi ideile tale de business, prin care sã
contribui la pãstrarea forþei de muncã în þarã ºi motivarea oamenilor de a
munci, de a-ºi construi o carierã profesionalã în România
UNDE? Se aºteaptã ideile tale pe adresa de mail:
centruprofesional@gmail.com
CUM? Fii creativ, fii informat, fii hotãrât, convinge sã fii ales!
DE CE? Dacã vrei sa fii vedetã în universitatea ta, dacã vrei sã
demonstrezi cã te numeri printre cei mai buni din Universitatea Spiru
Haret, participã la competiþie !
Te clasezi printre primii 10 câºtigãtori ai concursului, Centrul de
Formare ºi Testare Profesionalã te premiazã!!!
* Pentru mai multe detalii acceseazã www.ebcl.spiruharet.ro,
Concurs de business: TOÞI PENTRU O ROMÂNIE COMPETITIVÃ

Unde ne sunt absolvenþii

ORELIA PESCARU, managerul Mix TV Braºov: Oricând spun cu mândrie

Limba românã e patria mea

cã am învãþat ºcoalã la Spiru Haret. Am avut dascãli minunaþi aici.

Corneliu Toader: În rândul
celor care au terminat o facultate la
Universitatea Spiru Haret ºi este de
vorba, în cazul de faþã, de o
facultate de mare delicateþe ºi de
mare introspecþie ºtiinþificã,
Facultatea
de
Psihologie,
dumneavoastrã, doamnã Orelia
Pescaru, managerul Mix TV
Braºov, care nu sunteþi absolventul
unei singure facultãþi, aþi avut
posibilitatea sã folosiþi sã folosiþi
cunoºtinþele pe care le-aþi dobândit
în timpul studiilor universitare?
Este greu sã faci un mariaj între
activitatea dinamicã, clocotitoare,
supusã cotidianului, pe care o
implicã munca media ºi activitatea
prin care delicateþea investigaþiei

sufleteºti pentru locuri în care
moºtenim din trecut lucruri pe care
nu le mai putem modifica, dar care
ne-au marcat, deschide unele porþi?
Orelia Pescaru: Adevãrat, aºa
par, dar realitatea contrazice aceastã

media efervescentã de astãzi, în
România vremurilor noastre,
psihologia este un atu pentru a o
studia, a-i pãtrunde tainele.
Facultatea de Psihologie-Sociologie
(aºa era pe vremea când am

Absolvenþii Universitãþii Spiru Haret sunt oameni care
sunt mai mult decât motivaþi pe drumul realizãrii
profesionale ºi umane, mândri cã au fost îndrumaþi de
profesori de o înaltã competenþã profesionalã ºi umanã.
ipotezã iniþialã. Nu se confirmã
ipoteza, nu! Psihologia acþioneazã,
categoric, în orice domeniu al vieþii.
Psihologia
la
nivelul
comun, psihologia aplicatã. În
media, vã asigur cã, mai ales în

terminat; în 1998 se întâmpla asta)
deschidea, automat, douã drumuri
absolventului de atunci. Eu am ales
sã rãmân în media din motive
multiple. Unele legate, vã spun cu
sinceritate, foarte pragmatic, legate

de supravieþuire. Am preferat sã
rãmân în media sã câºtig de aici
grosul banilor ºi psihologia sã
rãmânã o simplã pasiune. N-a fost
o simplã pasiune, a devenit ºi
profesie pentru cã am început sã
predau. Primele materii pe care
le-am predat au fost psihologia
comunicãrii (ºi astãzi, în
gestionarea campaniilor de
imagine, mã ocup de analiza ºi
evaluarea imaginii prin radio ºi tv),
deci vã daþi seama cât de important
e sã ai aceste cunoºtinþe de
psihologie-sociologie, care au fost
îmbunãtãþite în timp. În plus, aceºti
bani mi-au permis sã-mi continui
pregãtirea în psihologie ºi am
terminat ºi patru ani de formare în

Rolul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea
în formarea de specialiºti în economie
Conf. univ. dr. Luminiþa IONESCU
Decan al Facultãþii de Contabilitate
ºi Finanþe Rm. Vâlcea
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm.
Vâlcea funcþioneazã cu douã specializãri,
Contabilitate ºi Informaticã de gestiune ºi
Finanþe-bãnci, care vin în întâmpinarea
cerinþelor tinerilor absolvenþilor de liceu din
judeþul Vâlcea. Obiectivul specializãrii
Contabilitate ºi Informaticã de gestiune constã
în a forma personal operativ calificat, viitori
profesioniºti contabili, auditori, consultanþi
fiscali, experþi financiari, inspectori fiscali.
Totodatã, absolvenþii Facultãþii de Contabilitate
ºi Finanþe Rm. Vâlcea, specializarea
Contabilitate ºi Informaticã de gestiune, ocupã
funcþii de rãspundere cum ar fi: ºef serviciu
resurse umane, manager economic, responsabil
financiar pentru proiecte finanþate cu fonduri
europene.
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm.
Vâlcea are o legãturã strânsã cu organizaþiile
profesionale de contabilitate, între care Corpul
Experþilor Contabili ºi al Contabililor Autorizaþi

psihoterapia de familie. De ce?
Pentru cã eu chiar consider cã în
acest domeniu ai în permanenþã de
învãþat. Deci, cumva, poate ar fi
incompatibile la o primã vedere,
incompatibile mai ales din punct de
vedere al psihoterapeutului, care
este dator cu pãstrarea secretului
profesional, ºi media, care
presupune sã împãrtãºeºti tuturor.
Deci, psihologia e mai utilã
jurnalistului decât jurnalistul
psihologiei, dar cred cã ºi invers se
face un calcul benefic.

Interviu realizat
de Corneliu TOADER
(Continuare în pag. 3)

Primãvara
A cunoaºte. A iubi.
Încã-odatã, iar ºi iarã,
a cunoaºte-nseamnã iarnã,
a iubi e primãvarã.
A iubi  aceasta vine
tare de departe-n mine.
A iubi  aceasta vine
tare de departe-n tine.

A cunoaºte  ce-nseamnã?
A iubi  de ce þi-e teamã
printre flori ºi-n mare iarbã?
Printre flori ºi-n mare iarbã,
patimã fãrã pãcate
ne rãstoarnã-n infinit
cu rumoare ºi ardoare
de albine rencarnate.

A cunoaºte. A iubi.
Înc-odatã, iar ºi iarã
Care-i drumul, ce te-ndeamnã? a iubi e primãvarã.

Lucian Blaga
9 mai 1895  6 mai 1961

ISTORIA TRÃITÃ

30 DE ANI DE LA LANSAREA PRIMULUI ROMÂN ÎN COSMOS
General-colonel (rtr) dr.
Constantin OLTEANU*

din România(CECCAR). În anul 2011,
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm.
Vâlcea a semnat protocol de colaborare cu
CECCAR- filiala Rm. Vâlcea, în vederea
pregãtirii absolvenþilor Facultãþii de Contabilitate
ºi Finanþe Rm. Vâlcea în
profesia contabilã.
O importantã sursã de
finanþare a proiectelor de
cercetare o reprezintã
fondurile structurale,
fondurile postaderare, iar
societatea româneascã
resimte o nevoie acutã de
specialiºti în problematica
bugetelor
ºi
a
contabilitãþii fondurilor
europene. În cadrul
Facultãþii
de
Contabilitate ºi Finanþe
Rm. Vâlcea se studiazã

discipline de specialitate, cum ar fi Buget ºi
Finanþe publice, contabilitate publicã, control
financiar ºi audit intern.
În domeniul financiar-bancar, principalul
obiectiv al facultãþii îl constituie formarea de
specialiºti pentru specializarea finanþe ºi bãnci,
respectiv inspector financiar, inspector fiscal,
specialist în asigurãri, manager financiar. De
asemenea, absolvenþii specializãrii Finanþe ºi
bãnci urmeazã sã devinã specialiºti în
administraþia publicã centralã sau localã,
instituþii financiare ºi bancare ºi nu în ultimul
rând cercetãtori în institutele de profil sau cadre
didactice în învãþãmântul economic, liceal sau
universitar.
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm.
Vâlcea pune accentul pe cercetarea ºtiinþificã, iar
cadrele didactice sunt implicate în proiecte de
cercetare cu fonduri europene sau contracte
finanþate cu fonduri private, ceea ce constituie un
îndemn pentru studenþii ºi absolvenþii facultãþii.

Participant direct la acest fascinant
eveniment. Momentul plecãrii în Cosmos a
primului român,
locotenent-major inginer
Dumitru Prunariu, la 14 mai 1981, l-am trãit pe
viu, la cea mai înaltã tensiune, cu emoþie ºi
bucurie. Subliniind importanþa excepþionalã a
evenimentului, academicianul Elie Carafoli,
unul dintre cei mai avizaþi specialiºti români în
domeniul cercetãrii aero-spaþiale, în prefaþa la
cartea La cinci minute dupã Cosmos, scrisã
de Dumitru Prunariu ºi ziaristul Alexandru Stark,
publicatã de Editura Militarã în 1982, scria: În
urmã cu ºapte decenii, geniul creator al
poporului nostru se afirma cu tãrie printre þãrile
fruntaºe în realizarea primilor paºi ai omenirii
pentru cucerirea vãzduhului, numele pionierilor
români Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandã
fiind înscrise cu litere de aur în istoria aviaþiei
mondiale. Iar acum, se adaugã o nouã piatrã
nestematã la acest strãlucitor ºirag, cãci, în mai
1981, DIN COSMOS S-A VORBIT
ROMÂNEªTE, fapt care ne prilejuieºte o
deosebitã satisfacþie ºi, mai ales, un profund
sentiment de mândrie patrioticã.
Din preliminariile zborului primului român
în Cosmos. Acest istoric eveniment a fost
precedat de o perioadã de intensã pregãtire a
candidaþilor cosmonauþi. Dupã înþelegerea
intervenitã între guvernul României ºi guvernul
U.R.S.S. cu privire la participarea þãrii noastre la
programul INTERCOSMOS ºi la lansarea
unui cosmonaut român, s-a stabilit un plan în

vederea materializãrii obiectivelor propuse. În þarã,
de acea parte a programului care privea lansarea
unui cosmonaut, s-au ocupat Ministerul Apãrãrii
Naþionale ºi Consiliul Naþional pentru ªtiinþã ºi
Tehnologie. Ministerului Apãrãrii Naþionale i-a
revenit sarcina selecþionãrii viitorilor cosmonauþi ºi
a pregãtirii acestora în domeniul aeronautic ºi al
pregãtirii fizice specifice, în timp ce Consiliul
Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie s-a ocupat de
latura ºtiinþificã a programului. Ministerul Apãrãrii
Naþionale, prin Comandamentul Aviaþiei Militare,
cu sprijinul Comisiei Române pentru Activitãþi

* General-colonel (rtr) dr. Constantin Olteanu a deþinut funcþia de ministru al apãrãrii naþionale
în anii 1980-1985; în prezent, este profesor asociat la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie
ºi Filosofie a Universitãþii Spiru Haret

Spaþiale, a selecþionat, dupã criterii de pregãtire
aviaticã, inginereascã, experienþã, stare medicalã,
vârstã (sub 40 de ani), mai mulþi candidaþi, care
au parcurs programul stabilit. În final, în urma unor
examene riguroase, a unor probe complexe
desfãºurate la Spitalul central pentru cercetãri
ºtiinþifice pentru aviaþie din Moscova, în ianuarie
1978, din cei trei candidaþi români au rãmas doi,
maiorul inginer Dumitru Dediu ºi locotenentulmajor inginer Dumitru Prunariu, care, în luna
martie acelaºi an, au intrat în sistemul general al
pregãtirilor prevãzute în programul
INTERCOSMOS.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

 lector univ. dr. Andrei MOCEAROV
O condiþie necesarã a dezvoltãrii durabile este buna funcþionare a economiilor statelor ºi a
economiei globale în ansamblul ei. Existenþa ºi persistenþa dezechilibrelor la nivel global ºi regional
au efecte negative asupra alocãrii corecte a resurselor ºi încurajeazã creºterea inegalitãþilor. De
aceea, problema guvernãrii sau cooperãrii la nivel global ºi regional este esenþialã pentru
asigurarea predictibilitãþii ºi stabilitãþii, premise esenþiale pentru dezvoltarea durabilã a planetei.
În acelaºi timp, guvernarea economicã este dependentã de modelele economice în vogã. Vom
trece în revistã principalele conceptele economice dominante înainte de criza financiarã, inclusiv
opþiunile pentru arhitectura sistemului monetar internaþional, care au configurat acþiunea sau
inacþiunea instituþiilor internaþionale, guvernelor ºi bãncilor centrale. Lipsa unei coordonãri
internaþionale strânse au condus la neglijarea creºterii dezechilibrelor, expresie a eºecului
funcþionãrii instituþiilor sistemului financiar-economic internaþional. În acest context, ne vom
concentra, în continuare, pe analiza unui caz particular ºi anume guvernarea economicã în UE,
a cãrei arhitecturã instituþionalã a urmat ortodoxia la modã în ultimele douã decenii. Evaluarea
criticã a reformei curente a guvernãrii economice în UE pune în evidenþã capcana ideologicã ºi
instituþionalã în care se aflã prinsã uniunea, care poate avea consecinþe dramatice privind viitorul
monedei euro. Vom cãuta sã evidenþiem avantajele ºi dezavantajele noilor propuneri privind
guvernarea economicã, care reprezintã un nou substitut la uniunea fiscalã, inacceptabilã politic
în acest moment. De asemenea, vom avansa câteva propuneri de îmbunãtãþire a guvernãrii
economice în UE. Opþiunea pentru o integrare politicã mai accentuatã a UE este luatã în
considerare, ca soluþie coerentã pentru asigurarea stabilitãþii ºi durabilitãþii zonei euro.
Student: Descrieþi un peisaj
Student: Care era cadrul economic teoretic ºi contextul
internaþional instabil. A fost el
instituþional internaþional dinaintea crizei?
Profesor: Pânã la izbucnirea reglementarea financiarã nu acceptat?
Profesor: Acest peisaj
crizei, am trãit într-o lume în care influenþeazã practic stabilitatea
politica de stabilizare macroeconomicã s-a redus doar la menþinerea
stabilitãþii preþurilor. Problemele
ocupãrii ºi ale producþiei (ciclului
de producþie) au fost în bunã mãsurã
ignorate. Curentul principal în
rândul economiºtilor susþinea
urmãtoarele: (1) politica monetarã,
prin þintirea unei inflaþii stabile ºi
mici, are rolul principal în
stabilizarea decalajului de producþie
(output gap); (2) politica fiscalã
are un rol secundar, utilizarea ei fiind
de facto puternic limitatã de
constrângerile
politice
(3)

macroeconomicã (Blanchard et al.
2010). Prin urmare, inflaþia stabilã
ºi micã ºi entuziasmul pentru
dereglementare au reprezentat liniile
de forþã ale curentului dominant în
rândul economiºtilor de elitã din
lume, în special din mediile
academice, inclusiv laureaþi ai
premiului Nobel. Aºadar, înainte de
crizã trãiam într-o lume în care se
considera cã sursele ciclurilor
economice sunt ºocurile tehnologice,
adicã ºocuri pe partea de ofertã, ºi
schimbãrile în preferinþe (ºomajul
era rezultatul unei decizii voluntare).

Student: Cum s-a abandonat politica fiscalã ca instrument
discreþionar?
Profesor: Abandonarea politicii fiscale ca instrument discreþionar

s-a fãcut treptat. Marea Depresiune din anii 1930 a demonstrat
inadecvarea teoriei clasice. Ideile lui Say ºi Ricardo, conform cãrora oferta
îºi creeazã propria cerere, au rezistat mai bine de 100 de ani. Acest lucru
însemna cã totalitatea costurilor de producþie se cheltuieºte la nivel
agregat, în mod direct sau indirect, pentru procurarea producþiei. Aºadar,
teoria clasicã se baza pe urmãtoarele ipoteze (Keynes 2009):
 Salariul real este egal cu disutilitatea marginalã a volumului de forþã
de muncã angajatã;
 Nu existã ºomaj involuntar în sensul strict al cuvântului;
 Oferta îºi creeazã propria cerere, în sensul cã cererea ºi oferta
agregate au acelaºi preþ pentru orice nivel al producþiei ºi ºomajului.
Keynes a demonstrat eroarea fundamentalã a teoriei clasice ºi a oferit,
în acelaºi timp, soluþia combaterii unei recesiuni economice severe:
intervenþia limitatã a statului pentru a restabili cererea privatã efectivã,
fãrã a atinge proprietatea privatã ºi dreptul privat de luare a deciziilor.
ªtiinþa prevenirii depresiunilor combinatã cu existenþa în continuare a
pieþelor libere a reprezentat esenþa sintezei neoclasice, prezentatã de
Paul Samuelson, în anii 1950, în faimosul sãu manual. Krugman defineºte
sinteza neoclasicã ca fiind, de fapt, pachetul keynesian.

Student: ªi, dupã Marea depresiune, care a fost orientarea?
Profesor: Dupã Marea Depresiune ºi urmându-l pe Keynes, politica

fiscalã a fost utilizatã ca principal instrument de stabilizare
macroeconomicã. Acest lucru s-a schimbat deja, în anii 1960 ºi 1970,
când politica fiscalã ºi politica monetarã se aflau deja pe picior de egalitate.
Dupã debutul neoliberalismului, la începutul anilor 1980, dar mai ales în
ultimele douã decenii, politica monetarã a cãpãtat întâietate, iar politica
fiscalã a fost marginalizatã prin triumful conceptului echivalentului
ricardian (Barro 1974). Acesta contestã eficacitatea utilizãrii deficitului
bugetar ca instrument de stimulare a cererii. Consumatorii vor economisi
în loc sã cheltuiascã pentru a preveni creºterea viitoare a taxelor, necesarã
pentru finanþarea deficitului creat în prezent. Politica fiscalã poate tempera
ciclul economic prin acþiunea stabilizatorilor automaþi (modificãri ale
veniturilor ºi cheltuielilor bugetare care rezultã automat ca rezultat al
fluctuaþiilor activitãþii economice). Noua ortodoxie punea accentul pe
utilitatea politicilor fiscale discreþionare doar pentru efecte pe partea de
ofertã, cum ar fi îmbunãtãþirea ratei creºterii potenþiale sau crearea
flexibilitãþii pieþei muncii (Collignon 2004). Se recomandã însã evitarea
politicii fiscale pentru managementul cererii (ECB 2004).

Student: Ce s-a întâmplat dupã cãderea aranjamentelor de
la Bretton Woods?
ale
datelor
Profesor: Dupã cãderea neînsemnate
aranjamentelor de la Bretton
Woods, opþiunea pentru sistemul
monetar internaþional a fost, la
rândul ei, marcatã de curentul
ideologic neoliberal. Trinitatea
imposibilã, conform modelului
Mundell  Fleming, aratã cã nu se
pot întâmpla simultan trei lucruri:
politicã monetarã autonomã, curs de
schimb fix ºi miºcarea liberã a
capitalurilor. Preferinþa pentru
utilizarea politicii monetare cu
scopul menþinerii unei inflaþii mici
ºi ca instrument unic de combatere
a recesiunilor, precum ºi preferinþa
pentru liberalizarea accentuatã a
pieþelor financiare, care presupunea
miºcarea neîngrãditã a capitalurilor,
au lãsat doar o opþiune din cele trei
combinaþii posibile: politicã
monetarã
autonomã,
lipsa
controlului capitalurilor ºi cursuri
de schimb flotante. În timp ce acest
sistem pãrea a corespunde pactului
keynesian, lãsând þãrilor libertatea
de a aplica atât politici de piaþã
liberã, cât ºi de ocupare totalã, în
realitate el a produs incertitudine ºi
instabilitate. Astfel, cursurile de
schimb s-au dovedit adeseori mult
mai volatile decât ar fi trebuit sã
rezulte
din
fundamentele
economice. De exemplu, cursul
dolar-yen a avut o evoluþie cu
modificãri majore în ultimii 15 ani
de la 120 la 80, pentru a urca
aproape de 150 ºi a coborî din nou
la 110, în condiþiile unor modificãri

fundamentale (Krugman 2009). În
plus, combinaþia între abandonarea
completã a controlului capitalurilor
în þãri cu sisteme financiare
insuficient
de
solide
ºi
dereglementarea excesivã a pieþelor
financiare a creat un cadru foarte
favorabil atacurilor speculative. În
timp ce þãrile dezvoltate au putut
profita de virtuþile libertãþii de
variaþie a cursurilor de schimb,
urmând o politicã de indiferenþã
benignã în raport cu propriile
valute, þãrile emergente au fost, pe
rând, þinta unor atacuri speculative
puternice, în timpul cãrora au
descoperit cã li se aplicau alte
reguli. Tentativele de a trece la
devalorizãri moderate s-au soldat cu
o prãbuºire drasticã a încrederii.
Astfel, jocul de-a încrederea
pieþelor a înlocuit manualele de
economie, propunând un exerciþiu
de psihologie amatoristicã
(Krugman 2009). În situaþii de
încetinire a creºterii economice sau
recesiuni, FMI propunea, pentru
obþinerea certificatului de bunã
purtare, politici care reprezentau o
inversare totalã a pactului
keynesian: confruntate cu o crizã
economicã, þãrile respective erau
îndemnate sã majoreze dobânzile,
sã-ºi reducã drastic cheltuielile ºi
sã-ºi creascã impozitele. Triumful
conceptului consolidãrii fiscale
expansioniste a promovat
încrederea pieþelor înaintea
ºtiinþei economice.

Student: Au fost statele
dispuse sã renunþe la
suveranitatea lor bugetarã?
Profesor: Consideraþiei
economice i s-a adãugat ºi
consideraþia politicã: statele nu au
fost dispuse sã renunþe la
suveranitatea lor bugetarã.
Criza a demonstrat cã am trãit
într-o lume iluzorie. Ideea stabilitãþii
macroeconomice realizate doar cu
inflaþie stabilã ºi micã s-a dovedit
profund greºitã. Aranjamentul
instituþional al Uniunii Economice ºi
Monetare s-a construit pe aceastã
iluzie. Din pãcate, s-a ratat ºansa, cu
ocazia revizuirii tratatului,
îmbunãtãþirii substanþiale a acestei
arhitecturii instituþionale, deºi, în
cadrul Convenþiei privind viitorul
Europei, au existat iniþiative
curajoase în acest sens. În lipsa unei
prevederi în Tratat care sã permitã o
guvernare economicã completã la
nivel european, prin adãugarea unei
uniuni bugetare la uniunea monetarã
existentã, singura posibilitate rãmasã
a fost îmbunãtãþirea coordonãrii
politicilor economice naþionale.
Pachetul legislativ lansat de Comisia
Europeanã, la 29 septembrie 2010,
ºi-a propus exact acest lucru. El
abordeazã douã dimensiuni ale
supravegherii:
 supravegherea politicilor
fiscale;
 supravegherea macroeconomicã, inclusiv a competitivitãþii.

internaþional instabil a fost acceptat
de þãrile dezvoltate, în special de
SUA, care au neglijat marile
dezechilibre în creºtere continuã,
admirând, timp de douã decenii,
combinaþia fericitã între creºterea
economicã ºi inflaþia micã.
Micile recesiuni, care au avut
loc în aceastã perioadã, au fost
tratate cu succes de politicile
monetare, prin scãderea ratelor
Student: Sunt corelate cele
dobânzilor.
douã dimensiuni?
Profesor:
Cele
douã
dimensiuni ale supravegherii sunt
Student: Ce a condus la corelate, în cadrul Semestrului
crizã?
european cu supravegherea
Profesor: Inexistenþa contro- politicilor structurale (legate de
lului asupra dezechilibrelor Strategia Europa 2020).
Pachetul legislativ este format
globale, determinate de transferurile masive ale economiilor, ºi din ºase texte de lege: patru
asupra finanþelor globalizate a propuneri care vizeazã chestiuni de
produs, pânã la urmã, cel mai mare ordin fiscal, inclusiv o reformã
dezastru financiar din istorie. Astfel, amplã a Pactului de Stabilitate ºi
pieþele financiare globale au permis Creºtere (PSC), ºi douã
transferarea unei cantitãþi în regulamente noi, care au ca obiect
continuã creºtere de economii din depistarea ºi abordarea eficace a
þãrile emergente din Asia ºi din dezechilibrelor macroeconomice
þãrile producãtoare de petrol spre incipiente din UE ºi zona euro. PSC
þãrile occidentale, unde au fost va deveni mai axat pe reguli, iar
utilizate pentru finanþarea unor sancþiunile vor deveni consecinþa
împrumuturi, de cele mai multe ori, normalã a încãlcãrii, de cãtre o þarã
sau alta, a angajamentelor asumate.
cãtre gospodãrii.
Propunerile de ordin fiscal se
Riscurile acestor împrumuturi,
generate de desincronizarea între referã la componenta preventivã a
activele în care regiunile emergente PSC, componenta corectivã a PSC,
erau capabile sã investeascã ºi regimul sancþiunilor ºi cadrul bugetar
pasivele emise de împrumutãtorii al statelor membre. Componenta
din þãrile dezvoltate, au fost preventivã presupune o monitorizare
preluate de sistemul bancar a finanþelor publice bazatã pe noul
alternativ (Brender & Pisani concept de politicã bugetarã
2010). Controlul asupra cantitãþii de prudentã, care are rolul de a asigura
risc cumulat
ºi a calitãþii convergenþa cãtre obiectivul pe
împrumuturilor, care generau aceste termen mediu. Componenta corectivã
riscuri, a fost inexistent, conducând pune mai mult accent pe evoluþia
datoriei, corelând-o cu evoluþia
în final la izbucnirea crizei.
Aceasta a relevat, în ultimã deficitului în luarea deciziilor legate
instanþã, deficienþele unei ideologii de procedura de deficit excesiv.
care a impus credinþa în auto- Modificãrile componentei corective
reglarea pieþelor ºi raþionalitatea ºi a celei preventive ale PSC sunt
deciziilor actorilor economici, susþinute de un nou set de sancþiuni
încurajând autoritãþile sã neglijeze financiare etapizate pentru statele
funcþiile lor de reglementare ºi membre din zona euro. În sfârºit, o
nouã directivã stabileºte cerinþele
supraveghere.
Totodatã, criza a dezvãluit minime care trebuie respectate de
pericolele majore ale unei globa- statele membre în ceea ce priveºte
lizãri care nu este acompaniatã de cadrul bugetar. Astfel obiectivele PSC
o coordonare strânsã interna- vor fi reflectate în cadrele bugetare
þionalã, de o guvernare economicã naþionale, adicã în setul de elemente
compun
fundamentul
globalã. În fond, dezechilibrele care
mari din economia mondialã guvernanþei bugetare la nivel naþional
exprimã ºi un eºec al funcþionãrii (sisteme contabile, statisticã,
instituþiilor sistemului monetar previziuni, reguli de politicã bugetarã,
proceduri bugetare ºi relaþii bugetare
internaþional.
cu alte entitãþi precum autoritãþile
locale sau regionale).

Guvernarea economicã adecvatã
 premisã a dezvoltãrii durabile
Student: Cum este caracterizat acest Pact de Stabilitate ºi Creºtere?
Student: Statele dezvoltate vin, ºi ele, cu
Profesor: Acest PSC III (dupã PSC indisciplina bugetelor publice. Datoriile propuneri individuale?
Profesor: O propunere no default). Propunerea
iniþial din 1997 ºi PSC II, dupã revizuirea private au fost acumulate în urma unor creºteri
din 2005, care a realizat o uºoarã relaxare)
este cel mai dur dintre toate. Aceastã înãsprire
a PSC se bazeazã însã pe un diagnostic greºit:
decretarea datoriilor suverane ca
reprezentând pericolul numãrul unu. În
realitate, cauza principalã a datoriilor
acumulate de statele din UE nu este politica
fiscalã iresponsabilã, ci reprezintã un efect
al acumulãrii nesustenabile a datoriilor din
sectorul
privat.
Astfel,
datoria
guvernamentalã raportatã la PIB, în zona
euro, a scãzut de la 72%, în 1999, la 67%, în
2007, în timp ce datoria gospodãriilor a
crescut (fig.1). În aceeaºi perioadã, datoria
instituþiilor financiare a crescut de la sub
200% la peste 250% (fig.2). Cu excepþia
Germaniei ºi Portugaliei, datoria
guvernamentalã se afla pe o tendinþã
descrescãtoare înainte de 2008 (fig.3). Mai
surprinzãtor este faptul cã douã þãri cu mari
probleme actuale, Irlanda ºi Spania, ºi-au
redus spectaculos datoria publicã înainte de
crizã. Transferul datoriei private în contul
datoriei publice a fost mãsura de salvare
necesarã, dar acest lucru nu poate fi aplicat
ºi pentru transferul responsabilitãþilor. Este
vorba deci de indisciplina pieþelor
dereglementate mai degrabã decât de

nesustenabile ale consumului ºi pieþelor
imobiliare. Ciclurile economice sunt deseori
corelate cu expansiunea creditului. Combinaþia
dintre baloanele de sãpun ºi expansiunea
creditelor poate deveni letalã. Punctul de
plecare ar trebui sã fie înþelegerea cauzelor
expunerii nesustenabile a sectorului privat, pe
de o parte, ºi a divergenþelor macroeconomice
din zona euro, în particular, ºi din întreaga UE,
în general, pe de altã parte. Datoria
nesustenabilã a sectorului privat a fost posibilã
în condiþiile lipsei unei reglementãri ºi
supravegheri adecvate a pieþelor financiare,
care sã reducã ºi sã previnã riscurile sistemice.
De exemplu, riscul financiar generat de
transferurile internaþionale de economii s-a
acumulat chiar într-o regiune, ca zona euro,
care avea un cont curent echilibrat. Dar
sistemul financiar din UE a acumulat active
riscante, în contextul dereglementãrii ºi a lipsei
unei supravegheri la nivel european. Procesul
de reglementare ºi supraveghere avanseazã
însã anevoios. Pachetul de supraveghere
financiarã, adoptat recent, de UE, este sub
nivelul de ambiþie al Raportului de Larosiere,
iar eficacitatea reglementãrii fondurilor
speculative (hedge funds) a fost diminuatã
de numeroase compromisuri.

Figure 1. Household and government liabilities
in eurozone (% of GDP)

Figure 2. Bank and corporate liabilities in the eurozone (% of GDP)

toare la supravegherea macroeconomicã cuprind o evaluare
periodicã a riscurilor de producere
a dezechilibrelor, pa baza unei
tabele de marcaj (scoreboard) a
indicatorilor economici. În cazul
statelor membre cu dezechilibre
grave sau care pericliteazã
funcþionarea UEM, Consiliul poate
adopta recomandãri ºi poate iniþia
o procedurã de dezechilibru
excesiv. Se prevãd sancþiuni
pentru statele membre din zona
euro, dacã un stat membru nu
respectã, în mod repetat,
recomandãrile Consiliului. Principalele inovaþii pe care la aduce
propunerea pot fi sintetizate dupã
cum urmeazã:
Abordarea mai severã a
dezechilibrelor legate de datorii
publice;
 Abordarea dezechilibrelor
macroeconomice ºi de competitivitate, printr-o coordonare ex
ante;
 Asigurarea eficacitãþii
sancþiunilor;
 Asigurarea calitãþii statisticii;
 Introducerea unor noi principii
care sã ancoreze regulile bugetare
naþionale

germanã înlocuieºte aceastã
incoerenþã logicã cu alta, ºi
anume, o combinaþie între
posibilitatea de încetare de
platã, dezechilibre persistente
ºi lipsa unei uniuni fiscale
(Münchau 2010). Aceastã
propunere se bazeazã, de fapt,
pe ipoteza conform cãreia
crizele pot fi rezolvate prin
disciplinã fiscalã riguroasã.
Dezechilibrele au reapãrut,
dupã crizã, atât la nivel global,
cât ºi în cadrul UE, fãrã sã
existe niciun plan politic
credibil de gestionare a lor.
Este greu de crezut cum zona
euro ar putea supravieþui unei
crize severe fãrã o abordare a
dezechilibrelor. Scenariul este
deja experimentat: în absenþa
unei poziþii fiscale agregate a
zonei euro, dezechilibrele
produc fluxuri financiare
transfrontaliere masive, care
conduc la distorsiuni ale
sectorului financiar ºi, în final,
la criza datoriilor suverane.

Student: Uniunea monetarã poate, deci,
supravieþui unei uniuni politice?
Profesor: Teoria zonelor monetare optime determinã

condiþiile pe care trebuie sã le satisfacã þãrile pentru ca
apartenenþa lor la aceste zone sã fie atractive, adicã sã
asigure cã beneficiile sunt mai mari decât costurile.
Condiþiile necesare pentru garantarea existenþei durabile
a zonelor monetare optime sunt binecunoscute din literatura
referitoare la ele (Mundell 1961, McKinnon 1963, Kenen
1969). Ele pot fi sintetizate de trei concepte: simetria
(ºocurilor); flexibilitatea; integrarea.
Astfel, þãrile care se aflã într-o uniune monetarã trebuie
sã suporte ºocuri macroeconomice, care sunt suficient de
simetrice cu cele suportate de restul uniunii (simetria). De
asemenea, þãrile trebuie sã aibã pieþe ale muncii suficient de
flexibile pentru fi capabile sã se ajusteze la ºocurile asimetrice
(flexibilitatea). În sfârºit, þãrile trebuie sã fie suficient de
integrate cu restul membrilor uniunii pentru a genera beneficii
din utilizarea unei monede unice (integrarea).
Gradul de integrare politicã influenþeazã optimalitatea
zonelor monetare. În primul rând, dacã uniunea monetarã ar
fi completatã ºi cu o uniune fiscalã, acest lucru ar permite
stabilirea unui sistem de transferuri fiscale automate, ca
asigurare împotriva ºocurilor asimetrice. În al doilea rând, o
uniune politicã mai accentuatã ar permite reducerea riscurilor
unor ºocuri asimetrice care au o origine politicã (De Grauwe,
2009). Într-o uniune în care politica fiscalã ºi politica socialã
sunt complet atribuite guvernelor ºi parlamentelor naþionale,
deciziile unilaterale privind nivelul taxelor sau al salariilor
pot crea ºocuri asimetrice. Astfel, politica de moderaþie în
privinþa salariilor urmatã de Germania, dupã 1999, a reprezentat
un asemenea ºoc asimetric pentru zona euro. Mai mult, reformele
structurale iniþiate în anul 2002, în cadrul unui vast program al
social-democraþilor germani, intitulat Agenda 2010, au
contribuit la scãderea consumului interior ºi creºterea
competitivitãþii exporturilor germane. În timp ce în perioada
1999-2007, costul unitar al muncii în Germania a crescut cu sub
2%, în Grecia, Irlanda, Portugalia ºi Spania, acesta a crescut cu
valori de peste 30%. În lipsa posibilitãþii unei deprecieri
competitive, aceste þãri au pierdut în termenii competitivitãþii în
raport cu Germania. Divergenþele de competitivitate generate
de politici naþionale diferite în domeniul economic ºi social conduc
la necesitatea unor ajustãri ulterioare dureroase, care pot provoca
tensiuni ºi produc, în final, creºterea costurilor legate de
apartenenþa la o uniune monetarã.

Student: Care ar fi concluziile acestor
experienþe?
Profesor: Cadrul teoretic favorit în rândul economiºtilor
Figure 3. Government debt in the eurozone countries (% of GDP)

Student: Existã/au existat
Student: Existã o evaluare
influenþe asupra Uniunii
a riscurilor de producere a unor
Europene?
Profesor: Cadrul ideologic dezechilibre?
Profesor: Propunerile referidescris mai sus a influenþat puternic
arhitectura instituþionalã a Uniunii
Economice ºi Monetare (UEM).
Aceasta are la bazã un aranjament
instituþional unic în privinþa politicii
macroeconomice la nivel european
(consfinþit în primul rând de
Tratatul de la Maastricht):
 politicã monetarã centralizatã
sub autoritatea Bãncii Centrale
Europene (BCE);
 politicã fiscalã fragmentatã, cu
guvernele naþionale pãstrându-ºi
autoritatea bugetarã. Guvernele
sunt totuºi constrânse de Procedura
de deficit excesiv (PDE - înscrisã în
Tratat) ºi de Pactul de stabilitate ºi
creºtere (PSC - prin legislaþia
secundarã) sã-ºi menþinã deficitele
ºi datoriile publice în anumiþi
parametri (3% din PIB pentru
deficit; 60% din PIB pentru datoria
publicã);
 supraveghere multilateralã,
prin intermediul Orientãrilor
Generale ale Politicilor Economice
(OGPE), prevãzutã, de asemenea, în
Tratat, care reflectã obiectivul
conform cãruia: Statele membre îºi
considerã politicile economice ca
fiind o chestiune de interes comun
ºi le coordoneazã în cadrul
Consiliului (Art. 121 TFUE).

germanã, care se bucurã de un
sprijin larg, prevede permanentizarea mecanismului de
rezolvare a crizelor. Acesta ar
urma sã înlocuiascã actualul
mecanism temporar, care
expirã în 2013, ºi care pune la
dispoziþia statelor din zona
euro suma de 500 de miliarde
de euro (plus 250 miliarde de
euro de la FMI) în caz de
dificultãþi ale acestora de a se
împrumuta pe pieþele
financiare. Propunerea presupune o revizuire limitatã a
Tratatului ºi acceptã de fapt
posibilitatea încetãrii de platã
a unui stat membru al zonei
euro. Zona euro a funcþionat
încã de la lansarea ei cu o
combinaþie care conþinea
deficienþe logice: fãrã
împrumuturi pentru statele în
dificultate, fãrã posibilitatea
ieºirii din zona euro, fãrã
posibilitatea încetãrii de
platã (no bail-out, no exit,

Student: Ce se prevede în privinþa supravegherii macroeconomice?
Profesor: În privinþa supravegherii macroeconomice, pachetul propus de Comisia

Europeanã, la 29 septembrie 2010, prevede o analizã economicã a dezechilibrelor care
pot apãrea în economiile statelor membre. Aceastã coordonare ex ante reprezintã o
îmbunãtãþire clarã, mai ales în condiþiile în care acumularea dezechilibrelor ºi
divergenþelor macroeconomice ºi de competitivitate au fost neglijate în perioada dinaintea
crizei. Este mai puþin clar cum vor fi tratate însã surplusurile ºi deficitele de cont curent.
Tratarea asimetricã a convergenþei / divergenþei competitivitãþilor poate conduce doar
la recomandãri de rigoare fiscalã pentru þãrile cu deficit, fãrã recomandãri de relaxare
salarialã pentru stimularea cererii în þãrile cu surplus. Obsesia privind datoriile suverane
creeazã premizele unei abordãri asimetrice în sensul de mai sus. Divergenþele
macroeconomice în zona euro pot fi ºi consecinþa desincronizãrii ciclurilor de optimism
ºi pesimism ale consumatorilor  spiritul animalic (animal spirit), în corelaþie strânsã
cu miºcãrile legate de expansiunea creditului (De Grauwe 2010). În acest caz, autoritãþile
de supraveghere naþionale, dar ºi Banca Centralã Europeanã (ECB), care are ºi
responsabilitãþi în privinþa stabilitãþii financiare, pe lângã stabilitatea preþurilor, ar putea
interveni pentru a controla expansiunea nesustenabilã a creditului. Controlul miºcãrii
capitalurilor speculative este o altã pistã importantã pe care reglementatorii din UE ar
putea sã o urmeze. Instrumente de reglementare anticiclice pentru stabilizarea
macroeconomicã, cum ar fi limitarea la expunerile în valute strãine, pot fi de asemenea
utile în prevenirea accentuãrii dezechilibrelor.

înainte de crizã recomanda un rol principal pentru politica
monetarã, cu concentrare principalã asupra inflaþiei, neglijarea
politicii fiscale ca instrument de stabilizare macroeconomicã
ºi dereglementarea financiarã pentru eficientizarea pieþelor.
Abandonarea pachetului keynesian a fost însoþitã de
adaptarea sistemul monetar internaþional la noua ortodoxie,
prin opþiunea pentru lipsa controlului asupra miºcãrii
capitalurilor, cursuri de schimb flotante ºi autonomia politicilor
monetare. Aceastã viziune a lumii, încorporatã în ceea ce se
numeºte în prezent noua sintezã clasicã, o mixturã între
monetarism ºi teoria ciclului real de business, a creat iluzia
autoreglãrii pieþelor ºi a avut drept consecinþã abandonarea
oricãrei control naþional, regional sau internaþional al
dezechilibrelor în creºtere continuã. Perioada post crizã a
încurajat o emulaþie a modelelor de guvernare economicã. În
UE, se contureazã o reformã a guvernãrii economice.
Configuraþia actualã poartã amprentele ideologiei neoliberale
în vogã la data Tratatului de la Maastricht, fondatorul uniunii
monetare. Reforma actualã presupune întãrirea supravegherii
fiscale, prin înãsprirea Pactului de stabilitate ºi creºtere, ºi a
supravegherii macroeconomice, prin analiza economicã a
dezechilibrelor ºi coordonarea ex ante a politicilor statelor
membre. Evaluarea noii propuneri conduce spre concluzia cã
ea se bazeazã pe un diagnostic greºit: cauza principalã a
dezechilibrelor este creºterea datoriilor publice. În realitate,
cauza principalã a dezechilibrelor este acumularea masivã a
datoriilor în sectorul privat, criza datoriilor suverane fiind doar
un efect. În acest context, chiar partea progresistã a propunerii,
ºi anume, supravegherea macroeconomicã, ar putea fi afectatã
de falsul pericol al datoriilor suverane. În plus, combinaþia
imposibilã iniþialã fãrã împrumuturi pentru statele în
dificultate, fãrã posibilitatea ieºirii din zona euro, fãrã
posibilitatea încetãrii de platã (no bail-out, no exit, no
default) se îndreaptã spre o altã combinaþie imposibilã:
posibilitatea de încetare de platã, dezechilibre persistente ºi
lipsa unei uniuni fiscale. Opþiunea consolidãrii integrãrii
politice în UE poate oferi o guvernare economicã coerentã.
În lipsa voinþei politice de a avansa în domeniul unei integrãri
mai puternice, prin crearea unei uniuni fiscale ºi a coordonãrii
mai strânse în domeniul politicii salariale ºi taxelor, zona euro,
ca ºi întreaga UE, vor fi supuse în urmãtorii ani la provocãri
majore. Chiar ºi fãrã integrare politicã mai accentuatã, se pot
imagina soluþii de îmbunãtãþire realã a coordonãrii economice
în UE: întãrirea supravegherii dezechilibrelor la nivel european,
prin ECB, ºi la nivel naþional, controlul miºcãrilor speculative de
capital, instrumente de reglementare anticiclice pentru stabilizarea
macroeconomicã. O sugestie pentru viitoare cercetãri ar fi
identificarea instrumentelor de analizã pentru identificarea
timpurie a dezechilibrelor, care prezintã riscuri mari de sistem.
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CULTURÃ, IDENTITATE ªI DIVERSITATE
Menit sã ofere un cadru potrivit
ºi sã punã în valoare activitatea
studenþilor interesaþi de data aceasta
nu atât de de cercetarea filologicã,
interculturalã ºi interdisciplinarã, cât
de creaþia artisticã, evenimentul
s-a remarcat printr-o participare
numeroasã ºi de înaltã calitate.
Prof. dr. Dorin Uritescu,
Colegiul Naþional George Coºbuc
ºi cercetãtor ºtiinþific dr. Viorella
Manolache, Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române, Bucureºti, au
fost invitaþii de onoare ai acestei
activitãþi de cerc.
Au fost prezentate în faþa unui
auditoriu avizat plãsmuiri proprii,
proiecte beletristice  poezie, eseu,
pamflet  cu un înalt grad de
originalitate. Au lecturat din creaþiile
proprii urmãtorii studenþi: Amalia
Antonia Mihail, anul al III-lea,
englezã-spaniolã, grupa 306 (poem
în prozã ºi pamflet), George
Volceanov, anul al III-lea, englezãromânã (poezie), Rodica Oniga ºi
Iulian Gugoi, anul al II-lea, românãfrancezã, Ludmila Manda ºi Marin
Codreanu, anul I, românã-francezã,
respectiv românã-englezã (poezie).
Studenþii noºtri au avut ºi de
aceastã datã ºansa de a intra în dialog
cu profesorii Facultãþii de Litere, dar
ºi cu dascãli de excepþie din
învãþãmântul
preuniversitar
bucureºtean sau din diferite judeþe ale
þãrii. Comentarii ºi intervenþii
pertinente la creaþiile prezentate au
avut profesorii facultãþii: conf. univ.
dr. Valeriu Marinescu, decanul
Facultãþii de Litere, prof. univ. dr.
Valentina Marin Curticeanu, prof.
univ. dr. Ion Dodu Bãlan, prof. univ.
dr. Elena Silvestru, ºeful Catedrei de
limba românã a Facultãþii, prof. univ.
dr. Mariana Franga, conf. univ. dr.
Luiza Marinescu, conf. univ. dr. Maria
Osiac, lector univ. dr. Florenþa Simion.
Activitatea de cerc s-a bucurat
de participarea unor studenþi la

(Urmare din pag.1)
Cultura se formeazã cu iubire ºi
pasiune, cu trudã asumatã, iar cel
care o stãpâneºte devine într-adevãr
un magician al Timpului. Ne-am
propus de aceea ca activitatea în
cadrul Cercului studenþesc de studii
ºi creaþie literarã al Facultãþii de
Litere, Universitatea Spiru Haret,
Bucureºti, sã fie un loc de
redescoperire a identitãþii proprii; o
bibliotecã având acces liber la
raftul culturii naþionale, o cale spre
spiritualitatea româneascã, dar ºi o
poartã deschisã spre universalitate.
Membrii Cercului s-au întrunit în
luna martie a acestui an la sediul
Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi
Culturii, propunând tema Primãvara
poeþilor tineri; atelier de scriere
creativã. ªedinþa Cercului a atras un
numãr impresionant de tineri,
preocupaþi de motivaþia actului literar.
Parafrazându-l pe Lucian Blaga, aº
spune cã iubitorii limbii ºi literaturii
române aparþin aceluiaºi popor. Mircea
Eliade nota emoþionant: Scriu în
limba românã, limba în care visez.
În calitate de moderator al întâlnirii,
am preluat, de comun acord cu
studenþii noºtri, dictonul mentorului
Titu Maiorescu la Junimea: Intrã cine
vrea, rãmâne cine poate.
Cred însã cã adevãrata
explicaþie pentru spiritul de
emulaþie care se face remarcat la
fiecare întânire de cerc þine de
implicarea remarcabilã a conf. univ.
dr. Valeriu Marinescu, decanul
Facultãþii de Litere a Universitãþii
Spiru Haret, care a reuºit sã
coaguleze
în
jurul
sãu
personalitãþile Facultãþii de Litere.
Este lãudabilã iniþiativa de a
promova deschis, cu orice prilej,
valorile
culturii
române.
Adresându-le participanþilor un
mesaj sensibil, sub semnul poeticii
lui Nichita Stãnescu, conf. univ. dr.

cursurile de zi ai facultãþii noastre
(Marius Matei, Andreea Popa, Anca
Ristea, Angelica Blegu  anul I,
grupele 101 ºi 102), Daniel
Alexandru, anul al II-lea, grupa 201,
ºi a unor studente masterande, anul
I (masteratul Modernitate ºi
modernizare): Mariana Bîrlãdeanu,
Maria-Alina Lenþu, Iulia Cristina
Bratu, Simona Zaveruc, Mirela
Ciurescu, Livia Ciobanu.
Este notabilã armonia care
marcheazã lucrãrile Cercului nostru.
Tinerii pe care i-am ascultat aici ºi
cãrora le-am conturat orizontul
trãiesc literatura la fel de convingãtor
ca viaþa însãºi. Ei sunt de admirat
pentru sensibilitate, pentru înclinaþia
spre solitudine, dar ºi pentru

ºi concentrarea, deschiderea,
curiozitatea ºi rigoarea studenþilor
mi-au creat momente sufleteºti
înalte, în care m-am simþit în acelaºi
timp victorioasã ºi vulnerabilã.
La finalul întâlnirii, prof. dr.
Dorin Uritescu a dãruit cu plãcere
studenþilor care au citit din creaþia
proprie câte un exemplar din cartea
sa, Fascinaþia numelui  studiu al
creaþiei lexico-semantice ºi
stilistice. Ne-au însoþit în demersul
nostru reprezentanþi ai mass-mediei
 un redactor ºi echipa de filmare a
TVRM-Tineret, cãrora le mulþumim
pentru interesul ºi rãbdarea cu care
ne-au urmãrit.
La Cercul de la Litere, exersãm
cu toþii zâmbetul ºi zborul fãrã aripi

ELEGIE
DE PIATRÃ

Insomnie

Ce înseamnã insomnie? Insomnia
înseamnã, în genere, imposibilitatea
organismului de a intra în starea de
somn pe o anumitã perioadã de timp,
din cauza unor factori externi, de
stres, ºi interni, de adaptare la situaþia
care provoacã stres.
Pânã aici, nimic special. Definiþie
pompoasã, plinã de cuvinte mari ºi
gãunoase, aºa cum puteþi gãsi în
manualele de psihologie (care, fie
vorba între noi, sunt luate ºi traduse
din manualele de master scrise de
americani. V-am spus eu cã ei sunt
Noi ne propunem sã fim soldaþi
Valeriu Marinescu a deschis ºedinþa
de vinã!). În practicã, aºa cum am tot
de cerc cu aceste cuvinte în oastea limbii române ºi, pentru cã
spus pânã acum, lucrurile sunt mult
astãzi am spus cã ne vom gândi mai
emblematice:
mai interesante ºi mai pline de viaþã!
«Iatã-ne la o nouã ºi frumoasã mult la Nichita Stãnescu, permiteþiInsomnia pusã în practicã
activitate a Cercului de studii ºi de mi sã citez câteva versuri dintr-o
înseamnã cã te prinde ora 4 dimineaþa
creaþie literarã al Facultãþii de poezie a sa, intitulatã Poetul ca ºi
ºi tu tot cu ochii cât cepele eºti. Dar
Litere din cadrul Universitãþii Spiru soldatul: Poetul ca ºi soldatul / nu
nu-i nimic, te-ai uitat la Resident Evil,
Haret, întâlnire pe care  întrucât are viaþã personalã. / Viaþa lui
toatã seria! Nu eºti genul de om care
ne aflãm în luna martie  vã propun personalã este praf / ºi pulbere. / /
sã piardã vremea aiurea, uitându-te
sã o dedicãm unui mare poet român Sã nu-l credeþi pe poet când plânge.
pe pereþi încercând sã adormi! Nu nu,
care, pe 31 martie 2011, ar fi / Niciodatã lacrima lui nu e lacrima
ai trecut deja prin asta când aveai
împlinit 78 de ani: este vorba despre lui. / El a stors lucrurile de lacrimi,
Rodica ONIGA, anul II ºapte-opt ani ºi ai avut primul episod
Nichita Stãnescu, a cãrui devizã era / El plânge cu lacrima lucrurilor.
de insomnie. Stãteai în pat ºi te uitai
Nichita Stãnescu se înscrie în
,,a face câte ceva pentru cuvinte, iar
în tavan, pe pereþi, la televizorul stins
restul, pentru oameni!. Iatã ce ºi-a tradiþia apãrãrii ºi înnobilãrii limbii
care încã mai lucea puþin, straniu ºi
propus, încã de la înfiinþare, în anul naþionale prin scrisul literar,
Omul din vis
gri, la becurile economice care din
2008, ºi Cercul de studii ºi de afirmând cã a vorbi despre limba
când în când mai pâlpâiau slab,
creaþie literarã al Facultãþii de în care gândeºti, a gândi  gândire
Lui Virgil Mazilescu fiindcã instalaþia electricã era (ºi încã
Litere din cadrul Universitãþii Spiru nu se poate face decât numai într-o
mai e) veche ºi putrezitã. Îti aduci
cu omul din vis mã vãd rar
Haret. În condiþiile în care mulþi limbã  în cazul nostru a vorbi
aminte cã, dintr-o curiozitate
în regiunea de odinioarã.
intelectuali de astãzi urmãresc sã despre limba românã este ca o
morbidã, te uitai cãtre ungherele
el coboarã pe aripã de înger
deconstruiascã, sã desfiinþeze duminicã. Frumuseþea lucrurilor
beznoase ale sufrageriei ºi vedeai
eu îl întâmpin pe via dolorosa.
cultura românã, sã dãrâme valori în concrete nu poate fi decât
candoarea ºi prospeþimea opiniei ori  un zbor interior , visãm ºi sperãm.
ceva miºcându-se în întuneric cu
care toþi am crezut (precum exprimatã în limba românã. [ ] Ce
pentru modalitatea insolitã de La aceste întâlniri ni s-au deschis
unduiri ca de fum. Mai þii minte cum
el
îmi
vorbeºte
despre
moarte
Eminescu, Arghezi sau Sadoveanu) patrie minunatã este aceastã limbã!
armonizare cu Celãlalt, datã de ferestre ale sufletului pentru a primi
îþi tresãrea inima când mai auzeai
ºi despre viaþa de odinioarã
 pe motiv cã asemenea scriitori ne [ ] Nu spun cã alte vorbiri nu ar
filosofia creºtinã pe care o lumina puternicã a zilei sau pentru a eu îi vorbesc despre viaþã
mobila cum trosneºte? Mai þii minte
leagã prea mult de tradiþie ºi fi minunate ºi frumoase. Dar atât
ºoaptele fãrã sursã? Mai þii minte
împãrtãºesc. Privindu-i pe tinerii vorbi cu stelele Cerului, care parcã ºi despre moartea mea viitoare.
împiedicã integrarea culturii noastre de proprie, atât de familiarã, atât
prima oarã când ai refuzat sã le mai
vizibil emoþionaþi, mi-au venit în au coborât mai aproape de noi.
în Europa , cercul nostru de studii de intimã îmi este limba în care mLe adresãm iubitorilor de
asculþi ºi ai aprins veioza, apucându-te
gând versurile, devenite celebre, ale
ºi de creaþie literarã încearcã sã am nãscut, încât aproape nu pot
beletristicã, de creaþie literarã ultima oarã el mi-a vorbit despre iubire sã scrii sau sã pictezi lucruri pe care
lui Nichita Stãnescu: Aceastã mare
despre
trãdare
ºi
despre
acatist.
aºeze lucrurile, oprindu-se asupra considera cã norul s-ar fi numit
invitaþia de a participa la
nu le-ai arãtat nimãnui?
e acoperitã de adolescenþi/care urmãtoarea noastrã întâlnire, spre eu
unor scriitori validaþi de timp, de altfel decât nor, cã iarba s-ar fi
Cam atunci ai început sã
învaþã mersul pe valuri în picioare... sfârºitul lunii mai, la o datã pe care
critica literarã, de instituþii oficiale numit altfel decât iarbã. [ ] Limba
Marin CODREANU, anul I pricepi umorul negru din desenele
Creativitatea
plãsmuirilor
citite,
dar
o vom anunþa în timp util.
românã este patria mea.»
(precum Academia Românã).
la care te uitai pe timpul nopþii. Cam
atunci ai început sã accepþi o parte
Cuvântului meu
a vieþii pe care niciun om care
vederi, interese ºi judecãþi de valoare, a devenit
doarme nu o vede. Þi-ai acceptat
consensualã unei normalitãti ubicue a realului,
Ce e cuvântul pentru mine?
Yin-ul din tine, Umbra despre care
în care specificul, particularul, diferenþa se
E sabie puternicã cu reflexe argintii,
vorbea Carl Jung în lucrãrile sale.
transformã în pure aberaþii, supuse excluderii.
E arma mea cea purtãtoare
lansate de revista
Mulþi nu au înþeles la început cât
Acolo unde postmodernismul cautã
Spre nebãnuite lumi,
Convorbiri
dr. Viorella MANOLACHE
de
benefic
poate fi acest proces pentru
diversitate ºi fragmentare, posthistoria nu vede
Eu nu vreau sã deþin înþelesul suprem al acestei lumi,
literare (numãrul
psihicul uman. Pentru cã, deºi mergi
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române
decât
unitate
ºi
nediferenþiere.
Acolo
unde
Cãci aº fi nebun,
3, martie 2009),
pe cãrãrile cele mai întunecate ale
privirea lyotardianã cautã furnizori pozitivi de
Eu sunt scormonitorul unei lumi,
stabileam
cã
minþii tale, ajungi sã te cunoºti pe tine
Pe fondul unui aparent gol teoretic, memoria individualã ºi pluralitatea memoriilor
realitate,
ochiul
sceptic
al
unui
Arnold
Gehlen
Ce se prãbuºeºte ºi se reclãdeºte
modificãrile de
însuþi astfel încât mai târziu sã fii
alimentând sentimentul sincronizãrilor mecanice colective ,exfoliate din experienþa slabã în care
se agaþã de lamento-ul lumii contemporane.
ªi nu doresc ca arma mea sã-mi fie ruptã,
paradigmã, din
capabil sã faci faþã lucrurilor neplãcute
ºi/sau acela al presiunii dogmatice, provocarea historia devine propriul sãu subiect. Sau, în acord
Iar dacã, totuºi, am lua în calcul un punct virtual
Cãci atunci, cum aº mai putea lupta?
ultimul sfert de
pe care viaþa þi le mai aruncã în cap.
Cercului de studii ºi creaþie literarã al Facultãþii cu lumina nostalgicã a literei iniþiale din miniaturi,
de convergenþã a celor douã noþiuni, acesta s-ar
De-aº avea puteri nebãnuite
veac, ilustreazã
Acum insomnia este pentru tine
de Litere, Universitatea Spiru Haret, se am putea fi martorii unei exuvieri a memoriei ºi
situa,
la
rigoare,
doar
în
prelungirea
ªi scopuri nobile de-atins,
dramatismul unor
un
mod
de viaþã. Este fereastra ta
organizeazã ca o necesitate în relieful ºtiinþific a înscrierii istorioarelor ei  aºa cum ne invita ezitãri
tratamentului habermasian al veacului.
Nu m-aº da în lãturi
uºor
cãtre descoperirea unor dimensiuni
românesc universitar actual, afectat (încã) de Günter Grass  pe foi subþiri de ceapã.
Posthistoria
ar
fi,
în
acest
caz,
posibilul
ªi te-aº lustrui pe tine, cuvântul meu ales,
reperabile: de la
nebãnuite ale multiuniversului. În
Beneficiile exuvierii istoriei  postulate de istoria socialã, la
subdezvoltare teoretico - analiticã ºi de mimetism
derapaj, accidentul potenþial, determinat de
Aceasta mi-ar fi virtutea
momentele astea ai scris cele mai
formal. Iatã de ce, pe fondul rezonant al poeziei cãtre profetul postmodernitãþii, Nietzsche, de la cea a mentalitãtilor, de la istoria structuralã ,la (re)corelarea mediatã a fragmentelor realului.
Cu care m-aº înfãþiºa
profunde lucrãri ale tale, cele mai
studenþilor ºi al intervenþiilor solide ale amvonul unei lumi deconspirate - le reprezintã cea a vieþii cotidiene, de la macroistorie, la
În paralel cu detronarea istoriei ca ºtiinþã
În alte universuri,
bune articole, cu umorul cel mai
profesorilor, al patronajului (re)memorãrii vocilor unitatea stilisticã efilatã dintre interior ºi exterior, microistorii narative (stimulate de antropologia tare, cu moartea criticii literare ºi a criticii de
Ca lacrima curatã
tãios ºi cu dublu sau chiar triplu sens.
singulare ale poeziei româneºti (în cazul de faþã, profilul transparent al unui dublu acolo  sub care culturalã), de unde nostalgia sensului, nevoia întâmpinare, este convocat un numãr impresionant
De pe obraz de fecioarã.
Aºadar, concluzia poate fi datã
Nichita Stãnescu), am rãspuns cu bucurie se aglomereazã (ca-ntr-un carrefour al istoriei) de ordine ,în orice dimensiune a duratei. Spre a de martori, fiecare cu relatãrile lor fanteziste,
Aºa aº vrea sã fii tu, cuvântul meu,
sub
forma unui sfat, sfatul
invitaþiei lansate, pretext de a simþi liber ºi de a urme, se clatinã autoritarismele archeelor, se evita orice formã de reducþionism, aceste sau ne-, asupra unor fapte, nu îndeajuns
Aliatul meu puternic,
insomniacului: deºteaptã-te române!
vorbi (dincolo de corsetul vremii) despre o (altã) îmbulzesc strategiile fãrã obiective, indecidabile. particularitãþi se cuvin, dimpotrivã, luate ca observate, însoþite de explicaþii cãutate ulterior.
Sã-þi fiu eu ºi slugã ºi stãpân,
Mai bine fã ceva constructiv decât
opþiune care se revendicã de la modele epuizate Pe scurt, se instituie un cod al simulacrelor cu atare, dimpreunã cu toate consecinþele ce decurg
În lumina unui astfel de concept al
Ca sã pot îmbrãþiºa
sã dormi în papuci!
ºi se vrea aºezatã în propria-i paradigmã: termeni, noºiuni, concepte, oferit ca leac, de aici ºi asumate ca furnizoare de realitate. subiectivitãþii, actul percepþiei va apãrea nu ca o
Înalte
supliement, brand fiinþial, panaceu. Sau, în Respectarea lor nu ar camufla capitularea în faþa oglindire propriu-zisã a lucrurilor, ci ca o
postmodernism ºisau posthistorie.
Antonia MIHAIL, anul III
Ludmila MANDA, anul I
Decupând (dupã bunul plac!) un dosar termeni postmoderni, se (re)traseazã desemnul iraþionalului.
transformare a lor, în funcþie de un model interior,
tematic - precum cel al poeziei anilor 2000 - ºi unei geografii transparente, cu liniile de
Am plãtit îndeajuns nostalgia trecutului ºi generator de crize, ca model incomplet !
Dor de-acasã
(re)aºezându-l în tiparele primãvãratice ale demarcaþie ale unei noi historii, al unui novdiscurs a Unului, a reconcilierii conceptului ºi
Dacã ar fi sã-i dãm crezare lui Gianni
Rãtãciþi printre strãini
Unde
stam
la ºezãtori,
Dor
de-acasã,
dor
de-acasã,
provocãrii lansate prin cercul de faþã (inventariere poetic, subsumat imperativului: a (în)scrie pentru sensibilului, a experienþei transparente ºi Vattimo, cum cã amintirile  evenimente sunt
Ca ºi iarba între spini...
comunicabile  afirma J. Fr. Lyotard în replicã, realizate  confirmate în lucruri ºi, ca atare, Dor de-a mea þarã frumoasã, Petreceam de sãrbãtori
slabã - în termenii lui Gianni Vattimo- ºi încã a stinge, a (de)scrie pentru a face arhivã!
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noºtri
frãþiori
Dor
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þarã,
dor
de
glie,
la
cererea
generalã
de
relaxare
ºi
de
liniºtire
Instituitã ca o fracturã, recurgând la
plasatã sub teroarea ismelor!), putem stabili cã,
investite cu actualitate ºi prezenþã  într-un mod
Dor de-ai noºtri fraþi munteni,
De cu searã pânã-n zori.
dincolo de ceea ce se acceptã prin vers conectic, convenþiile literare tocmai pentru a le nega, (dinspre care însã adie gustul ºi preþul provizoriu ºi revizuibil, fireºte  atunci ºi mesajul Dor de scumpa Românie,
Moldoveni ºi ardeleni
ºotie postmodernã sau buton-iadã, nu e tocmai poezia generaþiei 2000 nu se lasã inventariatã în terorii, sau chiar dorinþa de a împlini fantasma poetic va pune în miºcare angrenajul omfalic al Dor de þarã ºi popor
Dor de fraþi, dor de cumnaþi ªi de cei basarabeni,
un demers (ne)serios, ci o (re)situare în ceea ce logica ecuaþiei de goluri ºi plinuri, lansând un sugrumãrii realitãþii).
unei gândiri ce va (re)activa nostalgia întoarcerii ªi de mândrul tricolor.
ªi de munþii cei înalþi,
Ce împreunã vor sã fie
Aºa
se
explicã
ºi
faptul
cã
posthistoria
este
am putea numi drept poezie de rezervã, sau, atac tocmai prin maximalism, ca realism
din afarã, în sine. Sau va (con)duce la eliberarea Dor de þarã, dor de mumã,
Dor de-ai noºtri munþi Carpaþi, Într-o þarã mândrã floare,
doar expresia particularã a unei stãri de spirit, însã acelor straturi uscate de sub primatul conºtiinþei Dor de patria strãbunã.
isteric, sau cãutare postmodernã.
lyotardian, o naraþiune specialã.
Cu ape reci ºi codri-nalþi.
Scumpã  România Mare.
Rãspunzând anchetei (Istoria literaturii nu în totalitate postmodernã. Umanitatea false, spre a (re)descoperi, într-un târziu al Dor de fraþi, dor de surori,
Un atare asalt al poesiei asupra historiei ar
Dor
de
veri
ºi
de
vecini
viza, în principal, estomparea balansului dintre române postbelice între premise ºi realizãri) posthistoricã, tot mai nediferenþiatã în conduite, historiei, principiul absolut al (re)memorãrii utile! Dor de câmpul plin cu flori Duºi la muncã pe pustii,
Iulian GUGOI, anul II
Gãsim o nevoitã sete
ce sapã albie pe buze,
povarã lângã mugurii de noapte
ºi glasului, mireasmã.
O roatã atât de rarã
- pãsãrii albastre un þipãt care vine dinspre mine,
când drumurile iscodesc copilãria
adormitã-n legãnare.
Mã vindecã ploaia
ce crudã îmi vorbeºte de câmpuri
de luminã,
de milã ºi cuvinte,
de tâmpla ce descinde
din piatra în cãdere.
Se mai adunã între noi,
cãlãtorii din ora absentã,
zãpezile bãtându-ºi spaima în prag,
cãlãuzindu-ne cu ultima izbândã.
Cum sã gãsesc anotimpul femeii,
tot mai adânc se cuprind în secunde
semnele zilei
ªi mã îmbãtrânesc de elegie.

POSTMODERNISM ªI /SAU POSTHISTORIE

Unde ne sunt absolvenþii

Orelia Pescaru: Oricând spun cu mândrie cã am învãþat ºcoalã la Spiru Haret.
Am avut dascãli minunaþi aici.
(Urmare din pag.1)
Corneliu Toader: ªi totuºi în acest
domeniu, care este atât de bogat, atât de frumos,
investigarea sufletului dateazã din totdeauna ºi
duce uneori la niºte rezultate absolut
spectaculoase în sus sau în jos. Nu v-a fost
teamã cã deschideþi o cutie a Pandorei atunci
când v-aþi aplecat, ca profesionist al psihicului, asupra unei cazuistici care putea duce la
niºte eºecuri sociale, pe care omul de media
trebuia sã le investigheze cu rãceala obiectivã
a celui care transmitea informaþia pertinentã?
Orelia Pescaru: Ceea ce este mult mai
dificil M-am temut ºi mã tem în continuare
pentru cã îmi place sã fac bine ceea ce fac, am
o fire perfecþionistã, ca dovadã cã studiez, ºi
studiez, ºi studiez, ºi cei din jur mã-ntreabã
dar nu te mai opreºti odatã? Câtã ºcoalã vrei
sã faci?. Simt aceastã nevoie continuã de a
studia ºi de a mai învãþa tocmai pentru cã
vreau sã mã feresc de aceste greºeli, tocmai
pentru cã mã tem de ele. Tocmai pentru cã
sufletul omului este atât de delicat ºi atât de
alambicat, în acelaºi timp, încât sigur cã
profesionistul trebuie sã umble cu mare, mare
grijã acolo ªi tocmai pentru cã mã uit cu mirare
ºi tristeþe la colegi care nu au nici o problemã
cã pot greºi, cã pot rãni, cã rana aceea
emoþionalã rãmâne uneori ireversibilã ºi tu ai
adâncit-o în loc sã o tãmãduieºti.
Corneliu Toader: Dar media este plinã de
cazuri sociale, în care oamenii, cu voie sau
fãrã voie, apar. Vi se pare cumva o politicã
socialã mediatizatã?
Orelia Pescaru: Este politica audienþei,
dictatura audienþei, rating-ul este dictatorul
suprem, are rating, vedeþi cât de jos, cât de jos
coboarã nivelul acestor emisiuni în care ce se

întâmplã acest fel de evenimente De foarte
multe ori, colegi de-ai mei, psihiatri, psihologi
vin, consimt, sunt complicii celor care coboarã,
coboarã, coboarã Vã daþi seama cã, în acest
moment, psihologul, psihoterapeutul prezent în
platou nu mai are aproape nimic cu psihologia.
De fapt, cu totul altul este mediul dintr-un
cabinet, cu totul alta este conversaþia cu un
psiholog, dar, în acest peisaj, iatã cã apare, deci
o portiþã s-a deschis. Problema este ca, din acest
loc, sã explicãm, practic, publicului cã una este
prezenþa psihologului ca decor într-o emisiune
de cancan, de scandal ºi alta e, de fapt,
tãmãduirea, vindecarea, care nu vine dintr-un
sfat pe care-l prezinþi la televiziune. Vindecarea
din faptul cã omul se duce ºi împreunã cu
specialistul gãseºte cãile pe care-o poate lua, iar
alegerea îi aparþine întotdeauna lui, nu
terapeutului. Omul de ºtiinþã al sufletului trebuie
sã fie sincer. Vedeþi, aici este o problemã pentru
cã, de multe ori, ºi acest om de ºtiinþã, apãrând
la televiziune, venind cu aceste sfaturi, îºi face
o notorietate, notorietatea asigurã ºi succesul
profesional sau, mã rog, poate succes profesional
e prea mult spus, dar, oarecum, omul vine la o
credibilitate, mã duc la cabinetul lui cutare
pentru cã l-am vãzut la televiziune.
Mi-a câºtigat încrederea, am vãzut, mi-a
vorbit despre aia, despre aia, îmi place. Ce sã spun
acum? ªi eu am avut o emisiune, la radio, nouã
ani, de foarte mare succes: Deschideþi-vã
sufletele. Este emisiunea care mi-a dat impulsul
de a urma facultatea de psihologie, era la început
facultatea de la Braºov, a doua promoþie am fost
eu, am simþit nevoia - s-o spunem cu mândrie
pentru noi, cei de la Spiru Haret ; categoric,
oricând o spun cu mândrie, am învãþat ºcoalã la
Spiru Haret, am avut dascãli minunaþi aici ºi n-o
spun pentru cã am o obligaþie - vedeþi drumul meu

în viaþã a fost cel pe care vi l-am povestit, dar
chiar am o recunoºtinþã pentru aceºti dascãli
absolut minunaþi, care m-au aºezat pe un drum
anume ºi care au fãcut treabã minunatã în vremuri
în care, sigur, în psihologie era un vid. Anii sub
Ceauºescu, ºtiþi bine, nu au permis formare în
aceste domenii, sociologii ºi psihologii erau
periculoºi, erau o specie foarte rarã.
Corneliu Toader: Poate fi un psiholog bun
cineva care nu este pregãtit sã iubeascã oamenii?
Sau poate sã fie doar un foarte bun profesionist,
ca un chirurg care opereazã pe encefal? Cât de
mult contribuie iubirea de oameni la soluþionarea
cazuisticii dumneavoatrã?
Orelia Pescaru: Nu, nu, meseria aceasta
implicã foarte multã dedicaþie, dacã doriþi, ºi
foarte multã deschidere, ºi dorinþã de a ajuta, ºi
nu poþi ajuta pe cineva dacã nu eºti aproape de
el, dacã nu empatizezi, dacã nu simþi cã ceea ce
faci tu ajutã cu adevãrat ºi, prin ceea ce faci tu,
pânã la urmã, eºti aproape de persoana
respectivã. Nu este o meserie. Noi nu vindem
un produs. Totuºi, este limpede cã psihologul
reuºeºte sã pãtrundã dincolo de faldurile de care
spuneaþi. Apucasem sã vã spun despre emisiunea
mea Deschideþi-vã sufletele de la radio.
Apropo de jurnalist ºi de psiholog  pe atunci
eram doar studentã. Nouã ani a durat aceastã
emisiune. Am renunþat la ea cu mare tristeþe
pentru cã, la un moment dat, nu-mi mai permitea
timpul. Nu mai gãseam acea resursã de energie
ºi pentru aceastã emisiune. Ce se întâmpla acolo?
Primeam foarte multe scrisori, foarte multe
telefoane, se ºi dezbãtea, la un moment dat,
dãdeam niºte rãspunsuri. Era interactivã,
niciodatã în acea emisiune nu s-au formulat
sfaturi, deºi X sau Y, care sunau, îºi permiteau
acest sfat. Eu, niciodatã n-am dat sfaturi.
Explicam cam cum stau lucrurile, care este

radiografia acelei situaþii, care sunt aceste
posibilitãþi de a face ceva .
Corneliu Toader: Cum vedeþi o soluþie sau,
mãcar o încercare de cãutare a unei soluþii,
pentru a pune psihologia mediatizatã în slujba
celor care sunt în dificultate.
Orelia Pescaru: Ei, vedeþi, aici e deja o
capcanã, în care au cãzut mulþi colegi de-ai noºtri
jurnaliºti: doar goana dupã senzaþional; ºi chiar
cu ajutorul unor colegi psihologi sau psihiatri,
chiar aceste emisiuni, în care oamenii îºi deschid
sufletul, au o audienþã foarte mare, putem
constata; bine, ei îºi deschid sufletul la modul
de a-ºi putea ridica, uneori, poalele în cap.
Oamenii au o aviditate foarte mare de a se uita
în ograda celuilalt, de a savura drama celuilalt,
gândindu-se: parcã nu mai sunt atât de nefericit,
mie nu-mi este atât de rãu; are un efect
terapeutic, oarecum; de aici, însã, ºi pericolul.
Ceea ce am ales sã fac în media nu e sã intru cu
bocancii în viaþa unui om.
Îmi era limpede cã trebuie sã învãþ, cã trebuie
sã învãþ, cã trebuie sã învãþ ºi iatã cã au trecut
17 ani de când sunt în media ºi iatã cã nu mã
opresc. Mi-am terminat ºi doctoratul - am avut
susþinerea, în catedrã, acum douã sãptãmâni.
Corneliu Toader: Felicitãri!
Orelia Pescaru: Mulþumesc mult. ªi vreau
sã continuu. Probabil, la un moment dat, te
desparþi de media pentru cã sigur nu mai poþi
face o emisiune sau poate poþi În România
existã o anumitã percepþie, cã trebuie sã fii
tinericã, pãpuºicã, sã poþi sã faci anumite lucruri
deºi dumneavoastrã ºtiþi cã în Occident este o
superficialitate cruntã mai ales în zona presei
comerciale. M-am gândit întotdeauna cã este o
chestiune provizorie, dar provizoratul uneori
devine permanent.
Corneliu Toader: Însã dacã dumneavoastrã,
care vã gândiþi, cu o aºa luciditate, specificã unui

psiholog, ºi la modalitatea de a închide o buclã,
înseamnã cã vã gândiþi ºi la cei pe care, vrând
nevrând, ascultându-vã cursurile, investigândui la seminar ce au învãþat ºi stimulându-i sã
înveþe, la rândul lor, sã intre în sufletul celor pe
care îi pot ajuta, pot fi cei care vã sunt
colaboratori pe-o bucatã de drum ºi poate chiar
preiau de la dumneavoastrã o zestre de
învãþãturã, cum aþi preluat ºi dumneavoastrã de
la profesorii dumneavoastrã. Cu ce gânduri
priviþi aceastã posibilitate?
Orelia Pescaru: Mie îmi sunt foarte, foarte
dragi tinerii, îi iubesc ºi, aºa cum spuneam, e un
schimb atât de benefic reciproc, deci nu mã
streseazã, nu mã enerveazã, nu mã consum nervos.
Sigur cã este un efort, sigur cã da. Dar întotdeauna
i-am privit foarte aproape. Sigur, mi-a permis ºi
vârsta ºi-mi permite încã, ºi poate un anumit fel
de-a fi, dar chiar îi privesc ca pe niºte colegi, ca pe
niºte parteneri, toate cursurile ºi seminariile pe care
le-am þinut sunt de aºa naturã, nu sunt dupã modelul
acela vechi, ºi îmi place sã cred cã studenþii îºi
amintesc cu plãcere de aceste cursuri. Acum,
trebuie sã investigaþi dumneavoastrã.
Oricum, ce pot sã vã spun este cã aici, în
trustul nostru de presã, am câþiva absolvenþi de
jurnalism. Eu am fost profesoara lor, le-am
predat psihologia comunicãrii ºi tehnici
jurnalistice radio tv. Sunt foarte mândrã de ei,
sunt colegii mei astãzi, e minunat sã ºtii cã la
temelia unui destin ai pus ºi tu o cãrãmidã, ºi nu
sunt vorbe mari, ºi cã tinerii aceia chiar sunt
foarte buni astãzi. ªi apropo de media, am ºi la
Bucureºti, în toate trusturile de presã, oameni
care au învãþat de la mine. E un sentiment
extraordinar, pe care cred cã îl au ºi dascãlii mei
de la Spiru Haret, mulþi dintre ei ºi astãzi pe
baricade. Doamna Tatu, de exemplu, pentru care
studenþii de la psihologie au o adevãratã

veneraþie, ºi de multe generaþii încoace, ºi cei
de dinainte de Ceauºescu, cei care au fãcut cu
d-na. Tatu pedagogia de pe vremuri. Pedagogia
era singura portiþã care-þi mai permitea sã
vorbeºti de-ale sufletului sau psihologia
muncii, sau ce-a mai predat d-na. Tatu de-a
lungul timpului, îºi aduc aminte cu mare drag.
De ce? Cã a fost genul acesta de dascãl ºi este
genul acesta de dascãl care tot timpul
împãrtãºeºte, împãrtãºeºte ºi este extrem de
mândrã de fiecare, vede în fiecare destin care
se-mplineºte ceva din ce a pus ºi ea acolo. ªi
aºa este. ªi apropo de meseria de psiholog: nu
sunt niºte efecte imediate, nu vedem niºte
schimbãri spectaculoase, nu avem niºte
beneficii pe moment, el vin în timp, acest timp
poate fi de la o lunã, pânã la ani. I-aº întreba
dacã sunt pregãtiþi pentru aºa ceva pentru cã
dacã-þi doreºti ca munca ta sã se concretizeze
în ceva palpabil, în ceva cuantificabil, dacã
doriþi, psihologia nu prea se împacã cu partea
asta. Cel puþin din punctul meu de vedere ºi
din prisma domeniului în care îmi desfãºor
activitatea. De aceea, trebuie sã ºtii cu adevãrat
ce vrei. ªi nu sã încerci sã faci teste. ªi nu sã
încerci sã mergi pe niºte cãi care þi s-a pãrut
þie cã ar fi interesante, sau cã þi-au pãrut þie
cã: mi-ar plãcea sã fiu ca X sau mi-ar plãcea
sã mã joc de a ... Nu este o joacã.
Corneliu Toader: Vã simþiþi în postura de
a împãrtãºi unor învãþãcei mai tineri din ce ºtiþi?
Orelia Pescaru: Da, ºi o fac deja. Tocmai
asta vã spuneam, cã e foarte important ºi atunci
când eºti în faþa unor oameni, care sunt la început,
sã nu fii închistat, sã nu-þi fie teamã cã în
momentul în care dai niºte informaþii, în
momentul în care înveþi pe cel din faþa ta un lucru,
acel cineva, la un moment dat, îþi va lua locul.
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30 DE ANI DE LA LANSAREA PRIMULUI ROMÂN ÎN COSMOS
(Urmare din pag.1)
Activitatea ofiþerilor selecþionaþi a continuat
la Centrul de pregãtire Iuri Gagarin. I-au urmat
ºi soþiile. În perioada cât a durat pregãtirea în
vederea zborului extraterestru, organele de
specialitate române au avut o permanentã legãturã
cu cele similare sovietice. În calitate de adjunct
al ºefului Secþiei pentru Probleme Militare ºi
Justiþie a C.C. al P.C.R., am luat parte, împreunã
cu generalul-maior inginer Dumitru Andreescu,
comandantul Institutului de Cercetare ºi Inginerie
Tehnologicã al Armatei, vicepreºedinte al

Comisiei Române pentru Activitãþi Spaþiale, la o
întrunire, pe tema pregãtirii viitorilor cosmonauþi,
desfãºuratã la Moscova. La acea acþiune au
participat reprezentanþi din Bulgaria,
Cehoslovacia, R.D.Germanã, Polonia, România,
Cuba, Vietnan ºi, bineînþeles, din U.R.S.S.
Lucrãrile au fost prezidate de Konstantin
Katuºev, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri
al Uniunii Sovietice, care, dupã ce a anunþat
scopul întrunirii, l-a invitat la cuvânt pe generalulcosmonaut Gheorghi Beregovoi, directorul
programului de pregãtire a cosmonauþilor.
Generalul a înfãþiºat, cu un înalt profesionalism,
programul de pregãtire, deosebit de complex ºi
extrem de exigent, al viitorilor cosmonauþi,
precum ºi alte probleme legate de activitatea de

instruire a acestora. Prin expunerea sa, generalul
Gheorghi Beregovoi a urmãrit, pe de o parte, sã
creeze participanþilor la acea întâlnire o
imagine cât mai completã asupra procesului
pregãtirii concrete a cosmonauþilor, iar, pe de altã
parte, sã-i informeze cu ceea ce se realizase pânã
la acea datã.
Întrucât Konstantin Katuºev a propus ca în
viitor lansarea cosmonauþilor sã aibã loc în ordinea
alfabetului chirilic, eu m-am ridicat ºi am susþinut
ca acþiunea sã se producã în ordinea în care
cosmonauþii au parcurs programul de instruire ºi
care, în urma probelor trecute, au fost declaraþi, de

comisia de verificare, apþi pentru zborul în Cosmos.
Vicepremierul sovietic nu ºi-a însuºit pe loc
propunerea mea, dar nici nu a respins-o; a spus cã
este interesantã ºi a recomandat celor de la Centrul
de pregãtire a cosmonauþilor sã þinã seama de ea.
Din modul în care a fost planificat ulterior zborul
cosmonauþilor, a rezultat cã s-a avut în vedere
propunerea prezentatã de mine, în circumstanþele
menþionate.
Dupã numirea mea în funcþia de ministru al
apãrãrii naþionale, în martie 1980, comandantul
Aviaþiei Militare, generalul-locotenent Gheorghe
Zãrnescu, m-a informat permanent ºi concret
asupra desfãºurãrii pregãtirii candidaþilor noºtri
cosmonauþi. Subliniez cã generalii ºi ofiþerii din
Comandamentul Aviaþiei Militare, medici,

precum ºi membrii Comisiei Române pentru
Activitãþi Spaþiale, care au format colectivul de
examinare a candidaþilor, au dovedit o înaltã
competenþã profesionalã ºi maximã exigenþã.
Cei doi candidaþi selecþionaþi  maiorul
inginer Dumitru Dediu ºi locotenentul-major
inginer Dumitru Prunariu , dupã admiterea la
cursurile Centrului de pregãtire a cosmonauþilor
Iuri Gagarin din Moscova, au parcurs
programul ºi au trecut cu succes, fiind cotaþi foarte
bine la severul examen final ºi amândoi au fost
planificaþi pentru zborul extraterestru. Cunoºteau
ºi ei cã de zburat trebuia sã zboare numai unul.
De mai multe ori am fost întrebat: de ce Prunariu?
În legãturã cu aceastã chestiune se impun câteva
precizãri. În principiu, pentru fiecare zbor se
desemnau douã echipaje, un echipaj de bazã ºi
unul de rezervã. Numirea cosmonauþilor care
urmau sã zboare se fãcea cu puþin timp înaintea
lansãrii. În cazul în care cosmonautul desemnat
sã zboare, din diferite motive, devenea
indisponibil, era înlocuit cu cel de rezervã.
Competenþa de a stabili echipajele revenea în
exclusivitate specialiºtilor sovietici, care
rãspundeau de organizarea zborului. Din punctul
nostru de vedere, important era doar faptul ca un
român va pleca în Cosmos. Probabil, comisia care
s-a pronunþat pentru Dumitru Prunariu a þinut
seama, ºi nu în subsidiar, de faptul cã era mai
tânãr. Eu consider cã ambii ofiþeri ai Armatei
române s-au comportat admirabil, cã ºi-au fãcut
cu cinste datoria.
Mai întâi, doresc sã punctez câteva momente
pânã am ajuns la cosmodromul Baikonur. La
sfârºitul lunii martie 1981, mi s-a comunicat cã
programul de pregãtire a celor doi ofiþeri români
s-a încheiat, cã au trecut cu rezultate foarte bune
exigentele probe ale verificãrii finale, urmând sã
fie planificaþi pentru lansare. Nu peste mult timp,
am fost înºtiinþat asupra datei zborului echipajului
mixt româno-sovietic ºi am fost invitat sã particip
la eveniment. Despre aceste momente importante,
despre activitatea cosmonauþilor îl informam ºi pe
comandantul suprem - Nicolae Ceauºescu. În
vederea participãrii la lansare, dupã ce am obþinut
aprobarea necesarã, m-am deplasat la Moscova,
la 13 mai 1981, fiind însoþit de Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor externe, Eugen
Florescu, adjunct al ºefului Secþiei presã a C.C. al
P.C.R., general-locotenent Gheorghe Zãrnescu,
comandantul Aviaþiei Militare, colonel dr. inginer
Eugen Teodorescu, preºedinte al Comisiei Române
pentru Activitãþi Spaþiale, un grup de ofiþeri. Pe
aeroportul din Moscova, am fost întâmpinaþi de
generalul de armatã (ulterior mareºal) Vladimir
Tolubko, adjunct al ministrului apãrãrii al U.R.S.S.,
comandantul trupelor de rachete strategice (care,
dupã un salut de bun sosit, mi-a comunicat cã are
plãcerea sã însoþeascã delegaþia noastrã pe timpul
ºederii în Uniunea Sovieticã), de funcþionari ai
Ministerului Afacerilor Externe sovietic; au fost
prezenþi inginer Traian Dudaº, ambasadorul
României la Moscova, general-maior Gheorghe
Dinculescu, ataºatul nostru militar, lucrãtori ai
ambasadei. Dupã o scurtã oprire la ambasada
noastrã, unde am discutat programul pentru zilele
urmãtoare, am fãcut o vizitã protocolarã
omologului meu, mareºalul Dmitri Ustinov,
ministrul apãrãrii al U.R.S.S. La întâlnire, unde
am avut un larg schimb de pãreri asupra unor
probleme de interes general ºi bilateral, am fost
însoþit de membrii delegaþiei ºi de ambasadorul
Traian Dudaº. Din partea sovieticã au mai
participat mareºalul Nikolai Ogarkov, ºeful Statului
Major General al Forþelor Armate sovietice,

mareºalul Viktor Kulikov, comandantul-ºef al
Forþelor Armate Unite ale Tratatului de la Varºovia,
general de armatã Alexei Epiºev, ºeful Direcþiei
Generale Politice a Armatei ºi Flotei sovietice, alþi
mareºali ºi generali.
În numele sãu, al celor care-l însoþeau, al
ministerului pe care îl conducea, mareºalul Dmitri
Ustinov ne-a adresat salutul obiºnuit în asemenea
ocazii ºi ne-a urat succes în lansarea cosmonautului. Eu am mulþumit pentru ospitalitate,
pentru pregãtirea cosmonauþilor, ºi pentru
posibilitatea oferitã de a participa la zborul spaþial
comun româno-sovietic.
De la Moscova la Baikonur. A doua zi, 14
mai, însoþiþi de generalul de armatã Vladimir
Tolubko, ne-am deplasat cu un avion Tu-134 la
cosmodromul Baikonur din Kazahstan, unde am
ajuns dupã circa trei ore de zbor. Pe aeroportul
din apropiere am fost întâmpinaþi de generali ºi
ofiþeri sovietici. De la aeroport ne-am deplasat
spre Leninsk, un orãºel frumos organizat, curat,
aºezat pe fluviul Sârdaria, care ºerpuieºte leneº
prin nisipurile fierbinþi. Aici nu am stat mult.
Gazdele ne-au condus la cosmodrom pentru o
vizitã de informare-documentare.
Dispuneam de suficient timp, întrucât
lansarea era planificatã pentru orele 23.21 (ora
localã, 19.21, ora Bucureºtilor). Personalul din
conducerea cosmodromului ne-a întâmpinat cu
bunãvoinþã ºi ne-a prezentat spaþiile tehnice în
care se asamblau rachetele destinate explorãrii
Cosmosului. Aceste spaþii dispuneau de o dotare
impresionantã, extrem de sofisticatã, fãrã de care
nu ar fi fost posibilã executarea unor operaþiuni
de asemenea complexitate ºi precizie. Cu
amabilitate, gazdele, ingineri ºi tehnicieni de o
deosebitã competenþã profesionalã, ne-au
explicat principiile constructive ale rachetelor,
performanþele lor, materialele din care erau
confecþionate, aparatura de verificare, ne-au
prezentat echipamente folosite de cosmonauþi.
Un alt obiectiv pe care l-am vizitat în incinta
cosmodromului a fost muzeul dedicat istoricului
rachetelor în U.R.S.S.. Cu ajutorul planºelor,
graficelor, fotografiilor, filmelor, gazdele ne-au
înfãþiºat interesanta istorie a rachetelor în þara lor,
de la Konstantin Þiolkovski (1873-1935) pânã în
acel moment. Evident, nu lipseau fotografiile
savanþilor, ale cosmonauþilor, ale tuturor celor care
s-au consacrat activitãþii în acest domeniu de vârf
al ºtiinþei ºi tehnologiei secolului XX. De
asemenea, am vizitat muzeul memorial Iuri
Gagarin, precum ºi rampa de lansare pe care era
instalatã racheta, care urma sã ducã în Cosmos
echipajul româno-sovietic. Undeva, în aropiere de
rampele de lansare, se afla Centrul subteran de
dirijare a zborurilor cosmice. La invitaþia gazdelor,
am sãdit un pom care sã aminteascã, peste ani, de
istoricul eveniment.
Întâlnirea cu cei doi ofiþeri români pregãtiþi
pentru lansare. În acea zi, au avut loc douã
întâlniri. Prima datã ne-am întâlnit cu cei doi
ofiþeri români cu circa cinci ore înaintea
startului, ocazie cu care am discutat ºi am fãcut
fotografii împreunã. A doua oarã ne-am vãzut
cu puþin timp înainte de lansare. Se stabilise deja
cã va zbura locotenentul-major inginer Dumitru
Prunariu, iar maiorul inginer Dumitru Dediu va
face parte din echipajul de rezervã, Acum, cei
doi ofiþeri români candidaþi la zbor erau izolaþi
într-un fel de serã, pentru protecþie, îmbrãcaþi în
costumele de cosmonaut. Am conversat cu ei
prin ecranul de sticlã - un mic dispozitiv permitea
comunicare - ºi am constatat cã erau într-o

Degradarea relaþiilor interumane  fenomen complex
al lumii contemporane
Prof. univ. dr. Gheorghe PISTOL
Pe parcursul vieþii, omul nu trãieºte în mod
izolat, ci într-o strânsã interdependenþã cu mediul
sãu geografic, economico-social, de comunicare
etc, construindu-se, în acest fel, un sistem complex
de relaþii interumane. Caracterizarea acestor
relaþii trebuie sã porneascã, în primul rând, de la
dubla naturã a fiinþei omeneºti: a) latura biologicã
(animalã) ºi b) latura socialã (umanã), iar, în al
doilea rând, de la necesitatea integrãrii ºi
armonizãrii acestora în cadrul convenþiilor sociale.
Asemenea relaþii înseamnã pentru om un proces
permanent de afiliere, de respingere sau de
indiferenþã, întregul proces având la bazã un
sistem de interese. Pe de altã parte, individul
trãieºte procese psihice intense, asociate, care
exprimã bucuria, dragostea, compasiunea etc, sau
disociate, precum mânia, vanitatea, invidia, ura,
tristeþea, dezgustul etc. Asemenea afecte, asociate
sau disociate, au un caracter paradoxal ºi, dacã
avem în vedere viaþa unui individ sau a unei
colectivitãþi, ele înseamnã o acumulare de energie,
manifestatã sub douã forme: constructivã, ce
constituie virtuþile în folosul semenilor, sau
distructivã, ce reprezintã viciile. În cele din urmã,
privit dintr-o altã perspectivã, raportul de forþe
între energiile constructive ºi cele distructive
exprimã echilibrul social, starea de tensiune a unei
societãþi, care asigurã dezvoltarea, supravieþuirea
sau, din nefericire, dispariþia.
Viaþa a demonstrat cã nu puþine sunt
situaþiile când relaþiile dintre oameni se
degradeazã, din diferite cauze, obiective sau
subiective: stratificarea socialã, sãrãcia, nivelul
educaþional ºi cultural, lipsa de satisfacþii
sociale ºi personale, tentaþiile, sub diferitele lor
forme (dorinþa pentru putere, goana dupã avere
ºi lux), alcoolismul etc.
Degradarea relaþiilor interumane se
manifestã sub forme complexe, de o mare
diversitate, precum:
· degradarea instituþiei familiei, sub toate
aspectele sale;
· proliferarea unor deviaþiuni sexuale,
altãdatã privite ca excepþii, referindu-ne
aici la prostituþie, femininã ºi masculinã,
homosexualitate, lesbianism, transsexualitate,
pedofilie, zoofilie etc;
· degradarea fiinþei umane, în general; în
prezent, o pacoste care însoþeºte civilizaþia
noastrã o constituie consumul de droguri,
alcoolismul, tabagismul etc;

· curmarea vieþii, o conduitã conºtientã sau
inconºtientã, deviantã ºi distructivã a fiinþei
umane, ce se practicã prin forme diferite:
moartea violentã (sinuciderea), respectiv
moartea uºoarã (euthanasia).
În cele ce urmeazã vom încerca sã trecem
în revistã, în mod succint, o serie de aspecte
referitoare la problematica complexã prezentatã
mai sus, cu menþiunea cã cele mai multe date
sunt culese din materiale existente pe site-urile
instituþiilor guvernamentale ºi neguvernamentale cu preocupãri în domeniu, dar ºi din
publicaþiile oficiale ale statului, în principal
Anuarul Statistic al României.
A. Degradarea instituþiei familiei
Stabilitatea generalã a unei societãþi, privitã
ca sistem, rezidã, mai ales, din solidaritatea, din
trãinicia familiei, subsistem de bazã al sistemului
societate. În timp, evoluþia familiei a suferit
schimbãri fundamentale, în pas cu dezvoltarea
societãþii omeneºti, a statului, a forþelor de
producþie ºi a proprietãþii. Cele mai multe
asemenea schimbãri au fost ºi sunt constructive,
cu implicaþii pozitive asupra vieþii economicosociale. Din pãcate, nu puþine sunt schimbãrile
negative, cu implicaþii pe mãsurã în relaþiile
existente în familie, respectiv degradarea acestora,
urmare, aºa cum menþionam, a unor cauze diferite,
obiective sau subiective.
Degradarea instituþiei familiei se manifestã
în principal prin deteriorarea relaþiilor
familiale. Literatura de specialitate scoate în
evidenþã faptul cã în toatã lumea se constatã
modificãri negative, de substanþã, ale
comportamentului general al familiei, mai ales
sub forma deteriorãrii relaþiilor familiale, sub
toate aspectele sale  reducerea numãrului de
familii tradiþionale ºi extinderea formelor de
coabitare (concubinaj), cãsãtorii fictive, ce au
la bazã interese materiale, creºterea numãrului
de divorþuri, inclusiv a celor repetate, creºterea
vârstei medii la cãsãtorie, reducerea drasticã a
numãrului de copii pe familie, întârzierea
venirii pe lume a primului copil, cãsãtoriile
juvenile de probã, cu copii sau fãrã copii,
creºterea numãrului de copii nãscuþi în afara
statutului matrimonial, abandonul copiilor
(copii ai strãzii). În aceste condiþii, imaginea
tradiþionalã a instituþiei cãsãtoriei îºi pierde tot
mai mult din forþã, se modificã atitudinile faþã
de familie, iar comportamentul demografic se

degradeazã pe zi ce trece. Referindu-ne la
restrângerea dimensiunii familiei, constatãm cã
acest fenomen se manifestã pretutindeni în
lume, tendinþã ce se va accentua ºi mai mult
odatã cu reducerea natalitãþii ºi a îmbãtrânirii
demografice, a creºterii tentaþiei pentru
acumulare de bunuri materiale ºi de condiþii tot
mai bune de viaþã. În prezent, ponderea
principalã în structura familiei în þãrile Uniunii
Europene este familia cu doi copii (aproape
60%), numãrul mediu de copii pe o familie fiind
de 2,21 copii, manifestându-se o tendinþã
vizibilã de scãdere a numãrului copiilor nãscuþi
în medie într-o familie.
ªi în þara noastrã se constatã o deteriorare
accentuatã a relaþiilor familiale. Datele din
Anuarul Statistic al României pe anul 2009 scot
în evidenþã aspecte îngrijorãtoare, precum:
- numãrul cãsãtoriilor legale se situeazã la
niveluri tot mai scãzute, în ultimii ºase ani, cu
excepþia anului 2007, acesta situându-se sub
150.000/an;
- numãrul nãscuþilor vii este de asemenea
redus, în perioada menþionatã mai sus
înregistrându-se 1,44 nãscuþi vii la o familie
cãsãtoritã în aceeaºi perioadã. Mulþi dintre copii
se nasc în afara familiei tradiþionale, în aºazisele familii de probã (concubinaj). Practica a
demonstrat, însã, cã, odatã cu naºterea unui
copil, cei doi concubini trec pragul stãrii civile;
- ponderea divorþurilor în totalul cãsãtoriilor
în perioada analizatã este una foarte ridicatã,
aproape un sfert (22,79%) dintre cãsãtoriile
înregistrate destrãmându-se, mai ales în primii
ani de cãsãtorie. Din nefericire, se constatã
fenomenul divorþurilor repetate, mulþi tineri
repetând actul cãsãtoriei ºi, din nefericire, ºi al
divorþului. Exemplele ar putea continua.
În condiþiile actuale, când toatã lumea doreºte
o dezvoltare durabilã echitabilã, familia trebuie
sã rãmânã una dintre verigile cele mai importante
ºi cele mai stabile ale echilibrelor societãþii. Iatã
de ce aceastã societate trebuie sã acorde familiei
maximum de atenþie, astfel încât ºi în condiþiile
economico-sociale actuale, de cele mai multe ori
vitrege pentru majoritatea familiilor tinere, aceasta
sã-ºi menþinã funcþiile sale vitale: matrimonialã,
de reproducere, patrimonialã, de producþie ºi de
consum. Altfel zis, familia trebuie sã fie aceea care
sã vegheze asupra propriei sale reproducþii,
îngrijirii ºi educãrii tinerei generaþii, sã asigure
acel echilibru social, psihologic ºi de petrecere a
timpului liber, atât de necesar ºi în timpurile
noastre.
(Va urma)

excelentã dispoziþie. I-am
felicitat, i-am urat mult
succes celui care va zbura,
respectiv locotenentuluimajor Dumitru Prunariu,
dupã care ne-am luat rãmas
bun. Ne vom revedea la
Bucureºti, dupã executarea
misiunii în Cosmos.
Pregãtirile concrete
pentru lansare. Potrivit
programului,
echipajul
româno-sovietic nominalizat
pentru zbor, format din
colonelul Leonid Ivanovici
Popov, comandantul navei
Saliut-6, ºi locotenentulmajor inginer Dumitru
Prunariu, a fost transportat la
rampa de lansare. Cu ajutorul
liftului, cei doi cosmonauþi au
urcat în navã ºi au început
verificãrile premergãtoare lansãrii. În acest
timp, gazdele ne-au condus la locul stabilit
pentru a urmãri acþiunea, la o distanþã de la care
puteam privi cu ochii liberi rampa ºi racheta.
Trãiam clipe de mare încordare, cu fiecare
secundã starea de emoþie ºi tensiune creºtea. Toþi
care se aflau acolo erau copleºiþi de povara
rãspunderii pentru reuºitã, îndeosebi dupã
ce a început numãrãtoarea inversã. Era o liniºte
mormântalã, se auzeau bãtãile inimii. Mã aflam
pentru prima datã în aceastã tensionatã, dar
atât de fericitã ipostazã. Când, în numãrãtoarea
inversã s-a ajuns la zero (nula în limba
rusã) s-au dezlãnþuit cei 22.000.000 de cai
putere, valurile de flãcãri s-au transformat în
râuri de foc, ce au pornit pe jgheaburile laterale
din beton. S-a fãcut ziuã pe o razã de câþiva
kilometri, iar racheta, învingând forþa
gravitaþionalã ºi ultimele piedici care o fixau pe
rampã, s-a desprins încet din marea de
vãpãi. Apoi viteza a crescut ºi racheta a luat
înãlþime îndreptându-se spre cer, în timp ce
noi aºteptam cu înfrigurare momentul plasãrii
pe orbita circumterestrã. La un moment
dat, la comanda Centrului de dirijare, racheta
purtãtoare a efectuat o importantã manevrã
prevãzutã în program. Precizia cu care s-a
încadrat în parametrii de zbor a însemnat încã
un important succes. Ne-am îmbrãþiºat ºi ne-am
felicitat reciproc. Eram în acea fazã când, la toþi
cei care urmãream lansarea, se amestecau emoþia
cu satisfacþia împlinirii. Primul român pãºea
cu succes spre stele. Potrivit celor stabilite la
plecare, l-am informat telefonic pe preºedintele
Nicolae Ceauºescu asupra reuºitei acþiunii. Dupã
ce m-a ascultat, a apreciat izbânda ºi mi-a cerut sã
transmit organizatorilor felicitãrile lui, felicitãri
pe care aceºtia le-au primit cu plãcere ºi mulþumiri.
Dupã ce ne-am luat rãmas bun de la cei de la
cosmodrom, ne-am deplasat la locul de cazare,
care ni se rezervase în orãºelul Leninsk. A doua
zi dimineaþa, de la cosmodrom ni s-a comunicat
cã zborul navei cosmice decurge normal. La micul
dejun, care s-a servit înainte de a pleca spre
Moscova, a fost prezent ºi un vicepreºedinte al
Republicii Kazahstan, pe teritoriul cãreia se afla
cosmodromul. Un om agreabil, foarte cumsecade,
care ne-a felicitat cu cãldurã ºi sinceritate pentru
reuºita misiunii spaþiale. A þinut sã fim serviþi cu
lapte de cãmilã, ceea ce pentru noi a constituit o
plãcutã surprizã. Voi reveni la Baikonur în iulie

1984, împreunã cu ceilalþi miniºtri ai apãrãrii din
statele participante la Tratatul de la Varºovia, când
s-au vizitat spaþiile tehnice de la cosmodrom
ºi s-a asistat la lansarea unei rachete balistice
intercontinentale, cu care erau propulsate ºi navele
cosmice.
Din nou la Moscova. De la Leninsk, ne-am
deplasat la aeroport ºi, de acolo, cu avionul, la
Moscova. În Capitala sovieticã, gazdele ne-au
condus la Centrul de urmãrire a zborurilor
cosmice. Când am ajuns, am fost informaþi cã
nava cosmicã Soiuz, cu Dumitru Prunariu ºi
Leonid Popov la bord, se afla deasupra Spaniei.
Apoi am vãzut-o pe marele ecran, sub forma unui
punct luminos, în sud-estul României ºi deasupra
Mãrii Negre. La Centrul de urmãrire a
zborurilor cosmice am purtat discuþii interesante
cu un grup de savanþi sovietici, care urmãreau
obiective cu caracter ºtiinþific.
Ne-am îndreptat apoi spre ambasada þãrii
noastre. Aici, membrii delegaþiei, ambasadorul
ºi ataºatul militar s-au întreþinut cordial cu soþiile
celor cosmonauþi români - Crina Prunariu ºi
Valentina Dediu. Le-am informat mai în detaliu
asupra modului în care a decurs, pânã în acel
moment, zborul cosmic, le-am mulþumit pentru
sprijinul acordat soþilor lor în pregãtirea pentru
aceastã performanþã.
Cosmonauþii la Bucureºti. Echipajul cosmic
comun româno-sovietic a încheiat cu succes
misiunea. În urma unei perioade obligatorii de
carantinã, dupã verificãrile care se impun în urma
unui zbor cosmic, cei doi cosmonauþi români,
Dumitru Prunariu ºi Dumitru Dediu, au sosit la
Bucureºti. În scurt timp, la invitaþia pãrþii române,
a venit în þara noastrã o delegaþie de militari,
oameni de ºtiinþã ºi specialiºti sovietici în
domeniul cosmonauticii. ªeful statului, Nicolae
Ceauºescu, într-un cadru festiv, a conferit titlul
de Erou al Republicii Socialiste România
locotenentului-major inginer Dumitru Prunariu,
cosmonaut-cercetãtor din Armata României, ºi
colonelului Leonid Popov, pilot-cosmonaut al
U.R.S.S., pentru îndeplinirea cu succes a
zborului cosmic la bordul complexului orbital
Saliut 6-Soiuz.
Aº încheia rememorarea strãlucitului
eveniment din 14 mai 1981 subliniind cã, prin
trimiterea primului sãu mesager în Cosmos,
românii ºi-au înscris pentru totdeauna numele,
cu mândrie ºi demnitate, în rândul celor care au
reuºit sã facã acest salt legendar.

Refacerea ºi prezervarea echilibrului ecologic,
prioritatea activitãþii economice

Conf. univ. dr. Eduard IONESCU
Apãrutã în prestigioasa ºi titrata editurã a
Academiei de ªtiinþe a Moldovei, lucrarea
Echilibrul ecologic. Implicaþii sociale,
economice ºi juridice examineazã la un înalt
nivel ºtiinþific ºi metodologic, un subiect ce se
aflã pe agenda de lucru a cercetãtorilor, clasei
politice ºi societãþii civile de pretutindeni. Din
câte se ºtie, comunitatea universitarã ºi
academicã, organismele specializate, cu vocaþie
internaþionalã ºi responsabilitãþi în domeniu,
avertizeazã de douã, trei decenii asupra efectelor
dezastruoase pe care le produce dezvoltarea
haoticã asupra echilibrului ecologic, existând
pericolul real de a fi distrus suportul vieþii:
animale, vegetaþie. Un semnal de alarmã,
ce avea sã sensibilizeze artizanii strategiei
dezvoltãrii, din moment ce statele lumii în
ansamblul lor, Organizaþia Naþiunilor Unite ºi
Uniunea Europeanã au convenit un set de mãsuri
pragmatice de naturã sã contribuie la refacerea
ºi prezervarea mediul înconjurãtor.
Arhitectura logicã ºi bine articulatã a
lucrãrii recenzate, caracterul sistemic al
analizei ºi abordarea interdisciplinarã,
enciclopedicã stârnesc interesul ºi admiraþia
cititorului pentru acest nou demers al autorilor
- Ion A. Popescu, Aurelian A. Bondrea, Cristina
I. Barbu, Alexandru I. Gribincea, cadre
didactice recunoscute pentru priceperea ºi
exigenþa de care dau dovadã în pregãtirea ºi
formarea pentru cariere performante a
studenþilor, masteranzilor ºi doctoranzilor.
Mediul este parte integrantã esenþialã a
oricãrui proces de dezvoltare ºi circumscrie

legãturile ºi interdependenþele existente între
oameni ºi resursele naturale. Ca urmare,
schimbãrile prin care trece mediul nu sunt
generate numai de evenimente naturale, ci ºi
de manifestarea practicã a unor modele de
dezvoltare ºi stiluri de viaþã. Reciproc, orice
modificare a mediului fizic are consecinþe socioeconomice importante, care influenþeazã
calitatea vieþii ºi a muncii. Efectele poluãrii
mediului, cu precãdere apariþia unor serioase
probleme de sãnãtate ºi perturbare a echilibrului
ecologic, evidenþiate pregnant cu ocazia unor
reuniuni internaþionale (Conferinþa de la
Stockholm), au determinat ample miºcãri
pentru protecþia mediului, atât în þãrile
dezvoltate, cât ºi în cele emergente, aflate în
tranziþie ºi dezvoltare. Aceastã reacþie a generat
o atitudine activã ºi din partea sectorului public
ºi privat, principala caracteristicã a demersului
fiind aceea cã a imprimat o nouã perspectivã
asimilãrii de cunoºtinþe în domeniu. În cadrul
unui proces evolutiv la scarã mondialã, marcat
de Conferinþele de la Rio de Janeiro ºi
Johannesburg, se remarcã aspecte esenþiale
pentru structurarea ºi orientarea instrumentelor
vizând managementul mediului.
În primul rând, multe dintre efectele induse
de activitãþile umane asupra mediului au o
extindere globalã ºi continentalã sau regionalã,
iar altele se manifestã în zone geografice
specifice, necesitând soluþii ºi mãsuri la toate
nivelurile. De pildã, producþia ºi consumul de
clorofluorcarburi, localizate, în principal, în
þãrile dezvoltate, accelereazã diminuarea
stratului de ozon, având rolul de a proteja
populaþia ºi ecosistemele globului împotriva
radiaþiilor solare ultraviolete.
În al doilea rând, îngrijorarea generalã
decurge din implicaþiile economice ºi sociale:
emisiile de gaze cu efect de serã genereazã
schimbãri climatice, ale cãror evoluþii au
influenþã dãunãtoare asupra ecosistemelor ºi a
sistemelor antropice planetare. Dupã cum
creºterea temperaturii, în anumite zone ale
globului, induce: reducerea posibilitãþilor de
alimentare cu apã; accelerarea eroziunii
solului; frecvenþã mult sporitã a inundaþiilor
ºi, ca urmare, posibilitãþi diminuate pentru
producþia de alimente. La rândul lor, efectele
negative pot avea ca rezultate: apariþia ºi
extinderea foametei; tulburãri sociale ºi
programe costisitoare de reabilitare a mediului,
în special în þãrile slab dezvoltate.

În sfârºit, cercetãrile efectuate, inclusiv de
cãtre autorii lucrãrii pe care o recenzãm, au
scos la ivealã noi dovezi ale severitãþii crizei
care confruntã mediul. Astfel, eliminarea unor
habitate naturale, cum sunt: zonele umede ºi
defriºãrile pãdurilor tropicale, se soldeazã cu
dispariþia anumitor specii de faunã ºi florã,
respectiv cu reducerea drasticã a receptorilor
de carbon. Dupã opinia autorilor, cheia reuºitei
mãsurilor preconizate pentru protecþia
mediului constã în: participarea largã a
comunitãþii mondiale, cooperarea în probleme
tehnice ºi aplicarea funcþionalã a mecani
s-melor de finanþare, care sã sprijine þãrile în
curs de dezvoltare. În mod analog, succesul
la nivel local este determinat de participarea
cetãþenilor, implicarea organizaþiilor nonguvernamentale ºi a societãþii civile.
Evident, dezbaterile internaþionale pe
probleme de mediu au condus la înregistrarea
unui prim consens, concretizat într-un prim
acord general asupra urmãtoarelor elemente
majore: a) mediul reprezintã o preocupare
comunã a þãrilor industrializate ºi a celor în curs
de dezvoltare; b) problemele þãrilor bogate ºi
ale celor în curs de dezvoltare sunt diferite;
c) rãspunsul la problemele globale ale mediului
poate fi gãsit numai pe calea cooperãrii
internaþionale ºi prin integrarea dezvoltãrii
economico-sociale cu protecþia mediului,
în conformitate cu abordarea bazatã pe
dezvoltarea durabilã ºi sustenabilã. Politicile de
mediu reunesc þelurile ºi principiile comune de
acþiune în domeniul mediului, ale unei comunitãþi
sau organizaþii la nivel internaþional, regional
sau local, care urmãresc un angajament asumat
pentru protejarea, conservarea ºi ameliorarea
continuã a mediului ºi conformarea comunitãþii
sau organizaþiei cu cerinþele reglementãrilor
relevante privind mediul. Politica de mediu
furnizeazã cadrul conceptual pentru
managementul mediului. Evoluþia mãsurilor
pentru protecþia mediului din ultimii 40 de ani
s-a bazat pe filozofia controlului poluãrii. A fost
creatã o largã gamã de tehnologii de control al
poluãrii ºi, în prezent, existã posibilitãþi tehnice
pentru a reduce semnificativ sau chiar de a
elimina integral emisia ºi evacuarea de
substanþã poluante, în ciuda faptului cã o
asemenea abordare reduce sensibil profitul pe
unitatea de cheltuieli, iar anumiþi investitori
considerã aceste mãsuri ca fiind un lux
costisitor, ce diminueazã substanþial resursele
de la utilizarea productivã.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

CU OCHII PE CEAS

Profesor asociat
ADRIANA PITEªTEANU
sau
Pedagogul din spatele
marilor actori
Lector univ. dr. George V. GRIGORE,
cancelarul Facultãþii de Arte
Era un început de sãptãmânã
normal, într-o zi de luni, 7 iunie a
anului 2004, dar, la ora 11,00,
la Studioul Casandra al IATC-ului a
început o agitaþie aparent nemotivatã.
Cine era curios ºi dorea un rãspuns
imediat, afla cã avea loc a 40-a
aniversare a promoþiei din anul 1964
a Institutului de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale
Bucureºti. Reamintesc cã aceastã
promoþie a avut drept conducãtori de
clase pe maeºtrii: Costache Antoniu,
Jules Cazaban, Pop Marþian, Beate
Fredanov, Zoe Stanca-Anghel,
Ion Cojar, Victor Moldovan, Cornel
Todea, Mihai Dimiu, Iulian
Necºulescu, Adriana Piteºteanu ºi
Octavian Cotescu. Dintre figurile
remarcabile ale promoþiei care se
reunea aici, sãrbãtorindu-ºi performanþele, amintim pe: Valeria Seciu,
Mariana Mihuþ, Florina Cercel, Rodica
Mandache, Ilinca Tomoroveanu,
Monica Ghiuþã, Violeta Popescu,
Ovidiu Iuliu Moldovan, Costel
Constantin, Virgil Ogãºanu, Ion
Caramitru, Mircea Andreescu, Dan
Sãndulescu, ªtefan Radoff, Boris
Petrof, Lucian Iancu ºi alþii. Dacã
intraþi pe site-urile unor actori
cunoscuþi, veþi avea o surprizã
neaºteptatã. Peste tot apare numele
unui pedagog, al unui profesor de
Arta Actorului, care ºi-a pus amprenta
pe aceste cariere artistice. Cãutaþi pe
Google numele Corina Chiriac,
Fuego, Nicole Duþu (Narcisa
sãlbaticã), Constantin Cicort
(Regina), Ozana Martin (Teatrul
Logos Buftea), Cristina Gheorghiu
(interpretã de muzicã popularã, dar
ºi actriþã), Ion Riþiu (Teatrul din Târgu
Mureº) ºi alþii ºi veþi afla ce pedagog
s-a aflat la baza acestor cariere, sau
întrebaþi pe Valeria Seciu, Mariana
Mihuþ, Rodica Mandache, ªtefan
Radoff, Dorel Viºan, ªtefan Sileanu,
Emil Hossu, Armand Calotã,
Florentina Mocanu, Iuliana Moise,
Ozana Martin, Petrescu Carmen,
Cristina Gheorghiu...
Pedagogul pe care-l veþi afla s-a
nãscut la 28 august 1936 în comuna
Rãsuceni, satul Cucuruzu, din judeþul

Giurgiu.
Doamna Adriana
Piteºteanu. A urmat cursurile
Liceului Teoretic de fete nr. 6 din
Bucureºti, în perioada 1950-1954,
apoi Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale din
Bucureºti, Facultatea de Teatru,
secþia Actorie, în perioada 19571961. A urmat ºi cursuri de perfecþionare ca actor mânuitor de pãpuºi.
Ca ºefã de promoþie a primit repartiþie
la Teatrului Naþional din Bucureºti,
unde a activat ca actriþã din noiembrie
1961 ºi pânã în noiembrie 1964. A
participat la importante spectacole
de recitaluri de poezie pe scene
importante din capitalã ºi din þarã.
Din anul 1962 este numitã
asistent universitar, la Institutul de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale din Bucureºti, iar,
din 1970, devine lector universitar
la aceeaºi prestigioasã instituþie,
urmând sã devinã conferenþiar
universitar în anul 1983, la Institutul
de Teatru din Târgu-Mureº.
A semnat regia a numeroase
spectacole de producþie pe scena
studioului Casandra al IATC-ului
din Bucureºti. La Institutul de
Teatru de la Târgu Mureº a regizat
alte spectacole de producþie teatralã
cu mare succes. La Universitatea
Ecologicã, Facultatea de Arte,
doamna conferenþiar universitar
Adriana Piteºteanu devine profesor
asociat la specializarea Teatru
începând cu anul 1994. Prin
transfer, Facultatea de Teatru a
Universitãþii Ecologice se înscrie în
rândul celorlalte facultãþi din cadrul
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, începând cu anul 2003,
urmând ca doamna profesor asociat
Adriana Piteºteanu sã regizeze în
continuare: Fasole bãtutã mãr dupã
Marin Sorescu  2007;Cui îi e fricã
de Virginia Woolf de Ed.Albee 
2010; Cameristele dupã Jean Genet
 2010; Loving Shakespeare dupã
W. Shakespeare  2010.
Alãturi de activitatea didacticã,
din anul 1964 ºi pânã în prezent a
interpretat roluri în spectacolele

Din anul 2003 ºi pânã în prezent, doamna profesor asociat
Adriana Piteºteanu este membru al catedrei de Arta Actorului
a Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
coordonând o clasã de anul I, Ciclul I Bologna, alãturi de
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. Sorin Dinculescu,
secondaþi de mai tânãrul asist. univ. Vladimir Anton.
tinerilor regizori de teatru. La
Televiziunea Românã a fost invitatã
pentru a interpreta, la Teatru TV,
personaje celebre. Studiourile din
Buftea au fost vizitate de doamna
profesor asociat Adriana Piteºteanu
pentru a interpreta câteva personaje
pitoreºti în producþii cinemato-grafice
precum: Când primãvara e fierbinte
 (regia Mircea Sãucan), Alo,
aterizeazã strãbunica (regia Nicolae
Corjos), Fram, ursul polar (regia
Elisabeta Bostan; 1980), Trandafirul
înfloreºte a doua oarã (regia Cristina
Nichituº; 1987). A jucat în peste 30
de filme de diplomã ale studenþilor de
la regie film ºi operatorie. A regizat cu
talent ºi dãruire pe scenele teatrelor
profesioniste din România Teatrul
Naþional din Târgu Mureº, Teatrul
din Sfântu Gheorghe; Teatrul
Fantasio, Constanþa.
Recent, pe data de 15 aprilie 2011,
la ora 11.00, în Sala 124 a Facultãþii
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, catedra de Arta Actorului, am
vizionat, în prezenþa camerelor de luat
vederi ale TVRM ºi împreunã cu toþi
cei care au dorit sã fie aproape de clasa
doamnei pedagog Adriana Piteºteanu,
un spectacol împreunã deosebit. Totul
a început cu un fragment din piesa
Steaua fãrã nume de Mihai Sebastian,
în interpretarea tinerilor studenþi
Mãdãlina Gheorghiþã, Mihaela Serdaru,
Bogdan Bran, Mãdãlina ªerban. A
urmat Sandviº cu diamante de
Truman Capote, în interpretarea lui
Cristian Constantinescu ºi a Alexandrei
Filipovici. Mãdãlina Gheorghiþã,
Theodora Popa, Rãzvan Cirilov ºi
Raluca Zlatanov avea sã ne ofere un
alt fragment al piesei Steaua fãrã
nume de Mihai Sebastian. Apoi am
vizionat Cãruþa cu mere de
D.R.Popescu, în interpretarea lui
Cristian Constantinescu ºi Adrian
Bâlã. Dupã o pauzã în care publicul a
putut respira normal, a urmat Hello,
din partea Berthei de Tennesse

Williams (cu Cristina Paraschiv,
Edith Alibec, Andreea Lucaci,
Anamaria Olaº, Andreea Neagu),
Donul liniºtit de Mihail Solohov
(cu Ada Galeº ºi Adriana Panduru) ºi
Epiloguri dupã Ofertã de serviciu
de Lia Bugnar (cu Andreea Boºneag,
Mihaela Serdaru, Teodora Nedelcu,
Bogdan
Florea,
Cristian
Constantinescu, Bogdan Bran,
Anamaria Olaº, Andreea Ghiþã,
Andreea Neagu, Andreea Lucaci ºi
Carmen Manac). Nota de specificitate
a întregului examen-spectacol a fost
creatã de îmbinarea neaºteptatã a
fragmentelor de text dramatic cu
sonete. Fiecare personaj avea la un
moment dat  când totul în jur
îngheþa într-un stop cadru
neaºteptat  momentul sãu de
sinceritate, ºi îl prezenta sub forma
recitãrii unui sonet. Neaºteptatã a
fost ºi reacþia publicului; la început
au râs, apoi, simþind importanþa
mesajului pe care îl cuprindea
sonetul, au tãcut ºi au aºteptat ca, dupã
ce personajul a recitat, sã îºi reia în
primire sarcina scenicã a personajului
dramatic, acum parcã mai încãrcat de
sens, mai concentratã. Aplauzele
din final au dovedit cã aceastã
îmbinare dintre text dramatic ºi sonet
a fost o alegere fericitã, datoratã
doamnei profesor asociat Adriana
Piteºteanu. Tinerii studenþi au putut
astfel experimenta un mod de
prezentare spectacularã inedit.
Rezultatul unui astfel de atelier teatral
este sigur unul pozitiv ºi va contribui
la aºezarea bazelor unor adevãrate
cariere artistice viitoare. Un examen
de evaluare pe parcurs... Tinere
talente ºi vibraþie emoþionalã... Sonet
ºi dramã... Speranþa cã ºi în aceastã
clasã sunt câþiva viitori mari actori...
Mulþumim doamnei profesor
asociat Adriana Piteºteanu pentru
modul în care ºtie sã creascã, ca o
adevãratã mamã, un talent firav ºi
sã-i dea tãria necesarã de a sta drept
în vântul aprig al schimbãrilor din
zilele noastre.

Cinci ani fãrã Zoe Dumitrescu Buºulenga
Lumea a început sã uite sã vorbeascã, pentru cã nu mai citeºte.
 Nu
 ne intereseazã trecutul, numai prezentul. Iar asta ne taie rãdãcinile. O lume fãrã rãdãcini este o
lume fãrã moralã. Se vorbeºte puþin ºi despre intelectualii dintre cele doua rãzboaie mondiale. Sunt nume

care nu se mai pronunþã, opere care nu se mai citesc, lucrãri muzicale care nu se mai cântã. Existã un fel
de indiferenþã faþã de trecut.
Eu sunt un cetãþean al Galaxiei Gutenberg. Umanismul culturii se sprijinã pe lecturã, nu pe imagini
fugitive. Lectura îþi lasã popasurile necesare pentru reflecþie, pentru meditaþie. Pierderea obiºnuinþei
lecturii este pericolul cel mai mare care ameninþã planeta, pentru ca slãbeºte intelectul, puterea de gândire,
ºi te face sã uiþi limba.
Vedeþi, la noi, la români, exista o cuviinþã. Anumite cuvinte nu se pronunþau - nu erau niºte tabu-uri,
dar exista o pudoare. Acum cuviinþa, cuvântul acesta, a dispãrut din dicþionar. Nu am prejudecãþi de
niciun soi, dar felul în care ne purtãm ucide frumuseþea.
Marile mele iubiri au fost Eminescu si Enescu.
Suntem o þarã ocrotitã. Suntem o þarã apãratã ºi misiunea noastrã nu este în niciun fel sfârºitã.
Îmi place sã cred.






La 5 mai 2006, cultura românã
a pierdut pe unul dintre cei mai
distinºi dintre reprezentanþii sãi:
academicianul Zoe Dumitrescu
Buºulenga a trecut în nefiinþã.
Nãscutã la 20 august 1920, Zoe
Dumitrescu Buºulenga a fãcut studii
muzicale la Conservatorul ProArte, studii juridice ºi filologice
(anglo-germanisticã, istoria artelor),
susþinând teze de doctorat în drept 
Evoluþia noþiunii de suveranitate
ºi în filologie - Renaºterea Umanismul - Dialogul artelor. A
urmat treptele ierarhiei universitare
ajungând profesor, ºef al Catedrei de
literaturã comparatã la Universitatea
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Zoe Dumitrescu Buºulenga

din Bucureºti, fiind, de-a lungul
anilor, cercetãtor ºi director la
Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã
George Cãlinescu.
Între anii 1991-1997 a fost
director al ªcolii Române din Roma
(Academia di Romania). A fost
aleasã membru corespondent al
Academiei Române, în anul 1974,
ºi membru titular, în 1990, ºi, între
1990-1994, a îndeplinit funcþia de
vicepreºedinte al acestui prestigios
for al spiritualitãþii noastre.
Un adevãrat spirit renascentist,
acad. Zoe Dumitrescu Buºulenga
ºi-a consacrat inteligenþa ºi talentul
elaborãrii unor lucrãri de istorie

literarã, literaturã comparatã, istoria
culturii, analize stilistice, memorialisticã º.a., toate repere ale culturii
româneºti contemporane: Ion
Creangã, Renaºterea, umanismul ºi
dialogul artelor, Valori ºi echivalenþe
umanistice, Antologia poeziei
româneºti, Sofocle - contemporanul
nostru ºi condiþia umanã, Eminescu
- Culturã ºi creaþie, Periplu
umanistic, Itinerarii prin culturã,
Eminescu ºi romantismul german,
Muzica ºi literatura (trei volume),
Eminescu. Viaþa - Opera - Cultura,
Pagini engleze, Portrete. A
colaborat la reviste cum sunt
Manuscriptum, Revista de istorie

ºi teorie literarã, România literarã,
Secolul XX º.a., la postul de
naþional de radio sau Televiziunea
Românã.
Ca recunoaºtere a personalitãþii
sale a fost aleasã ca membru al
Académie Européenne des Sciance
et des Artes, al Academiei Europaea
º.a. A fost distinsã cu Premiul
special al Uniunii Scriitorilor, cu
premiile Herder, Adelaide
Ristori, Pleiade º.a.
Cu o realã vocaþie a luminii,
acad. Zoe Dumitrescu Buºulenga a
rãmas un model al omului de culturã,
a cãrui generozitate va aminti mereu
cã doar dãruind vei dobândi.

Jeffrey Frankgele (I)
centimetru. Sângele þâºnea din pisicã
ºi-l împroºca în ochi, pe faþã, pe haine,
în gurã. Înghiþea sângele cald, care-i
dãdea o senzaþie de bucurie pe care nu
o mai simþise pânã atunci. Este
adevãrat cã, dupã primii cca 30 de
centimetri de blanã scoasã, pisica nu a
mai urlat, aºa cã ºi-a continuat operaþia
Îngerul economiilor. Întot- cu minuþie pânã când întreaga blana
deauna a fost ferm convins cã doar s-a aflat în mâinile sale. Atunci, îºi
operaþiile în viu sunt operaþii aminteºte mereu, a rostit ºi o replicã
adevãrate. Pentru cã scot rãul prin
suferinþã ºi purificare. Când era mic
a operat o pisicã. De câte ori simte
cã îi este greu, îºi încarcã bateriile cu
amintirea primei sale operaþii. S-a
trezit într-o zi, în curtea casei, cu o memorabilã: operaþia a reuºit pacientul
pisicã având blana roºie. Un roºu ca e mort. ªi ce poate fi mai înãlþãtor în
de purpurã. Aprins, pãtrunzãtor, viaþã decât reuºita? Pisica nu mai avea
incitant, insuportabil. A prins pisica blanã roºie! Nu mai era un mutant.
ºi a improvizat un laborator. Primul Doar cã murise. Ei ºi? Importantã era
sãu laborator. O masã, niºte sfori, un reuºita operaþiei ºi atingerea scopului.
bisturiu ºi mult sânge rece. A legat Nu mai avea blanã roºie. Nimic altceva
bine primul sãu pacient, de fapt o nu mai conta. Singurul disconfort de
pacientã, ºi apoi, fãrã sã-i tremure care îºi aduce aminte este cã, în timp
mâna, deºi pisica se zvârcolea ºi ce opera, i s-a fãcut foame. O foame
mieunatul sãu devenise rãget de leu, cruntã monstruoasã ºi simþea cã nu mai
i-a scos blana centimetru cu are puteri sã opereze. ªi-a adus atunci

aminte de sandwich-ul pe care îl avea în
buzunar. Parcã uzând de o a treia mânã,
nici azi nu înþelege cum s-a întâmplat, în
timp ce tãia, precis, cu bisturiul, a scos
sandwich-ul din buzunar ºi a început sã
muºte cu poftã din el. Mesteca împreunã
cu sângele care continua sã-i þâºneascã
din obiectul operaþiei sale. Când a
terminat de scos blana, terminase ºi de
mâncat. Bucuria saþietãþii ºi a lucrului
bine-fãcut l-au entuziasmat. A umblat aºa

Pamflet
vreo douã sãptãmâni prin curtea pustie a
casei. Când a trebuit sã meargã la ºcoalã
a constatat cã este foarte greu sã te speli.
A dat cu sãpun, detergent, diluant, leºie,
bureþi, ºmirghel, piatrã de polizor, zgurã
de furnal, perie de sârmã ºi câte altele.
Rezultatul? Zero. Sângele nu ieºea ºi
pace. ªi l-a ars, mai apoi, centimetru cu
centimetru, cu o lampã de benzinã. Îl
ardea pielea, dar strângea din dinþi. Pe
mãsurã ce îºi ardea petele de sânge de pe
faþã, buze, piele, flacãra nu-l mai atingea.

Dupã câteva ore, era ca dupã o baie
bunã. Arãta proaspãt ºi mirosea a
curat. ªi-a jurat sã gãseascã alt
instrument care sã facã ce fãcea
bisturiul, dar sã-l lase pe el curat.
A înþeles atunci cã pe fiinþele
inferioare se poate experimenta.
Mai târziu, a injectat animale în
ochi, le-a amputat membrele, le-a
decapitat, le-a fiert. Asta l-a fãcut
tare. Mengele ºi Stalin i-au fost, în
secret, idoli.
Medicina nu l-a interesat.
Înseamnã sã lucrezi cu fiinþe
individuale. Nu aceasta era
aspiraþia sa. Visa mari colectivitãþi.
Visa experienþe serioase, Economia
era visul sãu. Se visa un fel de înger
al economiilor. ªi soarta i-a fost
darnicã. A înþeles repede cã banul
este mai bun decât bisturiul pentru
experienþele sale. ªi-a cumpãrat un
milion de gulere albe, câte douã
trei, uneori chiar patru pe zi. Sã
aibã. Sã nu se preocupe de fleacuri.
(Va urma)

Ion CORBU

Îmi procuram, cu ani în urmã, chiar de la librãria Institutului
Tehnologic din Massachusets (MIT) acel volum de speriat prin
semnalele sale privitor la Limitele creºterii.
L-am citit ºi reparcurs ori de câte ori am simþit nevoia sã mã asigur
cã am înþeles cum trebuie pojarul avertismentelor conþinute. De câþiva
ani, un volum spaþios ºi îndoctrinat pe mãsurã (Paul Roberts - Sfârºitul
petrolului) face oficiul de a duce mai departe aceste trasoare avertizoare
pe cerul planetei, folosind un limbaj ºi mai de luat în seamã. Suntem în
pragul unui dezastru, zice autorul ºi ne avertizeazã cã, în lipsa unei
abordãri cu totul noi, eºecul catastrofal e aproape sigur.
Pe Lester Brown l-am cunoscut mai întâi prin felurite scrieri pe
când conducea Worldwatch Institute din Washinghton, unde mi s-a
întâmplat sã-l ºi întâlnesc. A venit la Bucureºti ºi am convorbit pe teme
atât de apropiate lui. Cel mai recent, i-am urmãrit expunerea din Aula
Academiei. Discursul sãu este de mult timp consacrat aceloraºi teme
privind viitorul planetei, cu precizarea cã pe subiectele luate în studiu
nu ezitã sã formuleze unele poteci de evitare a colapsului ecologic ºi
economic. Ultima carte tradusã la noi - Lumea pe marginea prãpãstiei
formuleazã pe înþelesul tuturor cam ce poþi înþelege ºi singur din titlu.
Schema de elaborare a volumului se dovedeºte ceva mai în folosul
cititorului, acestuia fiindu-i livrate, la pachet, nu doar mãsurãtori
înspãimântãtoare prin cuprinderea lor negativã, ci, printr-o miºcare de
translaþie comandatã cu dibãcie, te invitã sã iei act ºi de scenarii posibile
în direcþia configurãrii soluþiilor. Las cititorul sã-ºi ordoneze singur
lectura acestui volum scos, previzibil, la Editura tehnicã, dar nu mã
reþin în a scoate în evidenþã câteva balize trebuincioase înþelegerii
intenþiilor lui L.R.Brown, considerat un gânditor cu bãtaie lungã,
unul dintre pionerii ºi eroii ambientalismului global.
Avem sub ochi o radiografie a situaþiei la care s-a ajuns prin mersul
perseverent al civilizatiei, acaparatoare de resurse ºi consumatoare de
bunuri lãsate de Cel de Sus. Agresiunea asupra noastrã a cetãþenilor de
azi ai Planetei (Iar, dupã noi, prãpãdul de pe lume) se traduce prin
secãtuirea apelor subterane ºi scãderea recoltelor, eroziunea solurilor
ºi expansiunea deºerturilor, creºterea temperaturilor, topirea gheþii ºi
punerea în cauzã a securitãþii alimentare. Fraza necruþãtoare a
cercetãtorului nord-american rosteºte adevãruri de care ne temem. Între
ele, unul care ne convinge uºor: în decurs de 6.000 de ani de când a
început civilizaþia, am trãit pe seama productivitãþii sistemelor naturale
ale Pãmântului. Numai cã de la un timp încoace, omenirea a depãºit
nivelul pe care aceste sisteme îl pot susþine. ªi atunci?
Lester Brown procedeazã precum medicul de familie la care te duci
sã-þi zicã de sãnãtate. Consultaþia s-a terminat, tu aºtepþi cu teamã, dar ºi
cu speranþã verdictul. Doctorul nostru te priveºte cu luare aminte ºi îþi
spune, privindu-te în ochi: Prietene, ai cancer. Dar am ºi o veste pentru
tine. Ce e de fãcut de cãtre alþii pentru a-þi fi mai bine, îi priveºte pe alþii.
Dar nu uita: ceva-ceva poþi face ºi tu ºi n-ar fi bine sã omiþi cã trebuie sã
începi de azi. Nu te gândi cã marile pârghii ale salvãrii sunt în mâna
altora, ia în seamã cã puþin de la fiecare poate servi drept sursã de
Colaboratorul
nostru, prof. dr.
Nicolae Mareº, a
lansat, joi 28 aprilie 2011, ora
12.00, la Casa Titulescu, ªos.
Kiseleff 47, Bucureºti  în
organizarea Fundaþiei Europene
TITULESCU ºi a Secþiei Istoria
relaþiilor diplomatice româneºti a
ADIRI  cãrþile: Lucian Blaga 
diplomat la Varºovia, Editura
Fundaþiei România de Mâine,
2011; Alianþa româno-polonã
între destrãmare ºi solidaritate 
1938-1939, Editura Biblioteca
Bucureºtilor, 2010.
Au rostit alocuþiuni de întâmpinare: academician Dan Berindei,
vicepreºedinte al Academiei
Române; academician Dinu C.
Giurescu; ambasador Ion Brad,
scriitor; primarul Sebeºului,
Mugurel Sârbu; directorul general
al Bibliotecii Bucureºtilor, Florin
Rotaru, scriitor; prof. univ. dr. Ion
Calafeteanu; ambasador Mihai
Roºianu, directorul Fundaþiei
Europene Titulescu.
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu, Grupul de
Cercetãri Interdisciplinare ºi
Comisia de Informaticã Medicalã
din structuri ale Academiei
Române, Consorþiul Internaþional
de Aplicaþie pe tema GenerozitateCreativitate-Solidaritate
Interdisciplinary Laboratory M.
Eminescu - S. Haret - V. Ghika,
2000 a organizat vineri, 29 aprilie
2011, ora 12.00, întâlnirea de
evocare a activitãþii Grupului de
Cercetãri Interdisciplinare dedicatã
personalitãþilor Edmond Nicolau
ºi Victor Sãhleanu.
SOCIETATEA MINÞII ªI A
CONªTIINÞEI invitã lunar
specialiºti ºi pasionaþi din ambele
direcþii de orientãri profund
umane - exactã ºi umanistã pentru a identifica aspiraþii ºi
obiective comune ºi a le
operaþionaliza prin proiecte.
Anul trecut a fost evocatã
personalitatea academicianului
ªtefan Milcu.
Au fost evocate activitatea
Grupului de Cercetãri Interdisciplinare, constituit de peste 15 ani
(octombrie 1994 ), cu evenimente
iniþiate în decembrie 1992, la
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu, ºi tradiþiile
dialogului academic interdisciplinar, lansat sub patronajul
academicienilor ªtefan Milcu,
Romulus Vulcãnescu, Mihai
Drãgãnescu, Mircea Maliþa, a
profesorilor dr. doc. Edmond
Nicolau ºi Victor Sãhleanu.

optimism. Existã, ni se spune, un
Plan B. O colecþie de posibile direcþii
de acþiune. Dar alãturi pot sta
gesturile noastre diurne. Sã nu ne
credem la ora la care suntem sfãtuiþi
sã comitem o fapta bunã, pentru a fi
lãudaþi în faþa clasei. Acest studiu de
greutate în citirea imenselor pericole
ce cuprind din toate pãrþile Planeta
înseriazã asemenea mãrunte dar
posibile îndemnuri ca modeste însã
extrem de necesare gesturi de zi cu
zi. Sunt sigur cã de multe aþi auzit.
Nu sunt sigur cã nu le-aþi ºi încercat.
Treceþi-le acum pe propria agendã,
spre a fi bifate ceas de ceas. Aºadar...Mai marii planetei au de rezolvat
ecuaþiile devastatoare ale nevoii de energie. Sã o facã, daca se poate cât
mai repede, dar având în atenþie ca resursele de cãrbune, petrol ºi gaze
se topesc vãzând cu ochii. Ne aºteaptã sursele regenerabile ºi veþi rãmâne
uimiþi cât de mult sunt avansaþi unii în utilizarea energiei vânturilor,
valurilor, soarelui, apelor termale. Niciun centimetru de speranþã unor
noi centrale nucleare, sunã dur cuvântul de ordine. Iarã noi, noi cetãþenii?
Simplu: economisiþi! Reduceþi consumul pe cât puteþi la iluminat (suna
cunoscut, nu-i aºa?), înlocuiþi becurile pe bazã de incandescenþã cu lãmpi
fluorescente compacte, apelaþi la senzori de miºcare, care vor stinge
luminile acolo de unde plecãm. Renunþaþi la aparatele de uz casnic
depãºite prin consumuri mari. Încurajaþi reabilitarea clãdirilor.
Nu ºtiþi câte puteþi face în transporturi! Cum? Abandonaþi ori de
câte ori reuºiþi nesuferitul autoturism. Viitorul este al mersului cu trenul
(de mare vitezã) pe distante mari ºi - surprizã! - punerea în valoare a
mersului pe bicicletã. Emisiile de carbon se vor comprima, costurile de
miºcare ºi ele, vom blestema mai puþin aflându-ne excesiv la volan ºi pe
gospodarii aºezãrilor îi vom despovãra de acuze privind lipsa locurilor
de parcare. Trimiteþi la regenerare tot ce se preteazã; ne paºte ziua când
a arunca ceva la coº va pretinde sã achiþi nu ºtiu ce taxã! Reþineþi: avem
de jucat un rol ca indivizi!
Planul B someazã pe Cei Mari la acþiune hotãrâtã. Sunt schiþate
þintele de mare greutate: reducerea emisiilor de carbon cu 80% (asta
pânã în 2020); stabilizarea populaþiei la maximum 8 miliarde pânã în
2040; eradicarea sãrãciei; refacerea pãdurilor.
Sigur, asta costã (dar ce nu costã?). Calcule fãcute de experþi indicã,
drept necesarã, suma de cca 200 de miliarde de dolari. Te apucã
frigurile. Lester Brown nu uitã sã ne aminteascã un detaliu: bugetele
militare ale statelor depãºesc suma de 1.500 miliarde dolari. Doar 12%
din acest sac de bani ar fi suficient pentru a scãpa de toate.
Constatare: suntem pe buza prãpastiei! ªi cu ochii pe ceas.

Neagu UDROIU

Invitaþiile Doamnei Pictura

CRISTIAN
DUÞULESCU,
revelaþia anului 2011
în artele plastice
A venit vremea sã vã prezint
un pictor, despre care se poate cã
nu aþi auzit, dar vã asigur cã este
unul foarte interesant. Numele lui
este Cristian Duþulescu. S-a
nãscut în 28 noiembrie anul 1969,
la Bucureºti. A început studiile la
ªcoala Popularã de Artã, secþia
picturã, la clasa profesorului Titus
Drãguþescu. Este membru al
Asociaþiei Artiºtilor Plastici din
Bucureºti, de puþin timp.
Participã la numeroase expoziþii
de grup.
Aºa cum se prezintã, într-o
elegantã tipãriturã, pasiunea lui
pentru desen a venit de la o
vârstã fragedã, fiind mereu
influenþat de stilul marilor pictori
clasici. A realizat mereu peisaje
uimitoare, ori naturi statice de
mare rafinament. Primele au fost
posibile datoritã cãlãtoriilor sale,
care i-au crescut mereu
dragostea adevãratã de naturã.
Cele din urã sunt explicabile prin
marele sãu talent. Peferã ca
tehnicã uleiul pe pânzã, iar
tablourile sale se gãsesc acum în
multe colecþii particulare din
România ºi de peste hotare.

Domnul Traian Nica, un generos
în lumea picturii, asta este, trebuie sã
recunoaºtem, mai rar, îmi spune într-o
bunã zi. Sã vã prezint un pictor
deosebit. Este un mare talent. Aºa am
intrat în legãturã cu
domnul Cristian
Duþulescu, în cadrul
atât de generos al
Parcului Herãstrãu.
Apoi, am privit
tablourile sale, în
cadrul unei expoziþii
colective. Ei bine, vã
mãrturisesc faptul cã
el se detaºa prin
vigoare, viziune,
tehnicã
ºi...
modestie. Pãi, da, aºa descoperire, la
începutul anului de graþie 2011, mai
zic ºi eu!
Printre obiectele mele cele mai
dragi este acum un mic tablou, 15
pe 20 cm, care se intituleazã Veneþia
I. Gondolele se plimbã uºor pe
canale,
printre
construcþii
caracteristice zonei. Gondolierii,
deºi sunt redaþi doar în câteva pete
de culoare, au o viaþã a lor
personalã, un ritm, o existenþã bine
conturatã. Este loc aici ºi pentru
semnele
naturii, fie
un copac
frumos
conceput,
fie prin
câteva flori
puse
la
ferestrele
în spatele
cãrora se
întâmplã
iar ºi iar

poveºti de dragoste ºi de moarte,
apar alte vieþi, care sperã la
experienþa teribilã a iubirii ºi la o
întâlnire, cât mai târzie posibil, cu
ultima zi.

Ca un mic demiurg, Cristian
Duþulescu compune pe albul
imaculat al pânzei sale o lume pe
care o construieºte numai cu
ajutorul pensulei ºi a culorilor de
bunã calitate. Sãptãmânile trec,
noi tablouri apar sub mâna lui
magicã ºi pleacã spre destinaþii
diferite. O nouã expoziþie, un alt
cumpãrãtor, un prieten care
primeºte cadou o amintire ce va
reprezenta peste puþin timp o
valoare mult mai mare. Toate sunt
diferite, toþi trec prin viaþa lui, dar
douã lucruri sunt mereu prezente,
darul lui de a picta ºi dragostea
pentru familia sa.
Acesta
este
Cristian
Duþulescu. Pentru amatorii de
detalii se poate folosi adresa http:/
/cristiandutulescu.blogspot.com/
Acolo veþi gãsi vase de metal
strãlucitor, prieteni pentru decenii
la rând. Unul dintre ei este ºi
semnatarul acestor rânduri, adicã

Aristotel BUNESCU

Recital Veronique Thual-Chauvel
Marþi, 3 mai, ora 15, la Sala P13, Palatul Sporturilor ºi Culturii (Sala concerte, care a rãspuns invitaþiei lectorului univ. dr. Ion Olteþeanu, membru
Polivalentã), va avea loc recitalul de pian al profesoarei ºi pianistei marcant al Catedrei de Muzicã de la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru
Veronique Thual-Chauvel din Franþa, aflatã într-un turneu internaþional de Haret din Bucureºti, de a participa la acest eveniment cuprins în cadrul
programului Interferenþe culturale al Catedrei mai sus amintite.
Profesoara ºi pianista Veronique Thual-Chauvel va interpreta:
J.P. Rameau (1683-1764): Troi pieces des Livres de
Clavecin;Gavotte variee en la mineur (1724); Les Cyclopes (1705); Les
Niais de Sologne (1705);
L.V.Beethoven (1770-1827): Sonata op.31 nr.2 La Tempete;
Allegro-Adagio-Allegreto;
F.Schubert (1797-1828): Impromptu op.142 nr. 3 (1827);
E.Lalo (1823-1892): Intermezzo du Concerto Russe;Claire Chauvel,
violon (acompaniament vioarã, una dintre fiicele pianistei).
Venind din Serbia, de la Novi Sad, unde a susþinut o serie de concerte,
pianistaVeronique Thual-Chauvel, însoþitã de cele douã fiice ale domniei
sale, violoniste de excepþie, dupã ce va concerta în Bucureºti, va mai
avea o serie de recitaluri de pian la Râmnicu Vâlcea ºi la Târgu Jiu.
Vã aºteptãm cu drag la recital. Intrarea va fi liberã.

George V. GRIGORE
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Echipa de handbal feminin
a Universitãþii Spiru Haret 
vicecampioanã naþionalã

Echipa Universitãþii Spiru Haret Bucureºti a câºtigat medaliile de
argint la Campionatul Naþional Universitar de handbal feminin, desfãºurat
în perioada 14-17 aprilie 2011, la Reºiþa.
Codruþa Zavragiu, vicecampioanã universitarã, studentã a
Universitãþii Spiru Haret, a fost desemnatã cea mai tehnicã jucãtoare de
la aceastã competiþie.

Handbal feminin România
la CE Sub19 2011
Naþionala de tineret a României
o obþinut calificarea la
Campionatul European de
Handbal Feminin Sub 19.
Cu trei victorii din tot atâtea
posibile în turneul de calificare,
echipa antrenatã de Dumitru Muºi
ºi Costicã Buceschi ºi-a aflat
adversarele din Grupa A:
Rusia; Spania; Slovenia,
de la turneul final din Olanda
(4-14 august).

Alina Dumitru,
al ºaptelea aur european la judo
La Campionatele Europene de
judo, gãzduite de Istanbul
(Turcia), Alina Dumitru a câºtigat
medalia de aur la categoria 48 de
kilograme.
Acesta este al ºaptelea titlu
european câºtigat de Alina, dupã
cele din 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 ºi 2010. Alina Dumitru este
campioana olimpica en-titre a
categoriei, dupã triumful de la JO
de la Beijing (2008).
O altã medalie pentru Romania a
fost adusã de Corina Cãprioriu (la
categoria 57 de kilograme), sportiva
cucerind medalia de bronz.

Corneliu
Porumboiu,
în juriu

Maia Morgenstern este prima
actriþã care a primit o stea pe Walk
of Fame-ul românesc din Piaþa
Timpului (lângã Magazinul Cocor
din Capitalã). Actriþa a fost
recompensatã cu o stea pe Aleea
Celebritãþilor pe 1 mai, în ziua în
care a împlinit 49 de ani.
românesc, altor patru mari actori:
La mulþi ani!
Maia Morgenstern se alãturã, Florin Piersic, Victor Rebengiuc,
astfel, în Walk of Fame-ul Radu Beligan ºi Amza Pellea.

Marele premiu la
Festivalul de Film de la Sarasota
pentru Marþi, dupã Crãciun

Lungmetrajul Marþi, dupã Crãciun, regizat de Radu Muntean, a
obþinut premiul pentru cel mai bun film de ficþiune al Festivalului de
Film de la Sarasota (SUA).
Festivalul de Film de la Sarasota s-a desfãºurat în perioada
7-17 aprilie ºi a inclus proiecþia a peste 180 de lungmetraje, documentare
ºi scurtmetraje.
La invitaþia Institutului Cultural
Român de la Stockholm, regizorii
Bogdan George Apetri ºi Marian
Criºan, precum ºi actorul Vlad
Ivanov au participat la CPH PIX
Feature Film Festival de la
Copenhaga, ce s-a desfãºurat în
perioada 14 aprilie  1 mai.
Festivalul, aflat la a treia ediþie, a
inclus în selecþia din acest an o
secþiune intitulatã Spotlight:

Filme româneºti
în festivalul de la
Copenhaga
Romania, ce cuprinde câteva dintre
noile producþii cinematografice, ºi
anume Aurora, Morgen,
Principii de viaþã ºi Periferic.

ICPE-CA  douã medalii la
Salonul Internaþional de Invenþii de
la Geneva

Douã medalii de argint
pentru elevii români la
Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii Europene
Lotul olimpic al României a
obþinut douã medalii de argint la cea
de-a doua participare la Olimpiada de
ªtiinþe a Uniunii Europene (EUSO),
care s-a desfãºurat în Cehia, în
perioada 11 - 16 aprilie, a informat
Ministerul Educaþiei.
Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii
Europene, aflatã anul acesta la a IX-a
ediþie, a reunit 40 de echipe din 20 de
state membre UE.
Conform regulamentului, o þarã
poate înscrie douã echipe formate din
câte trei elevi care susþin douã probe
practice cu caracter interdisciplinar
(biologie, chimie ºi fizicã).

Cannes

Maia
Morgenstern,
în Walk of Fame
autohton

Cei ºase laureaþi sunt Cristiana
Dimulescu (Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr din Bucureºti),
Mihai Prunã (Colegiul Naþional
Vasile Lucaciu din Baia Mare) ºi
Mihai-Radu Popescu (Colegiul
Naþional Mircea cel Bãtrân din
Constanþa), respectiv George Aurelian Rizea (Colegiul Naþional
Dinicu Golescu din Câmpulung
Muscel), Victor ªerban (Colegiul
Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova)
ºi Florin Sebastian Dumitru (Liceul
de Informaticã Bucureºti).

Recunoaºterea valorii ºi
competitivitãþii ICPE-CA în cercetarea
naþionalã ºi internaþionalã a venit, de
aceastã datã, prin obþinerea a douã
medalii la Salonul Internaþional de
Invenþii de la Geneva, una de aur ºi
una de bronz, pentru invenþiile
Conductor electric aerian cu
autoprotecþie la depunerile de chiciurã
ºi gheaþã, respectiv Instalaþie de
biogaz pentru gospodãrii individuale
din mediul rural.
Promovarea
rezultatelor
cercetãrii româneºti nu se realizeazã
numai prin intermediul târgurilor de
invenþii. În acest sens, Autoritatea
Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã
va organiza în perioada 23-26 mai, la
Bruxelles, în incinta Parlamentului
European, o expoziþie în cadrul cãreia
vor fi prezente cele mai reprezentative
invenþii româneºti. Aceasta acþiune
are la bazã dorinþa de a veni în

sprijinul eficacitãþii ºi coerenþei
politicilor de cercetare naþionalã cu
cele ale Comunitãþii Europene, pentru
îmbunãtãþirea impactului cercetãrii în
industrie ºi pentru evidenþierea
contribuþiei cercetãrii româneºti la
dezvoltarea durabilã a societãþii, prin
atingerea obiectivelor strategiei
Europa 2020.
ICPE-CA participã la aceastã
expoziþie cu Conductor electric
aerian cu autoprotecþie la depunerile
de chiciura ºi gheaþã, invenþie care
a fost premiatã cu douã medalii de
aur ºi douã de argint. ICPE-CA este
pregãtit sã rãspundã provocãrilor
impuse de noile cerinþe economice
ºi sociale, astfel încât, prin activitatea
sa, sã consolideze dezvoltarea
durabilã a întregii societãþi

Români
în festival

Muzica bizantinã la Lisabona cu
Corul Theophania

Corul Theophania al Bisericii
Ortodoxe Schimbarea la Fata din
Cluj-Napoca, condus de dirijor
conf. univ. dr. Ciprian Para, a susþinut
la Lisabona, în sãptãmâna de dupã
Sãrbãtorile Pascale, douã concerte de
muzicã bizantinã. Concertele,
organizate de Institutul Cultural
Roman, au avut loc la Igreja
Madredeus, sâmbãtã, 30 aprilie, ºi la
Basílica da Estrela, duminicã, 1 mai.
Potrivit ICR Lisabona, programul
a cuprins lucrãri semnate de Gavriil
Musicescu, Gheorghe Dima, Nicolae
Lungu, Sabin Drãgoi, Gheorghe
Cucu, Alexandru Podoleanu ºi Pr.
Nicolae Moldoveanu.
Corul Theophania al Bisericii
Ortodoxe Schimbarea la Faþã din
Cluj-Napoca, fondat de dirijorul
Ciprian Para în anul 1994, în forma
corului mixt, a desfãºurat o activitate

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Dacã nu poþi fi sfânt, nu are rost sã te prefaci.
E mai bine sã trãieºti cu demonii

Silviu ªERBAN
Matka Joanna od aniolow este
o ecranizare a nuvelei lui Jaroslaw
Iwaszkiewicz, reprezentând,
totodatã, o vagã trimitere la
evenimentele reale descrise de
Aldous Huxley în Diavolii din
Loudun (1952) ºi adaptate pentru
film de Ken Russell în 1971, în
controversata peliculã Diavolii.
Evenimentele în cauzã privesc un
caz de posesiune demonicã petrecut
în Franþa anului 1634 într-o
mãnãstire de maici din Loudun,
aparþinãtoare a ordinului catolic al
Ursulinelor, unde au fost afectate
ºaisprezece cãlugãriþe ºi maica
superioarã
Jeanne
Agnes
(supranumitã ºi maica Ioana a
îngerilor). Încercarea de exorcizare
a unui preot local, Urban Grandier,
are drept rezultat arderea pe rug a

preotului, ca urmare a acuzelor de
seducere a cãlugãriþelor ºi de
colaborare cu diavolul. Filmul lui
Kawalerowicz, Maica Ioana a
îngerilor, se situeazã în prelungirea
acestor evenimente, acþiunea fiind
mutatã totodatã la o mãnãstire de
maici de pe teritoriul Poloniei.
Întrucât persistau simptomele
posesiunii demonice, constând în
comportamentul
isteric
ºi
blasfemiator al maicii Ioana ºi al
cãlugãriþelor, ºi dupã arderea pe rug
a preotului Grandier (Garniec, în
filmul lui Kawalerowicz), este
trimis un nou preot, Jozef Suryn,
spre a se ocupa în special de
exorcizarea maicii superioare.
Personalitatea acestuia, impregnatã
puternic de misticism, developatã
încã din primele scene ale filmului,
este una necesarã unei asemenea
situaþii excepþionale: pãrintele a
locuit din totdeauna în mãnãstire,
nu cunoaºte lumea ºi relele ei,
practicã ascetismul ºi autoflagelarea
pentru a se apãra de diavol, rosteºte
cu orice ocazie rugãciuni ºi litanii
în limba latinã. Scenele alterneazã,
în principal, între douã locaþii,
hanul, unde preotul Jozef
poposeºte, ºi mãnãstirea de maici,
dar implicã ºi spaþiul dintre acestea,
un teren dezolant unde regãsim ºi
rãmãºiþele rugului pe care fusese ars
preotul Garniec. Pe de-a-ntregul,

filmul are o tonalitate gravã, lãsând
impresia cã oricând urmeazã sã se
întâmple ceva îngrozitor.
Cele douã figuri ale dramei sunt
pãrintele Jozef (Mieczyslaw Voit)
ºi maica Ioana (Lucyna Winnicka),

Matka Joanna
od aniolow
(Jerzy Kawalerowicz,
1961)
un bãrbat ºi o femeie dincolo de
straiele cu semnificaþie religioasã.
Întâlnirile dintre cei doi evolueazã
de la neîncrederea cu privire la
posedare urmatã de uimirea ºi
groaza pãrintelui stârnite de
manifestarea demonicã a maicii
superioare, la apropierea dintre cei
doi, prin rostirea de rugãciuni ºi
practicarea autoflagelãrii împreunã,
ºi, în final, la iubire. Iubirea este ºi
cea care-l determinã pe preot sã
primeascã în sufletul sãu pentru
totdeauna diavolii ce-o bântuiau pe
maicã, ucigând în numele lor doi
slujitori de la han. Momentul
culminant al posedãrii preotului ºi
al împãrtãºirii iubirii pentru maica
superioarã, prin sãrutul mâinii
acesteia, este pregãtit de
Kawalerowicz
prin
bizara

confruntare dintre Suryn ºi un rabin
(jucat de acelaºi actor, Mieczyslaw
Voit, confruntarea putând fi, astfel
consideratã ºi ca un dialog cu sine
însuºi) pe tema rãului ºi a cauzei
existenþei acestuia în lume. Esenþa
învãþãturii iudeului, eu sunt tu ºi
tu eºti eu, însuºitã de creºtin,
sugereazã cã rãul þine de
manifestarea fiinþei umane, ceea ce
înseamnã cã oricine poate primi pe
Satan în sufletul sãu. Iar preotul
Jozef chiar o va face, din dragoste
pentru maica Ioana.
Filmul este ºi o criticã la adresa
dogmei ºi a rigiditãþii principiilor
morale. Este vizatã atât iubirea
cãreia preotul îi cedeazã
neputincios, ºi de care acesta n-a
putut sã se fereascã, necunoscând
anterior sentimentul, dar mai ales
condiþia femeii, evidenþiatã, alãturi
de personajul maicii superioare, de
o altã cãlugãriþã, Malgorzata (Anna
Ciepielewska), aparent singura
neposedatã. Prietenã cu hangiþa, ºi
o obiºnuitã a hanului, sora
Malgorzata sfârºeºte prin a-ºi
lepãda straiele mãnãstireºti pentru
a gusta din bucuriile dragostei
alãturi de un boier atras în zonã de
renumele cãlugãriþelor posedate.
Versurile cântecului fredonat de
sora Malgorzata la han vorbesc de
la sine despre chemarea religioasã
a cãlugãriþei: Dragã, dragã mamã

CERNOBÎL
 25 de ani de la catastrofa
nuclearã

Regizorul Corneliu Porumboiu
va face parte din juriul secþiunii
Cinefondation ºi al competiþiei de
scurtmetraj la Festivalul Internaþional
de Film de la Cannes, care se va
desfãºura între 11 ºi 22 mai.
Data de 26 aprilie este o zi în care
În juriu se va afla ºi actriþa ºi producãtoarea de origine francezã Julie se comemoreazã una dintre cele mai
Gayet, producãtoarea austriacã Jessica Hausner ºi regizorul portughez mari catastrofe tehnologice din
Joao Pedro Rodrigues. Juriul va acorda, pe 22 mai, premiul Palm dOr. istorie. Acum 25 de ani, o explozie a
distrus, pe rând, visele unei naþiuni
însetate de glorie, apoi a luat vieþile
celor care au avut nenorocul sã fie
aproape de eveniment ºi nu i-a iertat
nici pe cei care urmau sã se nascã.
Vorbim de Cernobîl  un nume care
La cea de-a 64-a ediþie a Festivalului din 86 a devenit sinonim cu moartea.
de Film de la Cannes, vor fi prezentate, Coincidenþã sau nu, Cernobîl în limba
în secþiunea Short Film Corner, 17 rusã se traduce durere.
scurtmetraje româneºti, dintre care opt
25 de ani mai târziu, pe întregul
incluse în Romanian Short Waves. mapamond, peste 500 de acþiuni
Lista scurtmetrajelor din Romanian comemorau cel mai grav accident
Short Waves cuprinde titlurile: Strung nuclear civil din istorie. În Bucureºti,
Love de Victor Dragomir, Draft 7 de Parcul Colþea a fost locul unde
Luiza Parvu, Între prieteni de Ozana Fundaþia TERRA Mileniul III ºi
Nicolau, Apele tac de Anca Miruna Asociaþia Re.Generation au expus
Lãzãrescu, Skin de Ivana Mladenovic, fotoreportajul Cernobîl  25 de ani
15 iulie de Cristi Iftime, Jaful de Dan de la catastrofa nuclearã, realizat
Radu Mihai ºi Adulter de Peter Kerec.
de fotograful italian Stefano
În Short Film Corner ºi-au mai înscris filmele urmãtorii regizori: Schirato. Fotografiile sale ne
Andrei Popescu -A Taste of Strawberries, Sorin Misiriantu - Benvenuti in transpun într-o lume cutremurãtoare
Italia, Erol Mintas - Berf, Claudia Topîrceanu - Doamna albã, Ariana în care sãrãcirea populaþiei ºi lipsa
Pendiuc - Micile vedete la ºcoalã, Cosmin Croitoru - Semnul timpului, alternativelor de dezvoltare expun
Jamil Hendi - Sinucide-mã!, Ioana Avram ºi Grigore Ivan - The Blind tânãra generaþie la pericole imense.
Path, Ana Cristina Iacob - The Dowry.
Este cazul ºi lui Olexji ºi Anatolji 
În 2011, cele mai importante prezente româneºti la Cannes sunt Radu doi puºti de 21 ºi respectiv 19 ani.
Mihãileanu în Competiþia Oficialã cu La source des femmes, filmul lui Cunoscuþi sub numele de stalkers
Cãtãlin Mitulescu, Loverboy, selecþionat în Un Certain Regard (în - termen care defineºte persoanele ce
Selecþia Oficialã, imediat sub Competiþia Oficialã), Corneliu Porumboiu ignorã pericolul radioactiv ºi
în juriul scurtmetrajelor &Cinefondation, Bogdan Mustaþã, care participã sfideazã autoritãþile, cei doi tineri
cu proiectul lungmetrajului de debut, Lupu, în Atelierul festivalului, furã fier vechi din clãdirile
precum ºi Ada Solomon, care reprezintã România în programul dezafectate ale Pripyat-ului ºi din
Producers on the Move.
casele abandonate de lângã oraº
pentru a-l vinde pe piaþa neagrã.
Totul pentru o sumã micã de bani,
dar necesarã totuºi pentru a
supravieþui într-o astfel de zonã.
Reþeaua de afaceri ilegale creºte tot
mai mult în fiecare zi, povesteºte
Stefano Schirato. Acest fapt este
probat de fotografia sub care
troneazã urmãtoarea legendã: În
2007, la ieºirea din zona roºie, a fost
capturatã o încãrcãturã de tuburi ºi
rame de nichel. Gradul de
contaminarea a acestora depãºea de
23 de ori valoarea legal admisã.

Tot cu prilejul comemorãrii
exploziei de la Cernobîl, cele douã
ONG-uri, TERRA Mileniul III ºi,
respectiv, Re.Generation au prezentat
din nou expoziþia foto Cu minele
curate!, realizatã în 2010 de Mihai
Stoica, în comunele Baiþa Plai (judeþul
Bihor) ºi Ciudanoviþa (judeþul Caraº
Severin), unde minele au fost închise,
ºi în comuna Crucea (judeþul Suceava).
Aceasta are drept scop informarea
publicului cu privire la mineritul de
uraniu din România ºi impactul social
ºi de mediu al închiderii minelor de
uraniu în ultimii ani. În România
majoritatea minelor de uraniu sunt
închise, ori în curs de ecologizare, ºi
doar una se mai aflã în exploatare, la
Crucea, în judeþul Suceava. Din
pãcate, accesul la informaþii privind
aceste mine este strict controlat sub
pretextul informaþiei clasificate.
Industria nuclearã, dependentã de
exploatarea uraniului, a reprezentat
atât în perioada comunistã cât ºi în
prezent o forþã economicã în stare sã
marginalizeze alternativele de
dezvoltare durabilã, mai ales pentru
þãrile în curs de dezvoltare. Fotografiile
realizate de Mihai Stoica ne prezintã
un spaþiu mort al României, peisaj
dezolant ºi secretomanie, urmare a
celor peste 25 de ani de exploatare.
Evenimentul de pe 26 aprilie
2011 a fost organizat în cadrul unui
proiect derulat de Fundaþia TERRA
Mileniul III, cu sprijinul financiar
al Fundaþiei pentru Parteneriat din
Cehia. Proiectul, intitulat Wake up
call  environmental justice!, se
desfãºoarã în contextul în care
dezvoltarea sectorului nuclear în
Europa Centralã ºi de Est, implicit
ºi în România, este promovatã ca o
oportunitate de dezvoltare, fãrã a
lua în calcul efecte precum cel
social în cazul închiderii minelor de
uraniu sau cel al eºecului
identificãrii unei soluþii viabile
pentru depozitarea în siguranþã a
deºeurilor radioactive.

bogatã, timp de mai mulþi ani, fiind
prezent în cadrul slujbei Sfintei
Liturghii. A participat la evenimente
culturale ºi concerte în Cluj-Napoca
ºi alte oraºe din Transilvania.
Revigorat sub forma unui cor
bãrbãtesc în 2009, are în componenþã
douãzeci de membri, artiºti lirici din
corul Filarmonicii Transilvania, din
corul Operei Române din ClujNapoca ºi studenþi de la Academia de
Muzica
Gheorghe
Dima.
Ansamblul s-a orientat spre un
repertoriu cu trainice legãturi
ardelene, abordând Liturghia pentru
cor de bãrbaþi compusã de
compozitorul Gheorghe Dima (18471925), imprimatã ºi editatã pe un
dublu CD în 2010. Dirijorul Ciprian
Para este conferenþiar universitar
doctor al Academiei de Muzicã Gh.
Dima din Cluj-Napoca
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Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE,
student, anul II, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Învaþã sã citeºti rapid

Curs de Citire Fotograficã, 7-8 mai 2011

voi deveni cãlugãriþã / Mai degrabã
decât cu un soþ ce ar fi o brutã. /
Mai degrabã decât un iubit care cu
bãþul sã mã loveascã, / Mai degrabã
decât o bãtaie, aº prefera sã devin
cãlugãriþã. / Aº cânta mai degrabã
cu cãlugãriþele în mãnãstire, /
Decât sã iau un soþ ºi sã am multe
necazuri. / Nu mã va deranja sã
cânt utrenii în dimineþi friguroase,
/ Dacã asta mã va salva de bãtãile
soþului. Similar, în cadrul ultimei
întâlniri cu preotul Josef, maica
Ioana face apologia vieþii
posedatului, arãtând cã ºi-a deschis

În weekendul 7-8 mai va fi organizat, la Bucureºti, Curs de Citire Fotograficã
(PhotoReading)  www.myphotoreading.ro, susþinut de Connie Larkin, unul din
cei trei instructori romani certificaþi de Learning Strategies. Cursul se desfãºoarã
între orele 09:00 ºi 17:00, timp în care participanþii învaþã tehnica de PhotoReading.
În acest interval, ei citesc patru cãrþi ºi mai multe articole.
Cursul de PhotoReading este un program de citire ºi învãþare accelerat,
în care vechea paradigmã a cititului este înlocuitã cu o nouã abordare a
materialului scris. Bazele cursului constituie rezultatele cercetãrilor din
ultimii 30 de ani în neuroºtiinþã.
Tehnica de PhotoReading poate fi descrisã pe scurt drept un protocol
pentru cele douã extraordinare abilitãþi pe care creierul uman le are:
1) capacitatea imensã de depozitare a minþii subconºtiente;
2) un mecanism capabil sã acumuleze informaþii la nivel subconºtient
într-un ritm extrem de rapid, numit în psihologie procesorul preconºtient.
În mod obiºnuit citim liniar, cuvânt cu cuvânt, propoziþie cu propoziþie.
Însã creierul nostru nu funcþioneazã aºa. El funcþioneazã dinspre întreg înspre
pãrþi. Prin photoreading cuprindem întregul material deodatã, citind în ritmul
de o paginã pe secundã, apoi aprofundãm pãrþile. Este mult mai uºor ºi mai
natural pentru creierul nostru sã absoarbã informaþia în acest mod.
În ºcoalã am învãþat sã citim într-un mod pasiv, având doar cartea în
faþã ºi rareori scriind ceva într-un caiet. Dacã e o carte tehnicã, mai greoaie
sau care nu ni se pare foarte interesantã, e un chin de citit. Ne oboseºte, ne
enerveazã, o parcurgem greu ºi probabil nici nu reþinem prea mult din ea.
Prin photoreading, însã, citim într-un mod activ; construim hãrþi, desenãm,
avem carioci ºi creioane colorate. Totul devine mult mai fun ºi mai uºor.
Prin citire obiºnuitã, materialul este parcurs cu aceeaºi vitezã: 200 cuvinte
pe minut sau 100 de cuvinte pe minut, citire analiticã. De aceea lucrurile devin
monotone ºi, în plus, se acordã acelaºi timp informaþiilor nefolositoare ca acelora
care ne intereseazã cu adevãrat. ªtiþi regula 80-20? 80% din informaþia de
valoare dintr-o carte se gãseºte în 20% din paginile ei. Prin photoreading veþi
ºti exact unde e informaþia valoroasã din orice carte ºi vã veþi axa pe ea, acordând
puþin timp paginilor de umpluturã. Asta pentru cã viteza la care se fotociteºte
este de 25.000 de cuvinte pe minut. Aºadar, foarte repede se primeºte o imagine
de ansamblu a cãrþii ºi a pãrþilor valoroase din ea.

sufletul demonilor spre a scãpa de
monotonia vieþii mãnãstireºti: Dacã
nu poþi fi sfânt, nu are rost sã te
prefaci. E mai bine sã trãieºti cu
demonii.
* * *
Dupã o lungã ºedere în Europa,
vom pãrãsi bãtrânul continent ºi vom
scruta tãrâmul hollywoodian,
îndreptându-ne atenþia, deocamdatã,
cãtre douã mari realizãri ale
perioadei cinematografului mut.
Prima dintre acestea aparþine lui
Mai multe detalii despre curs ºi despre modalitãþile de înscriere se
D.W. Griffith: The Birth of a Nation
gãsesc la: www.myphotoreading.ro
(Naºterea unei naþiuni).
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

LUNI  2 mai 2011

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 La hanul moraritei (r)
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)

MIERCURI  4 mai 2011

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:00 Promo USH
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
06:05 Cronica scepticului (r)
07:00 Contrapunct (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
08:30 Parodi Press.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Românul, cetãþean european.
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
Spiru Haret
13:00 Muzart. Emisiune de Dumitru Nicolae
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Oproiu la dispoziþia dvs.
Dumitrache la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:58 Promo USH
Spiru Haret
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Spiru Haret
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu 19:00 Lumea vãzutã de aproape.
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Stele de mâine.
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
20:30 Viaþã de român.
Marinescu Simona ªerban
Emisiune de Simona ªerban
21:00 Academica  ªtiinþã.
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Alexandru Mironov
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici 22:00 Lumea sporturilor.
22:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film documentar  Filme, filme, filme
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Contrapunct. Emisiune de George
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Marinescu Simona ªerban
Spiru Haret (r)
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
Spiru Haret (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

MARÞI  3 mai 2011

06:00 Promo USH
06:05 Haretiºtii (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Comorile oraºului (r)
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Calendar cultural.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Teodora Zincã
22:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi

TVRM Cultural

LUNI  2 mai 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  3 mai 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.3 (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Cum de s-a înecat Mona (SUA, 2000) (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
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

JOI  5 mai 2011
06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca

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  4 mai 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  5 mai 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

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  6 mai 2011
06:00 Promo USH
06:10 Lauri pentru liceeni (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 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 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
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 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  7 mai 2011
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Noi consumatorii (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Un actor in culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã

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  6 mai 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
07.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Profil spiritual  arhivã
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Muz-art (r)
18.00 Cinefilia (r)
19.00 Consum cultura (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nimic fãrã lege
21.00 La Hanul Morãriþei
22.00 Românul, cetãþean european
22.30 ªlagãr fix
23.00 Haretiºtii (r)
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  7 mai 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)

21:30 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic  Draga mea secretarã
(SUA). Conform reglementãrilor CNA filmul
poate fi vizionat de copii cu acordul pãrinþilor,
Film artistic 1949; Genul: comedie; regia:
Charles Martin; Distribuþie: Kirk Douglas;
Laraine Day, Keennan Wynn; Owen Waterbury,
scriitor de succes, o alege pe Stephanie Steve
Gaylord pe post de secretarã; La început, tânãra
scriitoare în devenire acceptã cu bucurie sã
lucreze pentru Waterbury, din dorinþa de a învãþa
cât mai multe de la scriitorul ei preferat, nu mai
cã lucrurile iau o întorsãturã neplãcutã dupã
cãsãtoria ei cu marele Owen Waterbury
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Cum vã place (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  8 mai 2011
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminica.
Emisiune de Sorin Bejan
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 ªlagãr fix. Realizator Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic  Îngerul meu pãzitor
(SUA).Conform reglementãrilor CNA filmul
poate fi vizionat de copii cu acordul pãrinþilor;
Film artistic 1946; Genul: dramã; Regia: James
Edward Grant; Distribuþie: Paul Muni; Claude
Rains; Anne Baxter; Eddie Lee este ucis de
asociatul sãu, Smiley, ºi ajunge în iad. Odatã
ajuns aici, diavolul îi va propune un pact.
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

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

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

Gravurã japonezã:
PELERINAJ LA MUNTELE FUJI

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

09.30 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Scrisori de acreditare
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 ªlagãr fix
20.00 Film serial  Cavalerii cerului  ep.4
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Cinepanorama
23.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
00.00 Cronica scepticului (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
03.00 Scrisori de acreditare (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  8 mai 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Gândeºti, deci exiºti! (r)
07.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
08.00 Cronica ST
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 Cinefilia
12.00 Agricultura ºi alimentaþia
13.00 Întâlnire cu folclorul
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Muz-art
16.00 Recital muzical
16.30 Consum cultura
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin 
Lungul drum spre casã (SUA, 1998)
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)

Expoziþia de gravurã japonezã intitulatã Pelerinaj la Muntele Fuji. Gravuri de Katsushika
Hokusai s-a deschis, joi, 28 aprilie, la Muzeul Naþional de Artã al României (MNAR).
Expoziþia, al cãrui curator este specialistul în arta extrem orientalã Carmen Brad, este
organizatã în semn de omagiu ºi de solidaritate faþã de poporul japonez, greu încercat în
urma recentelor evenimente tragice care au avut ca punct de pornire cutremurul din 11 martie.
Publicul român este invitat într-o cãlãtorie imaginarã în arhipelagul japonez, aºa cum a
ilustrat-o marele gravor Katsushika Hokusai (1760-1849) în seria intitulatã Cele treizeci ºi
ºase de vederi ale muntelui Fuji, serie de gravuri, cãreia autorul i-a adãugat ulterior încã
zece lucrãri, serie publicatã pentru prima datã între anii 1829-1833. Datoritã imensului lor
succes, cele 46 gravuri au fost imprimate în mai multe ediþii, atât în timpul vieþii lui Hokusai,
cât ºi postum.
În cadrul expoziþiei sunt expuse un numãr de 38 piese din colecþiile MNAR, publicate în
tiraje moderne, de bunã calitate, la începutul secolului al XX-lea, informeazã muzeul.
Peisajele lui Hokusai marcheazã un moment de vârf în istoria artei japoneze de tip ukiyoe (imagini ale lumii trecãtoare). Popularitatea extraordinarã de care s-au bucurat gravurile se
explicã prin importanþa muntelui Fuji în mentalul colectiv japonez. Motiv simbolic unificator
al compoziþiilor, înfãþiºat în toate anotimpurile ºi în varii ipostaze, Fuji devine subiect al
unei complexe meditaþii asupra relaþiei om-naturã ºi a fragilitãþii condiþiei umane.
Pentru amatorul de artã european, lucrãrile maestrului Hokusai prezintã un interes special,
datoritã sintezei novatoare între limbajul plastic specific oriental ºi modul occidental de
reprezentare perspectivalã a spaþiului, exemplare din aceastã serie monumentalã, exercitând
o puternicã influenþã asupra unor artiºti europeni din secolul al XIX-lea ºi continuând sã
fascineze ºi sã inspire pânã în zilele noastre.
Expoziþia este deschisã pânã pe 31 iulie a.c., având urmãtorul program de vizitare: miercuri
 duminicã, 10.00 - 18.00 (luna aprilie) / 11.00  19.00 (de la 1 mai).

Stimaþi cititori,

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

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

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87
- interioare: 168 ºi 169
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OPINIA NAÞIONALÃ

S.O.S. PATRIMONIUL NAÞIONAL
Turismul cu tematicã medievalã nu s-a bucurat de
niciun privilegiu din partea regimului comunist.
Dimpotrivã, castelele ºi fortificaþiile au fost
pedepsite tacit pentru cã aminteau de vremuri ale
exploatãrii de clasã ºi au fost ajutate sã se
transforme în ruine. O parte a celor care încã se þin

bine au funcþionat ca sedii de IAS. O altã parte, cea
fericitã, au devenit sedii de muzee. Unul singur
funcþioneazã ca hotel ºi toate au fost lãsate în afara
traseelor turistice.
Cele peste o sutã de castele ºi ruine au devenit
adevãraþi strigoi ai Carpaþilor.

Strigoii
din Carpaþi
Castelele din Scoþia nu au trãit mai multe rãzmeriþe decât cele din Ardeal. Castelele din Spania
n-au cunoscut mai multe intrigi de palat. Cele din Franþa n-au avut parte de mai multe turniruri,
nici de mai multe asedii. Diferenþa este cã fortificaþiile din strãinãtate au beneficiat de mediatizare
ºi de întreþinere, pe când ale noastre au fost aruncate într-o nepãsare totalã.
Conform bazei de date a
Ministerului Culturii, în România de
azi existã 210 fortificaþii antice ºi
medievale, 117 dintre acestea fiind
castele. Cele mai multe se aflã într-o
stare încã bunã ºi câteva dintre ele
sunt încã în stare sã respingã asedii,
însã doar 13 dintre ele sunt amenajate
ca muzeu sau sunt integrate turistic.
Cele mai multe castele se aflã în
judeþele Mureº (13), Bihor (12),
Bistriþa-Nãsãud, Braºov ºi Cluj (câte
10). În vechiul regat, campion este
judeþul Prahova, cu cinci castele.
Cele mai vechi dateazã din
secolele XII-XIII, cele mai recente
sunt de la sfârºitul secolului XIX,
când transformarea castelelor în
palat era deja efectuatã, scopul de
fortificaþie fiind total abandonat.
Cele mai numeroase castele sunt
totuºi cele construite în secolele
XVII-XVIII. Celor 117 castele
nobiliare li se adaugã un mare numãr
de cetãþi sãteºti, foarte bine
conservate mai ales în zona
Braºovului ºi în cea a Sibiului, care
ridicã numãrul total al fortificaþiilor
medievale din România la peste 300.
Cetãþile þãrãneºti sunt mult mai bine
geometrizate decât castelele, dar mai
mici decât cetãþile orãºeneºti ºi, de
multe ori, cuprind fortificaþii de tip
castel în jurul bisericilor întãrite
închise în interiorul cetãþii. Alteori,
întregul ansamblu se reduce la
biserica întãritã, unde clopotniþa þine
ºi loc de donjon. În multe cazuri,
temeliile acestor vestigii din Evul
Mediu ascund fundaþii de pe vremea
romanilor, a cumanilor sau a
teutonilor. Unele dintre fortificaþii au
rezistat chiar marilor invazii ale
tãtarilor, care au pustiit întreaga
Europã în secolele XII-XIV, au
înfruntat mai multe rãscoale ºi
revolte ºi au fost serios afectate de
rãzboaiele cu turcii ºi mai ales de
rãzboaiele civile care vizau puterea
dinasticã.
Cu rare excepþii (Branul,
Peleºul, Sighiºoara ºi castelul de la
Hunedoara), întreg acest patrimoniu
este lãsat aproape nefolosit ºi, în
orice caz, nefolosit turistic. Puþinele
iniþiative în acest sens au fost
abandonate treptat, datoritã izolãrii
acestor eforturi ºi datoritã lipsei
oricãrei politici care sã adune
interesele ºi iniþiativele private ºi sã
creeze un cadru în care acestea sã
se transforme în afaceri.
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Happyend britanic pentru Bonþida
Singurul protector al castelelor ºi cetãþilor din România
este Prinþul Charles al Marii Britanii. Descoperind cã strãmoºii sãi
sunt de origine saxonã, înrudiþi fiind cu saºii din Transilvania, Charles a
vizitat de mai multe ori România ºi a deschis aici o filialã
a IHBC (Institutul de Conservare a Clãdirilor Istorice) din Londra.
Prin intermediul acestuia ºi al unei fundaþii (Transylvania Trust) Charles
a demarat mai multe proiecte culturale de reabilitare ºi repunere
în circuit a unor castele pãrãsite. Cea mai importantã realizare
este Castelul din Bonþida, fost IAS, transformat azi în centru cultural.
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Venit într-o vizitã în Moldova, Alexandre Dumas a locuit un timp în
Ceahlãu, unde Palatul Cnejilor de sub staþiunea Durãu i-a inspirat un
roman: Strigoii Carpaþilor. Nu e printre cele mai bune volume ale sale, dar
chiar ºi aºa titlul sãu poate fi luat drept generic pentru ceea ce se
întâmplã la noi cu privire la cetãþile ºi castelele medievale: aceste sunt
transformate în strigoi. Cele care nu sunt deja ruine devin, rapid ºi sigur,
în zilele noastre ...

Alexandre Dumas
ºi castelele românilor

Cetãþi sãteºti
Cele mai cunoscute cetãþi sãteºti
(construite ca rãspuns la raidurile
tãtare sau la rãzboaiele cu turcii)
sunt cele de la Râºnov (azi muzeu),
Ghimbav, Codlea, Rotbav,
Homorod, Hãrman ºi Prejmer
Somartin
(toate în judeþul Braºov), Biertan,
Câlnic ºi Saschiz. În majoritatea lor,
aceste fortificaþii se prezintã în
condiþii bune, datoritã întreþinerii de
Fortificaþii antice reprezentative care au beneficiat din partea
sunt cele de la Sarmisegetusa comunitãþilor locale.
Regia ºi de la Ulpia Traiana
Sarmisegetusa, prima fostã
reºedinþã a statului centralizat dac,
cea de a doua centru al puterii din
Dacia Romanã. Alte vestigii dacice
înscrise pe lista UNESCO sunt
cetãþile Costeºti, Blidaru, Piatra
Roºie ºi Bãniþa. Dintre cetãþile
romane mai trebuie amintitã cea de
la Adamclisi ºi, tot în Dobrogea,
cetãþile greceºti de la Calatis,
Histria ºi Tomis, precum ºi cetãþile
bizantine de la Pãcuiul lui Soare,
Cetatea Enisala
Capidavia ºi Dinogeþia.

Fortificaþii antice

Cetãþi medievale

Palatul Cnejilor
Transilvania
De bine de rãu, Transilvania este zona cu cele mai
multe întãrituri conservate. Zona Hunedoara ar fi putut
fi chiar fabuloasã: adunã cetãþi dacice, castre romane,
situri sãseºti ºi secuieºti ºi mai ales ceea ce ar fi trebuit
sã fie perla castelelor din Carpaþi  Castelul Huniazilor.
Numai cã acesta a fost înghiþit de oraºul Hunedoarei,
care, la rândul sãu, a fost înghiþit de combinatul
siderurgic, care a fost înghiþit de mizerie. Turnurile
lui par azi la fel de desuete ca furnalele. Meterezele
s-au mai scuturat de cenuºã, dar interioarele sunt
aceleaºi din Evul Mediu, jilave, duºmãnoase, ca
beciurile Gherlei. Un muzeu care conservã mult prea
bine disconfortul.
Plasat mai în miezul traseelor turistice, Castelul
Bran este cel care s-a bucurat de cea mai mare
notorietate. A beneficiat ºi de un fericit concurs de
împrejurãri: pe de o parte a folosit ca reºedinþã de
vacanþã familiei de Hohenzollern, fiind, deci, întreþinut
ºi restaurat, pe de altã parte, o întâmplare a fãcut ca
numele sãu sã fie legat de cel al contelui Dracula, din
romanul lui Stocker. Asocierea a fost total nemeritatã,
dar Branul a profitat în urma ei de un flux continuu de
turiºti strãini, ceea ce i-a adus bani ºi chiar l-a silit sã
se renoveze permanent. A ajuns în situaþia (neobiºnuitã
pentru România!) ca pânã ºi mortierele (punþile de
lemn din vârful zidurilor) sã fie noi ºi suficient de
solide pentru ca oamenii sã poatã trece peste ele! (În
anul 2000, Castelul Bran a fost revendicat de
Arhiducele Dominic de Habsburg ºi de surorile sale,
Maria Magdalena Holzhausen ºi Elisabeth Sandhofer.
În luna mai 2006, aceºtia au devenit proprietarii
castelului ºi ai domeniului afferent, în urma unei
decizii guvernamentale de retrocedare. Statul român a
pãstrat administrarea castelului pentru încã trei ani,
pânã în 18 mai 2009. Înaintea retrocedãrii, Ministerul
Culturii a dispus mutarea colecþiilor aparþinând statului
român de la Castelul Bran la Vama Medievalã. Pentru
a putea redeschide muzeul, familia de Habsburg a
remobilat castelul cu obiecte din colecþia personalã.
Redeschiderea oficialã muzeului s-a realizat la
1 iunie 2009.)
Exemplul Branului nu ne permite însã sã trecem
peste celelalte 30 de castele ardelene care se mai

conservã. O scurtã enumerare a celor mai importante
dintre acestea ne face sã observãm cã nici numele nu
le sunt cunoscute: Castelul Ezsterhazy (construit în

Cetatea Fãgãraº este cel mai bine
conservat monument medieval.
Singura cetate de secol XVIII
locuitã încã în întreaga Europã este
Sighiºoara. Acest fapt a fãcut ca
ea sã aibã parte de o oarecare
investiþie
în
restaurarea
principalelor construcþii ºi sã fie
gazda unui festival de artã
medievalã, care are loc în fiecare
an, în ciuda notei de improvizaþie
pe care o menþine încã de la prima
ediþie. Oricum ar fi, este una dintre
foarte puþinele realizãri în
încercarea de a folosi turistic
vestigii ale secolelor trecute.
Numãrul vechilor castele ºi cetãþi
diferã foarte mult în funcþie de
criteriile abordate, de secolele la
care ne restrângem, de tipul de
fortificaþie, de scopul predominant
militar sau predominant civil.
Elementul de legãturã între toate
acestea este ignoranþa aproape
desãvârºitã în care au fost lãsate
sã cadã ºi lipsa totalã a folosului
care se scoate din asemenea
vestigii. Bogãþia existã, dar ea e

îngropatã în ceva mult mai opac
decât pãmântul: în nepãsare.
Sibiul pãstreazã doar în parte
zidurile ºi turnurile vechii cetãþi, dar
rãmâne un element reprezentativ
pentru arhitectura militarã
transilvãneanã. La fel, Cetatea
medievalã din Oradea, construitã la
sfârºitul sec. XVI. Cetatea
Neamþului, ridicatã de Petru I Muºat,
între 1382-1387 ºi întãritã de ªtefan
cel Mare, este una dintre cele mai
importante fortificaþii ale Moldovei,
alãturi de Cetatea Albã, Chilia ºi
Hotin. La fel, Cetatea de Scaun a
Sucevei, care are ca nucleu un castel
de la sfârºitul secolului XIV, în jurul
cãruia au fost construite douã ziduri.
Fortificaþiile de tip castel sunt cele
care s-au bucurat de cea mai micã
atenþie dintre toate construcþiile
militare medievale. În circuitul
turistic se aflã doar Castelul de la
Hunedoara ºi Castelul Bran,
Castelul Bohus din ªiria, Castelul
Bethlen din Deva, Castelul Karoly
din Carei, Castelul Cserei-Fisher
din Tãºnad (Satu Mare), al
Huniazilor din Timiºoara, precum
ºi cele trei castele din Sinaia:
Peleº, Peliºor ºi Foiºor.

Fãgãraº
sec.XVII în comuna Inghin, jud. Alba), Castelul
Wesseleny (în Jibou, jud. Sãlaj, un exemplar izbutit al
barocului transilvãnean), Castelul Bulci (din comuna
Bata, jud. Arad), Cetãþuia Episcopiei (din Mediaº),
Castelul Teletki (din Ocna Mureº), Bethelen-Haller
(din Cetatea de Baltã, jud. Alba), Castelul Voievodal
(din Aiud) º.a.m.d. Dacã trecem ºi ruinele (sã amintim
doar castelul fortificat al familiei Bathory, construit
în 1532 în ªimleul Silvaniei ºi distrus la 1660 de turci)
harta locurilor de interes despre care nu se ºtie o boabã
creºte considerabil.
Moldova ºi Muntenia
Moldova ºi Valahia n-au prea fost þãri în care sã
stea piatrã de piatrã. În mai toate oraºele vechiului
regat cele mai vechi clãdiri sunt bisericile. Dar chiar
dacã aici sunt mai rare castelele, aceasta nu înseamnã
cã sunt mai bine întreþinute. A se vedea Cetatea
Nemþului ºi Cetatea Târgoviºtei. Alte castele, precum
Poienari, pe Argeº, sunt mai cunoscute turiºtilor strãini
decât celor români.
Cu excepþii, în Moldova ºi Þara Româneascã nici
nu s-a prea purtat prototipul de castel, ci acela de
curte, respectiv, un conac sau un palat înconjurat
la distanþã de ziduri nu foarte înalte, ca de cetate.
Ansambluri arhitectonice de acest tip au rãmas numai
la mânãstiri ca Suceviþa, în Nordul Moldovei, sau
Plumbuita în nordul Bucureºtiului. În unele situaþii,
doar zidurile de incintã au fost prãbuºite, dar palatale
din curþi s-au pãstrat, aºa cum e cazul Ghica-Tei
din Bucureºti sau Casa Bãniei din Craiova. În marea
lor majoritate, însã, curþile domneºti au dispãrut
cu totul, aºa cum s-a întâmplat la Curtea Veche ºi la
Curtea Arsã din Bucureºti sau la majoritatea caselor
domneºti pe care ªtefan cel Mare le ridicase în
Moldova, din Suceava la Vaslui ºi de la Huºi la
Piatra Neamþ.

Sighiºoara

Alte castele ºi cetãþi din lista
monumentelor istorice, pe care ar
trebui sã le cunoaºtem ºi sã le protejãm
Alba - Castelul Esterhazy din ªard, Castelul Bethlen din Aiud,
Cetatea Alba Carolina, Castelul Câlnic. Argeº - Cetatea Poienari.
Arad - Castelul Mocioni din Bulci, Cetatea Ineului, Cetatea Dezna.
Bihor -Castelele Bathyanyi din Aleºd, Castelele Zichy din Diosig,
Auºeu ºi Lugaºu de Jos ºi Castelul din Sânmartin. Bistriþa-Nãsãud
- Castelul Weselleny, Cetatea Ciceului, Castelul Teleki. Braºov Cetatea oraºului Braºov, Castelul Cetãþuia, Cetatea Feldioara,
Castelul Brâncoveanu din Sâmbãta de Sus ºi Castelul Bethlen din
Racoº. Brãila - Cetatea Brãilei. Cluj - Cetatea Bologa, Castelul
Banffy din Bonþida ºi Castelul Teleki din Dãbâca. Covasna - Cetatea
Almaºului, Cetatea Balvanyos din Turia ºi Castelul Apor din Turia.
Giurgiu - Cetatea Giurgiului. Hunedoara - Cetatea Orãºtie, Castelul
Pogany din Toteºti ºi Castelul Haþeg. Iaºi - Castelul Sturza.
Mehedinþi - Cetatea Severinului. Maramureº - Cetatea Chioarului
ºi Castelul Teleki din Colþãu. Mureº - Castelul Kendy-Kemeny din
Brâncoveneºti, Cetatea Gurghiului ºi Castelul din Sângeorgiu de
Mureº. Neamþ - Cetatea Nouã a Romanului ºi Palatul Cnejilor din
Durãu. Prahova - Cetatea Tabla Buþii din Slon. Satu Mare - Castelul
Karoly din Abrud. Sãlaj - Cetatea-castel Bathory din ªimleul Silvaniei
ºi Castelul Haller din Gârbou. Sibiu - Castelul Turnu Roºu din Boiþa,
Castelul familiei Bolyai din Buia ºi Castelul Brukenthal din Micãsasa.
Tulcea - Cetatea Zaporojeni, Cetatea de la Jurilovca, Cetatea
bizantinã de la Slava Rusã. Vâlcea - Cetatea Arxavia de la Câineni.

