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Românii din afarã, rumânii din suflet
Muma noastrã
sã ia samã mai bine de noi!
Românii din Timoc, sau rumânii, aºa cum îºi spun ei, duc o luptã prin
care îºi revendicã dreptul de a folosi limba maternã în scoli. Nu este
singura problemã cu care se confruntã ºi nici singura revendicare pe care
o au, dar este una dintre cele mai importante. Îºi doresc sã aibã aproape
un aliat care sã îi însoþeascã în acþiunea lor. Miercuri, 18 mai, a avut loc
o dezbatere la care au participat liderii români din Timoc, reprezentaþi ai
mediului politic românesc ºi studenþi, pe fondul creºterii tendinþei de
asimilare provocatã de autoritãþile
sârbe. Timocul este situat în estul
Serbiei, de-a lungul vãii Timoc ºi în
zonele montane adiacente acesteia;
în 1833, aceastã regiune a fost ruptã
de Þara Romaneascã.
Din delegaþia care a fost
prezentã la dezbaterea gãzduitã de
Facultatea de Sociologie ºi
Asistenþã socialã din cadrul
Universitãþii din Bucureºti, au fãcut
parte:
Pãrintele
Boian
Alexandrovici, protopop de Dacia
Ripensis, dr. Pedrag Balasevic,
preºedinte al Partiei Democrate a
Rumânilor din Serbia, Zavisa Jurj, preºedinte al Asociaþiei Ariadnae
Filum, ºi Dragan Demic, vicepreºedinte al Partiei Democrate a
Rumânilor din Serbia ºi Viorel Badea, Preºedintele Nou Înfiinþatei Comisii
pentru Românii de pretutindeni, din Senat.

Studenþii din anii terminali, emoþii pentru
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FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

ULTIMA SESIUNE
Se aflã în plinã desfãºurare sesiunea de examene pentru studenþii din
anii terminali. Emoþionaþi de despãrþirea de profesori ºi colegi, studenþii
privesc spre viitor, mai exact spre continuarea studiilor ºi, implicit, gãsirea
unui loc de muncã în domeniu.
Ora 8:55. Studenþii din anul III, Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice se pregãtesc sã intre în sala de examinare. Fotojurnalim
este cursul la care ei trebuie sã demonstreze cã ºi-au însuºit cunoºtinþele
dobândite pe tot parcursul anului. Sesiunea este perioada în care înveþi
cu adevãrat sã te autodepãºeºti, este pãrerea Mihaelei Viºan, studentã
în anul III. În continuare, Mihaela spune cã sesiunea îþi dã prilejul sã îþi
testezi la maximum rãbdarea ºi puterea de a asimila materia de peste
semestru. Acestea te vor ajuta sã vezi cu adevãrat ce-þi place ºi pe ce vrei
mai exact sã te concentrezi.
În mare parte, studenþii din anul terminal fie vor sã-ºi gãseascã un
job în domeniu, fie vor sã-ºi deschidã o afacere. Acesta este ºi þelul
studentei Cristina Motorga. Despre profesorii facultãþii, Cristina spune
cu emoþie în glas cã mi-au oferit oportunitatea de a învãþa ceea ce
îmi place.

Pãrintele Boian Alexandrovici, care declarã: eu mã împart în douã,
între Serbia ºi România, partea românã este bolnavã ºi mã lupt sã o
vindec, este cel care a spart gheaþa, începând discuþia prin a crea o
imagine de ansamblu a problemei cu care se confruntã. Vorbeºte despre
graiul lui, care se apropie de cel din Banat, cu ce. Noi, timocenii ne
spunem rumâni, folosim termeni precum rumân ºi rumâneºte. Sârbii
îi numesc valasi ºi nu le recunosc originea de români. Nu au niciun
drept, nici ºcoalã, nici posibilitatea de a þine slujba în limba românã la
Bisericã, mai mult decât atât, existã o listã de nume recomandate pãrinþilor
români pentru copiii lor, iar numele care au traducere sunt traduse,
ex. Floarea, iar cele care nu au traducere primesc o terminaþie specificã;
numãrul lor este considerabil, între 300 ºi 350 de mii de suflete.

 Sãptãmâna manifestãrilor ºtiinþifice ºi culturale

Ora 9:10. Uºa laboratorului se deschide cu acordul profesorului
supraveghetor care învitã alþi studenþi sã lase emoþiile la uºa. Acolo este
locul lor. În sala de examinare, studenþii sunt concentraþi la maxim ºi
pare cã nimic sã nu le distragã atenþia. Nici mãcar prezenþa aparatului de
fotografiat. Pentru ei, timpul se mãsoarã în cât mai multe rãspunsuri
corecte. Dincolo de uºa metalicã, alþi studenþi aºteaptã emoþionaþi sã intre
în lupta cu grilele electronice pentru a captura nota maximã.
Ora 9:30. Uºa laboratorului îºi face din nou datoria ºi se deschide.
Este rândul altor studenþi sã fie examinaþi. Cãtãlin Tãnase este unul dintre
studenþii care tocmai au ieºit din focul sesiunii ºi este foarte vesel. Are ºi
de ce. Cu câteva clipe înainte, pe monitorul calculatorului sãu a fost afiºatã
nota 10. Când este întrebat cum au fost cei trei ani petrecuþi în sânul
Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, Cãtãlin se opreºte
un pic în loc ºi, dupã o scurtã meditaþie, rãspunde scurt: interesanþi,
însã au trecut prea repede. Aceasta este pãrerea generalã a tuturor
studenþilor din anul III, care, în continuare, se gândesc la urmãtoarele
examene, dar ºi la licenþã.

Mihãiþã ENACHE

Am încheiat împreunã Sãptãmâna manifestãrilor ºtiinþifice ºi înfiinþarea Facultãþii de Medicinã Veterinarã precum ºi a Universitãþii
culturale a Facultãþii de Medicinã Veterinarã, din cadrul Universitãþii SPIRU HARET; 10 ani de la înfiinþarea Televiziunii România de Mâine;
Spiru Haret, Bucureºti.
15 Mai  Ziua medicului veterinar.
Evenimentele organizate s-au bucurat de un real succes în rândul
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participanþilor ºi au celebrat o serie de aniversãri importante din
domeniul medical veterinar: 150 de ani de la înfiinþarea primei ªcoli
Asociaþia Studenþilor FMV USH
veterinare în România ºi 140 de ani de la înfiinþarea Societãþii de
ºi ale Centrului de Cercetare
Medicinã Veterinarã, evenimente sãrbãtorite în cadrul Congresului
pentru
ªtiinþe
Medicale
Veterinare - VETSCIENCE
Medicilor Veterinari din România (ediþia a XI-a); 20 de ani de la

 Sesiunea ºtiinþificã
a cadrelor didactice
ºi studenþilor

Actualitãþi
ºi perspective în nutriþia
ºi sãnãtatea animalelor
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Jurnalism ºi comunicare

Corina GHIGA

Ex libris
Carte frumoasã cinste cui te-a scris
Încet gânditã, gingaº cumpãnitã;
Eºti ca o floare, anume înfloritã
Mâinilor mele, care te-au deschis.

Un om de sânge ia din pisc noroi
ªi zãmisleºte marea lui fantomã
De reverie, umbrã ºi aromã,
ªi o pogoarã vie printre noi.

Eºti ca vioara, singura ce cântã
Iubirea toatã pe un fir de pãr,
ªi paginile tale, adevãr,
S-au tipãrit cu litera cea sfântã.

Dar jertfa lui zadarnicã se pare,
Pe cât e ghiersul cãrþii de frumos.
Carte iubitã, fãrã de folos,
Tu nu rãspunzi la nicio întrebare.

GEORGE CRISTEA NICOLESCU

La sfârºitul lunii mai, se vor
împlini o sutã de ani de la naºterea
lui George Cristea Nicolescu - 26
mai 1911. E un moment care ne
prilejuieºte nouã, celor care i-am
fost studenþi, celor ce ne-am bucurat
de prietenia lui, evocarea acestei
personalitãþi, care n-a cunoscut o
clipã de rãgaz în munca neobositã
la catedra universitarã, fiind unul
dintre profesorii exigenþi care nuºi precupeþea timpul pentru a

Terminarea facultãþii
este abia începutul de drum

Lui G. C. Nicolescu i se
datoreazã un numãr însemnat de
ediþii, prefeþe, studii, criticile dedicate
scriitorilor clasici ºi contemporani,
scrise cu acribie, aducând puncte de
vedere temeinic fundamentate. La 57
de ani, drumul vieþii sale s-a oprit. De
atunci au trecut 43 de ani; mai multe
volume semnate de el au apãrut
postum, printre care aº aminti
monografia Duiliu Zamfirescu, Studii
despre Eminescu. Cred însã cã ne
putem apleca din nou asupra operei
sale, pentru a readuce în actualitate
perspective întemeiate pe un studiu
atent al literaturii române, pe o

EDUCAÞIA - CHEIA DE BOLTÃ
A BUNÃSTÃRII INDIVIDUALE ªI COLECTIVE
Prof. univ. dr.

100 de ani de la naºterea lui

transmite studenþilor sãi nu doar
cunoºtinþe, ci ºi dragostea pentru
literatura românã, pe care o dorea
cunoscutã în toate conexiunile, fãrã
aproximaþii ºi fãrã consideraþii
diletante. Scrisul sãu era asemenea
lecþiilor, pe care le ascultam
concentraþi, deoarece ne atrãgea
densitatea ideilor, armãtura faptelor,
evidenþa cã nu pluteam în nebuloasa
impresiilor subiective, ci eram
cãlãuziþi sã înþelegem cum s-a
nãscut opera literarã, de cine a fost
influenþat scriitorul, care este
contextul formãrii scriitorului.

Dr. Cãtãlin Gherasim:

Interviu realizat de Corneliu TOADER

Limba românã este patria mea

Valeriu RÂPEANU

Este psiholog, doctor în psihologie ºi psihoterapeut - formator.
Are un cabinet individual de psihologie în Braºov.

Corneliu Toader: Mii de ani religia a acoperit o
Dr. Cãtãlin Gherasim: Sec, s-ar spune formarea
parte din traseu cu o negociere. Poate Napoleon de de formatori, dar cred cã e mai mult decât atât. Asta
acolo s-a inspirat când
este terminologia sau
spunea cã un conducãtor e
termenul clasic, cel folosit în
Absolvenþii Universitãþii Spiru Haret sunt
un negociator de speranþe.
momentul de faþã. Sã ºtiþi cã
oameni mai mult decât motivaþi pe
Spovedania, informaþia,
nu toþi vor reuºi sã facã acest
drumul realizãrii profesionale ºi umane,
transformarea ei ºi nãdejdea
lucru, pentru cã nu au
mândri cã au fost îndrumaþi de profesori
cã odatã descãrcatã de haina
calitãþile ºi n-au capacitãþile
de o înaltã competenþã profesionalã
poverii pãcatului, cel care a
ºi aptitudinile. Acest lucru
ºi umanã.
plecat din confesional poate
nu înseamnã cã nu vor putea
sã înceapã alt pãcat sau
sã lucreze în psihologie, sã
altele. Partea ºtiinþificã ºi partea umanã, la lucreze în alte domenii ale psihologiei aplicate. Pot
dumneavoastrã, capãtã alte conotaþii. Unde intervine sã lucreze în aspectele sau laturile de evaluare, de
manifestarea dumneavoastrã, nu de discernãmânt, ci cercetare sau pur ºi simplu în învãþãmânt. Pentru cã
de consiliere a viitorilor consilieri pe care îi aveþi existã un alt aspect foarte interesant ºi acolo.
studenþi, masteranzi, pentru a înþelege ce vocaþie ºi
(Continuare în pag3)
ce meserie au de fãcut?

Vineri, 20 mai 2011, a avut loc Sesiunea anualã a cadrelor didactice ale Facultãþii
de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice. La cele douã secþiuni, moderate de conf.
univ. dr Sofia Bratu respectiv conf. univ. dr Aurel M. Cazacu au fost prezentate lucrãri
de un real interes.
Dintre comunicãrile prezentate amintim: Evoluþia conceptului de Frumuseþe
femininã- conf. univ. dr. Sofia Bratu, lector univ. drd. Ruxandra Coman, The Language
of Tourism  The Use of Anglicisms, conf. univ. dr. Rodica ªtefan, Aspecte ale identitãþii
în spaþiul intercultural - asist. univ. drd. Aniþa Grigoriu, Caracteristici ale violenþei în
emisiunile TV informative din România- asist. univ. drd. Cristina Marghioala,
Incertitudini politice ºi gazetãreºti în România (1938)- Asist. univ. drd. Cristina Scarlat,
Statutul universitãþii în societatea cunoaºterii - lector univ. dr. Maria Cernat, Discurs
ºi retoricã în postmodernism - conf. univ. dr. Aurel M. Cazacu, Violenþa simbolicã în
comunicarea politicã- conf. univ.dr. Pamfil Nichiþelea, Istoria presei româneºti  un
deziderat cu opþiuni divergente- prof. univ. dr. Lucian Chiºu, Criterii de eficienþã în
mass-media digitale- lector univ. drd. Gheorghe Cojocariu, Avatarurile postmoderne
ale jurnalismului on-line- asist. univ. drd. Marius Ion.

Tudor Arghezi - numele sãu
adevãrat este Ion N. Theodorescu, iar
pseudonimul sãu, Arghezi, provine,
explicã însuºi scriitorul, din Argesis
- vechiul nume al Argeºului - s-a
nãscut pe data de 21 mai 1880,
la Bucureºti.
Opera sa poeticã, de o
Tudor ARGHEZI
21 mai 1880  14 iulie 1967 originalitate exemplarã, reprezintã o
culme a literaturii române. A scris,
între altele, teatru, prozã (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire
ºi Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum ºi literaturã pentru copii.
Pentru activitatea sa remarcabilã în literaturã a primit, în 1936, la
egalitate cu George Bacovia, ºi în anul 1946, Premiul Naþional de
Poezie. În anul 1955, a fost ales membru al Academiei Române; a fost
distins cu numeroase titluri ºi premii ºi în anul 1965 a fost recompensat
cu Premiul Herder.

Unde ne sunt absolvenþii?

cunoaºtere temeinicã a valorilor
noastre literare.
Ca un omagiu adus fostului meu
profesor, aº vrea sã reproduc
rândurile scrise cu mulþi ani în urmã,
care, cred, nu ºi-au pierdut viabilitatea, ca o modestã contribuþie la
cunoaºterea de cãtre generaþiile
tinere a unui profesor, istoric ºi critic
literar, a unuia dintre acei oameni de
culturã care au dovedit, luptând nu
numai cu vitregia vremurilor, o
exemplarã devoþiune faþã de
spiritualitatea româneascã.
(Continuare în pag.4)

Emilian M. DOBRESCU

În ultimii ani, multe state ale
planetei s-au confruntat cu
scãderi semnificative ale
standardelor ºi rezultatelor
obþinute în domeniul educaþiei.
Numai în ultimul deceniu, SUA,
Spania, Japonia, Norvegia, Italia,
Franþa ºi Rusia, dar ºi multe alte
þãri au cunoscut o scãdere a ratei
de alfabetizare, în timp ce în
Franþa, Japonia, Belgia ºi în alte
þãri dezvoltate, numãrul copiilor
cu talent la matematicã a scãzut.
Finlanda ºi Coreea de Sud se aflã
printre puþinele þãri în care
standardele s-au îmbunãtãþit. Mai
mult, spre deosebire de Statele
Unite, unde universitãþile
continuã sã menþinã standarde
foarte ridicate, în Europa doar
câteva instituþii de învãþãmânt se
numãrã printre cele mai bune din
lume. Dar dacã educaþia este în
crizã în lumea þãrilor dezvoltate,
în rândul þãrilor în curs de
dezvoltare este dezastru: în aceste
state, educaþia consumã o
proporþie notabilã din bugetul
naþional, fãrã sã producã
rezultate semnificative; apoi,
chiar ºi acele þãri, care au avut

succese economice, eºueazã când
vine vorba de educaþie. Educaþia
este citatã în repetate rânduri, ca
soluþie la majoritatea problemelor
lumii. Dar nimeni nu pare sã ºtie cu
adevãrat ce sã facã. S-au propus
mãsuri care au adus mai multe
computere în sãlile de clasã, salarii
mai bune pentru profesori, reducerea
numãrului de elevi dintr-o clasã,
creºterea competiþiei între scoli ºi
între profesori etc, etc. Acestea, ºi
multe alte soluþii au fost încercate,
dar rezultatele sunt departe de a fi
convingãtoare. Gãsirea unei soluþii
pentru criza educaþiei este la fel de
importantã ca ºi ieºirea din criza
economicã ºi financiarã. Soluþia
pentru ieºirea din toate aceste crize
este un nou model educaþional.
Valenþele noilor forme de
educaþie în mediul global.
Educaþia persoanelor din
grupuri defavorizate
În perioada 2001-2005 (pentru
care am gãsit date), în programele
de facilitare a accesului categoriilor
defavorizate la educaþie, au fost
realizate urmãtoarele învestiþii:

2001 - 8,33 milioane de euro
(7 milioane din fonduri PHARE ºi
1,33 milioane de la Guvern); 2002
- 150.000 de euro; 2003 - 11,33
milioane de euro (9 milioane din
fonduri PHARE ºi 2,33 milioane de
la Guvern); 2004 - 5 milioane de
euro (4 milioane din fonduri
PHARE, 1 milion de la Guvern);
2005: 10,83 milioane de euro (8,5
milioane din fonduri PHARE ºi
2,33 milioane de la Guvern).
Finanþarea programelor de facilitare
a accesului categoriilor defavorizate
la educaþie a continuat ºi în perioada
2006  prezent, se pare însã cu mai
micã intensitate. Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
(M.E.C.I.) a lansat pe 8 septembrie
2009, o nouã campanie de
conºtientizare, adresatã pãrinþilor,
elevilor, personalului didactic ºi
formatorilor de opinie din România,
în cadrul programului Acces la
educaþie
pentru
grupuri
dezavantajate. Organizatorii au
ales ziua de 8 septembrie pentru cã
aceasta este data în care se
celebreazã Ziua naþionalã a
alfabetizãrii. Aceastã nouã
campanie, intitulatã În scoalã nu
este loc pentru discriminare.
Cunoaºte-mã, înainte sã mã

judeci!, destinatã luptei
împotriva discriminãrii în scoalã,
este o ultimã componentã a
Programului Phare ce a debutat
în etape din anul 2003, cu fonduri
de 37 de milioane de euro, cu
scopul de a sprijini copiii din
grupurile dezavantajate. De la
debut ºi pânã în 2009, acest
program a vizat proiecte de tip A
doua ºansã, prin care cei care nu
au avut ocazia sã urmeze sau sãºi definitiveze educaþia ºcolarã au
beneficiat de programe de
educaþie (au existat cca 10.000 de
beneficiari); formare de formatori
(850 persoane, din toate judeþele
þãrii); proiecte de îmbunãtãþire a
infrastructurii în 300 de scoli;
promovare a educaþiei incluzive.
În ºcoalã nu este loc pentru
discriminare. Dacã lãsãm o mare
parte a populaþiei needucate,
automat aceasta nu poate sã aducã
o contribuþie la dezvoltarea
societãþii. Bugetul public are mult
mai mult de câºtigat dacã
investim astãzi în educaþia
copiilor din grupurile defavorizate.
(Continuare în pag.4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

 lector univ. dr. Elena Iuliana LACHE
Student: Care este contextul geopolitic al constituirii
Student: Ce scop a urmãrit crearea Alianþei Nord-Atlantice?
Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord?
NATO a luat naºtere ca o alianþã
Profesor:
Organizaþia
Profesor: Alianþa Nord-Atlanticã, NATO cum mai este numitã ea, Tratatului Atlanticului de Nord a politico-militarã cuprinzând state
s-a format în mediul internaþional iniþial al Rãzboiului Rece, când loviturile
de stat ºi ocupaþia militarã sovieticã în Europa Centralã ºi de Sud-Est s-au
întrepãtruns cu lupta ideologicã ºi manifestãrile comunismului în Occident.
O politicã aparent bine coordonatã ºi concentratã a comuniºtilor provoca
democraþiei occidentale pierderea gradatã a unor bastioane de rezistenþã în
Europa. Agitaþiile partidelor comuniste din Europa apuseanã au produs o
undã de îngrijorare. În plus, propaganda antiamericanã crescutã a
sovieticilor, reactivarea Kominternului într-o formulã modernizatã  Biroul
Informativ al Partidelor Comuniste ºi Muncitoreºti/Kominformul - lãsau
impresia declanºãrii unui rãzboi generalizat între puterea comunistã ºi lumea
vesticã. Prima crizã a Berlinului ºi blocada (1948-1949), care au ridicat
ostilitatea între cele douã tabere la cote înalte, au fost semnale clare cã
puterile occidentale nu puteau rezista înaintãrii sovieticilor decât în mod
solidar. Criza berlinezã este situatã pe primul loc în influenþarea deciziei
de realizare a Pactului Nord-Atlantic. Liderii Europei Occidentale, precum
ºi cei americani, ºi-au dat seama de necesitatea unei asistenþe militare strânse
între naþiunile vestice ºi aceasta a dus la discuþiile din care a rezultat NATO.

Student: Cum s-a constituit Organizaþia Tratatului
Atlanticului de Nord?
Profesor: Constituirea NATO guvernul sã încheie pe timp de pace
este una din cele mai importante acte
de politicã externã ale administraþiei
Truman. Ideea unei alianþe între SUA
ºi þãrile vest-europene a apãrut cu
prilejul încheierii Tratatului de la
Bruxelles, la 17 martie 1948, de cãtre
Marea Britanie, Franþa, Olanda, Belgia
ºi Luxemburg. Prin acest tratat, cele
cinci state semnatare se angajau sã se
apere reciproc în cazul oricãrui atac
armat, pe o duratã de 50 de ani.
Încheiat la mai puþin de trei ani de la
terminarea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, tratatul oferea o garanþie de
securitate în plus în eventualitatea
creãrii unui stat independent german.
Scopul implicit al Tratatului de la
Bruxelles era sã demonstreze cã statele
din Europa Occidentalã doreau sã
contribuie la propria apãrare militarã
ºi sã-l ajute pe preºedintele Truman sã
convingã Congresul american pentru
a accepta ca Statele Unite ale Americii
sã participe la o alianþã militarã
europeanã.
La 17 martie ºi la 17 aprilie 1948,
miniºtrii de externe francez, Georges
Bidault, ºi britanic, Ernest Bevin,
i-au cerut secretarului de Stat
american George Marshall sã înceapã
convorbiri privind perfectarea unui
acord între SUA ºi puterile
occidentale. Statele Unite ale
Americii au pus drept condiþie
organizarea prealabilã în Europa a
unui sistem defensiv împotriva
oricãrei agresiuni, indiferent de
provenienþa ei. Senatul SUA a
aprobat, la 11 iunie, cu 64 voturi
pentru ºi 4 contra, o rezoluþie
(Rezoluþia Vandenberg), care autoriza

alianþe în afara continentului
american. În cursul verii a început sã
se discute despre un eventual Pact
Atlantic, care sã grupeze Uniunea de
la Bruxelles, SUA ºi Canada. La 26
octombrie, miniºtrii de externe ai
celor cinci state europene au finalizat
un studiu preliminar asupra securitãþii
Atlanticului de Nord ºi s-au declarat
întru totul favorabili ideii unui pact
defensiv al Atlanticului. Canada ºi-a
dat ºi ea acordul. În realitate, s-a
aºteptat rezultatul alegerilor
prezidenþiale americane. Acestea s-au
soldat cu realegerea lui Harry
Truman, în noiembrie 1948, pentru
un nou mandat la Casa Albã, ceea ce
a favorizat continuitatea politicii
externe a SUA. Astfel, încã de la
sfârºitul lunii noiembrie, Consiliul
Consultativ al Uniunii de la Bruxelles
a adresat guvernului de la Washington
un anteproiect de Pact Atlantic, care
va fi supus analizei unui comitet de
experþi, condus de un reprezentant al
Departamentului de Stat ºi supus
guvernelor interesate. Suedia n-a
acceptat invitaþia, spre deosebire de
Norvegia, care ºi-a arãtat disponibilitatea de aderare la Pactul Atlantic.
Proiectul preliminar privind
constituirea alianþei atlantice a
generat controverse în Senatul
american ºi la Organizaþia Naþiunilor
Unite, unde secretarul general
Trygve Lie se arãta reticent. Este cert
cã proiectatul tratat atlantic nu era
în contradicþie cu prevederile Cartei
ONU, care recunoºteau posibilitatea
existenþei unor acorduri sau a unor
organisme regionale.

Student: Când a fost adoptat Textul Pactului Atlantic?
Profesor: În zilele de 14 ºi 15 martie 1949, Consiliul Consultativ al

Uniunii Tratatului de la Bruxelles, reunit la Londra, a adoptat textul complet
al Pactului Atlantic, apoi, împreunã cu Statele Unite ale Americii ºi Canada
au invitat sã adere la Pact: Norvegia, Danemarca, Islanda, Portugalia ºi
Italia. Pactul a fost publicat la 18 martie 1949, înainte de a fi semnat, punând
astfel în cunoºtinþã de cauzã opinia publicã din þãrile respective. Preambulul
insista asupra dorinþei þãrilor contractante, dar ºi asupra deciziilor de a
proteja prin forþã regimul democratic de tip occidental ºi statul de drept.
Cea mai importantã parte a pactului constã din clauze militare. Se fãcea o
distincþie între ameninþare ºi agresiune. În caz de ameninþare, pãrþile se vor
consulta. Pentru a defini ameninþarea este suficient ca una dintre pãrþi sã
declare cã existã o astfel de situaþie.

Student: Cum a reacþionat Uniunea Sovieticã la crearea
Alianþei Nord-Atlantice?
Profesor: Uniunea Sovieticã a protestat cu vehemenþã împotriva

proiectului Pactului Atlantic, remiþând occidentalilor, la 31 martie, un
memorandum care conchidea în cinci puncte cã Pactul Atlantic: a) este
absolut agresiv ºi îndreptat împotriva Uniunii Sovietice; b) se aflã în
contradicþie flagrantã cu Carta ONU; c) este în contradicþie cu Tratatul de
ajutorare ºi prietenie dintre Marea Britanie ºi Uniunea Sovieticã, din 1942;
d) este în contradicþie, de asemenea, cu Tratatul franco-sovietic de ajutorare
ºi prietenie, din 1944; e) este în contradicþie cu toate acordurile ºi tratatele
semnate între URSS, SUA ºi Marea Britanie la Yalta, Potsdam etc.
La 2 aprilie 1945, miniºtrii de externe ai þãrilor care acceptaserã sã
semneze Pactul Atlantic au dat o replicã notei diplomatice sovietice de la
sfârºitul lunii martie, declarând cã: în ciuda publicãrii textului, sovieticii
continuau sã interpreteze Pactul în mod eronat. Prin urmare, opiniile
guvernului de la Moscova nu erau rezultatul unui studiu amãnunþit asupra
textului, ci consecinþa altor considerente.

Student: Când a fost semnat ºi a intrat în vigoare Tratatul
Nord-Atlantic?
Dupã semnarea Tratatului, a urmat
Profesor: Ceremonia semnãrii

Tratatului Nord-Atlantic a avut loc la
Washington, la 4 aprilie 1949. Cele
12 state fondatoare erau: Belgia,
Canada, Danemarca, Franþa, Islanda,
Italia, Luxemburg, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Portugalia ºi
Statele Unite ale Americii.
Preºedintele SUA, Harry
Truman, prezent la ceremonia de
semnare a Tratatului Nord-Atlantic,
a declarat cã tratatul e un document
simplu, dar dacã ar fi existat în 1914
sau în 1939 sau dacã atunci l-ar fi
sprijinit statele care sunt astãzi
reprezentate aici, sunt sigur cã ar fi
prevenit actele de agresiune care au
dus la cele douã rãzboaie mondiale.

procesul de ratificare a acestuia de
cãtre legislativele fiecãrei þãri membre.
Primul care a fãcut acest pas, încã de
la 3 mai 1949, a fost Parlamentul
canadian. Momentul cheie al acestui
proces, ratificarea în Senatul SUA, a
avut loc pe data de 21 iulie 1949, iar
votarea a fost categoricã: 82 la 13
pentru ratificare. Cel mai mare duel
privind ratificarea tratatului a avut loc
în Parlamentul italian, unde a fost
supus criticii de cãtre deputaþii
comuniºti. Negocierile s-au prelungit
pânã la 24 august 1949, când
legislativul italian, ultimul, a aprobat
documentul. În aceeaºi zi a aintrat în
vigoare Tratatul Nord-Atlantic.

Student: Au beneficiat cele cinci state ale Pactului de la
Bruxelles, de la început, de ajutor?
Profesor: A doua zi, dupã semnarea Tratatului Nord-Atlantic, cele cinci
state ale Pactului de la Bruxelles au cerut Statelor Unite ale Americii sã le
acorde un ajutor militar rapid. La 6 aprilie, guvernul SUA a rãspuns favorabil
ºi a anunþat cã va cere Congresului sã voteze un asemenea ajutor. Susþinut
atât de democraþi, cât ºi de republicani, programul de ajutor militar, supus
aprobãrii Congresului pe 25 iulie, va fi votat în forma finalã la 14 octombrie,
la puþine zile de la anunþul senzaþional fãcut pe 23 septembrie 1949 de cãtre
preºedintele Truman, potrivit cãruia serviciile speciale americane decelaserã
o explozie atomicã în Uniunea Sovieticã. Ajutorul, prevãzut pentru un an,
era de 1,314 miliarde dolari, acordat în special semnatarilor europeni ai
tratatului (care urmau sã beneficieze de 1 miliard de dolari).

fost prima alianþã politico-militarã
încheiatã în timp de pace prin care
SUA se implica în Europa. Pentru
prima datã în istoria lor, dupã
Tratatul cu Franþa din 1778,
americanii încheiau un tratat de
alianþã cu state care nu se aflau pe
continentul lor. Trupele americane
se vor instala durabil în Europa
Occidentalã. Formarea NATO,
împreunã cu Doctrina Truman ºi
Planul Marshall, a securizat partea
occidentalã a Europei, oferind
speranþã ºi sprijin moral, pe lângã
ajutoare economice ºi arsenal
militar. Tratatul Nord-Atlantic
transforma un interes al
americanilor în securitatea Europei
într-o obligaþie de asistenþã
militarã. ªi proteja un viitor comun
prin cooperarea între arsenalul
SUA ºi resursele umane ale
Vestului Europei.
Având o gamã largã de efecte
benefice,
NATO
garanta
menþinerea ameninþãrii sovietice la
un nivel acceptabil, reconstruia
încrederea pierdutã a europenilor,
iar efectele psihologice erau
dublate de securitatea mediului
de afaceri.

democratice, aflate în situaþia de
a-ºi apãra interesele ºi valorile în
confruntarea ce devenea tot mai
ameninþãtoare cu marea putere
totalitarã de la Est. În conformitate
cu acest caracter, articolul 4 al
Tratatului de la Washington
prevedea cã pãrþile semnatare se vor
consulta între ele de fiecare datã
când, dupã pãrerea uneia dintre ele,
îi va fi ameninþatã integritatea
teritorialã, independenþa politicã
sau securitatea.
Conþinutul articolului 5 al
Tratatului formula în termeni clari
conceptul contemporan de garanþii
de securitate în forma apãrãrii
colective, concept care exprimã
esenþa oricãrei alianþe politicomilitare. De fapt, unii dintre primii
paºi în organizarea NATO au fost
fãcuþi tocmai în direcþia creãrii
condiþiilor pentru îndeplinirea
funcþiilor sale de alianþã. Astfel, în
ianuarie 1950, Statele Unite ale
Americii ºi statele europene
membre ale Alianþei semnau la
Washington un acord de asistenþã
mutualã, iar, la 1 aprilie 1950, era
aprobat planul privind apãrarea
integratã a Alianþei Nord-Atlantice.

GEOPOLITICA ORGANIZAÞIILOR
INTERNAÞIONALE
Student: Care sunt etapele extinderii NATO?
Student: Cum au reacþionat Uniunea Sovieticã ºi statele
Profesor: Organizaþia Tratatului Nord-Atlantic s-a lãrgit prin europene de sub hegemonia sa la înfiinþarea NATO?
primirea în cadrul ei, a Greciei ºi Turciei, în 1952, a Republicii Federale
Profesor: Uniunea Sovieticã în Germania, condiþiile constituirii
Germania, în 1955 ºi a Spaniei, în 1981. NATO a funcþionat cu 16 membri
pe întreaga duratã a Rãzboiului Rece. Dupã încheierea Rãzboiului Rece,
Alianþa Nord-Atlanticã a cunoscut un proces intens ºi complex de adaptare
la noul mediu de securitate auropean ºi mondial. Acest proces s-a
desfãºurat pe trei direcþii principale: 1) elaborarea, adoptarea ºi începutul
aplicãrii unui nou concept strategic; 2) stabilirea de raporturi noi cu state
din afara Alianþei; 3) extindere prin admitere de noi membri. Aceastã din
urmã direcþie a început relativ modest în ultimul deceniu al secolului al
XX-lea, urmând a dobândi noi dimensiuni ºi semnificaþii la începutul
secolului al XXI-lea.

Student: Ce s-a întâmplat dupã destrãmarea blocului comunist?
Profesor: La 20 decembrie Externe, ºi alþi reprezentanþi din 16

1991 a avut loc la Bruxelles
reuniunea inauguralã a unui
organism nou al NATO, constituit
pentru a realiza o punte cu statele
fostului Tratat de la Varºovia în
scopul stabilitãþii euroatlantice:
Consiliul de Cooperare NordAtlanticã. Acest fapt a devenit
posibil atât datoritã transformãrilor
structurale petrecute în statele
Europei Centrale ºi de Sud-Est, cât
ºi mutaþiilor survenite în Alianþa
Nord-Atlanticã. Acestea din urmã
au fost marcate de Declaraþia de
la Londra din 6 iulie 1990 ºi de
Noul concept strategic al Alianþei,
adoptat cu prilejul întâlnirii la nivel
înalt a Consiliului Nord-Atlantic de
la Roma din 7-8 noiembrie 1991.
Reuniunea
Consiliului
de
Cooperare Nord-Atlanticã a cuprins
în cadrul sãu, pe lângã miniºtri de

state NATO ºi delegaþi din 9 þãri din
Europa Centralã ºi de Est, inclusiv
România.
La 2 octombrie 1993,
preºedintele Rusiei, Boris Elþîn,
avertizeazã printr-o serie de scrisori
pe ºefii de stat ai Franþei,
Germaniei, S.U.A. ºi Marii Britanii
cã este împotriva includerii þãrilor
din Europa de Est în NATO. Liderul
de la Kremlin, care i-a succedat lui
Mihail Gorbaciov, propune ca
securitatea zonei est-europene sã fie
asiguratã de Alianþa Nord-Atlanticã
împreunã cu Rusia. În acelaºi timp,
secretarul general al Alianþei,
Manfred Wörner, se pronunþã în
favoarea unei eventuale aderãri la
NATO a þãrilor din fostul Tratat de
la Varºovia. Aceeaºi poziþie este
afirmatã ºi de Volker Ruhe,
ministrul german al apãrãrii.

Student: Când a intrat în vigoare Parteneriatul pentru
Pace?
Profesor: Reuniunea la nivel înalt a statelor membre NATO, de la

Bruxelles, din 10-11 ianuarie 1994, aprobã iniþiativa americanã privind
Parteneriatul pentru Pace (P.f.P.), destinat colaborãrii militare ºi politice a
þãrilor participante la Consiliul de Cooperare Nord-Atlanticã, precum ºi a
altor state din O.S.C.E. Acest parteneriat crea o relaþie bilateralã între NATO
ºi þãrile din centrul ºi estul Europei, fiind o soluþie de compromis; se
respingea admiterea, la momentul respectiv, de noi membri, dar se accepta,
în principiu ºi fãrã precizãri, posibilitatea lãrgirii Alianþei.
Noile democraþii care au cerut sã fie admise în N.A.T.O. au intrat
într-o perioadã de intensã pregãtire, dar ºi în competiþie, întrucât forurile
decidente ale Alianþei lãsau sã se înþeleagã cã, pentru început, nu
intenþionau sã admitã decât câteva þãri. Se nãºtea astfel ideea admiterii în
valuri, pentru un prim val preferinþa fixându-se la trei state candidate
 Cehia, Polonia ºi Ungaria. Primirea acestora s-a hotãrât la summit-ul
NATO de la Madrid (1997), integrarea lor efectivã ºi oficialã având loc
la reuniunea la vârf de la Washington (aprilie 1999), când Alianþa NordAtlanticã marca împlinirea a 50 de ani de la înfiinþare. Deºi, în genere, sa considerat cã România îndeplinea criteriile de admitere ºi avea
susþinãtori, înainte de toate, Franþa, ea n-a fost primitã la Madrid în rândul
membrilor NATO. Comunicatul summit-ului arãta, în termeni generali,
cã Alianþa îºi pãstreazã porþile deschise, România, Slovenia ºi statele
baltice fiind nominalizate pentru un eventual nou val al extinderii. În
Student: Care este structura organizatoricã a Alianþei Nord- cercurile NATO se evoca uneori anul 2002 drept termen posibil pentru
primirea altor noi membri.
Atlantice?
Profesor: Conducerea supremã a Organizaþiei Tratatului Atlanticului
Student: Toatã lumea a fost de acord cu extinderea NATO?
de Nord revenea Consiliului Miniºtrilor celor 12 state semnatare. Întrunit
la Londra în mai 1950, acest Consiliu a stabilit crearea unui Consiliu
Profesor: Decizia de extindere securitate, atât la nivel naþional, cât
permanent constituit din 12 supleanþi, ca organ executiv al Tratatului, a NATO a generat numeroase ºi pe plan regional. Aflate într-o
asistat de experþi, cu sediul la Londra. Sub controlul Consiliului celor 12 controverse. Ea avea susþinãtori astfel de situaþie, þãrile respective
miniºtri ai Afacerilor Externe, urmau sã se întruneascã periodic: un între oamenii politici influenþi ºi în n-au optat pentru un statut de
Comitet de apãrare economic ºi financiar, compus din miniºtrii de Finanþe; rândul unor specialiºti de prestigiu neutralitate, ci s-au orientat spre
un Comitet de apãrare, compus din miniºtrii de Apãrare, asistat de un în probleme de securitate NATO ºi Uniunea Europei
Comitet militar, compus din cei 12 ºefi de stat-major. În plus, mai exista internaþionalã. Pe de altã parte, Occidentale. Temându-se mai ales
un Birou al marinei comerciale ºi un Comitet de producþie ºi armament. extinderea avea ºi critici, nu mai de consecinþele unei evoluþii
Pe plan militar, exista un grup strategic permanent (Standing Group), puþin influenþi, în mediile politice, imprevizibile, dar oricând posibilã
compus din reprezentanþii SUA, Marii Britanii ºi Franþei, cu sediul la cât ºi în cele academice. Se în spaþiul fostei URSS, democraþiile
Washington, având în subordine cinci grupuri regionale de operaþiuni: considera cã þãrile din Europa est ºi central-europene s-au
Canada-America, Nord-Atlantic, Nord-european, Vest-european, Sud- Centralã ºi de Est, între care ºi îndreptat
cãtre
structurile
european  Mediterana occidentalã.
România, s-au gãsit, dupã euroatlantice, pe care le considerau
Un moment important în constituirea organismelor Alianþei Nord- prãbuºirea regimurilor totalitare ºi singurele în mãsurã sã rãspundã
Atlantice l-a constituit Consiliul de Miniºtri ai celor 12 state membre, desfiinþarea Organizaþiei Tratatului propriilor nevoi de securitate ºi de
întrunit la Bruxelles pe 12 decembrie 1950. Cu acel prilej, generalul de la Varºovia, într-un vid de apãrare.
Dwight D. Eisenhower a fost desemnat comandant suprem al forþelor
Alianþei. La Rocquencourt, aproape de Versailles, s-a stabilit sediul
Student: Când a fost admisã România în NATO?
Cartierului General al Puterilor Aliate în Europa, care depindea direct de
Profesor: Neaflându-se între statele admise în primul val al extinderii
Standing Group. Personalitatea generalului Eisenhower, eliberatorul
NATO, România a primit în schimb, la summit-ul de la Madrid, în iulie
Europei occidentale, a avut imediat o influenþã însemnatã asupra þãrilor
1997, un statut special, acela de candidat favorit la urmãtoarea rundã de
membre ºi, cu toate cã a activat în principal pe plan militar, a jucat ºi un
extindere, iar Parteneriatul strategic cu S.U.A., semnat imediat dupã summit
rol politic important, contribuind la reducerea diferendelor, a
la Bucureºti, a fost un semn de recunoaºtere ºi sprijin pentru reformele
susceptibilitãþilor naþionale, a conflictelor de competenþã, a rivalitãþilor
interne, politice ºi economice, precum ºi o atestare a importanþei poziþiei
personale, reorientând Comunitatea Atlanticã spre o mai mare solidaritate
strategice a României. Reuniunea extraordinarã a ºefilor de stat ºi de guvern
ºi eficienþã. În general, s-au fãcut eforturi semnificative în vederea
ai þãrilor membre NATO din 13 iunie 2000 decide extinderea Alianþei cu
coordonãrii ºi armonizãrii funcþionãrii Pactului Atlantic. În februarie 1952,
un nou val, în noiembrie 2002, fãrã sã se facã nicio nominalizare.
s-a decis ca toate organele politice ale Pactului sã fie instalate la Paris.
Cu prilejul vizitei efectuate în Polonia, în cursul unui turneu european,
Pânã în 1952 au fost constituite comandamentele regionale,
preºedintele SUA, George W. Bush, enunþã în discursul þinut la Varºovia,
corespunzãtoare zonelor de acþiune al NATO. Aceste comandamente, care,
la 15 iunie 2001, o variantã radicalã de adaptare ºi de transformare a
cu mici excepþii, au rãmas valabile aproape o jumãtate de secol, au fost:
NATO, respectiv extinderea de la Marea Balticã la Marea Neagrã.
Comandamentul Armatelor Aliate din Europa de Nord, cu sediul la Oslo;
La 29 martie 2004, se desfãºoarã la Washington ceremonia prilejuitã
Comandamentul Armatelor Aliate din Europa Centralã, cu sediul la
de depunerea instrumentelor de aderare la Tratatul Nord-Atlantic de cãtre
Fontainbleu, lângã Paris; Comandamentul Armatelor Aliate din Europa
prim-miniºtrii celor ºapte state invitate pentru aderare: Bulgaria, Estonia,
de Sud, cu sediul la Neapole; Comandamentul Armatelor Aliate din Zona
Lituania, Letonia, România, Slovacia ºi Slovenia. Cu acest prilej, statele
Mediteraneeanã, cu sediul la La Valetta; Comandamentul Armatelor Aliate
respective dobândesc, din punct de vedere juridic, statutul de membru
din Zona Atlanticã, cu sediul la Norfolk; Comandamentul ºi Comitetul
deplin al NATO. Aceasta a fost cea de-a cincea ºi cea mai amplã extindere
Canalului Mânecii, cu sediul la Porsmouth; Grupa regionalã de Planificare
a Alianþei Nord-Atlantice.
SUA  Canada, cu sediul la Washington. Un rol important în constituirea
La 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, în prezenþa
acestor structuri militare l-a avut primul secretar general al NATO, lordul
secretarului general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, ºi a miniºtrilor de
Hastings L. Ismay, numit la 12 martie 1952.
externe ai celor 26 de state ale Alianþei, are loc ceremonialul de arborare
a drapelelor naþionale ale Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei,
Student: Au existat puncte de vedere diferite între membrii României, Slovaciei ºi Sloveniei. Dupã ceremonie, se desfãºoarã
reuniunea specialã a miniºtrilor de externe ai þãrilor membre ale Alianþei.
în structurarea Alianþei Nord-Atlantice?
Profesor: Fãrã îndoialã, da. Mai cunoscute sunt cele manifestate
din partea Franþei. În 1966, preºedintele Franþei, generalul Charles de
Gaulle, a scos þara sa din Comitetul militar reunit al NATO. Astfel, în caz
de atac, trupele franceze nu intrau automat sub comanda NATO. La 7
martie 1966, generalul de Gaulle i-a adresat preºedintelui american
Lyndon B. Johnson un mesaj prin care anunþa cã þara sa, deºi rãmânea
fidelã Alianþei Nord-Atlantice, hotãra sã-ºi retragã trupele din forþele
militare integrate ale Alianþei. Franþa rãmânea, aºadar, aliata Statelor Unite
ale Americii ºi a celorlalþi membri ai NATO, dar refuza integrarea în
plinã pace, care se înfãptuise la sfârºitul anului 1950 pentru armatele
statelor continentale ale Alianþei, precum ºi pentru forþele britanice ºi
americane staþionate în Germania. Pe 10 martie 1966, un memorandum
francez, care enunþa acelaºi principiu, a fost remis celorlalþi membri ai
NATO. Franþa va rãmâne în instanþa cea mai înaltã a Alianþei  Consiliul
Atlanticului de Nord, iar, în decembrie 1995, Franþa reintrã în Comitetul
militar reunit al NATO.

ºi statele europene de sub
hegemonia sa nu erau pregãtite sã
rãspundã imediat provocãrilor
occidentale printr-o alianþã politicomilitarã care sã se opunã NATO. În
schimb, au trecut la înfãptuirea unui
program accelerat de înarmare. În
zilele de 9-12 ianuarie 1951 au fost
convocaþi la Moscova reprezentanþi
ai
guvernelor
Bulgariei,
Cehoslovaciei, Poloniei, României
ºi Ungariei pentru o consfãtuire
neoficialã ºi strict secretã cu
caracter militar. Deschizând
lucrãrile Conferinþei, Stalin s-a
adresat reprezentanþilor celor cinci
state europene ºi le-a spus cã au
armate slabe, apoi le-a trasat
sarcina de a crea, în doi-trei ani,
armate moderne ºi puternice, care
sã fie complet gata de luptã.
Stalin motiva aceastã cerinþã prin
faptul cã SUA se pregãteau sã
înceapã, în câþiva ani, un al Treilea
Rãzboi Mondial. La Conferinþã au
fost adoptate mãsuri concrete
privind dezvoltarea potenþialului
militar al statelor participante, astfel
încât acestea sã dispunã de forþe
armate cu un efectiv total de
2.000.000-2.500.000 de militari. În
încheierea consfãtuirii, Stalin a
atras din nou atenþia asupra
înarmãrii statelor socialiste. În anii
urmãtori, dupã moartea lui Stalin,
noii lideri ai Uniunii Sovietice,
conºtienþi cã raportul de forþe pe
plan mondial era favorabil puterilor
occidentale, au continuat sã
participe la reuniuni internaþionale
menite sã ducã la diminuarea
efectelor Rãzboiului Rece.
Liderii sovietici îºi arãtau
disponibilitatea de a participa la
reuniuni internaþionale în scopul
rezolvãrii numeroaselor probleme
rãmase în suspensie la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Miniºtrii de externe francez
(Georges Bidault), britanic (lord
Robert Salisbury, locþiitorul lui
Anthony Eden) ºi american (John
Foster Dulles), întruniþi la
Washington, au discutat aceastã
eventualitate.
Pe 15 iulie 1953, guvernele
SUA, Marii Britanii ºi Franþei au
adresat guvernului sovietic o notã
prin care propuneau sã se discute
despre organizarea de alegeri libere

unui guvern german liber ºi
eventualitatea unui tratat de pace cu
Austria. La rândul sãu, guvernul
URSS propunea, la 15 august 1953,
guvernelor celor trei mari puteri
occidentale convocarea unei
conferinþe de pace cu Germania, la
care sã participe ºi reprezentanþii
celor douã state germane,
constituirea unui guvern german
provizoriu de cãtre parlamentele
Republicii Federale Germania ºi
Republicii Democrate Germane.
Dupã un lung schimb de note
diplomatice, Uniunea Sovieticã a
acceptat în principiu organizarea
unei Conferinþe cvadripartite, la
Berlin, între 25 ianuarie ºi 18
februarie 1954. La aceastã
reuniune, Anthony Eden a propus
un plan pentru unificarea Germaniei
în mai multe etape: alegeri libere
care sã ducã la constituirea unei
adunãri naþionale, elaborarea unei
constituþii ºi pregãtirea tratatului de
pace, acesta urmând sã fie încheiat
dupã crearea unui guvern pentru
întreaga Germanie. În cadrul
Conferinþei, Molotov a propus un
plan sovietic de tratat de pace, care
prevedea restabilirea unitãþii
germane, retragerea trupelor
strãine, funcþionarea liberã a
partidelor democratice, dar
interzicerea celor antidemocratice,
neutralitatea Germaniei, aceasta
urmând sã nu adere la grupãri
îndreptate împotriva puterilor aliate.
Acestea erau în fapt, ºi de o parte ºi
de alta, demersuri diplomatice de
rutinã, destinate mai ales opiniei
publice.
Miniºtrii de externe occidentali
nu au acceptat nici neutralitatea,
nici formarea, în prealabil, a unui
guvern german provizoriu. Nu s-a
ajuns la un rezultat nici în privinþa
Austriei, întrucât Uniunea Sovieticã
dorea sã amâne retragerea trupelor
sale staþionate în Austria pânã la
încheierea tratatului de pace cu
Germania.
Singurul
punct
important asupra cãruia s-a ajuns la
un acord a fost organizarea unei noi
conferinþe, la Geneva, cu
participarea Republicii Populare
Chineze, pe 26 aprilie 1954, la care
sã se discute, cu precãdere,
problemele tratatului de pace cu
Coreea ºi ale pãcii în Indochina.

Student: Care a fost contextul internaþional al formãrii
Organizaþiei Tratatului de la Varºovia?
Profesor: Între 19 ºi 23 octombrie 1954 a avut loc, la Paris,

Conferinþa Miniºtrilor de Externe ai statelor occidentale la care au fost
adoptate: 1) acordul între Republica Federalã Germania, pe de o parte, ºi
Statele Unite ale Americii, Franþa ºi Marea Britanie, pe de altã parte,
privind încheierea regimului de ocupaþie în Germania de Vest, restaurarea
suveranitãþii acesteia ºi raporturile dintre pãrþi în noile condiþii; 2) acordul
între statele membre ale Uniunii Europei Occidentale privind intrarea
Italiei ºi a Republicii Federale Germania în aceastã organizaþie; 3) acordul
între cele 14 state membre ale Alianþei Nord-Atlantice privind admiterea
Republicii Federale Germania în NATO. Totodatã, între Franþa ºi
Republica Federalã Germania erau reglementate problemele privind
statutul regiunii Saar. Câteva zile dupã reuniunea de la Paris, cancelarul
Konrad Adenauer semna, la Paris, un Tratat de prietenie, comerþ ºi
navigaþie între SUA ºi Republica Federalã Germania. În urma ratificãrii
acordurilor de la Paris, la 5 mai 1955, înceta, în termeni practici, regimul
de ocupaþie în Germania Occidentalã, iar la 9 mai, acelaºi an, Republica
Federalã Germania devenea membrã a NATO.
Reacþionând la acordurile de la Paris, Uniunea Sovieticã a organizat
la Moscova, între 29 noiembrie ºi 2 decembrie 1954, o Conferinþã privind
securitatea europeanã, la care erau invitate toate statele europene cu care
Moscova avea relaþii diplomatice, precum ºi Statele Unite ale Americii
ºi Republica Popularã Chinezã. Întrucât majoritatea statelor occidentale
au declinat invitaþia, la conferinþa organizatã în capitala sovieticã au
participat Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democratã
Germanã, Polonia, România, Ungaria ºi URSS. Cu statut de observator a
fost prezent un reprezentant al Republicii Populare Chineze. În declaraþia
adoptatã de conferinþã, statele participante denunþau ceea ce numeau
pericolul militarizãrii Republicii Federale Germania ºi participarea
acesteia la Alianþa Nord-Atlanticã ºi la Uniunea Europei Occidentale.
Declaraþia menþiona cã, în cazul ratificãrii acordurilor de la Paris, statele
participante intenþionau sã adopte mãsurile pe care le considerau necesare
în domeniul militar. Acesta era preludiul formãrii blocului politico-militar
estic, care a fost înfiinþat în 1955. Tratatul de prietenie, cooperare ºi
asistenþã mutualã a fost semnat la Varºovia la 14 mai 1955.

Student: În ce condiþii ºi-a încetat existenþa Organizaþia
Tratatului de la Varºovia?
Profesor: Organizaþia Tratatului de la Varºovia ºi-a încheiat

existenþa la sfârºitul Rãzboiului Rece, odatã cu prãbuºirea regimurilor
socialist-totalitare din Europa Centralã ºi de Est. Douã sunt momentele
care au marcat autodizolvarea acestei organizaþii: primul, a avut loc la 25
februarie 1991, când miniºtrii de Externe ºi ai Apãrãrii din ºase state ale
Pactului de la Varºovia  Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România,
URSS ºi Ungaria, reuniþi la Budapesta, au anunþat desfiinþarea, pânã la 1
aprilie 1991, a structurilor militare ale Pactului: Comitetul Miniºtrilor
Apãrãrii, Comitetul Interarme ºi Consiliul Tehnic, ªtiinþific ºi Militar.
Participanþii ºi-au reafirmat disponibilitatea de a participa la construcþia
europeanã pe baza unui nou sistem de securitate ºi promovarea unor ample
relaþii de parteneriat cu Alianþa Nord-Atlanticã, cu Uniunea Europei
Occidentale ºi celelalte structurile europene. Al doilea moment a avut
loc la Praga, la 1 iulie 1991, prin semnarea unui Protocol care prevedea
desfiinþarea în mod oficial a structurilor Organizaþiei Tratatului de la
Varºovia. Reprezentanþii statelor participante au salutat abordarea
nediscriminatorie a Alianþei Nord-Atlantice faþã de statele care au fãcut
parte din Organizaþia Tratatul de la Varºovia. Se considerã cã încetarea
existenþei Organizaþiei Tratatului de la Varºovia a constituit unul din
momentele care au pus capãt Rãzboiului Rece.
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Românii din afarã,
rumânii din suflet
In context politic, lucrurile sunt
ºi mai complicate, existã doua
instituþii care ar trebui sã serveascã
aceleiaºi cauze, dar, din cauza
conducerii, acest lucru nu se întâmplã,
Consiliul Naþional al Rumânilor ºi
Consiliul Naþional al Valahilor. Cel
de-al doilea s-a nãscut ca o strategie
a guvernului sârb, prin care sã susþinã

Din partea autoritãþilor din
România a fost prezent senatorul
Viorel Badea Trecem la o atitudine
activã, sã fim parlamentari jucãtori!.
Anterior dezbaterii de miercuri,
delegaþia a fost primitã de Preºedintele
Comisiei pentru Politica Externa,
senatorul Titus Corlãþean, care le-a
promis cã atitudinea referitoare la
problema românilor din Serbia se va
schimba ºi, implicit, atitudinea faþã de

cã valahii nu sunt de origine românã.
Acþiunea guvernului sârb a fost
contracaratã de reprezentanþii români,
care au preluat conducerea. Lucrurile
s-au înrãutãþit la ultimele alegeri când,
deºi românii au câºtigat, partidele
sârbeºti au fãcut o coaliþie pentru a
strânge un numãr mai mare de voturi.
Cel care a luat cuvântul în
continuare a fost Petrag Balasevic:
Asimilarea, care dureazã de mulþi
ani de zile, se pare cã azi este mult
mai forþatã. Preºedintele Partitei
Democrate a românilor din Serbia
subliniazã faptul cã politica se implicã
tot mai mult în viaþa rumânilor de
acolo, existã tineri cãrora le este fricã
sã vorbeascã româneºte ºi asta
reprezintã un pericol foarte mare
pentru a-ºi pierde identitatea. Ceva
trebuie sã se schimbe!
Zavisa Juri: Nouã nu ni se dã
ceea ce prin lege ne este asigurat.
În Serbia nu existã o atmosferã, în
care fiecare om sã spunã liber sunt
rumân, sau european. Prin asociaþia,
a cãrui preºedinte este, în colaborare
cu ansambluri culturale conduse de
niºte entuziaºti din sat, ce au pãstrat
cântece ºi dansuri tradiþionale, au
reuºit sã publice câteva cãrþi în limba
românã. Prima carte, bilingvã, a fost
tipãritã în 3000 de exemplare.
Am trecut prin drumuri spinoase
pentru ca aceia ce vor veni sã meargã
pe neted. Dragan Demic,
vicepreºedinte al Partitei Democrate
a Rumanilor din Serbia. De
aproximativ 170 de ani se aflã sub o
presiune subtilã de asimilare, dar în
anii trecuþi o serie nouã de români ºia dat seama cã ei nu sunt sârbi ºi
trebuie sã îºi pãstreze limba maternã.
În 2006, Consiliul Naþional Rumân a
cerut introducerea limbii române în
scoli ºi în administraþie, au strâns
semnãturi pentru ca în 13 instituþii
educaþionale sã existe minimum douã
ore de limba românã, dar cererile lor
au fost respinse. În momentul de faþã,
reprezentanþii românilor din Serbia se
leagã de speranþa cã, dupã alegerile
de anul acesta, la conducere vor veni
oameni cu o judecata mai democratã.

guvernul sârb. Vor propune guvernului
sârb, cã, în schimbul susþinerii în
aderarea la Uniunea Europeanã,
aceºtia sã îºi schimbe atitudinea ostilã
faþã de minoritatea românilor.
Studenþii ºi membrii presei,
prezenþi, au avut ocazia de a adresa
întrebãri. De pildã, la întrebarea:
Despre biblioteca românã nou
înfiinþatã, în oraºul Nigotin, o
iniþiativã lãudabilã, ce ne puteþi
spune, pãrintele Alexandrovici a
rãspuns: Trãim o situaþie paradoxalã,
ºtim sã vorbim româneºte, ne-am
nãscut cu limba românã, dar nu ºtim
sã scriem. Vrem ca biblioteca sã nu
fie una obiºnuitã, în cadrul ei copiii
sã aibã ocazia de a învãþa sã scrie
româneºte. Întrebat despre cum îl
învaþã pe propriul copil limba
românã, Zavisa Juri a spus:
Copilul meu are patru ani, îi
citesc în fiecare searã dintr-o carte
de poveºti în limba românã. La ºase
ani, copiii românilor, merg în anul
preºcolar, învaþã limba sârbã, iar, la
7ani, încep ºcoala. În clasa a V-a,
învaþã obligatoriu o limba strãinã.
Opina naþionalã: Spuneaþi cã în
clasa a V-a învaþã o limba strãinã,
nu se pot face demersuri ca elevii sã
înveþe limba românã ca limbã
strãinã, pentru început?
Pãrintele Boian: Guvernul Sârb
nu acceptã limba românã, indiferent
cã e limbã strãinã sau limbã maternã.
Opina naþionalã:: Suntem
invadaþi de tehnologie, nu existã
posibilitatea realizãrii unei emisiuni
de televiziune în limba românã?
Parintele Boiag: A existat o
astfel de iniþiativã, dar nu a þinut prea
mult. Chiar pe canalul Minimax se
difuzau desene animate, în limba
rumânã, ºi toatã lumea se uita la ele,
chiar ºi bãtrânii.
Problema existã de mult timp,
numai cã aºa cum spun ºi membrii
delegaþiei, se acutizeazã. Pentru
studenþii prezenþi a fost o lecþie de
moralã ºi patriotism, am cunoscut
oameni care luptã pentru o cauza
nobilã ºi care au nevoie de sprijinul
nostru necondiþionat.

(Urmare din pag.1)
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FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi studenþilor

Actualitãþi ºi perspective în nutriþia ºi sãnãtatea animalelor
Joi, 19 mai 2011, în Sala
Studio a Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Medicinã Veterinarã
a organizat Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice Actualitãþi ºi perspective
în nutriþia ºi sãnãtatea
animalelor.Dupã
cuvintele
inaugurale rostite de prof. univ. dr.
Dãnuþ Turcu, decanul Facultãþii de
Medicinã Veterinarã, ºi de prof.
univ. dr. Toma Coman, au fost
prezentate lucrãrile participanþilor,
rapoarte, comunicãri, postere.
Reþinem, dintre ele: Elena Potecea
ºi Luiza Bãdic  Reptile ca animale
de companie. Aspecte generale de
creºtere ºi patologie; Viorel
Andronie  Flexibilitatea
ocupaþionalã în medicina
veterinarã. Daniel Cucã, Cristina
Dinu, Carmen Bengheº ºi Ioana
Cristina Andronie  Cercetãri
privind stresul de transport la puii
de carne  reacþii biochimice;
Violeta-Elena Simon, Simona
Boicu, Viorica Grecu ºi Mãdãlina
Georgescu  The consume of foods

with hight mzcotoxicological; N.
Alexandru, Florica Bãrbuceanu ºi ªt.
Nicolae  Unele consideraþii privind
reacþiile leucemoide ºi bolile
neoplazice ºi non-neoplazice; B.
Bãcescu, C. Viºoiu ºi Beatrice Nedelcu
 Evoluþia parazitarilor intestinale la
rumegãtoarele sãlbatice aflate în
grãdinile zoologice Bãneasa ºi
Ploieºti; Elena-Luiza Bãdic, Elena
Potecea ºi Karla Radi (studentã) 
Cercetãri privind microclimatul
adãposturilor de suine cu sistem
intensiv de exploatare; Bãrboi Gh., D.
Turcu, C. Ghican, G. Huialã, Lenuþa
Zamfir ºi Angela Onciul  Conduita
de diagnostic într-un focar de boalã
hemoragicã a iepurelui; Gh. Bãrboi,
M. Miron, D. Turcu, Mariana
Oporanu, M. Ochea, Elena Bar ºi
Iuliana Ochea  Date preliminarii
privind caracterizarea colostrului de
vacã liofilizat; N. Bercaru, Barbu
Alina, N. Velicu ºi Cioran Anca 
Observaþii privind diagnosticul
radiologic ºi incidenþa displaziei de
ºold la unele rase de câini; N. Bercaru,
A. Caloiu, Anca Cioran ºi N. Velicu 

Studiu privind incidenþa tumorilor la
nivelul mãduvei spinãrii la câine;
Simona-Nicoleta Stan, A.T. Bogdan,
M. Th. Paraschivescu ºi Verginia
Chiriþescu  Bioetica ruralã ºi
semnificaþia ei în relaþie cu protecþia
mediului ºi trasabilitatea alimentarã;
M. Duþã, D. Turcu ºi Mariana Oporanu
 Cercetãri privind rãspunsul imun
umoral la capre vaccinate contra
mamitei gangrenoase; A. Iordache, D.
Turcu ºi Mariana Oporanu  Studii
privind înlocuirea ºi eficacitatea
produsului Amoxidem 50% la porcine;
N. Velicu ºi N. Bercaru  Utilizarea
diferitelor protocoale preanestezice în
anestezia cu sevofluran la câine;
Carmen Bengheº, Daniel Cucã,
Cristina Dinu ºi Mircea Cucoaneº 
Intervenþia vegetativã a cordului la
pisicã; Ioana Andronie, A. Dumitru,
Monica Pârvu ºi V. Andronie 
Influenþa boxelor de fãtare asupra
bunãstãrii scroafelor în lactaþie; C.
Bucuroiu, N. Avram ºi Cristina Þoca
 Variaþia concentraþiei cuprului în
pãrul de taurine în funcþie de sezon,
stare fizilogicã ºi poluarea mediului

cu metale grele; V. Cãlin, D. Turcu
ºi N. Popescu (student) 
Determinãri imunologice în terapia
adjuvantã cu modulatori nespecifici
în unele afecþiuni la câîne; Cristina
Dinu, Fl. Leca, D. Cucã ºi Carmen
Bergheº  Hipertrofia cardiacã
adaptivã la câine; Paul Grigorescu
ºi D. Turcu  Studiu privind
incidenþa, diagnosticul ºi tratamentele în afecþiuni ale aparatului
genital ºi ale glandei mamare la
carnivore domesticite în clinica
F.M.V. Spiru Haret; Sallay Arpad
 Observaþii privind manifestãrile
cefalice în diverse organopaþii
abdominale la câine; Sallay Arpad
ºi Florin Leca  Bilanþul cardiac la
câine; Sallay Arpad  Observaþii
privind terapia afecþiunilor
neurovertebrale cervivotoracale la
câine; Adriana Amfim, Mariana
Oporanu, Monica Pârvu, VioletaElena Simon ºi O. Haºieganu
(student)  Screening-ul micotoxicologic al furajelor administrate în
alimentaþia bovinelor crescute în
sistem particular. (E.M.)

(Urmare din pag.1)
Corneliu Toader: Acestea sunt trepte subcalitative?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Nu, nu sunt sub-calitative,
pur ºi simplu sunt toate pe aceeaºi linie, doar cã
înseamnã cã ei nu au reuºit sã ajungã la acel echilibru
foarte necesar pentru a lucra cu sufletul omului. Dar ei
au alte calitãþi, mai pregnante, mai dezvoltate: în
organizare, în cercetare, în administrare ºi pot fi multe,
multe alte posibilitãþi. Cei care reuºesc ca sã îmbine
aceste calitãþi cu cunoºtinþele, cu aptitudinile, sunt
motivaþi ulterior, aceºtia vor reuºi sã facã faþã în aceste
elemente. Nu vreau sã fac niciodatã ca Maslow,
piramida trebuinþelor; nu o fac sub aceastã formã. Eu
mã gândesc cã nu pot sã desfãºor o activitate dacã nu
am un cumul de decizii, care pot sã-mi permitã sã
desfãºor activitatea, dacã nu am o pregãtire în acest
sens, dacã nu am o condiþie fizicã, dacã nu am o condiþie
medicalã de acest nivel. Adicã e o sumã. Omul e o sumã
de aceºti factori ºi atunci nu aº putea sã scot de aici una
sau alta în detrimentul celeilalte ºi nici nu vreau sã fac
acest lucru. În schimb, mi se pare interesantã abordarea
în ceea ce înseamnã pregãtirea viitorilor colegi. Întradevãr, eu sunt ºi supervizor pe mai multe ramuri
aplicative ale psihologiei. Este o asumare destul de
importantã în momentul în care hotãrãºti sã îndrumi
paºii unui tânãr psiholog, al unui tânãr absolvent, pentru
cã, la terminarea facultãþii, el realizeazã cã-i de abia
începutul de drum, ce înseamnã de fapt o alegere a unei
specializãri, ce înseamnã de fapt o parte aplicativpracticã a acelei specializãri, care este demersul juridic
începând cu înscrierea în Colegiul Psihologilor,
începând cu pregãtirea lui pentru un domeniu, fie cã
este ca pregãtire complementarã post-universitarã atât
din punctul de vedere al masteratului de tip academic
sau cursurilor de formare de tip master, programele
master prin centrele de psihologie aplicatã (ºi acolo
predau) sunt multe, variante. Nu putem sã îngrãdim
accesul celor care vin sã înveþe. În schimb, ceea ce
putem sã facem, ºi spre ce militez eu, este sã-i pregãtim
cât mai bine. Tragus avea o vorbã care mie îmi este
extraordinar de dragã: Dragi pãrinþi, nu cãutaþi sã trãiþi
viaþa copiilor dumneavoastrã. Încercaþi, în cel mai fericit
caz, sã-i învãþaþi sã o trãiascã. Sã le arãtaþi cum sã o
facã. Cãci nu le-o trãiþi dumneavoastrã. Acest lucru îl
consider ºi eu: n-am sã caut sã le trãiesc viaþa studenþilor
ºi masteranzilor mei.
Corneliu Toader: Traseul dumneavoastrã a
plecat, evident, de la postura de învãþãcel. Ce fel de
imagine aveþi despre postura unui mentor universitar
în raport cu studentul Gherasim?
Dr. Cãtãlin Gherasim: ªtiþi, în timp ce deja mã
întrebaþi, gândul meu ºi amintirea mea se duceau la
prof. Paul Popescu Neveanu, pe care l-am avut în
Academia Militarã, la cursurile post academice; am

Miercuri, 19 mai, la Facultatea de Geografie, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a avut loc un workshop cu tema: Regionalizarea
administrativ-politicã în România ºi Uniunea Europeanã.
Prof. univ. dr. doc. HC Grigore Posea a deschis sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice, printr-un rezumat al temei manifestãrii. Acesta a
mãrturisit, la un moment dat: am fãcut eu însumi parte dintr-o comisie
care s-a ocupat cu trasarea limitelor din regiunea Prahova.
Prima lucrare prezentatã în cadrul sesiunii a fost cea a prof. univ.
dr. Nicolae Ilinca: Evoluþia regionalizãrii administrativ-politice în
Uniunea Europeanã ºi România. Studenþii prezenþi în sala ºi-au
exprimat aprecierea prin aplauze. În continuare, a fost expusã
comunicarea O nouã organizare teritorial-administrativã a României
 oportunitate ºi necesitat, a lectorului univ. drd Marin Cruceru.
Sesiunea s-a încheiat cu expunerea studentului Stere Trifan:, Deciziile
ascunse ale Senatului României referitoare la noua organizare
administrativ-politicã a României.
Lucrãrile au fost adevãrate lecþii pentru tinerii prezenþi. O manifestare minunatã, care a cuprins o gamã largã de învãþãminte pentru viitorii
geografi. (G.C.)

Sãptãmâna manifestãrilor ºtiinþifice ºi culturale
(Urmare din pag.1)
Peste 70 de cadre didactice,
studenþi ºi foºti absolvenþi au fost
martorii ediþiei din 9-15 mai 2011,
desfãºuratã în multiple locaþii.
Sãptãmâna manifestãrilor a
debutat cu alegerea câºtigãtorilor
concursului foto ,,Cine se
aseamãnã se adunã, iar cele mai
reuºite fotografii împreunã cu
alte imagini reprezentative ale
vieþii de student în aceastã
facultate, vor fi prezentate întrun calendar promoþional.

Întâlnirea foºtilor absolvenþi s-a
desfãºurat în paralel cu Congresul
medicilor veterinari la care foarte
mulþi
dintre
aceºtia
au participat în calitate de
reprezentanþi ai firmelor cu profil
medical veterinar în care profeseazã.
Ziua clinicii a fost marcatã de
,,ziua porþilor deschise pentru elevii
liceeni ºi susþinerea de cursuri de
specialitate în domeniile bolilor infecþioase ºi ale reproducþiei animalelor.
De departe, cea mai mare
realizare a studenþilor ºi masteranzilor din cadrul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã a fost cea de-a 3-a Sesiune

ºtiinþificã a studenþilor si masteranzilor, în cadrul cãreia au fost
prezentate rezultatele cercetãrilor
efectuate în cadrul cercurilor
ºtiinþifice, multe dintre acestea,
subiecte ale lucrãrilor de diplomã ale
studenþilor din anul VI. De un real
interes a fost workshop-ul desfãºurat
la finalul acestei manifestãri,
coordonat de partenerul la eveniment,
firma DIAMEDIX S.A.
Primii trei participanþi clasaþi la
aceastã manifestare au fost premiaþi
de cãtre reprezentanþii firmei
HUSSE România ºi ai revistei
PRACTICA VETERINARÃ.

Un moment festiv deosebit a
fost cel al Festivitãþii de absolvire
a studenþilor anului VI, precedatã
de un interesant ºi instructiv curs
final.
În speranþa cã experienþa
acestor manifestãri petrecute
împreunã a fost atât frumoasã cât
ºi instructivã, vã mulþumim pentru
implicare, sprijin ºi recunoºtinþa
acordatã acestei minunatei
profesii, cea de medic veterinar.
Mulþumim partenerilor:

Parteneriat
între învãþãmântul liceal
ºi universitar din zona Muscel

DIAMEDIX S.A., PRACTICA
VETERINARÃ.RO ºi HUSSE

România.

Târgul Universitãþilor la Rm. Vâlcea

Cu ocazia desfãºurãrii evenimentului Târgul Universitãþilor la Rm.
Vâlcea au fost prezenþi profesori, studenþi, dar ºi absolvenþii sau elevi de
liceu din municipiul Vâlcea. Târgul Universitãþilor a reunit 30 de facultãþi
din þarã, cu oferte educaþionale diverse pentru anul universitar 2010-2011.
Universitatea Spiru Haret a fost prezentã la acest eveniment prin

intermediul studenþilor ºi profesorilor celor douã facultãþi de la Rm.
Vâlcea: Facultatea Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea, ºi facultatea
Drept ºi Administraþie Publicã Rm. Vâlcea. Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe Rm. Vâlcea a prezentat douã specializãri, Contabilitate ºi
Informaticã de gestiune, ºi specializarea Finanþe-bãnci, care vin în
întâmpinarea cerinþelor tinerilor absolvenþilor de liceu din judeþul Vâlcea.
La acest eveniment au fost prezenþi numeroºi invitaþi, între care ºi
primarul oraºului Rm. Vâlcea care a vizitat standul fiecãrei universitãþi
ºi a discutat cu studenþii ºi profesorii participanþi la eveniment.
Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã de profesori ai facultãþilor
Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea, ºi Drept ºi Administraþie Publicã
Rm. Vâlcea. Cu ocazia acestui eveniment, conf. univ. dr. Luminiþa
Ionescu a acordat un interviu postului de televiziune ETALON de la
Rm. Vâlcea, ocazie cu care a fost prezentatã facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe Rm. Vâlcea, care prezintã douã specializãri, specializarea
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune, precum ºi specializarea Finanþe
ºi Bãnci. Primarul oraºului Rm. Vâlcea, ing. Romeo Rãdulescu a fost
prezent în rândul studenþilor ºi profesorilor facultãþilor ºi ºi-a exprimat
aprecierea faþã de nivelul înalt de pregãtire al absolvenþilor celor douã
facultãþi, întrucât numeroºi absolvenþi lucreazã în instituþiile administraþiei
publice locale din judeþul Vâlcea.

Unde ne sunt absolvenþii?
Dr. Cãtãlin Gherasim:

Workshop la Facultatea de Geografie
Regionalizarea administrativ-politicã în
România ºi Uniunea Europeanã

În urma parteneriatului încheiat între Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe, Câmpulung Muscel, din cadrul Universitãþii Spiru Haret, ºi
instituþiile de învãþãmânt liceal din zonã, respectiv, parteneriat între
învãþãmântul universitar ºi învãþãmântul liceal, s-a continuat, în perioada
11  18 mai 2011, seria de întâlniri cu elevii claselor a XII-a.
Cadrele didactice de la Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe din
Câmpulung au prezentat liceenilor, viitori studenþi, oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2011- 2012. Au fost
prezentate avantajele ºi facilitãþile de care pot beneficia studenþii haretiºti.
S-au prezentat imagini cu sãlile de curs, de seminarii, laboratoarele de
informaticã, biblioteca, librãria, Aula facultãþii ºi Clubul studenþesc,
precum ºi aspecte din timpul manifestãrilor culturale ºi ºtiinþifice.
Datoritã interesului manifestat de elevi, au fost invitaþi sã participe
interactiv la un curs special, intitulat: Absolvent de liceu, student haretist
pentru o zi.

Conferinþa anualã internaþionalã

Limbã ºi literaturã:
teorii ºi aplicaþii

Terminarea facultãþii este abia începutul de drum
fãcut multe cursuri post-academice de psihologie
militarã. Cred cã le-am fãcut pe toate. ªi, la un moment
dat, mi-a zis: Cãtãline, tu trebuie sã te faci psiholog,
eºti de-al nostru, mã, înþelegi? Eram tânãr locotenent
în momentul respectiv, n-am rãspuns în acel moment.
La un moment dat am zis: domnule profesor, ce vã
motiveazã, de ce credeþi acest lucru? Atunci încã
puneam întrebarea de ce. În timp am învãþat sã nu mai
pun aceastã întrebare, care este de fapt o barierã în
comunicare. Mã duc întreb omul de ce ai fãcut asta? Lai închis. Nu va mai putea sã spunã. Dar eu atunci nu
ºtiam ceea ce ºtiu acum ºi atunci am întrebat: De ce vaþi gândit aºa? S-a uitat la mine aºa ºi zice: pentru cã
eu miros, mãi omule, am un miros... ªi-n momentul
acela am luat o hotãrâre ºi-am spus: într-adevãr este
ceea ce-mi place, ceea ce simt cã sunt ceea ce simt cã
aº vrea sã fac, vreau sã ºtiu mai mult despre...
Corneliu Toader: Deci impulsul acesta a dat
cristalizarea voinþei dumneavoastrã. Pe traseu?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Exact, asta a fost la
Bucureºti. Dar sã ne întoarcem la Braºov. La Braºov,
un alt om extraordinar, Cornelia Tatu. Sunt peste 30 de
ani de când ne cunoaºtem, tatãl meu a fost prieten cu
soþul doamnei ºi cu dânsa, am aflat asta dupã 25 de ani.
N-am ºtiut ºi nu mi-a spus asta decât dupã 25 de
ani; dacã n-aº fi întrebat, probabil nu mi-ar fi spus, deci
modestia extraordinarã care ne-a fost transmisã ºi am
învãþat ce înseamnã sã ºtii multe ºi în acelaºi timp sã
nu spui nimic. Este un lucru extraordinar. Mi-a plãcut
felul în care doamna Cornelia Tatu, doamna profesoarã,
vorbeºte despre psihologie, a fost denumitã de cãtre o
colegã ºi o prietenã de-a mea, Orelia Pescaru, doamna
psihologiei braºovene, ºi-aºa este, ºi aº merge ºi mai
departe. Deci, am apreciat întotdeauna ºi am mers la
cursurile de psihologie militarã, pe care le-a þinut,ºi am
colaborat, de atunci, de când eram student, cu dumneaei
ºi am avut o relaþie extraordinarã ºi ulterior; în timp
am ajuns sã îi fiu student la psihologie ºi, mai mult
decât atât, am avut ºi avem în continuare o colaborare
extraordinarã.
Corneliu Toader: V-a marcat mentoratul dânsei?
A fost vorba de un mentorat?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Nu ºtiu dacã m-a marcat;
pur ºi simplu, mi-a fãcut bine. A marca înseamnã uneori
a tara. Pe când bucuria n-are limitã. ªi-atunci eu vorbesc
de bucurie. ªi în momentul acela de asta am ales
termenul, nu de marcat, ci pur ºi simplu m-a bucurat ºi
mã bucurã. În permanenþã, sunt foarte mulþi ani, de ziua
dânsei eu o sun primul la ora 7 dimineaþa ºi-mi spune:
Cãtãlin, tu eºti? Da, doamnã, eu sunt, pentru cã este o
relaþie extraordinarã, pentru cã am învãþat foarte mult
de la dumneaei, din felul de a fi, ca om, din latura
didacticã ºi pedagogicã de excepþie, prin structura de
organizare, pe care o are, ºi, în acelaºi timp, prin
plãcerea de a dãrui. ªi cred cã de la dumneaei am învãþat
cel mai mult sã dãruiesc.
Corneliu Toader: De unde a plecat rãul originar
al neîncrederii omului în sine însuºi?

Dr. Cãtãlin Gherasim: Dacã ne gândim un pic,
o sã spunem, o sã dãm vina pe Eva cã a luat un mãr,
cred cã este un pic forþat. Dacã o sã mergem un pic
mai departe ºi ne gândim la zeii din Olimp, o sã ne
aducem aminte de cutia Pandorei, cum s-a deschis ea
pe Pãmânt. Probabil cã adevãrul este undeva la mijloc.
Probabil cã acea capacitate din fiecare dintre noi ºi
acea dorinþã de a ºti sau de a fi este datã la o parte de
ceea ce înseamnã a avea. ªi-n momentul în care nu
mai ºtim sã ne echilibrãm în momentul în care nu ne
mai dorim acest lucru, în momentul în care nu ne mai
iubim pe noi suficient de mult, n-o sã putem sã-i iubim
sau sã-i respectãm pe ceilalþi. ªi-n momentul acela
cred cã rãspunsul este foarte simplu: cred cã totul este
o lipsã mare, mare, mare, mare de iubire. În primul
rând faþã de propriile persoane.
Corneliu Toader: Noi românii trãim datoritã
faptului cã avem privilegiul sã folosim trei verbe
auxiliare în raport cu alte limbi care au numai douã,
trãim între a fi, a avea ºi a vrea. Aceste adjuvante
poate genereazã în acelaºi timp ºi corodarea pe care o
întâlnim sub influenþa tãvãlugului civilizaþional asupra
individului, constrâns tot mai mult sã-ºi strângã exact
asemenea unei lumini de lanterne care-ºi consumã
bateria  sã-ºi strângã pretenþiile, sã-ºi strângã
energiile, sã se închidã-n sine ºi sã aºtepte ceea ce se
întâmplã pe la anumite canale mediatice occidentale
în care jurnalul de ºtiri începe cu: Bunã seara doamnã,
bunã seara domnule. Pentru cã atât de multã lume este
singurã încât nu se mai adreseazã unei colectivitãþi ci
unor oameni singuri în spatele unei uºi închise. Ne
îndreptãm cãtre acest lucru, domnule profesor?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Dacã vom vorbi statistic
despre ceea ce înseamnã rata singularitãþii, cei care
sunt divorþaþi sau cei care aleg sã trãiascã în familii
monoparentale, sau pur ºi simplu datoritã vieþii, nu
ºtiu dacã este chiar îngrijorãtor acest fenomen, în acest
moment, pentru România. Avem o posibilitate ºi
putem sã prevenim acest element, printr-o deschidere
ºi mai mare, o mediatizare ºi, în acelaºi timp, o
îndrumare a populaþiei spre specialiºti. Pentru cã este
de ºtiut foarte clar cã trecerea peste evenimentele de
viaþã poþi sã o faci singur dar urmele, traumele te
marcheazã. În momentul în care cineva din familie te
încurajeazã ºi este alãturi, parcã este mai bine. Dar în
momentul în care ºi un specialist contribuie (pe lângã
membrii familiei, dacã mai existã) în momentul acela
efectul este mult mai consistent. Deci, pur ºi simplu,
nu pot sã vorbesc de o rezolvare de probleme într-un
cuantum matematic, dar pot sã vorbesc totuºi de o
ameliorare sau de o redimensionare a problemelor ºi
a situaþiilor. ªi de o acceptare a faptului cã viaþa este
aºa cum este, putem s-o trãim dar alegerea ne aparþine.
Alegerile noastre greºite ne duc în general la rezolvãri
de probleme care nu ne satisfac.
Corneliu Toader: Cât contribuie psihologul la
consolidarea educaþiei individuale? Pentru cã avem
situaþii în sate în care oamenii dãdeau bunã ziua chiar

ºi necunoscuþilor de pe uliþã Educaþia este un factor
prin care psihologul poate ajuta în modelarea ºi salvarea
individului de singurãtate?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Fãrã doar ºi poate. Atre
spunea de aºa numitul bunul simþ comun. Faptul cã ai
plecat de la sat, de la niºte principii Nu conteazã,
exact, satul, cum conteazã comunitatea ºi te-ai dus sã
te pregãteºti, sã te perfecþionezi ºi ulterior întorcândute ai uitat ceea ce ai învãþat, în momentul acela cred cã
este prea mult. Nu cred cã ai uitat ceea ce ai învãþat, ci
pur ºi simpli ai ales altceva. Ai ales sã nu mai pui în
valoare principiile de-o viaþã ale pãrinþilor ºi ale
strãmoºilor tãi. Ai ales probabil sã te depãrtezi de ceea
ce înseamnã valori tradiþionale sau ceea ce înseamnã
anumit tip de cunoaºtere Aº vrea sã vãd de fapt ce sa întâmplat cu ei, care e motivaþia lor? Pentru cã, dacã
apare frustrarea, eºecul, atunci vom discuta despre alte
lucruri. Educaþia e extraordinarã, iar psihologul ºi
educaþia fac casã extraordinar de bunã. Este o
normalitate ca în orice þarã civilizatã existã psiholog
de familie, existã psiholog la grãdiniþã, existã psiholog
la ºcoalã, existã psiholog la liceu, facultate. În orice
instituþie de învãþãmânt, în orice instituþie a statului
existã acest om. Rolul lui este în primul rând de a este
un om care asigurã o muncã de prevenþie, pentru cã îþi
pregãteºte efectiv oamenii pentru societate, pentru
nivelul ºi structura fiecãrui ca ºi capacitate. În acelaºi
timp, atunci când apar problemele în funcþie de
specializarea fiecãruia, de abordarea care o are,
psihologul iar poate sã intervinã atunci când se cere,
atât la nivel diagnostic cât ºi la nivel de expertizã sau
pur ºi simplu în vindecare. Rolul este foarte mare - întradevãr va fi nevoie de încã foarte mult timp sã se ajungã,
sã zicem, sã trimitem un psihoterapeut la sat. Pentru cã
apare o discrepanþã a dezvoltãrii ºi a înþelegerii pentru
acea categorie de populaþie pentru cã dogma este încã
puternicã, prejudecata este ºi mai mare ºi nu vor înþelege
sub nici o formã care este rostul ºi rolul nostru chiar
dacã le vom face trimitere la Pãcalã ºi Tândalã sau la
Ivan Turbincã, chiar au fost niºte psihologi extraordinari
ai poporului român. Adicã fiecare, sub o formã sau alta,
prin lucrurile bune, rele sau trãsnite, pe care le-au fãcut,
pur ºi simplu au fost responsabili cu aceastã parte a
deschiderii ºi adaptãrii sufletului uman, dar, în acelaºi
timp, în cadrul societãþii, pentru ca sã nu uitãm niciodatã
: nu trãim singuri!
Corneliu Toader: Ce credeþi despre psihologia
succesului, domnule Gherasim? Existã sau e o marotã?
Dr. Cãtãlin Gherasim: Nu, nu este o marotã, este
o matematicã a sufletului specific aplicatã de cãtre
cei ce vor s-o înþeleagã. ªi atunci vor avea succes.
Succesul se materializeazã pentru unii prin câþi bani
faci, pentru alþi câþi oameni te ascultã, pentru alþi câþi
oameni conduci, pentru alþi pur ºi simplu cât dãruieºti.
Deci conteazã foarte mult scopul pe care îl ai. Dacã
îþi vei defini în ce vrei sã ai succes, în momentul acela,
îþi vei adapta aceastã matematicã a sufletului, o
matematicã aplicatã, bineînþeles, ºi vei ºti s-o foloseºti.
Da, existã, dar conteazã foarte mult cum o foloseºti!

În perioada 13-15 mai 2011, la
sediul Facultãþii de Litere din str. Ion
Ghica nr.13, s-a desfãºurat
Conferinþa anualã internaþionalã de
comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice, cu tema Limbã ºi
literaturã: teorii ºi aplicaþii. Faptã
prin cuvânt: studiul limbilor ºi
literaturilor moderne din perspectivã pragmaticã. Tema extrem de
actualã ºi de interesantã a atras cadre
didactice din diferite domenii
academice: filologie, ºtiinþe politice,
arte, jurnalism ºi ºtiinþele
comunicãrii, arhitecturã, etc.
Au participat, prin comunicãri,
intervenþii, luãri de cuvânt pe

comunitãþilor discursive participante, ºi bine reprezentate prin
moderatorii care au ºtiut sã conducã
discuþiile ºi sã puncteze concluziile.
Fiecare secþiune s-a bucurat de
contribuþii valoroase, interesante ºi
incitante. Prezentãrile monologice
s-au transformat în adevãrate
dezbateri, invitând participanþii la
reflecþii ºi concluzii.
Din sesiune n-au lipsit nici
studiile despre literaturã, nici
studiile de lingvisticã ºi implicaþii
didactice, nici studiile despre
discursul non-ficþional specializat.
ªi conferinþa din acest an s-a
înscris cu succes în tradiþia

marginea studiilor prezentate, peste
nouãzeci de cadre didactice din þarã
ºi din strãinãtate.
Menþionãm prezenþa extrem de
numeroasã ºi valoroasã a cadrelor
didactice ºi studenþilor de la Institutul
de Germanisticã din Viena a cãror
participare constantã la conferinþa
anualã constituie deja o tradiþie
onorantã pentru Facultatea de Litere.
Numãrul mare de participanþi si
diversitatea temelor abordate au
condus la organizarea sesiunii în
prima zi pe 10 secþiuni ºi în a doua
zi pe trei secþiuni.
Secþiunile au fost bine
echilibrate prin delimitarea justã a

evenimentelor de acest gen, graþie
înaltei þinute ºtiinþifice a tuturor
participanþilor. Implicarea totalã,
plinã de abnegaþie ºi pricepere a
doamnelor prof. dr. Domnica
ªerban ºi Valentina Curticeanu
împreunã cu o echipã formatã din
lect. dr. Denisa Drãguºin, lect. drd.
Oana Buzea, lect. drd. Daiana
Dumbrãvescu, conf. dr. Marieta
Osiac, lect. dr. Filip Bacalu, asist.
drd. Cornelia Dumitrescu, asist.
drd. Lorena Mihãeº au asigurat
reuºita acestui eveniment.
Lect. univ. dr. Denisa DRÃGUªIN
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100 de ani de la naºterea lui

(Urmare din pag.1)
Ciudat, paradoxal, absurd chiar a fost
destinul lui G. C. Nicolescu. De-a lungul anilor
care au trecut de la moartea sa, am meditat asupra
acestei existenþe atât de normalã ºi fireascã la
prima vedere, atât de zbuciumatã, de încercatã
ºi nu numai o datã bântuitã de incertitudini.
Acestea l-au hãrþuit, i-au mãcinat forþele, având
poate partea lor în grãbirea unui sfârºit timpuriu.
Când începi sã scrii despre G. C. Nicolescu,
simþi tentaþia unei atitudini polemice - deoarece
unele resentimente nu s-au risipit încã nici acum
din jurul numelui sau. Inamicii lui nu au fost
chiar aºa de numeroºi pe cât s-ar crede, cât mai
ales perseverenþi ºi tenaci. Dar a avut,
deopotrivã, ºi prieteni, discipoli, admiratori, care
nu vor putea vorbi despre el decât cu vibraþie.
În ceea ce mã priveºte, mã numãr printre aceºtia:
am început prin a-i fi student; apoi, l-am
cunoscut mai bine în redacþia literarã a
Radiodifuziunii - pe care a condus-o timp de ºase
ani (1949-1955) - în redacþiile editurilor ºi mai
ales în sãlile de lecturã ale Bibliotecii Academiei.
Frecventarea aceloraºi cercuri ºi, mai cu seamã,
afinitãþi spirituale ne-au apropiat; în ciuda celor
douã decenii ce ne despãrþeau, am devenit unul
dintre prietenii care i-au însoþit bucuriile unei
recunoaºteri venitã tardiv ºi alternând chiar ºi
atunci cu rãni ºi amãrãciuni ce aveau sã nu-i lase
întreagã nicio satisfacþie.
Moartea l-a aflat într-unul din acele
momente când existenþa lui pãrea cã s-a liniºtit
în urma unei cuvenite rãsplate morale, însoþitã
de o afirmare meritatã în ierarhia vieþii
universitare; lucrãri fundamentale - ca de pildã
ediþia academicã ºi monografia operei lui
Alecsandri - aºteptau sã fie continuate.
Intr-adevãr zbuciumatã a fost viaþa acestui
fiu de oameni modeºti, care s-a dedicat din
pasiune carierei didactice ºi i-a parcurs toate
treptele, de la profesor secundar suplinitor ºi
bibliotecar la Facultatea de Litere, pânã la
profesor universitar ºi - în ultimul an de viaþã decan al Facultãþii de Filologie din Bucureºti!
Aºa stând lucrurile, traiectoria acestei vieþi nu
reprezintã oare un caz de reuºitã? Este o evidenþã
pe care nimeni n-o neagã azi, dar în acelaºi timp
e greu sã uitãm cã, începând din anul 1952, G.
C. Nicolescu, pentru care catedra nu în semna o
sinecurã, ci un sens profund ºi o pasiune a
existenþei lui, a fost îndepãrtat din învãþãmânt

GEORGE CRISTEA NICOLESCU

ºi cã aproape doi ani a trecut pe Edgar Quinet ca
orice om de pe stradã.
ªi aici aflãm ciudãþenia destinului sãu: au
fost oameni care n-au înþeles ce loc ar fi meritat
G. C. Nicolescu în structura vieþii noastre
spirituale, locul pentru care avea vocaþie, cãruia
i s-a dãruit necondiþionat, unde însuºirile sale ar
fi fost fructificate la un potenþial optim.
N-aº vrea sã se înþeleagã de aici cã pentru
G. C. Nicolescu esenþialul îl reprezentau
funcþiile administrative. Avea însã anumite
concepþii despre eficacitatea acestora în
promovarea unui învãþãmânt de calitate. Pentru
el, ºi ºefia de catedra, ºi decanatul constituiau
posibilitatea de a dãrui învãþãmântului superior
o structurã organizatoricã mai adecvatã aplicãrii
exigenþei la toate treptele: de la examenul de
admitere în facultate, pânã la cel de doctorat,
calea de statornicire a unei ierarhii bazatã pe
criteriile meritului, de stimulare a tineretului pe
drumul cercetãrii riguroase ºi a seriozitãþii
intelectuale. Era în mod funciar profesor, cu
optica omului de catedrã. De aceea, la cursuri,
la seminarii, la examene, se dovedea riguros,
metodic, exigent, poate chiar prea riguros, prea
metodic, prea exigent (dacã exigenþa admite
grade de comparaþie). De aici rezerva unor
studenþi faþã de profesorul G. C. Nicolescu,
rezervã ce se moºtenea de la un an la altul, prin
canalele subterane ale comoditãþii intelectuale,
ale lipsei de spirit ºtiinþific. De aici ºi simpatia
altor studenþi, a celor care vedeau în cursurile
sale, ca ºi în tot ce a scris ºi a publicat (de la
monografie la cronicã literarã), nu numai
evidenta expresie a erudiþiei, ci ºi aceea, tot atât
de evidentã, a respectului faþã de interlocutor,
cãruia dorea întotdeauna sã-i înfãþiºeze adevãruri
dacã nu definitive, cel puþin verificate istoric,
strãduindu-se sã-l introducã într-un univers cât
mai bogat.
Pentru G. C. Nicolescu (ºi numeroasele sale
pledoarii publice confirmã acest lucru), progresul
istoriei literare era condiþionat de perfecþionarea
uneltelor de investigaþie: bibliografii, corpusuri
de acte ºi documente, scrisori, ediþii critice cu un
aparat ºtiinþific cât mai amplu etc. Se formase la
ºcoala unor profesori care, înainte de toate erau
istorici literari: Nicolae Cartojan, D. Caracostea,
Ion Bianu. De aceea, nu l-a influenþat spiritul
cãlinescian, pe care în tinereþe înþelegându-l
unilateral, l-a întâmpinat cu rezerve. Cerceta, sãpa
la temelia obiectului studiat cu o tenacitate ºi o
migalã exemplarã; asta explicã faptul cã, în

confruntarea ºtiinþificã a elementelor de amãnunt,
a faptelor de istorie literarã propriu-zisã, el n-a
fost contestat. Era stãpânit de voluptatea preciziei,
a detaliului semnificativ ºi, fidel acestei porniri,
nu avansa niciodatã o ipotezã sau o idee fãrã
acoperirea fermã a documentu lui. Aceastã
pasiune, transformatã în ideal, a dãruit o temelie
documentarã inexpugnabilã operei sale, devenind
însã la un moment dat o cale mai puþin fertilã
pentru exegetul ºi criticul literar. Nu sunt dintre
cei ce de plâng tristeþile erudiþiei, dar nu mã
pot împiedica sã cred cã printre motivele care au
fãcut ca G. C. Nicolescu sã nu ducã pânã la capãt
amplele construcþii începute ºi sã nu abordeze
într-un ritm mai viu domenii noi a fost ºi faptul
cã s-a lãsat uneori absorbit de detaliu, cã n-a avut
puterea sã domine o incertitudine atunci când
lipsea atestarea doritã.
Dar pe de alta parte, el a clãdit cu temeinicie
edificii impunãtoare: biografia ºi ediþiile
Alecsandri, studiile despre Duiliu Zamfirescu,
capitolele despre ºcoala Contemporanului,
sunt lucrãri de riguroasã erudiþie, peste care nici
istoricul, nici cititorul viitorului, nu vor putea
trece. Elocvent, în acest sens, e faptul cã pânã ºi
unii care l-au negat ieri îl citeazã astãzi, iar
numele sãu se regãseºte adesea în þesãtura celor
mai serioase lucrãri ale genului.
Esenþial este cã istoria literarã a validat cele
mai multe din contribuþiile sale, ele devenind cu
timpul puncte fundamentale de referinþã în
cercetarea unor personalitãþi ºi curente de prim
ordin ale culturii noastre. Fireºte cã cercetãrile
ulterioare vor adãuga puncte de vedere noi,
interpretãri poate mai nuanþate sau mai suple,
anumite contururi mai clar desenate. Dar sunt
domenii în care ceea ce se va scrie va trebui sã
porneascã de la treapta înaltã la care a ajuns
studiul întreprins cu atâta aplicaþie ºi respect
pentru adevãr de cãtre G. C. Nicolescu, deoarece
în paginile lui s-a sedimentat o muncã
impresionantã, dusã la capãt cu voinþa de a
proiecta lumina epocii asupra fiecãrei
personalitãþi sau opere în parte, hotãrârea de a nu
avansa nicio idee fãrã acoperirea în aur a faptului
atestat ºi valorificat din punct de vedere istoric.
Spuneam mai sus cã viziunea sa asupra
culturii a fost cea a profesorului, fapt ce explicã
ºi stilul ºi þinuta ºi construcþia studiilor ºi
articolelor sale. Nu mã refer la amplele
bibliografii - totdeauna sistematice, totdeauna
utile - ce însoþesc ediþiile publicate de el, ci la
modul în care un studiu, un articol, o cronicã

erau concepute. Repulsia - mãrturisitã - faþã de
impresionismul critic faþã de tot ceea ce putea fi
rezultatul unei pãreri vehiculatã cu uºurinþã, fãrã
o prealabilã cercetare ºi cumpãnire, îl fãceau
sã-ºi construiascã fiecare contribuþie dupã un
plan minuþios elaborat, însoþind orice afirmaþie
de argumente consolidate cu ajutorul unor
elemente precise. A fost profesorul care în faþa
studenþilor nu-ºi îngãduia cochetãrii, ipoteze
hazardate, puncte de vedere labile, prezentândule adevãruri neînvãluite în fastul unei elocinþe
spumoase ºi fermecãtoare, ci dimpotrivã,
susþinute printr-o demonstraþie stringentã, ce
uneori putea apare ca lipsitã de atracþie.
Ajunºi aici, am intrat în însãºi miezul
evocãrii noastre: era oare G. C. Nicolescu un
om rigid, care nu vibra la frumuseþile artei,
insensibil la o figurã de stil, reacþionând numai
în faþa documentului, a amãnuntului
bibliografic? Aici stã una din sursele
neînþelegerii acestei personalitãþi. Cursurile sale
erau, ce-i drept, poate austere, unele studii ºi
artico1e cuprindeau demonstraþii duse pânã la
ultima lor expresie, ceea ce le fãcea excesive,
mulþimea argumentelor estompa alteori o idee
generoasã, pânã ºi o cronicã literarã era
construitã cu metodã - autorul ei vrând sã
demonstreze de ce o carte este sau nu valoroasã
ºi locul pe care îl ocupã în literatura noastrã.
Calitate, sau defect? Iatã un rãspuns ce nu poate
fi dat printr-un singur cuvânt. Cert este cã
studentul la cursurile lui G. C. Nicolescu sau
cititorul de ieri ºi de azi al cãrþilor, eseurilor ºi
articolelor sale se simt mai întâi atraºi de
temeinicia afirmaþiilor lui, de impresia de
soliditate ce se desprinde din ideile lui totdeauna
bine articulate în realitatea istoricã, de fiecare
datã bine explicate ºi motivate prin factorii
sociali ºi ideologici care au generat un fenomen
creându-i ºi o fizionomie specificã.
Critica lui G. C. Nicolescu era de naturã
geneticã, de aceea punctul de rezistenta al
scrisului sãu nu se aflã în sublinierea frumuseþii
operei de artã, a inefabilului sau în demonstrarea
viabilitãþii ei pe plan estetic, ci în detectarea eu
siguranþã ºi în chip riguros al locului pe care îl
ocupã în configuraþia culturalã, a vremii.
Personalitatea ºi opera creatorului reprezentau
pentru el în primul rând realitãþi istorice,
aparþinând unei istorii ºi explicabile din punct de
vedere istoric. Punct de rezistenþã al scrisului sãu,
dar ºi sursã a ceea ce poate apãrea uneori mai
palid în opera criticului ºi istoricului literar.

EDUCAÞIA  CHEIA DE BOLTÃ
A BUNÃSTÃRII INDIVIDUALE ªI COLECTIVE
(Urmare din pag.1)
Educaþia nonformalã
Educaþia nonformalã are loc, aºa
cum spune ºi denumirea, în afara
mediului formal, în afara a ceea ce se
întâmplã la scoalã, la universitate sau
la alte programe acreditate de formare.
Este flexibilã, dar urmãreºte o serie de
obiective de învãþare, fapt ce îl
motiveazã ºi îl responsabilizeazã pe
cel care învaþã. De altfel, acesta este
implicat în mod direct ºi activ în
procesul de educaþie nonformalã. Este
forma de educaþie ce are obiective de
învãþare explicite. Important este sã
stabilim metoda de învãþare cea mai
potrivitã pentru fiecare individ, pentru
cã sunt oameni care învaþã foarte bine
dacã au un program standardizat, dacã
existã o abordare academicã ºi alþii
care învaþã mai bine dacã au
posibilitatea sã se exprime, sã fie ceva
mai creativi.
În funcþie de specificul fiecãrei þãri,
educaþia nonformalã poate propune ºi
programe educaþionale care contribuie
la alfabetizarea adulþilor, la educaþia de
bazã pentru cei care au pãrãsit sistemul
formal de educaþie, la îmbunãtãþirea
abilitãþilor de viaþã ºi de la locul de
muncã, precum ºi la cultura generalã.
Conform Standardului Internaþional de
Claºificare în Educaþie (ISCED 1997),
aprobat de UNESCO, programele de
educaþie nonformalã nu sunt obligate
sã urmeze un sistem gen scarã în
trepte ºi pot avea durate variate de
desfãºurare. Dacã pentru unele þãri
europene, educaþia nonformalã este o
componentã a politicilor educaþionale,
existã ºi state unde iniþiativele pe
aceastã temã vin cu precãdere din
mediul privat sau ONG ºi unde abia
încep sã prindã contur strategii privind
relaþia formal  nonformal -informal.
La nivel european au existat mai multe
iniþiative, începând cu Strategia de la
Lisabona, prin care s-au punctat câteva
prevederi generale privind depãºirea
barierelor dintre educaþia formalã ºi
nonformalã, recunoaºterea formelor de
educaþie nonformalã ºi recunoaºterea
faptului cã aceasta creºte ºansele
tinerilor de a-ºi dezvolta noi
competenþe ºi de a gãsi un loc de
muncã. Însã, mai sunt paºi de fãcut
pentru a defini unitar educaþia
nonformalã la nivelul statelor membre.
În Franþa, spre exemplu, activitãþile
extracurriculare sunt extrem de bine
dezvoltate, chiar de cãtre stat. În
Lituania, educaþia nonformalã este
vãzutã de cãtre autoritãþi drept
componenta prin care se formeazã
persoane inteligente, creative ºi
capabile de a veni cu soluþii fezabile ºi
de a se implica în viaþa publicã. Olanda
are ºi ea o tradiþie îndelungatã în acest
domeniu. Multe dintre activitãþile
tinerilor din timpul liber se desfãºoarã
în parteneriat cu ºcoala. Polonia are o
strategie naþionalã pentru tineret pentru
perioada 2003-2012, educaþia
nonformalã fiind o componentã
importantã a acesteia. La nivel
comunitar, educaþia nonformalã este
realizatã de cãtre formatori, facilitatori,
voluntari care au obþinut competenþe,
abilitãþi ºi certificate pentru domenii
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diverse în care s-au instruit. În
România, conceptul de educaþie
nonformalã nu a fost încã definit într-o
formulã care sã fie universal acceptatã
ºi recunoscutã. Cu toate acestea,
activitãþile care pun accent pe
dezvoltarea unor abilitãþi personale ºi
profesionale, în afara cadrului oficial
încep sã capete amploare, în special în
rândul tinerilor, fiind o chestiune relativ
nouã. În alte þãri se adreseazã tuturor
categoriilor de vârstã. Sunt multe þãri
care au destul de bine dezvoltate
programe de educaþie nonformalã
adresate în special celor care au ieºit
din câmpul muncii, pensionarilor,
pentru cã este o formã prin care
oamenii pot sã-ºi punã în comun niºte
experienþe. E o formã prin care se simt
utili societãþii. În prezent, principalii
furnizori de educaþie nonformalã în
România sunt programele europene
specializate, ONG-urile ºi unele
companii, prin programele lor de
responsabilitate socialã corporativã
(CSR). Aici pot fi menþionate companii
precum, Petrom, Siveco Romania,
Microsoft România sau Oracle
România. De pildã, Junior
Achievement România, organizaþie
non-profit care creeazã programe de
educaþie economicã, antreprenorialã ºi
de pregãtire profesionalã pentru cadre
didactice, elevi ºi studenþi, nu oferã
burse pe bazã de solicitãri, ci doar
câºtigãtorilor anumitor programe ºi
competiþii desfãºurate de organizaþie.
Printre proiectele desfãºurate de
organizaþie se aflã programele
Succesul Profesional (fostul Cheia
Succesului), care abordeazã strategii
de carierã ºi Company of The Year, în
cadrul cãruia mai mulþi tineri merg
într-o þarã strãinã ºi participã la diverse
activitãþi corporate. De asemenea,
Junior Achievement România
deruleazã ºi competiþia Job Shadow
Day, pe parcursul cãreia tinerii învaþã
cum funcþioneazã o companie.
Programele organizaþiei sunt
sponsorizate de companii importante
de pe piaþa localã: Citi Group
Foundation, Coca-Cola HBC, Erste
Bank ºi General Electric, fiecare
oferind peste 50.000 dolari (cca 35.500
euro) sau 3M, A&D Pharma, BCR,
Romtelecom, Genpact, care au oferit
sume mai mici. În anul ºcolar 2008/
2009, 318 elevi, studenþi ºi profesori
au beneficiat de burse ºi premii în
valoare de 280.000 de euro, oferite de
Junior Achievement România.
Educaþia
de-a lungul întregii vieþi
De-a lungul evoluþiei istorice,
toate societãþile au cunoscut ºi au
adoptat, mai devreme sau mai târziu,
modificãrile impuse de progresul
ºtiinþific ºi evoluþia gândirii. Aceste
modificãri se regãsesc în special în
conþinutul profesiunilor, precum ºi în
mobilitatea profesionalã ºi socialã,
care subliniazã necesitatea educaþiei
permanente.
Dacã educaþia, ca fenomen socialcultural, poate fi abordatã atât din
perspectivã istoricã, dar ºi din
perspectivã ontogeneticã (a accesului
la educaþie al fiecãrei persoane în
evoluþia
acesteia),
educaþia

permanentã reprezintã o necesitate a
omului contemporan, nevoit sã facã
faþã schimbãrilor inerente în educaþia
propriu-zisã, determinatã de evoluþia
în dinamicã ascendentã a cunoaºterii
existente la nivelul vremii sale. În timp
ce educaþia reprezintã un fenomen
istoric, ºtiinþific ºi social-cultural,
educaþia permanentã este numai un
fenomen ºtiinþific ºi social-cultural al
contemporaneitãþii. Ea reprezintã un
concept ºi un proces de maximã
actualitate, ce ilustreazã activitatea
integratorie a tuturor actelor ºi
modalitãþilor de educaþie, într-un
continuum spaþiotemporal.
Educaþia permanentã poate fi
definitã ca un proces instructiveducativ, care combinã toate formele,
experienþele ºi momentele actului
educaþional extins la nivelul întregii
vieþi a individului. Pe parcursul
desfãºurãrii educaþiei permanente,
instituþia ºcolarã înþeleasã în înþelesul
ei obiºnuit înceteazã sã mai deþinã
monopolul educativ dominant. Dintre
condiþionãrile educaþiei permanente,
care se întinde, de fapt, pe întreaga
duratã a vieþii omului, citãm: statusul
ºi rolul persoanei; meseria sau
profesiunea exercitatã; timpul liber ºi
accesul la mass-media. Metodele
aplicate în educaþia permanentã ar
putea fi clasificate în: expozitive,
interogative ºi demonstrative.
În ultimii ani, educaþia
permanentã sau pe tot parcursul vieþii
(life long learning) a devenit o
prioritate a sistemelor de învãþãmânt
la nivel global. Chiar dacã rolul
educaþiei de bazã, formale, rãmâne
esenþial, învãþarea permanentã,
împreunã cu educaþia nonformalã, vin
sã personalizeze ºi sã dezvolte
aptitudini cât mai aproape de cerinþele
pieþei ºi societãþii, pe de o parte,
priceperea ºi sufletul celui care învaþã,
pe de altã parte.
Învãþarea pe tot parcursul vieþii ia
diverse forme, ea desfãºurându-se atât
în interiorul, cât ºi în afara sistemelor
tradiþionale de educaþie ºi formare.
Punctul forte al programelor de
învãþare permanentã este faptul cã
plaseazã responsabilitatea individului
în centrul procesului de învãþare.
Lucru valabil ºi pentru educaþia
nonformalã, care se regãseºte ca
metodã de formare în cadrul unor
activitãþi ale programelor europene de
învãþare pe tot parcursul vieþii. De
altfel, cele trei concepte formal,
informal ºi nonformal se completeazã
reciproc în cadrul programelor de
învãþare continuã. Dacã educaþia
formalã, oficialã, are loc într-o
instituþie de învãþãmânt - ºcoalã,
facultate etc., iar educaþia informalã
reprezintã influenþele spontane sau
neorganizate din mediu, familie, grup
de prieteni, mass media etc. asupra
individului, educaþia nonformalã vine
sã personalizeze ºi sã dezvolte, acasã,
la locul de muncã, în comunitate ºi,
uneori, chiar la scoalã, în afara
curriculei oficiale, acele competenþe,
aptitudini, cunoºtinþe pe care fiecare
le simte mai aproape de suflet.
Comisia Europeanã a reunit
iniþiativele sale privind educaþia ºi
formarea sub o singurã umbrelã -

Programul de învãþare pe tot parcursul
vieþii. Acesta are patru subprograme 
Comenius (pentru învãþãmântul
preuniversitar), Erasmus (pentru
învãþãmântul superior), Leonardo da
Vinci (pentru educaþie ºi formare
profesionalã) ºi Grundtvig (pentru
educaþia adulþilor), oferind persoanelor
de orice vârstã oportunitãþi de a studia
oriunde în Europa.
Începând cu perioada de finanþare
2007-2013, un program transversal
completeazã aceste patru subprograme,
printre activitãþile cheie ale acestuia
numãrându-se: cooperarea în domeniul
politicii, limbile strãine, tehnologiile
informaþionale ºi de comunicare,
diseminarea ºi exploatarea eficientã a
rezultatelor proiectelor. Jean Monnet
este un alt program prin care executivul
european încurajeazã predarea, reflecþia
ºi dezbaterile pe tema procesului de
integrare europeanã în cadrul instituþiilor
de învãþãmânt superior din lume, tot
pentru perioada 2007-2013. Prioritatea
centralã a Programului de Învãþare pe
tot Parcursul Vieþii este sã întãreascã
contribuþia adusã de educaþie ºi
formarea profesionalã în atingerea
obiectivului Lisabona de transformare
a Uniunii Europene în cea mai
competitivã economie bazatã pe
cunoaºtere din lume, capabilã de o
creºtere economicã durabilã, însoþitã de
o creºtere cantitativã ºi calitativã a
numãrului locurilor de muncã ºi de o
mai mare coeziune socialã.
Cooperarea privind politicile
europene în domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale a început în
1995, odatã cu adoptarea Cãrþii Albe
privind educaþia ºi formarea
profesionalã, A preda ºi a învãþa 
spre societatea cunoaºterii, prin care
Uniunea Europeanã se autodefineºte
ca îndreptându-se spre o societate care
învaþã, bazatã pe dobândirea de noi
cunoºtinþe ºi pe învãþarea pe tot
parcursul vieþii. Documentul a fost
publicat chiar înainte de lansarea în
1996, a Anului European al Învãþãrii
pe tot parcursul vieþii. În 1997 - apare
comunicarea Comisiei  Pentru o
Europã a cunoaºterii  care leagã
obiectivul învãþãrii pe tot parcursul
vieþii cu propunerile de programe
privind educaþia ºi formarea în
perioada 2000  2006. În ianuarie
2000  Programul Socrates II
demareazã subprogramul Grundtvig
care vizeazã educaþia adulþilor, iar în
noiembrie 2006 - apare Programul de
învãþare pe tot parcursul vieþii 20072013. Noul program reuneºte fostele
programe Socrates ºi Leonardo da
Vinci. Componentele programului
european de învãþare pe tot parcursul
vieþii sunt urmãtoarele:
- Comenius este prima componentã
a Programului de învãþare pe tot
parcursul vieþii. Se adreseazã instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar, de stat ºi
private (de la grãdiniþe la ºcoli
postliceale) ºi tuturor celor care îºi
desfãºoarã activitatea în acest sector:
elevilor, tuturor categoriilor de personal
didactic, precum ºi autoritãþilor locale,
asociaþiilor de pãrinþi sau ONG-urilor
care activeazã în domeniul educaþional.
Comenius sprijinã financiar realizarea

Înþelegem de aici pentru ce va fi vibrat în mod
deosebit în faþa unor autori al cãror scris se explicã
mai cu seamã prin raþiuni de naturã social-istoricã
ºi culturalã, Alecsandri, de pildã. Înþelegem astfel
ºi rezerva lui consecventã faþã de unele curente
literare ce îi pãreau neintegrate în fluxul culturii
româneºti, cum ar fi simbolismul, ori faþã de unele
personalitãþi ca Macedonski.
Metoda lui G. C. Nicolescu, ca oricare alta,
poate fi supusã discuþiei sau controversei. Însã, în
cadrul acestei înþelegeri a literaturii cãreia el i-a
rãmas credincios de-a lungul unei întregi cariere,
rezultatele sunt adeseori excelente, iar volumul
postum Structura ºi continuitate ca ºi Viaþa lui
Vasile Alecsandri (contribuþia sa esenþialã pe
tãrâmul istoriei noastre literare) o demonstreazã
cu prisosinþã. Mergând pas cu pas pe urmele
adevãrului, reconstituindu-l ºi recompunându-l
neîncetat, G. C. Nicolescu izbuteºte sã dea
veritabilele dimensiuni ale unei personalitãþi,
proiectând-o în lumina semnificaþiei ei istorice.
Fidel acestei metode ºi în cadrul ei, G. C. Nicolescu
a fãcut necontenit distincþiile necesare între arta
adevãratã ºi ceea ce, în perspectiva timpului, n-a
pãstrat decât o valoare de document. Consideraþiile
cu privire la poezia lui Vasile Alecsandri sunt cât
se poate de elocvente pentru siguranþa cu care ºtia
sã discearnã ceea ce este peren în opera unui clasic
de ceea ce reprezintã fie rãspunsul firesc, entuziast
ºi direct la cerinþele sociale ale momentului, fie
improvizaþia ocazionalã, fie tributul plãtit
propriei sale facilitãþi de a versifica ºi poate
puþin comoditãþii sale, S-ar putea discuta, fãrã
îndoialã, în ce mãsurã explicaþiile lui G. C.
Nicolescu þin seama de toþi factorii care au dus la
sedimentarea unei opere în circuitul valorilor sau
la erodarea ei literarã. Un lucru este însã sigur:
cauzele indicate de el sunt reale. Având darul ºi
pasiunea cercetãrii integrale, el nu urmãrea în
creaþia unui scriitor numai capodopera, adicã numai
ceea ce însuma atributele absolutului. Pentru el,
istoria literarã era, dimpotrivã, un peisaj complex,
cu lumini ºi umbre, cu opere care au ilustrat o epoca
ºi uneori i-au întruchipat ideile explicabile doar
prin coordonatele specifice ale vremii. Aici, în
faptul cã ne-a dat o imagine conformã eu realitatea
istoricã, aflãm ºi seriozitatea metodei sale.
Toate aceste trãsãturi îºi au sorgintea într-o
vibrantã dragoste faþã de expresiile spiritului
româmesc. Deºi - aºa cum am spus - aprecia în
mod deosebit scriitorii ce s-au confundat cu
istoria þãrii, nu-i mai puþin adevãrat cã admiraþia
lui s-a îndreptat ºi spre artistul cult (Duiliu

Zamfirescu, Ion Pillat) ºi spre criticii (Titu
Maiorescu, G. Ibrãileanu) care au imprimat o
direcþie înalt culturalã prin nivelul filozofic al
scrisului lor.
Este ceea ce mã face sã cred ca lectura
volumului amintit, a contribuit în mod hotãrâtor
la rectificarea unei erori de opticã în ce priveºte
personalitatea lui G. C. Nicolescu. El apare aici
ca un istoric ºi critic literar cu un acut simþ al
culturii. Din acest simþ al culturii, din respectul
pentru ideea de culturã, izvorãºte ºi o altã
trãsãturã caracteristicã personalitãþii sale:
sensibilitatea la manifestãrile frumosului. Puþini
ºtiu cã omul acesta iubea cu pasiune muzica: îºi
alcãtuise încã din studenþie o discotecã
remarcabilã, ce trãda nu numai un gust cu antene
sigure spre fenomenul muzicii moderne, ci ºi
vaste cunoºtinþe în acest domeniu. Un disc nou
îl umplea de o bucurie nespusã; îl vãd în fotoliu,
cu capul în mâini, cuprins de tainele muzicii; îl
vãd în sala de concert, cu trãsãturile lui severe
iluminate de misterul armoniei ºi subliniind,
câteodatã, cu un gest discret, un tempo ce-l
cucerise în chip deosebit.
A citit mult ºi a lãsat o bibliotecã vãdind
eruditul ºi profesorul, ca ºi pe finul intelectual;
dealtfel, ultimul sãu articol se intituleazã
Bucuriile lecturii, iar la începutul carierei, a
publicat un adevãrat pamflet împotriva acelei
ºcoli care, în loc sã cultive dragostea de lecturã,
îneacã sensibilitatea elevului în aluviunile
datelor seci. Aceasta fire deosebit de sensibilã
la noþiunea de frumos sub toate manifestãrile ei,
în faþa mesei de scris devenea profesorul, omul
chemat sã explice ºtiinþific literatura, sã
înfãþiºeze metodic, precis, etapele formãrii
operei de artã, sã o facã înþeleasã în contextul
de factori ce i-au dat naºtere. Dar nici în cadrul
acestei concepþii, G. C. Nicolescu nu eluda
judecata artisticã, ºi dacã uneori nu o nuanþa nu
i se întâmpla sã creeze false ierarhii valorice,
aºezând - dimpotrivã - întotdeauna opera literarã
la locul cuvenit.
Este ceea ce explicã prestigiul pe care l-a
avut ºi-l va avea ºi de acum înainte scrisul lui
G. C. Nicolescu. Contribuþiile sale reprezintã o
garanþie a seriozitãþii intelectuale, o elocventã
demonstraþie a perenitãþii spiritului erudit, aliat
cu intransigenþa ºi integritatea moralã, cu
înþelegerea profesiunii sale ca o veritabilã
magistraturã pusã în slujba adevãrului.

Cãrþi apãrute la
Editura Fundaþiei România de Mâine

LUCIAN BLAGA,

O LECÞIE DE DIPLOMAÞIE ACTIVÃ

de parteneriate ºcolare, proiecte de
formare a personalului didactic, reþele
de parteneriat ºcolar, precum ºi
participarea la stagii de formare iniþialã
ºi continuã pentru creºterea calitãþii ºi
consolidãrii dimensiunii europene în
educaþie.
- Programul Erasmus este
destinat învãþãmântului superior ºi are
printre obiectivele cheie creºterea
calitãþii ºi volumului mobilitãþilor
studenþilor ºi a cadrelor didactice în
Europa, cooperarea multilateralã între
instituþiile de învãþãmânt superior din
Europa, precum ºi mãrireagradului de
transparenþã ºi compatibilitate între
învãþãmântul superior ºi calificãrile
profesionale obþinute în Europa.
- Programul Leonardo da Vinci
vizeazã cooperarea transnaþionalã în
domeniul formãrii profesionale a
forþei de muncã. Scopul sãu este de a
creste calitatea sistemelor ºi practicilor
de formare profesionalã, de a asigura
instrumente moderne ºi noi abordãri
în formarea profesionalã pe întreg
parcursul vieþii.
- Programul Grundtvig îºi
propune sã ofere alternative
educaþionale ºi sã îmbunãtãþeascã
accesul celor care, indiferent de vârstã,
doresc sã dobândeascã noi competenþe
prin forme de educaþie a adulþilor.
Grundtvig vine în întâmpinarea
nevoilor de predare/învãþare ale
adulþilor ºi se adreseazã instituþiilor
sau organizaþiilor care asigurã sau
faciliteazã educaþia acestora. Orice
organizaþie din domeniul educaþiei
adulþilor, din sistemul formal,
nonformal sau informal poate sã
participe la programul Grundtvig.
Adultul, în sensul programului
Grundtvig, este o persoanã de peste
25 de ani sau un tânãr sub aceastã
vârstã, care nu mai este cuprins în
sistemul formal de educaþie.
Programele europene de educaþie,
formare profesionalã ºi tineret sunt
gestionate la noi în þarã de Agenþia
Naþionalã
pentru
programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi
Formãrii profesionale (ANPCDEFP),
din subordinea Ministerului Educaþiei.

Mã gândeam sã încep aceste însemnãri despre cartea lui Nicolae Mareº LUCIAN
BLAGA diplomat la Varºovia( Editura Fundaþiei România de Mâine, 2011), lansatã la
Fundaþia Euroapenã Titulescu, aºa: O carte care ne relevã un Lucian Blaga încã puþin
ºtiut - diplomat în serviciul þãrii sale, dar îmi dau seama cã greºesc amarnic. S-au
împlinit, zilele trecute, 50 de ani de la moartea sa ºi
vorba sferto-doctului: Care e
problema? Avem ºtiinþã despre o iniþiativã de anvergurã naþionalã pe mãsura operei
sale poetice ºi filosofice? Nu era cazul ca acest an sã fie Anul Lucian Blaga? Era, dar
cine sã o facã? ( )
În aceste împrejurãri, demersul lui Nicoale Mareº, om de culturã ºi diplomat cu o
prodigioasã activitate pe tãrâmul relaþiilor româno-poloneze, este o suprizã. În primul
rând, pentru cã aduce la luminã o laturã încã puþin cunoscutã a personalitãþii lui Lucian
Blaga- diplomaþia-, mai ales, perioada de început, despre care nu s-a vorbit decât în treacãt.
Este vorba despre cele zece luni din anii 1926-1927, cât acesta a funcþionat ca ataºat de
presã la ambasada românã de la Varºovia. Practic, despre rapoartele ºi informaþiile de
presã pe care Blaga le trimitea la Bucureºti nu se cunoºtea mai nimic. Ele nu figureazã în
cele trei volume ale crestomaþiei Blaga. Din activitatea diplomaticã alcãtuitã de
profesorul Pavel Þugui ºi poate cã, fãrã eforturile de desfoliere a dosarelor din Arhiva
Ministerului de Externe depuse de Nicolae Mareº, acolo ar fi rãmas...
O primã constatare se impune: pentru diplomatul ºi în egalã mãsurã pentru scriitorul
ºi filosoful Lucian Blaga exercitarea atribuþiilor sale de ataºat de presã a fost prilej de a
exercita ceea ce numim acum o democraþie activã ºi nicidecum o sinecurã. Aºa dupã
cum nu a fost nici o trambulinã de propulsare a propriei persoane ori a amicilor sãi, ce-i
drept, atunci când vine la post, la Varºovia, Lucian Blaga, poetul, dramaturgul ºi gânditorul,
era o prezenþã inconfundabilã în cultura româneascã. Atu-uri puternice pe care le va folosi
în perioada vistulanã(cum numeºte Nicolae Mareº ºederea lui Blaga la post, la Varºovia)
pentru a-ºi onora mandatul cu toatã seriozitatea, dar ºi pentru a-ºi contura noi zãri ºi
etape de creaþie. Aici va termina Meºterul Manole, piesa pe care a iubit-o atât de mult
ºi, tot aici va scrie ºi câteva bijuterii poetice(Oraº vechi ºi Varºovia). Aici, în nord menþioneazã Nicolae Mareº -, Blaga ºi-a cãlit caracterul dârz, a simþit din plin tot felul de
perversitãþi cu învolburãri neaºteptate în noua profesie.
Blaga îºi face debutul la ambasada României din Varºovia prin douã acþiuni care,
practic, nu aveau nicio legãturã una cu alta. Dupã cum se menþioneazã în primul Raport,
datat 22 Novembrie 1926, el participã la serbãrile în amintirea lui Chopin ºi, tot din
primele zile de mandat, ia atitudine publicã faþã de unele ºtiri scurte, unele mai
senzaþionale, altele mai puþin, transmise de diverse agenþii telegrafice. Avem, aici, cele
douã paradigme ale activitãþii ataºatului de presã: pe de o parte, o susþinutã campanie de
promovare a intereselor ºi realitãþilor României, prin intermediul unor relaþii directe ºi
deschise cu personalitãþi reprezentative ale culturii ºi presei din þara-gazdã, iar, pe de altã
parte, cu o susþinutã ºi curajoasã acþiune de respingere a unor atacuri sfruntate la adresa
þãrii sale. Aflãm din raportul citat: pentru subsemnatul, serbãrile Chopin au fost ºi un
bun prilej de a cunoaºte ºi o mare parte din lumea artisticã ºi literarã a Varºoviei. În
acest fel, ataºatul de presã stabileºte contacte cu preºedintele sindicatului jurnaliºtilor
polonezi care îi pune la dispoziþie o rubricã lunarã româneascã în Tygodnik Ilustrata
una dintre cele mai rãspândite publicaþii poloneze, în vreme ce ºi alþi scriitori ºi ºefi de
gazetã îi adreseazã invitaþia de susþine colaborãri permanente în gazetele pe care le editeazã.
Lucian Blaga se pune numaidecât pe treabã ºi, la 7 ianuarie 1927, publicã în Glos Prawdy
un grupaj de informaþii despre aspecte semnificative ale realitãþilor culturale din România.
Având încredinþarea cã în propaganda culturalã nu impresioneazã deloc simplul material
informativ, Blaga va publica analize substanþiale despre Poezia româneascã actualãOctavian Goga, Tudor Arghezi ºi cei mai tineri, scriind, deopotrivã, despre Critica
literarã în România. Fapt semnificativ: atunci când prezintã strãinãtãþii valorile culturii
româneºti, Lucian Blaga o face fãrã urã ºi fãrã pãrtinire ºi nu trebuie sã ne mirãm dacã îl
vom întâlni menþionat, în termeni apreciativi, pe Nicolae Iorga de care, se ºtie, poetul de
la Lancrãm se depãrþea în anumite privinþe.
Cât priveºte cea de-a doua laturã a acþiunilor de propagandã culturalã: respingerea,
categoricã ºi argumentatã, a malversaþiunilor publicistice la adresa României, este de
reþinut rãspunsul, demn ºi categoric, pe care Blaga îl da, chiar în primele luni ale mandatului
sãu, unui articol tipãrit de o gazetã polonezã sub un tiitlu voit de scandal: þara urâtã a
unei Regine frumoase. Rãspunsul lui Lucian Blaga este un text antologic- Fanteziile
urâte ale unui om lipsit de frumuseþe, adevãrat model al genului. ªi, mai trebuie spus, pe
parcursul misiunii sale la Varºovia,Lucian Blaga va mai avea ºi alte prilejuri de a da
replicã unor neadevãruri lansate în presa polonezã la adresa României. O va face, prompt
ºi categoric, fãrã inhibiþii ºi fãrã ezitãri. Aºa încât observaþia lui Nicolae Mareº mi se pare
perfect îndreptãþitã: Lucian Blaga a devenit, în cele zece luni cât a lucrat la Varºovia, o
veritabilã instituþie de dezminþire ºi de contracarare a informaþiilor false, defãimãtoare
sau rãu voitoare la adresa României, strecurate în presã sau intrate în circuitul informativ
al diferitelor agenþii care funcþionau în aceastã þarã.
Aº fi putut încheia aceste însemnãri cu o paralelã între ceea ce a fãcut Blaga pentru
þara sa, ca ataºat de presã, în decursul mandatului la Varºovia ºi unele realitãþi, deloc
mãgulitoare, din actualitatea imediatã. Mã abþin (vorba aceea prietenii ºtiu de ce ) ºi
rãmân la a recomanda remarcabila carte a lui Nicolae Mareº despre Lucian Blaga diplomat
la Varºovia, ca pe un excelent ºi binevenit manual de diplomaþie activã.
(Articol apãrut în Jurnalul naþional, 9 mai 2011)
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr. PETRU STOIANOV,
cel care a vãzut în NODURILE
poetice ale lui Nichita Stãnescu
minunate SEMNE muzicale

Conf. univ. dr.
George V. GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Astãzi, când informaþia circulã ca
gândul ºi ca vântul, iatã un anunþ care
mi-a atras atenþia: Filarmonica
Oltenia vã invitã astã-searã la un
concert coral susþinut, cu începere de
la ora 19.00, sub genericul Medalion
componistic Petru Stoianov. Îºi dau
concursul Corala Academicã a
instituþiei - dirijor Eugen-Petre Sandu
- ºi pianista Dorina Arsenescu, cãrora
li se alãturã, ca prezentatoare,
muzicologul prof. univ. dr. Carmen
Stoianov. Este adevãrat cã, atunci
când am încercat sã aflu când are loc
acest eveniment, am fost puþin
dezamãgit, pentru cã era vorba de
vineri, 16 octombrie 2009. Deci, a
fost... ªi totuºi, un asemenea
eveniment într-o Românie ocupatã cu
divorþurile mondene, cu o crizã mai
mult sau mai puþin adevãratã, se putea
întâmpla oricum ºi oriunde, dar doar
acolo unde apar profesioniºtii, artiºtii
dãruiþi total artei lor, iar strãlucirea
acestor minuni de evenimente se
revarsã asupra sufletelor însetate de
artã ºi culturã, care nu au nevoie de
multã publicitate ºi agitaþie media.
Cine este compozitorul cãruia i s-a
dedicat acest medalion aurit ? Este o
personalitate marcantã a zilelor
noastre, activând constant ca profesor
universitar doctor ºi decan,
compozitor, membru al Uniunii
Compozitorilor si Muzicologilor din
România
ºi
al
Societãþii
Internaþionale
de
Muzicã
Contemporanã  Secþiunea Naþionalã
Românã.
Profesor univ. dr. Petru Stoianov
menþioneazã: M-am nãscut în
Vinga, o comunã bogatã, la graniþa
dintre Ardeal ºi Banat. Bogãþia
culturalã a acestui þinut din Câmpia
de Vest a României ºi-a pus
amprenta ºi asupra dezvoltãrii mele
viitoare, prin dialogul interetnic ºi
intercultural care este un dat specific.
Aceasta a fost steaua mea
cãlãuzitoare. Profesor univ. dr.
Petru Stoianov s-a nãscut în data de
09.10.1939.Provine dintr-o familie
de bulgari catolici din nordul
Banatului. Paralel cu studiile liceale
la Timiºoara, a început instruirea

În toate tipurile de culturi ale timpului nostru, ca, de altfel, dintotdeauna, tinerii au avut o
adevãratã pasiune pentru muzicã, în toate formele ei valabile din punct de vedere estetic. Asta a
presupus, aºa cum bine aþi apreciat, acea selecþie valoricã pe care o opereazã timpul sau un juriu
de specialitate. Este adevãrat, în faþa acestui juriu stã o realã problemã, deoarece trebuie discernut
talentul autentic, dar trebuie ºi privit în perspectivã, adicã trebuie depistatã personalitatea artisticã
ce va fi capabilã sã se dezvolte pe viitor. Cu alte cuvinte, un juriu prospecteazã ofertele ºi selecteazã
în funcþie de acestea. Este ºi motivul pentru care susþin din toatã inima ºi cu toatã convingerea
concursurile ºi festivalurile de interpretare ºi creaþie serioase, de tipul Festivalului Tinereþii de la
Costineºti, pentru cã ele cheamã tinerii, îi invitã sã se exprime, sã se adreseze celor de-o vârstã
cu ei, ca ºi celor care au, eventual, aceleaºi preocupãri ºi, în acest fel, festivalul poate deveni un
real work-shop. Viitorii profesori de muzicã au ºi ei, nu de puþine ori, preocupãri pe aceastã
direcþie. Soliditatea culturii muzicale, care începe sã se clãdeascã în anii facultãþii, îi va ajuta pe viitor. Ca
o confesiune: atunci când m-am îndreptat spre muzicã, am fãcut-o pe o dublã direcþie, cea de compozitor ºi
cea de profesor. Am dat prioritate amândurora, fãrã a o favoriza pe vreuna dintre ele. Mai bine spus, le-am
împletit cu abilitatea pe care mi-am dorit sã o am pentru a face acest lucru. Am urmat în acest fel exemplul
marilor mei maeºtri, în special cel al mentorului meu, compozitorul Anatol Vieru. În dialogul meu cu
studenþii, nu am fãcut distincþie între temele de cercetare pe diferite paliere, ci mi-am impregnat întotdeauna
atitudinea cu acea notã de seriozitate ce se cere cercetãtorului avizat. Am pus un accent deosebit pe devenirea
profesionalã a viitorilor formatori de orizont estetic, le-am oferit cãi prin care pot ajunge cu uºurinþã la
sufletul ºi inima tinerilor, pe care îi vor forma în acest sens. Totodatã, le-am imprimat dragostea pentru
valorile tradiþiei, ale folclorului nostru ºi i-am îndemnat sã le regãseascã traseul în lucrãrile muzicale
compuse pe teme ce respirã din plin solul nostru folcloric. Exemplul maeºtrilor mi-a stat, viu, în faþã ºi
i-am determinat pe studenþi sã îºi caute singuri modele în personalitãþile cu care vin în contact; doar aºa se
poate mereu reînnoda lanþul tradiþiei, atât de necesar pentru a duce mai departe, în viitor, repere ale soliditãþii
ºi coerenþei gândirii muzicale româneºti.

Prof. univ. dr. Petru Stoianov

muzicalã cu compozitorul ºi dirijorul
arãdean Nicolae Brânzeu (19631964; teorie-solfegiu, dirijat coral,
istoria muzicii). ªi-a continuat
pregãtirea la Conservatorul din Iaºi
(1965-1969), cu Constantin
Constantinescu ºi Adrian Diaconu
(teorie-solfegiu), Anton Zeman
(armonie, compoziþie), Vasile
Spãtãrelu (contrapunct), George
Pascu (istoria muzicii), Gheorghe
Ciobanu (folclor), Ion Pavalache
(cor), Ioan Welt (pian), ºi la
Conservatorul din Bucureºti (19691970, pedagogie; 1969-1972,
compoziþie), cu Anatol Vieru
(compoziþie), Florin Eftimescu
(armonie), Nicolae Buicliu ºi Dinu
Ciocan (contrapunct), Tudor Ciortea
(forme muzicale), Ovidiu Varga,
Octavian Lazãr Cosma (istoria
muzicii), George Bãlan (esteticã),
Vinicius Grefiens (citire de partituri),
Aurel Stroe (orchestraþie), Marin
Constantin (dirijat coral), Emilia
Comiºel (folclor), Grete GabrielIonescu (pian). A obþinut doctoratul
în muzicã (2003) la Universitatea de
Muzicã din Cluj-Napoca, cu teza:
Noduri ºi Semne. Posibile structuri
pe scara unui model modal.
A activat în învãþãmântul
muzical preuniversitar din
Bucureºti ca profesor (1972-1989)
ºi director (1986-1988) la ªcoala de
Muzicã ºi Arte Plastice nr. 2 din
Bucureºti, inspector muzical în
Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti (1990-1998), conferenþiar
(1994-2004) ºi prodecan (20002004) la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii de Vest din Timiºoara,
inspector de specialitate pentru
coordonarea învãþãmântului superior din Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii din Bucureºti (19992001),
profesor-asociat
la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti (1995-1996), profesor
ºi prodecan (din 2004) ºi decan (din
2008 pânã în prezent) la Facultatea
de Arte a Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti.
Profesor univ. dr. Petru Stoianov
a susþinut conferinþe, referate,
comunicãri ºtiinþifice în þarã ºi peste
hotare, emisiuni de radio ºi
televiziune. A publicat articole,
studii, cronici muzicale, recenzii în
revista Muzica, Actualitatea
muzicalã, etc. Este vicepreºedinte
al Comitetului Român Jeunesses
musicales din Bucureºti (din 1994),
membru al Societãþii Internaþionale
de Muzicã Contemporanã (ISCM),
vicepreºedinte al JmEVENTS (JMR
 de la înfiinþare, 1991), fondator ºi
director artistic al Concursului
Internaþional de Muzicã JmEvents
EuropaFEST (din 1994), consilier,
director ºi director executiv la opt
ediþii ale Festivalului Internaþional
de Muzicã Nouã SIMN  Bucureºti,
preºedinte al juriilor naþionale ºi
internaþionale de creaþie ºi
interpretare, membru în diverse jurii
naþionale de concursuri de
interpretare muzicalã. A câºtigat
premii naþionale ºi internaþionale
pentru compoziþie, fiind distins cu
titlul de Laureat al Concursului
Internaþional de Compoziþie din
Ancona / Italia (1980) ºi cu Premiul
III la Concursul din Alcoy / Spania
(1993). În creaþiile sale, acesta nu se
limiteazã la un singur gen, ci scrie
muzicã simfonicã, ºi, în aceeaºi
mãsurã, muzicã de camerã sau
coralã, material didactic, precum ºi
muzicologie. Este sedus de sectio

aurea, de la semnificaþia ei ca
macroformã la intervalul de distanþe
ritmice, ºi, nu în ultimul rând, de
planuri armonice ºi culori
instrumentale. Astfel a creat ºi
exersat cu virtuozitate, într-un infinit
spectru de nuanþe, aºa-zisul sunet
cu frecvenþe ºi duratã determinate.
În prezent, este un compozitor
extrem de interpretat în concerte, atât
în þarã cât ºi peste hotare, ºi care
participã la importante festivaluri ºi
evenimente artistice.
Creaþia sa (peste 50 de lucrãri
în diverse genuri, interpretate pe
reputate scene de concert în þarã ºi
strãinãtate), încununatã cu premii
naþionale ºi internaþionale de
compoziþie, se distinge prin trei
direcþii principale: în lucrãrile
camerale ºi simfonice  scriiturã
modalã cu strategie componisticã
proprie, axatã pe sectio aurea, în
cele corale  scriiturã tono-modalã
de esenþã româneascã, iar în piesele
vocale ºi unele lucrãri instrumentale
 neoclasicã ºi neoromanticã,
potrivit textului sau pretextului
literar. Poeþii noºtri naþionali Mihai
Eminescu ºi Nichita Stãnescu sunt
douã coloane ale templului în care
se aud vibraþiile sonore ce compun
universul sonor ºi artistic al
compozitorului ºi profesorului univ.
dr. Petru Stoianov.
Pe lângã alte activitãþi, profesor
univ. dr. Petru Stoianov
coordoneazã alãturi de prof. univ.
dr. Carmen Stoianov secþiunea
Musicology and Folklore la
Denbridge Press New York ºi face
parte din colectivul de editare a
operei prof. Richard Swinburne de
la Oxford University, membru al
Academiei.

Oscillation
Tea House, str. Erou Ion Cãlin nr. 25, sector 2, Bucureºti, gãzduieºte
expoziþia de picturã Oscillation, aparþinând Simonei Maria Vladu.
Simona Maria Vladu a absolvit Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza
ºi este studentã în anul II la Facultatea de Arhitecturã, în cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Oscillation este prima sa expoziþie personalã.
Evenimentul, al cãrui curator este Laura Lucia Mihalca, este organizat
cu sprijinul fundaþiei Ileana Mustatza. Partener media: revista Art Out.
Dacã ar fi sã caracterizez în douã cuvinte expoziþia Simonei Vladu, aº
spune atât: între timp(i). De ce? Pentru cã fiecare lucrare are influenþele ºi
mesajul sãu. Tablourile fac legãturã între diferitele stãri ºi senzaþii trãite,
sunt pauze de analizã ºi de recompunere a celor trãite, imaginate ºi visate.
Întâlnim accente decorative ºi ludice, ironice ºi curajoase, în lucrãri precum
By, Fish fish sau Hopeful, întâlnim note simbolice în lucrãrile Oscillation
ºi Safeguard, dar întâlnim ºi tensiune apropiatã de dramatism în lucrarea
Angry bird. Observãm ºi repere din istoria artei, apropieri cãtre fovism ºi
influenþe ale artei impresioniste în peisajele toscane solare. Expoziþia se
numeºte OSCILLATION tocmai pentru cã adunã momente diferite, stãri
diferite. Nu întâmplãtor numele este în englezã, fiind astfel dovada
influenþelor multiple. Oscilaþia este vãzutã ca o vibraþie puternicã, ca o
fluctuaþie de sentimente contradictorii, traduse prin intermediul culorii.
Fiecare lucrare este gânditã ca un experiment ºi este tratatã ca atare, iar
toatã aceastã diversitate stilisticã este reunitã sub aspectul tuturor celor
trãite ºi simþite, ori de multe ori imaginate de-a lungul timpului. - Laura
Lucia Mihalca - curatorul expoziþiei

Simona Maria Vladu:
Oscillation este e expoziþie
începutã ca o provocare ce
a devenit realitate. Este
transpunerea în picturã a
unor întâmplãri recente,
prima categorie, cea a
Siluetelor, este de fapt
prima parte, deºi totul a
început oarecum interiorizat ºi personal, ºirul
eveni-mentelor au adus-o
într-o altã perspectivã cea a naturii exprimate
prin animale, cãrora le-am
adãugat o semnificaþie
personalã, reprezentând
oameni, pe care i-am
întâlnit de-a lungul
timpului ºi care ºi-au pus,
într-un mod benefic,
amprenta asupra mea. Ultima parte, cea a peisajelor, a fost inspiratã de
legãtura mea cu Toscana, un loc în care lucrurile prind alte dimensiuni.
Astfel spus, totul se terminã cu bine!

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

ROTONDA
PLOPILOR APRINªI
Este, cum ºtim, un titlu de carte. Apãrea prin anii 80 ºi ne aducea
în bibliotecã un florilegiu sentimental: Valeriu Anania ne invita sã-i
cunoaºtem prietenii Pagini de duioºie aparte caligrafiind crâmpeie
de viaþã în trecerea vârstelor. Cei convocaþi în apropiere erau Arghezi,
Galaction, Vasile Voiculescu, Anton Holban. Mitropolitul Bartolomeu
Anania a trecut la cele veºnice, lãsând în biblioteci tomuri în care ºi-a
încrustat limpezimi de gândire. Poezie, prozã, memorialisticã, teatru,
carte de rugãciune ºi poate deasupra tuturor acel opus inconfundabil 
Biblia, tradusã ºi adnotatã de el. Vom avea, noi ºi cei de dupã noi, prin
ce sã þinem treaz, aproape, efigia de metopã a trecãtorului prin
maxilarele vieþii numit Valeriu Anania, devenit, prin adopþie
creºtineascã, arhimandritul Bartolomeu.
Valeriu Anania, prin trãiri intelectuale ºi prin scris, aparþine culturii
naþionale. Prin naºtere el se revendicã din plaiurile Vâlcii, acolo pe unde
Ale turnurilor umbre pete unde stau culcate/Cãtre malul dimpotrivã se
întind, se prelungesc/ªi-ale valurilor mândre generaþii spumegate/Zidul
vechi al mãnãstirii în cadenþã îl izbesc. Iradieri dinspre mintea-i clarã
ºi inima tresãrindã. Sub Cerurile Oltului îºi cautã la ceas de tainã ºi oftat
rezonanþe în iarba scuturatã de paºii lui Antim Ivireanu ºi Anton Pann.
Rotonda Plopilor Aprinºi este din luna mai a acestui an blazonul
unei iniþiative culturale vâlcene: Salonul Naþional de Literaturã.
Manifestarea inauguralã a fost aºezatã explicit sub semnul cinstirii memoriei
personalitãþii celui care a fost Bartolomeu Valeriu Anania ºi a adus aproape
scriitori din puncte geografice diverse de pe harta þãrii ºi nu numai. I-am
întâlnit alãturi, în spaþiile destinate desfãºurãrii Rotondei..., pe acad. Mihai
Cimpoi, Valeriu Matei ºi Vasile Cãpãþânã de la Chiºinãu, pe Vasile Tãrâþeanu
din Cernãuþi, pe Nicolae Dan Fruntelatã ºi Ion Andreiþã, pe George Astaloº,
Florentin Popescu, George Anca ºi Theodor Râpan. De la Sibiu a venit I.
Radu Vãcãrescu. Grupul craiovean a cuprins, între alþii, pe profesorii
universitari Marian Barbu, Florea Firan ºi Gabriela Rusu Pãsãrin, Tudor
Nedelcea, pe Dan Lupescu ºi Florea Miu. Din Cluj Napoca au coborât
profesorul Teodor Tanco, poeta Hanna Bota, prozatorul Constantin Mustaþã.
ªi au fost, de bunã seamã, condeiele locale, cu vizibilitate necontestatã:
Doru Moþoc, Carmen Sofianu, Felix Sima, Ilie Gorjan, Ioan St. Lazar, Ion
Predescu. Se cuvine aºezat la locul pe care îl meritã numele celui care a
inspirat întreg demersul naºterii Salonului literar de la Râmnicu Vâlcea:
scriitorul Ioan Barbu, prezenþã remarcabilã în obºtea culturalã a locurilor,
ºtiut de ani ºi ani prin imaginaþie ºi stãruinþã, prin autoritatea condeiului
sãu. Rotonda Plopilor Aprinºi s-a dovedit un binevenit spaþiu al
comunicãrii, al cunoaºterii reciproce ºi al stimulãrii gândurilor cãtre noi
proiecte. Va fi ºi în viitor la fel: anual, în mijloc de mai când rozelenfloresc- oameni de carte din partea locului ºi invitaþi din alte zãri se vor
vedea la Râmnicu Vâlcea ºi în localitãþi apropiate. Va veni fiecare cu ale
lui - idei, cãrþi, proiecte  dãruind celor din jur câte ceva din febra cãutãrii
prin scris. Vor reveni acasã ducând cu siguranþã ce li s-a pãrut de interes
din auzirile acelor zile. Priveliºti sfinþite sub Cerurile Oltului îi þin sub
priviri. Mersul spre Cozia, la Horezu ori Arnota devine facil. Repere ale
trãirilor de spirit în partea locului fac semn de apropiere. Cum s-a dovedit
ºi la actuala ediþie, inauguralã, oamenii de spirit, când se simt aproape, au
ce spune. Academicianul Mihai Cimpoi, desemnat ºi preºedinte de onoare
al Salonului, a vorbit despre o istorie deschisã a literaturii române din
Basarabia. Vasile Tãrâþeanu a preferat sã se refere la spiritul eminescian în
Cernãuþii Bucovinei. George Astaloº a tratat o temã potrivitã lui: literatura

Invitaþiile Doamnei Pictura

O sã vã relatez astãzi un alt mod de a
cunoaºte un pictor. De obicei, eºti chemat de
un prieten la vernisajul sãu. În alte cazuri, în
urma unei sugestii cordiale, poþi sã mai mergi
la o galerie, acolo unde se întâmplã ceva
aparte. În primul caz, este greu sã faci judecãþi
de valoare doar despre picturã, pentru cã se
amestecã în joc personalitatea ºi mai ales
relaþiile cu pictorul. În al doilea caz, când ai
primit invitaþia, sunt câteva cuvinte care
formeazã deja o matcã în care vor curge
impresiile tale. Pe doamna Carmen CretzuIacob am cunoscut-o pe youtube. Cã doar de
asta avem ºi noi aparate, sã le folosim! Ce vãd
eu acolo ? Pictoriþa povestea entuziasmatã cum
a petrecut o lunã la un castel din Franþa. Apoi,
am intrat în sala de pe strada Academiei, la nr.
15, unde Elite Art Gallery a organizat expoziþia
de picturã intitulatã Spectacolul lumii. Aici
am vãzut primele tablouri semnate
inconfundabil Carmen Cretzu-Iacob. Era, de
fapt, o expoziþie colectivã, în care mai erau
lucrãri de Iuliana Florea Lucan, Mircea
Florian, Valeriu Mladin ºi Oana Panaitescu.
Apoi am intrat pe pagina sa de internet:
http://carmen-cretzu.ger.ro. Deci, douã referinþe
virtuale ºi una realã. Aºa am intrat în legãturã cu
un artist mereu tulburãtor, fie cã face picturã, fie
cã face desen. Marea revelaþie a fost însã în faþa

Jeffrey Frankgele (III)

Proºtii luptã împotriva corupþiei. Noi,
dimpotrivã, o folosim ºi o valorizãm.
Obiectivul nostru: câºtigul. La început
maximizat. Apoi totul. Departamentul pentru
cercetarea ºi utilizarea corupþiei s-a mai
extins cu un zgârie-nori. Este cel mai eficient.
Ne costã câteva miliarde pe an, dar aduce
venituri înmiite. ªtim totul despre tine. ªi
suntem siguri cã vei face treabã bunã. Cel
mai mult a contat episodul cu roleriþa. De
acum, acest etaj este al tãu. Acestea au fost
cuvintele ºefului sãu când a fost angajat. Visul
se împlinise. Era înalt funcþionar al Fondului

Marþial Internaþional. ªtia ce are de fãcut.
Rememorã cu oarecare invidie rezultatele
înaintaºului sãu ºi îºi promise sã-l eclipseze.
A început cu Argencida. Succes fulminant.
În câþiva ani a îngenuncheat-o. A urmat
Ecuadead-ul, Paraginades-ul ºi apoi Ukravidma.
Tot atâtea trepte strãlucitoare. Îºi aminteºte cu
oarecare invidie succesul unui predecesor de-al
sãu:
Romcrazya!
Stewardul tocmai luase
de pe masã platoul cu
icre negre, homari ºi alte
specialitãþi.
Stãtea
tolãnit în patul cu baldachin din Airbusul A380
tunat ºi sorbea din The Macallan, 1926. Un
telefon de la bazã. ªeful îl întreabã dacã se uitã
pe CNN. Nu mã uit pe nimic. Ascult uvertura
«Vasul fantoma» de Richard Wagner. Deschide
iute televizorul, îi spuse ºoptit ºeful ºi închise.
Uºor plictisit, dar ºi curios atinse touchscreen-ul
telecomenzii ºi prinse ultimele cuvinte ale
prezentatoarei, care anunþase un reportaj despre
Romcrazya. Un regal. Însã ºtia cã succesul nu

este al lui. Un concurent cu aproape un milion
de porci pe an a fost pus la pãmânt. Râturile
porcilor care, de foame, rodeau zãbrelele de fier
ale grajdurilor erau proba succesului. Zâmbi
satisfãcut. Obiectiv atins. ªi ce este oare mai
înãlþãtor decât lucrul fãcut cu precizie de
chirurg? Prin urmare, se poate specula orice.
Imprudenþa, prostia, incompetenþa iar, dacã se
impune, corupþia ºi
ºantajul
vin
sã
completeze
arma
perfectã: banul. Îºi
aminti cum îºi jurase sã
înlocuiascã bisturiul cu un instrument care sã-l
lase curat. Banul este acest instrument. Gulerele
sale de un alb perfect ºi impecabilele lui costume
de marcã nu vor putea fi niciodatã maculate în
vreun fel de acest excepþional instrument. Blana
roºie de pe oricine poate fi scoasã centimetru cu
centimetru cu sau fãrã suferinþe însã lãsându-te
pe tine perfect. Un adevãrat top model masculin.
Îºi sunã ºeful ºi-i mulþumi de atenþionare.
Airbusul A380 tunat traversa Alpii Elveþieni.

Pamflet

Mai sorbi o gurã de The Macallan, 1926
apoi chemã stewardul ºi comandã o
ºampanie Perrier-Jouët. Merita. Ce
importanþã are cã troglodiþii numesc asta
asasinat economic. Economia înseamnã
concurenþã. Iar dacã profitul necesitã ºi
asasini economici, ei bine, este mândru sã
îºi asume un asemenea rol. ªi un nou vis i
se profilã în minte: Romcrazya. Sã punã
mâna pe ea. Sã fie a lui. Sã-i scoatã el blana
roºie. În viu. Dar sã rãmânã curat. Perfect
curat. Sorbi din ºampanie ºi alese sã asculte
în continuare Walkiria. Desearã va fi,
incognito, bineînþeles, la Scala. Iar Wagner
îl fascineazã! Cu gândul la Sieglinda, pe
care ºi-o imagineazã din ce în ce mai
verzuie, mai dumnezeiascã, adoarme.
Scena continuã cu iubirea lui incestuoasã
faþã de sora sa ori mama sa: bancnota
verzuie, care a scos blana roºie de pe lume:
dolarul. (Va urma)

Ion CORBU

exilului românesc.
Despre
receptarea
Bibliei, a prezentat o
disertaþie dr. Gabriela
Rusu-Pãsãrin. Se cuvine
menþionat, de altfel, cã
mãrturisirile privindu-l
pe mitropolitul Valeriu
Anania s-au constituit
într-un moment distinct
al întâlnirii. Toþi cei care
l-au cunoscut nemijlocit, i-au citit cãrþile, leau prezentat ºi comentat
au fost invitaþi sã se
rosteascã pentru a
mijloci punerea în
circulaþie, cu emoþie ºi farmec, frânturi din existenþa ºi creaþia unui spirit
nãvalnic, încredinþându-le memoriei.
Personal, l-am cunoscut pe pãrintele Anania cu timp mult în urmã.
Eram în America, treceam prin Detroit ºi, din cartea de telefon aflatã
pe noptierã, am luat numãrul Episcopiei Misionare române. Era cam
târziu, dar dorinþa de a-l auzi m-a împins din urmã. Mi-a rãspuns glas
de bãrbat. Pãrintele era la un serviciu religios de searã. M-am trezit
spunând, dupã ce am precizat cum mã cheamã ºi de ce sun: Vorbesc,
probabil, cu cineva din familie...Replica n-a întârziat: Eu sunt
episcopul! Am recalandrat discuþia ºi, pe un ton civil, l-am rugat pe
Domnul Episcop, cum i-am zis eu, sã facã sã ajungã la pãrintele
Anania gândurile mele. Peste vreun ceas, a sunat telefonul. Era chiar
Valeriu Anania. Avea a doua zi un program încãrcat ºi mi-a propus
sã-l întâlnesc la Catedrala Sfânta Treime, unde urma sã ajung cu un
taxi. Ceea ce am ºi fãcut. M-a reperat uºor în mulþimea de credincioºi
veniþi sã urmãreascã serviciul religios, la care pãrintele oficia alãturi
de arhiepiscopul Victorin. (Am avut astfel posibilitatea sã-mi cer scuze
pentru limbajul meu la telefon, îndemnat, evident, ºi de constatarea cã
aici nimeni nu-l scotea din Înalt Prea Sfinþia Ta). Am rãmas toatã
ziua în cadrul comunitãþii, pãrintele Anania fiindu-mi gazdã ºi
interlocutor. Dincolo de orice, îmi stârnea admiraþie ºi respect. Acasã,
în strada Riopelle, mi-a arãtat biblioteca, tipografia - de care rãspundea
direct - ºi chiar spaþiul de locuit. N-am sã uit niciodatã acel pat acoperit
cu o velinþã româneascã. E lucratã de mama pentru sora mea. Am
primit-o eu spre folosinþã ºi am adus-o încoace La capul patului, o
nuia prelungã, de care era prinsã o pungã de pânzã: Conþine pãmânt
luat de mine din curtea casei pãrinteºti, de lângã prispã.
L-am revãzut peste ani, chiar frecvent. Locuiam aproape unul de
altul pe lângã Ciºmigiu. M-a invitat cândva înãuntru, pentru a-mi oferi
volumele de teatru abia apãrute. Stau alãturi de o altã carte cu dedicaþie
Strãinii din Kipukua, primitã atunci, în 1973, la Detroit.
Ne-am strâns mâna, ultima datã, la Cluj-Napoca, în cancelaria
mitropolitanã, dupã ce mã anunþasem la telefon cã vin în oraº. Uºor
marcat de obosealã ºi în mod sigur de suferinþe nerostite. Era doar cu
câteva sãptãmâni înaintea împietririi.

Neagu UDROIU

CARMEN CRETZU-IACOB,
un artist tulburãtor

tablourilor. Aici am descoperit o lume de clovni.
Mulþi dintre ei sunt dotaþi cu instrumente muzicale.
Un singur tablou prezintã, însã, doar figuri de
clovni. Fiecare cu dramele personale, fiecare cu
masca sa pregãtitã pentru viitorul spectacol.
Dar, hai sã cunoaºtem împreunã pe autor.
Carmen Cretzu Iacob s-a nãscut pe 2 martie 1957,
la Bacãu. Este eleva profesorului Ilie Boca. A
absolvit Academia de Artã din Bucureºti,
promoþia 1994, la Secþia Artã Monumentalã,
profesor Viorel Grimalschi. Nu se mulþumeºte
doar cu atât, astfel încât, în perioada anilor 19911992, Carmen Cretzu Iacob urmeazã cursurile
Secþiei de Graficã, tot la Academia de Artã din
Bucureºti, clasa profesor Victor Ciobanu.
Urmeazã o interesantã experienþã pedagogicã, în
perioada 1994-1997, când a fost asistent
universitar la Secþia Pedagogia Artei.
Este membrã în Uniunea Artiºtilor Plastici din
România, Asociaþia Culturalã Arte Ba-Rocco,
din Milano, Asociaþia Femeilor Creatoare din Arta
Plasticã din România; International Association
of Art, Paris, ºi Fundaþia Axart, din Iaºi.
A urmat o serie impresionantã de expoziþii
personale ºi colective. Fiecare apariþie în public
a fost un adevãrat ºoc pentru cei care urmãresc
evoluþia sa artisticã.
Acum avem la dispoziþie o nouã prezenþã în
spaþiul cultural bucureºtean, de data asta la
Galeria Irecson. Carmen aratã acolo valorile
picturii sale abstracte.
Christian Paraschiv este cel care expune la
Irecson alãturi de Carmen Cretzu Iacob. Într-un
film, pe care l-am urmãrit cu un interes neformal,
Carmen mãrturiseºte cã domnul Paraschiv, pictor
român care a ales sã trãiascã în teritoriul francez,
a mizat pe ea, din punct de vedere artistic. A fost
un pariu câºtigat cu prisosinþã.
Iatã acum ºi grafica semnatã pe niºte cãrþi
:2004 - Clownul lui Hrist, Valentin Iacob (Editura
Muzeului Literaturii Române), 2002 - De la
Piedras Negras la Nuevo Leon... balade mexicane,
ªtefania Coºovei (Editura Aritmos), 2002 ºi 2000
- Traficant de melancolie ºi Cuvinte cu paºi de

mercur, ambele cãrþi de poeme de Niculae
Rãdulescu-Botica (Editura Eminescu).
În palmaresul sãu impresinant figureazã ºi
niºte premii internaþionale: Marele Premiu
pentru Artã ºi Premiul pentru cel mai original
artist (acordate de Primãria oraºului Milano ºi
Asociatia Arte Ba-Rocco). Are lucrãri de
picturã în colecþii particulare ºi muzee din Italia,
Germania, Franþa, Olanda, Anglia, Statele Unite
ale Americii ºi Emiratele Arabe Unite.
Concluzia acestor rânduri este una singurã:
Carmen Cretzu-Iacob este un artist tulburãtor.
Ea a reuºit sã tulbure publicul pentru care
picteazã, criticii de artã. O altã categorie
tulburatã în sensul bun este cea a gazetarilor.
Unul dintre ei, chiar în mãsurã decisivã. A privit
picturile semnate de Carmen Cretzu, apoi a
cunoscut-o. I-a plãcut aºa mult cã a luat-o chiar
de soþie! Trebuie sã recunoaºtem cã este o
frumoasã declaraþie de admiraþie pentru pictura
ºi fãptura unei artiste!
Toate aceste rânduri sunt semnate de un alt
gazetar impresionat de arta doamnei Carmen
Cretzu-Iacob. El se numeºte...

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Pardon, pardon...
Înghesuiala este un fenomen foarte cunoscut
celor care îºi petrec existenþa în oraºele cu
populaþie abundentã. Se recunoaºte uºor de cãtre
cei care i-au cãzut victimã: priviri încruntate,
figuri congestionate, membre inferioare cãutând
echilibrul, mâini pãzind buzunare.
Enumerarea este întru totul incompletã ºi
rãuvoitoare dacã lasã deoparte avantaje
incontestabile. Frânarea bruscã nu te aruncã pe jos,
curbele periculoase nu te lipesc de geamuri; strãinii
din jur acþioneazã dupã legile fizicii precum
centura de siguranþã dupã codul rutier. Pânã ºi hoþii
se trezesc, fãrã voia lor, protejându-ºi victimele,
ceea ce le rãscumpãrã, în parte, prejudiciul adus.
Înghesuiala oferã ºi prilejul antrenãrii
rãbdãrii. Numãrãm destule autobuze pânã ce
vreunul ne poate cuprinde.
Spiritul de prevedere beneficiazã, la rândul lui, de pe urma capacitãþii limitate de transport:
plecãm din vreme, anticipãm aglomeraþia, blocajele ºi multe alte potenþiale pericole.
Dacã ne suim printre ultimii ne rafinãm bunele maniere, coborând la fiecare staþie pentru a
face loc celor din faþã sau noilor cãlãtori.
ªi când vã gândiþi cã toate aceste lucruri minunate sunt gratuite! Cine sã mai verifice biletele
în aºa înghesuialã? Iatã cã pânã ºi firmele se transformã în societãþi de binefacere.

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Sportivi calificaþi la JO de la Londra
Daniela Dodean, Elizabeta
Samara ºi Adrian Criºan au
obþinut calificarea la Jocurile
Olimpice de la Londra (2012).
Cei trei sportivi români vor
participa în probele de simplu
din cadrul competiþiei de tenis
de masã.
Pentru Adrian Criºan
aceasta va fi a patra participare
la JO, în timp ce Daniela
Dodean ºi Elizabeta Samara se
aflã la a doua Olimpiadã din
carierã.

Morgen  Premiul de Distribuþie
la IndieLisboa 2011
Lung-metrajul românesc Morgen, regizor Marian Criºan, a obþinut
Premiul de Distribuþie la cea de-a 8-a ediþie a Festivalului Internaþional
de Film Independent IndieLisboa 2011, care s-a desfãºurat între 5 ºi 15
mai 2011 în capitala portughezã. Premiul a fost acordat de un juriu
internaþional, ai cãrui membrii au fost François Bonenfant, Denis
Coté, Gabe Klinger, Jean-Pierre Rehm si Margarida Vilanova.

Cupa Mondialã de kaiac-canoe 
Canoea de dublu Dumitrescu/
Mihalachi, bronz la 500 metri

Ajuns la a 4-a ediþie, Festivalul
Culturii Române la Cracovia a
început miercuri, 18 mai. Dacã în
anii trecuþi formula FCR fusese
structuratã în jurul a câtorva
evenimente de mare anvergurã din
domenii culturale diferite, anul
acesta, ICR-Varºovia, organizatorul
festivalului, propune publicului
cracovian o sãrbãtoare a muzicii
româneºti.
FCR a debutat la Teatrul
Groteska cu spectacolul Insula,
nãscut din colaborarea Adei Milea
cu celebrul violonist ºi compozitor
Alexander Bãlãnescu. Spectacolul
este o adaptare a piesei lui Gellu
Naum, având la bazã povestea lui
Robinson Crusoe reinterpretatã ca
metaforã a iluziei independenþei ºi
libertãþii, a nelegãrii de oameni ºi
lucruri, o reinterpretare a mulþimii
de singuri din aglomerãrile urbane.
Clubul Alchemia din cartierul
evreiesc Kazimierz, unul din

Artã contemporanã pe lac

Canoiºtii Liviu Alexandru Dumitrescu si Victor Mihalachi au obþinut
medalia de bronz în cadrul probei de dublu pe distanþa de 500 metri, în
prima etapã a Cupei Mondiale de la Poznan (Polonia), competiþie
desfãºuratã pe lacul Malta.

Tradiþii ºi mãrturii
Athonite
între sfârºitul
sec. XVIII ºi
începutul sec. XX
Sâmbãtã 28 mai 2011, sala de
conferinþe, Accademia di Romania,
gãzduieºte Colocviul Tradizioni e
testimonianze Athonite tra la fine del
XVIII e linizio del XX secolo / Tradiþii
ºi mãrturii Athonite între sfârsitul sec.
XVIII si începutul sec. XX , organizat
de Asociaþia Insieme per lAthos. Va
avea loc prezentarea volumului
Le icone delle feste - il linguaggio
dellimmagine nella liturgia.
Coautori: Mons. Orlando Barbaro ºi
Iulia Tarciniu Balan, Ed. Marcianum
Press, Venetia, 2010. Expoziþie de
icoane, realizate de Iulia Tarciniu
Balan, cu participarea autoarei.

Volumul Le icone delle feste
(150 pagini, 500 ilustraþii color)
poate fi poate fi considerat un
manual de picturã bizantinã constând
în lectura teologicã în istoricul ºi
fazele de execuþie cu materialele
necesare a 15 icoane împãrãteºti.
Iulia Tarciniu Bãlan este
licenþiatã în pictura bisericeascã la
Universitatea de Teologie Ortodoxã
din Bucureºti. în 2002. Din iunie
2008 deschide propriul atelier de
pictura bizantinã în Veneþia Bottega
bizantina(www.bottegabizantina.eu).
Expoziþia va fi deschisã
publicului în perioada 28 - 30 mai.

Institutul Cultural Român din
Budapesta, în parteneriat cu Muzeul
de Arte Frumoase din Budapesta,
verniseazã, pe 23 mai 2011, expoziþia
colectivã internaþionalã Art on Lake,
alãturi de alte 13 þãri europene.
Expoziþia, cuprinzând lucrãrile a
26 de artiºti plastici contemporani
din 14 þãri ale Uniunii Europene, va
fi deschisã pentru marele public între
24 mai ºi 4 septembrie pe lacul
Parcului Central Városliget, situat
lângã Piaþa Eroilor, Muzeul de Arte
Frumoase, Galeria de Artã ModernãMûcsarnok, copia redusã a castelului
Huniazilor, renumita baie termalã
Szécsényi, celebrul circ ºi grãdina
zoologicã a Budapestei.
În cadrul acestei expoziþii
grandioase România va fi
reprezentatã de lucrarea Bonhomme
a lui Daniel Knorr, artist plastic
nãscut la Bucureºti (1968), cu
domiciliul la Berlin. La vârsta de 14
ani Daniel Knorr a emigrat în
Germania unde a absolvit cursurile
Academiei de Arte Plastice din
München (1989-1995).

Daniel Knorr este un artist
conceptual, studiazã spaþiile publice
ºi private, naturale ºi artificiale,
precum ºi relaþia dintre acestea.
Creaþiile sale artistice se concentreazã
în jurul relaþiei dintre artist ºi public
ºi materializarea conceptelor
creatorului. Lucrãrile sale au fost
expuse în marile oraºe ale lumi, în
locaþii renumite precum galeria
Danielle Arnaud Contemporary Art,
London (2006); parcul de sculpturi
din
centrul
Berlinului
(Skulpturenpark Berlin Mitte 2007),
galeria de artã Kunsthalle Basel
(2009). În anul în curs expune printre
altele la Stockholm ºi Viena.
Lucrarea Bonhomme prezentatã
în premierã la pavilionul român al
Bienalei 51 din Veneþia, ºi ulterior
la Basel înfãþiºeazã un om de zãpadã
realizat în mare parte din beton, fier
ºi piatrã, emanând un accentuat
mesaj ecologist. Când nu vom mai
ºtii ce este zãpada, vom clãdi oameni
de zãpadã din pietre  a declarat
Daniel Knorr la Budapesta.

Festivalul
Culturii Române
la Cracovia
locurile devenite de referinþã pentru
festivalurile organizate de ICRVarºovia în ultimii ani, a gãzduit
proiectul Pericol, un colaj video
construit muzical marca Matze
(Cristi Stanciu), DJ Rolf (Rolf
Onoicenco) ºi VJ Tom (Tom
Brânduº). Proiectul ne readuce în
faþa micului ecran într-o manierã
ineditã, îmbinând fragmente audio
ºi video din filme poloneze ºi
internaþionale mixate cu material în
limba românã.
În Weekend-ul trecut, la Centrul
Cultural Rotunda a debutat cu
concertul Zdob ºi Zdub, un
crossover muzical care nu mai are
nevoie de nici o prezentare, într-un
show live spectaculos care a
îmbinat hardcore-ul ºi
folclorul românesc ºi
moldovenesc, aºteptat cu
mult interes de fanii
cracovieni ai formaþiei. Apoi,
în ritm de jazz, la Jazz Faust
Café, împreunã cu Bucureºti
Bazar (Maria Rãducanu,
Krister Jonsson ºi Pedro
Negrescu), într-o evocare a
Bucureºtilor de altãdatã, de
la Anton Pann la Jean
Moscopol, Maria Tãnase ºi
Gicã Petrescu, ºi apoi ritmuri
balcanice ºi româneºti cu DJ
Rolf la clubul Piêkny Pies, un
alt punct obligatoriu pe harta
FCR. Ultima searã a
festivalului, duminicã, 22
mai, a fost dedicatã romanþei,
vodevilului ºi tangoului,
alãturi de Maria Rãducanu ºi
Maxim Belciug la Sinagoga
Kupa.

Caravana filmului românesc
la Varºovia, Poznañ, Cracovia ºi Wroc³aw
Caravana filmului românesc
este un program itinerant de
promovare a filmului românesc în
Polonia, care va avea loc în
perioada 27 mai  23 iunie 2011,
consecutiv, în patru importante
oraºe poloneze: Varºovia, Poznañ,
Cracovia ºi Wroc³aw.
Caravana include o selecþie a
celor mai noi producþii româneºti:
Aurora, regia Cristi Puiu; Autobio-

grafia lui Nicolae Ceauºescu, regia
Andrei Ujicã; Caravana cinematograficã, regia Titus Muntean; Eu
când vreau sã fluier, fluier, regia Florin
ªerban; Kapitalism, reþeta noastrã
secretã, regia Alexandru Solomon;
Marþi, dupã Crãciun, regia Radu
Muntean; Medalia de onoare, regia
Peter Cãlin Netzer; Morgen, regia
Marian Criºan; Nuntã în Basarabia,
regia Napoleon Helmis.

Exerciþiul Naþional de Evaluare a Cercetãrii
 E.N.E.C.
Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã (A.N.C.S.) ºi Unitatea Executivã pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii,
Dezvoltãrii ºi Inovãrii (U.E.F.I.S.C.D.I.), prin
Proiectul Doctoratul în ªcoli de Excelenþã 
Evaluarea calitãþii cercetãrii în universitãþi ºi
creºterea vizibilitãþii prin publicare ºtiinþificã, a
lansat: Exerciþiul Naþional de Evaluare a Cercetãrii.
Exerciþiul Naþional de Evaluare a Calitãþii
Cercetãrii  E.N.E.C. se va derula în perioada mai
 septembrie 2011 prin intermediul Sistemului
Informatic Suport Evaluare a Cercetãrii (S.I.S.E.C.).
E.N.E.C. va permite evidenþierea performanþelor în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice din universitãþile
româneºti ºi clasificarea acestora pe domenii ale
ºtiinþei conform metodologiei elaborate în cadrul
proiectului.
Partenerii proiectului sunt: U.E.F.I.S.C.D.I Unitatea Executivã pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii
ºi Inovãrii, UNESCO  C.E.P.E.S. -Centrul

European pentru Învãþãmânt Superior, Academia
Românã, ARACIS, Consiliul Naþional al Rectorilor
-C.N.R., Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice
din Învãþãmântul Superior, Consiliul Naþional
pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior C.N.F.I.S.
Proiectul Doctoratul în ªcoli de Excelenþã 
Evaluarea calitãþii cercetãrii în universitãþi ºi
creºterea vizibilitãþii prin publicare ºtiinþificã, are
drept obiectiv general elaborarea, testarea ºi
implementarea unei metodologii care sã asigure
evaluarea internaþionalã a calitãþii cercetãrii în
universitãþi, susþinerea ºcolilor de excelenþã precum
ºi creºterea capacitãþii de publicare ºtiinþificã la
nivel instituþional ºi individual cu impact asupra
calitãþii programelor doctorale.
În cadrul Pachetului de lucru Calitatea
cercetãrii în universitãþi, proiectul îºi propune
crearea unui cadru naþional de evaluare a calitãþii
cercetãrii ºtiinþifice în universitãþile din România.
Echipa managerialã anunþã cã în prima etapã a

proiectului au fost identificate personalitãþi din
România ºi din strãinãtate cu o bogatã experienþã
în cercetare la nivel naþional ºi internaþional. Aceste
personalitãþi ºtiinþifice au fost invitate sã constituie
Panelul central multidisciplinar al proiectului.
Obiectivul principal al acestui panel îl constituie
elaborarea, testarea ºi implementarea criteriilor ºi
metodologiei generale de evaluare a cercetãrii
ºtiinþifice.
Dupã elaborarea criteriilor ºi a metodologiei
generale, acestea au fost aduse la cunoºtinþa
comunitãþii, discutate ºi validate în cadrul unui
eveniment public de prezentare.
Unul dintre rezultatele acestei etape a fost
structurarea panelurilor de experþi pe domenii
ºtiinþifice. Pe baza criteriilor ºi a metodologiei
generale de evaluare, precum ºi pe baza practicii
internaþionale de evaluare a cercetãrii, fiecare panel
pe domeniu propune metodologia ºi indicatorii de
evaluare a performanþelor de cercetare specifici
domeniului. Metodologia validata de cãtre

comunitatea academica va fi pilotata pe un grup
de universitãþi reprezentative din România ºi, dupã
eventualele corecþii, va fi aplicatã în cadrul
exerciþiului naþional de evaluare (ENEC) tuturor
universitãþilor finanþate din bani publici din
România.
Simultan cu etapa de dezvoltare a metodologiei
se vor elabora specificaþiile pentru platforma
informaticã suport necesara desfãºurãrii procesului
de evaluare. Platforma informaticã suport va fi
utilizatã pentru culegerea datelor, validarea ºi
procesarea informaþiilor necesare efectuãrii
exerciþiului naþional de evaluare.
Rezultatele exerciþiului naþional de evaluare vor
fi prezentate public în cadrul unui eveniment
naþional cu o largã participare a membrilor
comunitãþii academice din România. Aceste
rezultatele vor constitui baza de pornire pentru
formularea de recomandãri privind cadrul legislativ
ºi politicile în domeniul cercetãrii din învãþãmântul
superior românesc.

Veºnicia s-a nãscut la sat

Satul nou din mereu noul
Muzeu Naþional al Satului
75 de ani. În fiecare an, Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti
îºi serbeazã aniversarea pe 17 mai, la sfârºit de primãvarã, când natura
îºi trãieºte perioada de tinereþe fragedã, multicolorã. La umbra Arcului
de Triumf este intrarea în muzeul care îngheaþã timpul ºi aduce trecutul
în viaþa noastrã prin crâmpeie poveste. Cãsuþele pãstreazã parfumul de
altã datã, miroase a trecut ºi a flori de liliac.
Anul acesta, sãrbãtoarea este amplificatã de naºterea unui sat nou,
multicultural, în satul naþional. Aleea Nicolae Cajal a fost inauguratã de
fiica senatorului, ..Irina Cajal. Noua aripã a muzeului gãzduieºte case
specifice diferitelor etnii care trãiesc în România. Spectacolul, care a
însoþit inaugurarea satului nou, a fost o ilustrare muzicalã a ceea ce
reprezintã aceastã nouã uliþã din Muzeu, Ansamblul Buzavirag
(Albãstriþa) al Centrului Cultural Reduta Braºov, Ansamblul Hora al
Comunitãþii Evreilor  Bucureºti, Grupul de dans al Forumului Democrat
German  Sibiu, Grupul folcloric Zorea al Uniunii Ucrainienilor din
România, Grupul folcloric Reabinuºca al ruºilor lipoveni  Jurilovca,
Tulcea, Ansamblul Asteria al Uniunii Elenilor din România, Duo Sonte 
Asociaþia Macedonenilor din România. Satul nou vorbeºte în imagini
despre poporul român, despre oameni, despre puterea lor de a trece peste
diferenþe, dorinþa lor de a convieþui. A rãsunat muzeul de muzicã ºi voie
bunã, lumea a sãrbãtorit trecutul ºi amintirea. La mulþi ani, Muzeului
Naþional al Satului Dimitrie Gusti, locul care nu ne lasã sã uitãm cã
veºnicia s-a nãscut la sat!
Tradiþia, arta ºi cultura, toate sub aripa unui basm, un muzeu în aer
liber, care îºi asumã ºi rolul de oazã, loc de relaxare, locul unde prezentul
salutã cu respect trecutul. Te plimbi pe alee ºi îþi aduci aminte de copilãrie
ºi de curtea bunicilor sau a strãbunicilor, îþi aduci aminte de grãdina din
spatele casei, de bunica, cea care îþi fãcea toate poftele, parcã o vezi cum
iese din casã sã te salute. Iarba îþi gâdilã tãlpile, iar castanul înflorit îþi
aºterne petale în pãr. La bisericã e liniºte, poate doar o rândunicã rãtãcitã
sã spulbere tihna trecutului. Te uiþi în sus ºi se deschide cerul printre
ramurile copacilor cu frunze de un verde crud. În centrul satului e zarvã
mare, pe scena amenajatã se perindã invitaþi a cãror experienþã se leagã
de viaþa muzeului, foºti miniºtri, viceprimarul sectorului I, reprezentanþii
Ambasadei americane la Bucureºti, Mona Muscã, Viorel Mãrginean,
Theodor Paleologu, Daniel Tudorache ºi nu numai. Printre spectatori se
afla ºi soprana Felicia Filip, cântãreþul de muzica popularã Nicolae Furdui
Iancu, dar ºi Aneta Stan, reprezentant de seama al zonei Dobrogea. Din
mijlocul mulþimii care a venit sã sãrbãtoreascã, peisajul este diferit.
Doamnele poartã parfumuri discrete ºi domnii pãlãrii; privesc cu aceeaºi
curiozitate casele, în ochii lor se citeºte dorinþa de a rememora. Rãmân în
faþa bordeielor preþ de câteva minute, pentru a pleca cu o amintire plãcutã.
Indiferent de naþionalitate sau de faptul cã acest muzeu face sau nu parte
din trecutul nostru, el este rãdãcina ce ne ajutã sã ne dezvoltãm armonios.
Mulþi turiºti strãini vin sã ne cunoascã în acest fel, prin intermediul
istoriei satului român. Din sat în sat, dintr-o curte în alta, adunãm
suveniruri de la meºterii populari, care au venit tocmai pentru a ne
împãrtãºi din obiceiurile ºi tradiþiile locurilor pe care le reprezintã. Ouã
încondeiate, linguri de lemn, icoane pe sticlã, miere de albine, dulceaþã
de afine, turtã dulce, brãþãri din piele sau mãrgele cu motive populare, o
ofertã largã, pentru toate gusturile. Dulci sau pline de amintiri, obiecte
lucrate de mânã, cu migalã ºi rãbdare, de bunici ºi rareori de nepoþii care
au moºtenit iubirea pentru arta popularã La umbra unui prun, pe un
scaun mic, de lemn masiv, sub o pãlãrie de paie, o bunicã lucreazã cu
dibãcie la tablouri din seminþe ºi boabe, pe bucãþi pãtrate de pânzã. O
face cu plãcere ºi de foarte mult timp, de aceea nu trece mult pânã sã le
termine. Stela Costache spune despre ea cã lucreazã singurã; are un nepot
mai mare, care face sport de performanþã, iar celãlat este prea mic, are
doar ºase ani Ochii i s-au luminat brusc, atunci când a început sã
vorbeascã despre nepoþi, ca oricãrei bunici, dar sentimentul este amplificat
de peisajul de poveste.
Lãsãm în urmã liniºtea satului pentru a pãºi din nou în Bucureºtiul
aglomerat, cu promisiunea cã ne vom întoarce cât mai curând.
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
MIZERIA VIEÞII ªI A MORÞII

Silviu ªERBAN
Satyajit Ray se numãrã printre
pionierii miºcãrii cinematografice
indiene care, începând cu sfârºitul
anilor 40, se împotrivesc curentului
tradiþional comercial, în centrul
cãruia se situau personaje create de
actori precum Raj Kapoor. Este
vorba de aºa-numitul Cinema
Paralel, ce tinde sã se concentreze
asupra unor teme majore ale
realitãþilor societãþii indiene din
epocã, iar Pather Panchali este,
poate, cea mai reuºitã producþie a
acestei miºcãri, apropiindu-se în
acelaºi timp de ºcoala neorealistã

italianã. Desfãºurat într-un sat
bengalez de la începutul secolului
XX, primul episod al Trilogiei lui
Apu stârneºte compasiune ºi lacrimi
prin accentuarea vieþii mizere pe care
este obligatã s-o îndure familia
personajului ce dã numele trilogiei.
Nedreptatea sãrãciei ºi a destinului
transpare de-a lungul întregii poveºti
evocate de Vaietul drumului: fiica,
Durga (interpretatã mai întâi de
Runki Banerji, iar ulterior de Uma
Dasgupta) este blamatã ºi chiar
molestatã de cãtre mama ei,
Sarbajaya (Karuna Banerjee),
întrucât furã fructe din livada
altãdatã a lor, dar pierdutã din cauza
unor datorii moºtenite, pe care tatãl
ei a fost nevoit sã le stingã în acest
mod; tatãl, Harihar Ray (Kanu
Banerji), deºi beneficiazã de o
pregãtire
mult
superioarã
comunitãþii în care trãieºte, fiind
preot ºi literat, nu reuºeºte sã obþinã
o slujbã decentã, fiind obligat în cele
din urmã sã caute de lucru departe
de familie, pe care o lasã neajutoratã
în momente dificile ºi de cumpãnã.
Întruchiparea nedreptãþii este însã un
personaj aparent marginal, mãtuºa

Indir (Chunibala Devi), o bãtrânã
îmbrãcatã zdrenþãros, cocoºatã ºi
ºtirbã, ce trãieºte în casa
strãmoºeascã alãturi de familia lui
Harihar. Mãtuºa înfãþiºeazã în fapt
condiþia realã a nãpãstuitei familii,
cea de cerºetor, trãind din mila altora.
Este imaginea pe care soþia lui
Harihar refuzã s-o accepte, rãbufnind
împotriva mãtuºii Indir ori de câte
ori aceasta pare a rãscoli demnitatea

Pather Panchali
(Satyajit Ray, 1955)
mamei ce, însãrcinatã cu Apu, refuzã
ajutorul unei consãtence ºi preferã
sã-ºi care singurã vasele pline cu apã.
Douã imagini-simbol ale cerºetoriei,
ce o au pe Indir în centrul acþiunii,
conduc la izgonirea acesteia de cãtre
mândra Sarbajaya: mai întâi,
episodul în care Indir acceptã cu
bucurie sã mãnânce fructele furate
de Durga din fosta lor livadã, ceea
ce o face pe mamã s-o acuze pe
bãtrânã de stricarea caracterului

fetei; apoi, secvenþa în care Indir
vine acasã cu un ºal nou, pe care
pretinde cã l-a primit cadou de la o
rudã a lor, faptã catalogatã de
Sarbajaya ca inacceptabilã. Alungatã
de douã ori, mãtuºa Indir se
reîntoarce tot de atâtea ori în
momente reprezentative: mai întâi,
odatã cu naºterea lui Apu, cea de-a
doua oarã, pentru a-ºi lua rãmas bun
definitiv, murind ulterior în pãdure.
Durga, cea mai apropiatã fiinþã a
bietei bãtrâne, este cea care o
descoperã moartã ºi, fatidic, este ºi
cea care va pieri într-un mod la fel
de nedrept ca ºi mãtuºa sa:
îmbolnãvindu-se în urma unui dans
în ploaie, fata nu se poate însãnãtoºi
în casa aproape devastatã de sãrãcie
ºi de muson, ºi se stinge în braþele
mamei neputincioase ºi prea demne
pentru a cere ajutorul rudelor.
Imaginea dureroasã se acutizeazã
odatã cu întoarcerea tatãlui, care,
întinzând cãtre soþia sa ºalul pe care
i-l adusese fiicei sale, Sarbajaya cade
în genunchi izbucnind în lacrimi.
Pather Panchali redã perioada
copilãriei personajului central al
trilogiei, Apu (Subir Banerji). Titlul

filmului este o metaforã la adresa
mizeriei vieþii, dar ºi a morþii.
Pather înseamnã «de pe drum», iar
Panchali se referã la un tip de
cântec popular narativ bengalez. La
propriu, Panchali avea ca subiect
fapte eroice, exemplare. Satyajit
Ray are în vedere însã eroismul mut
al personajelor sale, care încearcã
sã strãbatã fãrã ocoliºuri drumul
sinuos al vieþii, suportând ºi
strãpungând vaietul de care sunt
înconjurate la tot pasul. Apu ºi
Durga sunt printre cele mai fericite
personaje ale dramei cu accente
tragice. Pentru ei, apãsarea sãrãciei
nu are aceeaºi pregnanþã ca pentru
pãrinþii lor. Cei doi sunt ºi singurele
pretexte care ocazioneazã episoade
de bucurie nevinovatã în mijlocul
unei nefericiri absolute. Scene
precum alergarea celor doi dupã
vânzãtorul de dulciuri, privitul
imaginilor
miºcãtoare
ale
bioscopului unui vânzãtor
ambulant, asistarea la piesele de
teatru popular (Jatra, al cãrui
strãmoº este chiar Panchali), ori
ascultarea ºuieratului unui tren ce
trece prin apropierea satului, toate

Corina GHIGA
Foto: Mihãiþã ENACHE

Bucureºti

Oraºul de sub cel de azi

În Capitalã, Muzeul Curtea Veche este o creaþie a anilor 60, excavat

sunt momente ce aruncã în plan
secund dramele cotidiene.
Poate un ultim cuvânt legat de
acest film ar trebui sã aibã în vedere
coloana sonorã exemplarã. Aceasta
aparþine celebrului muzician ºi
compozitor Ravi Shankar, care, cu
al sãu sitar, descrie în tonuri când
zguduitoare, când liniºtitoare
imaginile lui Satyajit Ray.
* * *
Cel de-al doilea film al seriei lui
Satyajit Ray, realizat un an mai
târziu, în 1956, este Aparajito
(Neînvinsul).

practic piatrã cu piatrã. Dupã ce sute de ani a fost reºedinþã domneascã a
Valahiei ºi a fost înfrumuseþat ºi extins de Constantin Brâncoveanu,
astfel încât zidurile lui se întindeau pânã în Piaþa Universitãþii de astãzi,
dupã 1700, vechea curte a fost pãrãsitã treptat în favoarea unor reºedinþe
provizorii, iar ruinele sale au fost scoase la mezat, vândute la metru
pãtrat. Peste temeliile Palatului Brâncovenesc a fost construit un întreg
cartier, cu peste 20 de strãzi ºi pasaje: ªepcari, ªelari, Lipscani, Covaci.
Nimic, absolut nimic nu mai rãmãsese în picioare din vechea cetãþuie ºi
chiar ºi astãzi este imposibil de reconstituit un plan, oricât de
aproximativ, al vechii construcþii. Actualul muzeu Curtea Veche a fost
realizat prin desfiinþarea unei strãzi întregi, strada Soarelui, ale cãrei case
negustoreºti pãstraserã aproximativ în stare de folosinþã pivniþele Curþii
Domneºti, ridicând peste acestea zidurile mai noilor prãvãlii, ba chiar ºi
la etajele superioare folosind uneori pereþi întregi ai construcþiei
medievale, prinºi cu tencuialã de pereþii mai noi. Strada Soarelui a fost
complet desfiinþatã ºi de sub temeliile ei a fost scoasã la luminã partea
care trebuie sã fi fost cea mai importantã a casei domneºti: beciurile
vistieriei ºi podeaua (plus o colonadã) sãlii tronului. Chiar ºi în ciuda
acestor descoperiri ºi chiar dacã, în temeliile a zeci de case din areal au
fost identificate alte fragmente din construcþia domneascã, planul Curþii
Vechi rãmâne unul total necunoscut, iar machetele construite de istorici ºi
de arheologi sunt catalogate toate drept fanteziste.

Gabriel NÃSTASE
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  23 mai 2011
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Parodi Press.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
19:00 Panteon.
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  24 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 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
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  23 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  24 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.6 (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Shepard Rain (SUA, 2001) (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

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

MIERCURI  25 mai 2011
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Cinefilia. (r)
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Globe spin
23:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  26 mai 2011

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

VINERI  27 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 Nocturna (r)
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  28 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  Innov8
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca

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 în culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã

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)

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)

MIERCURI  25 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  26 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

VINERI  27 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 Casã dulce româneascã (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 Casã dulce româneascã (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  28 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: Remediul
(The treatment  China / CCTV)

Conform reglemetãrilor CAN filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor; genul: dramã (2001);
Regia: Zheng Shaolong, Distribuþie: Hollis Huston;
Tony Leung Ka Fai, Wenli Jiang; Xu Zhu, Cat
Cacciatore; Dupã ani ºi ani de muncã, cu o carierã de
succes ºi o familie fericitã, Datong Xu simte cã a
devenit un american adevãrat; Numai cã totul se va
nãrui în momentul în care tatãl sãu, sosit din China, îi
aplicã nepotului sãu, Dennis, un remediu foarte
cunoscut în medicina tradiþionalã chinezã, Filmul
prezintã diferenþele ce despart cultura occidentalã ºi
cea orientalã ºi repercursiunile ce pot rezulta de aici

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  29 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 Societatea
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: Un neamþ la Cambrige
(1958) (comedie)
Bachelor of Hearts, regia Wolf Rilla, Distribuþia Hardy
Kruger, Sylvia Syms, Ronald Levis, Wolf Hause, student
de origine germanã, ajunge la Cambrige cu o bursã de
un an. Pe lângã cursurile de la facultate face tot posibilul
sa se acomodeze cu viaþa din Anglia, chiar daca de foarte
multe ori este pãcãlit ºi atras în tot felul de pozne

00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

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

09.30 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Magazin de weekend
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.7
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 Magazin de weekend (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  29 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 Scrisori de acreditare
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Casã dulce româneascã
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 
Unchiul Vanya de pe strada 42 (SUA, 2001)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

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

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

A 21-a ediþie a festivalului
Sãptãmâna
Internaþionalã
a Muzicii Noi
Între 21 si 29 mai, are loc Sãptãmâna
Internaþionalã a Muzicii Noi, unul din cele mai
importante evenimente artistice dedicat muzicii
contemporane. Pânã azi au avut loc mai multe
reprezentaþii prestigioase, Opera Naþionalã
Bucureºti: Veniþi sã auziþi ce nu aþi mai vãzut!
- 21 mai. Opera Naþionalã Bucureºti prezintã
ºi azi, pe 23 mai, ora 20.00, spectacolul White
Ladys Power Places de Mihaela Vosganian;
Rãsãrit (clasic) - Cercul Militar Naþional; Cicã
Urmuz, Universitatea Naþionalã de Muzicã;
Suitã pentru cymbal, clavicord ºi virginal
universal - spectacol de muzicã ºi poezie,
Centrul de Artã Tinerimea Românã - 22 mai. În continuare, sunteþi aºteptaþi la: Trio mozaic,
Aula Palatului Cantacuzino - 24 mai 2011; 4 anotimpuri, Studioul de concerte Mihail Jora,
Concerti Neo  Grossi, Aula Palatului Cantacuzino- 25 mai 2011; Concertul Orchestrei Naþionale
Radio, Sala Radio - 27 mai 2011; Seria ArtDetox - Aula Palatului Cantacuzino; Sound cinema,
sound theatre, Aula Palatului Cantacuzino; Idile ºi Guerille (clasic) - Studioul de concerte
Mihail Jora; Worm songs , Universitatea Naþionalã de Muzicã - 28 mai 2011.
În cadrul manifestãrii Cicã Urmuz, a fost prezentatã ºi opera Urmuzica, aparþinând lui
Sorin Lerescu, profesor la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret. Iatã ce spune autorul
despre opera sa: Unul dintre obiectivele care pot fi puse în evidenþã într-o arie de reprezentare a
fenomenului teatrului instrumental îl constituie convergenþa dramaticului cu elementele de
metalimbaj, proprii unei construcþii muzicale complexe cum este opera. Aici, avem de-a face cu
varii modalitãþi de compunere ºi recompunere a suprafeþelor sonore pornind de la text (libret) ºi
ajungând la subtext (sonoritãþi), prin ceea ce se poate defini cu termenul de: sonuri, înþelese ca
unitãþi sintactice muzicale cu o anumitã valoare de semnificaþie. Este ceea ce se poate desprinde
din analiza straturilor sonore care compun esenþa discursului operei Urmuzica, pe care am compus-o
între anii 1996-1998. Libretul, semnat de Pavel Puºcaº, porneºte de la poemul eroico-erotic ºi
muzical, în prozã, Fuchsiada, anvizajând un tip de tramã dramaticã de o facturã aparte, în care
elementele de comentariu ºi interpretare a semnificaþiilor textului original se transformã în structuri
cu potenþial teatral intrinsec. Paginile bizare ale lui Urmuz deschid o perspectivã insolitã oricãrui
proiect muzical în sine. Românul D. Demetrescu-Buzãu  cel ce a rãmas în istoria avangardei ºi
suprarealismului românesc cu pseudonimul literar: Urmuz  a fost un adevãrat precursor în
privinþa curentelor de avangardã, neconvenþionalismul expresiei sale literare fiind interpretat de
exegeþi ca o replicã acidã la curentele ºi tendinþele stilistice consacrate ale marii literaturi.
Literatura în forma ei genuinã, literatura eliberatã de orice teroare organizaþionalã, de
orice arhitecturã cu scopuri meschin ºi anticipat legiferate, literatura ca resurecþie din cenuºa
propriei decãderi literatura ca protest faþã de orice déjà vu ºi déjà lu; literatura care-ºi
ajunge sieºi asemenea unui Dumnezeu imaginar  iatã ce ºi-a dorit în ascuns Urmuz.
A fost Urmuz un neadaptat, un revoltat sau un vizionar nerecunoscut în epocã pe mãsura
luciditãþii sale, ieºite din comun? Drama sa, zbaterea sa între iluzie ºi grotesc, între o
hipersensibilitate ºi o luciditate exageratã fac din Urmuz un caz aparte în literatura românã
interbelicã.( ) Am urmãrit, împreunã cu Pavel Puºcaº, realizarea unui libret marcat de o accentuatã
tentã dramaticã în care personajele sã poatã fi individualizate ºi, în acelaºi timp, identificate
printr-o anumitã cheie de reprezentare a structurilor de construcþie melodicã ºi ritmicã, de
timbru sau de registru sonor.( ) Urmuzica mi-a oferit ocazia, îndelung pregãtitã, de a vizualiza
conceptele avangardei urmuziene în straturi polifonice gândite a fi compatibile cu ideile de
recompunere sonorã continuã, dezvoltãrile lente ale microstructurilor muzicale intrând astfel în
contradicþie cu dezvoltarea de tip sonatã sau cu tehnica atât de cunoscutã a leit-motivului.( )

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!
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Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
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 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
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O nouã disputã pe teme religioase a luat naºtere în spaþiul
public, dupã ce Asociaþia Secular-Umanistã acuzã cã un proiect
de lege ce are în vedere prevenirea intoleranþei religioase ar
încãlca mai multe directive ale Consiliului Europei privind
libertatea de expresie ºi de conºtiinþã. Consultand textul
propunerii legislative fãcute de deputatul PNL Mirel Talos,
HotNews.ro a constatat mai multe formulãri confuze ºi
interpretabile, cum ar fi cea care condamnã comportamentul
intolerant religios, indiferent de modul de exprimare - public/
privat, internet/poºta electronicã. Contactat de agenþia de ºtiri

amintitã, Mirel Talos a explicat ce vrea sã spuna mai exact
textul legislativ pe care l-a propus, precizând cã acesta este un
text perfectibil.
În spiritul acestei perfectibilitãþi, Opinia naþionalã vã propune o
abordare ecumenicã a atitudinii religioase în spaþiul public
românesc, invitându-vã la resuscitarea unui strãvechi mod de
împletire a credinþei cu bucuria descoperirii unor minunate
lãcaºuri de practicare a acesteia  pelerinajul la locuri în care se
împletesc armonios frumosul ºi bunul, sub blânda ocrotire a
aceluiaºi Dumnezeu.

Pelerinajul,
între meditaþie ºi turism
Un al doilea val de pelerinaje a început în secolul al XIX-lea, la
iniþiativa noii intelectualitãþi paºoptiste, când Putna a devenit centrul
absolut al ecumenismului românesc ºi, deopotrivã, al renaºterii
naþionale.
Comunismul a dezorganizat orice formã de pelerinaj. În toate
ghidurile turistice, bisericile erau depersonalizate sub nume ca
Monumentul de artã feudalã de la Suceviþa. Pelerinajul a supravieþuit
în mentalitatea comunã, dar a supravieþuit aºa cum l-au persecutat
comuniºtii: dezorganizat, lipsit de infrastructurã, lipsit de orice formã
de popularizare, legat exclusiv de unele iniþiative personale. Credem cã, populare  ºi ctitoria mitropolitului Anastasie
în acest început de mileniu III, pelerinajul, ca formã de meditaþie ºi de Crimca (1608), toate din Iaºi. Ele vor stimula
turism deopotrivã, trebuie reconsiderat ºi tratat ca atare.
ambiþiile ecumenice ºi artistice ale voievodului
Vasile Lupu (1634  1653), care a realizat douã
bizantinã ºi mijloacele decorative de inspiraþie biserici unice: Biserica Trei Ierarhi (1637-1639),
goticã se armonizeazã într-o concepþie spaþialã de o unicitate fastuoasã, cu o cromaticã
Conform istoriei ecleziastice, evanghelizarea locuitorilor din nordul Dunãrii a fost fãcutã de ineditã la mânãstirile Putna, Pãtrãuþi, Voroneþ, exterioarã din aur ºi lapis lazuli, precum ºi
Sf. Apostol Andrei, unul din ucenicii lui Isus Christos, ºi apoi de discipolii sãi, în secolele I  III Moldoviþa, Suceviþa,
mânãstirea Golia (1652), ambele, de asemenea,
Hârlãu, Dorohoi, Neamþ ºi altele. Tot aici se la Iaºi.
d.Ch. Dovezile arheologice probeazã la sfârºitul secolului al IV-lea o puternicã viaþã bisericeascã,
pot întâlni inegalabilele fresce interioare ºi
cu lãcaºuri de rugãciune, episcopi, preoþi ºi numeroºi credincioºi.
exterioare care l-au fãcut pe marele bizantinolog
Andre Grabar sã le considere o carte ilustratã
ambelor stiluri, topite în originale sinteze locale.
deschisã la toate paginile ei.
(Bisericile Strei, Sântã Mãrie Orlea, Densuº, etc.
Domnii Valahiei au ctitorit monumente
În sudul Carpaþilor, arhitectura ecleziasticã
inegalabile
la mânãstirea Dealu, biserica
va perpetua tipologii ºi tehnici specifice
Bizanþului (Biserica Domneascã Sf. Nicolae din episcopalã de la Curtea de Argeº, biserica
Curtea de Argeº, mânãstirea Cozia, Vodiþa, mânãstirii Snagov, lângã Bucureºti, ºi multe
altele.
Tismana, Codmeana)
De la Meca la Medina sau de oriunde spre Ierusalim ºi Roma, lumea
veche ºi cea nouã cautã izbãvirea în cãlãtorii iniþiatice. Pelerinajul, cea mai
veche formã de turism, a produs, pentru unii, adevãrate industrii ale
caravanseraiului. Faþã cu tehnologiile turistice ale lumii, pelerinajul la
locurile sfinte ale românilor se pãstreazã, încã, într-un neproductiv anonimat.
Ortodoxia are o veche tradiþie a pelerinajelor la locurile sfinte din
þarã sau din strãinãtate. Se pare cã, în a doua jumãtate a secolului al
XVII-lea, (când Constantinopolul decãzuse iar Rusia nu se afirmase, încã,
drept a treia Romã), Iaºiul a fost capitala mondialã a ortodoxiei ºi atrãgea
pelerini din toatã zona Balcanilor ºi din spaþiul rus. Vasile Lupu s-a impus,
în acele vremuri, ca întâi protector al ecumenismului, iar Dosoftei ºi,
ulterior, Antim Ivireanu aveau sã devinã cele mai mari figuri ale ortodoxiei.

REPERE

Toate aceste repere ale creºtinismului
românesc, adevãrate bijuterii arhitecturale,
împodobite cu picturi de o rarã frumuseþe, alãturi
de numeroase altele ce împânzesc teritoriul
României, structureazã mai multe trasee turistice
cu tematicã artistic-religioasã. Ele pot fi vãzute
oricând, în toate cele patru anotimpuri, iar cel ce
le cunoaºte cu adevãrat va deveni, cu siguranþã,
mai curat în suflet, mai îngãduitor ºi mai blând.

De la
Biserica Neagrã
la mânãstirea Cozia

Evoluând unitar, deºi despãrþit în trei state
diferite, spiritul creºtin al românilor s-a dovedit,
prin vremi, creator, în cadrul bisericii, de
adevãrate comori de arhitecturã ºi artã.
Astfel, dacã în Transilvania medievalã
ordinele cãlugãreºti catolice, sub influenþa
evoluþiei stilurilor din Europa Occidentalã, au
impus, succesiv, forme stilistice romanice,
renascentiste ºi baroce, (Catedrala romanocatolicã din Alba Iulia, Biserica Neagrã din
Braºov, etc), în satele româneºti transilvane,
ctitoriile voievodale timpurii conþin influenþele

Mânãstirile din
Nordul Moldovei

Între Galata
ºi Trei Ierarhi

Secolele XV ºi XVI probeazã originalitatea
construcþiilor bisericeºti din Moldova ºi
Valahia, dovedite prin numeroase monumente
de excepþie, fãrã analogii în alte spaþii artistice.
Momentul major îl constituie bisericile ºi
mânãstirile ridicate în timpul lui {tefan cel
Mare ºi Sfânt (1457  1504). Arhitectura

În Moldova secolelor XVII ºi XVIII
arhitectura religioasã tinde cãtre noi orientãri
constructive, reprezentative fiind în acest sens
trei biserici de la sfârºitul secolului al XVI-lea:
mânãstirea Galata (1584), biserica Sf. Niculae
 Aroneanu (1594)  cu elemente decorative ce
sintetizeazã forme ale arhitecturii culte ºi artei

Aparþinând de Episcopia Ortodoxã Românã a
Maramureºului ºi Sãtmarului, Mãnãstirea Soborul
Sfinþilor 12 Apostoli din Bârsana este situatã la 22 de km
sud-est de municipiul Sighetul Marmaþiei, la ieºirea din
Bârsana, spre podul Slãtioarei, unde spaþiile dumbrãvilor
largi ale Izei se strâmteazã, spre localitatea Strâmtura.
Ceea ce fascineazã la Bârsana, dincolo de duhul locului
de bunã rânduialã monahalã, este desãvârºita unitate
stilisticã ºi simþul artistic fãrã greº care guverneazã întregul
aºezãmânt, pe linia unei tradiþii îmbogãþite prin smerenie
creatoare. Puritatea liniilor de la Bârsana constituie o
încântare pentru ochi ºi pentru inimã: filocalie (iubire de
frumos) mlãdiatã în lemn! Impresia neobiºnuitã a
vegetalului transformat în «slavã stãtãtoare» împãrtãºeºte
ochiul cu o sfinþenie ca de început de leat, iar «gura de
rai» a baladei capãtã deodatã consistenþã ºi chip.
Nici o notã discordantã în aceastã sintezã de geniu
þãrãnesc ºi cucernicie ortodoxã: arhitectura, sculptura
ornamentalã ºi iconografia îºi rãspund una alteia fãrã
monotonie, dar ºi fãrã stridenþã, într-o împãrtãºire fireascã.
Trãgând la Bârsana ºi bucurându-te în tihnã de duhul
primitor al locului, ca pelerin sau doar ca simplu turist,
frumuseþea þi se aºeazã de la sine în suflet.
La Bârsana, Ortodoxia este vrednicã de tradiþia ei, iar
sufletul românesc rãsuflã spre zariºtea lui mai bunã.
Mãnãstirea este un dar ºi o binecuvântare a lui Dumnezeu
nu numai pentru maramureºeni, care au pãstrat unitatea
poporului ºi a credinþei sale apostolice; este un dar ºi o
binecuvântare pentru întreg neamul românesc.

Bârsana - gura de rai a
Maramureºului
Despre Valea Izei se spune cã este þinutul de legendã
al sufletului românesc. Dincolo de coline ºi pãduri, existã,
însã, o altã geografie - mai profundã - aceea a
sentimentelor. ªi, pentru cã la temelia tuturor acestora coline, pãduri, sentimente - se aflã credinþa ºi iubirea,
oamenii cred cã Mãnãstirea Bârsana apropie, o datã mai
mult, Valea Izei de Dumnezeu.
O mãnãstire de maici este începutul rezidirii a ceea ce
a fost odinioarã o vatrã de ortodoxie pe o autenticã gurã
de rai. Aici, ca ºi-n alte locuri miraculoase din þarã,
înþelegem, mai bine locul neamului românesc, între
Dumnezeu ºi bucata sa de pãmânt.

chiliile, zidul de apãrare cu turnurile aferente ºi Turnul
Tezaurului, lucrãrile finalizându-se în anul 1481.
Reconstruitã apoi sub voievozii Gheorghe ªtefan ºi
Eustratie Dabija, ultima oarã fiind restauratã la sfârºitul
sec. XIX. Din vechea mãnãstire nu se mai pãstreazã decât
Turnul Tezaurului (în partea de Vest a incintei) zidit în
vremea lui ªtefan cel Mare. În el ºi-au gãsit adãpost, de
nãpãstuirile vremurilor, nestematele Putnei. De-a lungul
veacurilor mânãstirea a trecut prin numeroase încercãri
cu incendii, nãvãliri ºi ocupaþii strãine, cutremure, însã
acestea n-au putut întrerupe desfãºurarea vieþii monahale
ºi lauda neîncetatã adusã lui Dumnezeu.
Mânãstirea Putna a fost ºi important centru culturalartistic, aici funcþionând un atelier de caligrafi ºi
miniaturiºti, unul de broderie, ºcoalã de pregãtire a
pictorilor, zugravilor de biserici, precum ºi academie
teologicã. În muzeul mãnãstirii se pãstreazã o colecþie
valoroasã de broderii executate în vremea lui ªtefan cel
Mare, manuscrise, icoane ºi opere de argintãrie.
În zilele noastre complexul monahal reprezintã un loc
predilect de pelerinaj a românilor de pretutindeni, un loc
deosebit ºi aducãtor de pace.
Aici sunt înmormântaþi: ªtefan cel Mare, Maria
Voichiþa (ultima soþie a domintorului), Maria de Mangop,
Bogdan cel Orb, ªtefãniþã-Vodã ºi alþi urmaºi ai sãi pânã
la Petru Rareº.

Putna  artã ºi credinþã
Mânãstirea Putna se gãseºte în comuna Putna din jud.
Suceava, un þinut legendar al Bucovinei. Aflatã la 72 km
de Cetatea de Scaun, este prima ºi cea mai importantã
ctitorie a lui ªtefan cel Mare. Mânãstirea a fost construitã
între 1466 ºi 1469, în amintirea victoriei sale împotriva
turcilor de la Chilia în 1465.
Cronicarul Ion Neculce istoriseºte astfel despre felul
în care a fost ales locul pe care avea sã fie ziditã mãnãstirea:
ªtefan-Vodã cel Bun, când s-au apucat sã facã mãnãstirea
Putna, au tras cu arcul dintr-un vârfu de munte ce este
lângã mãnãstire. ªi unde au agiunsu sãgeata, acolo au fãcut
prestolul în altariu.
La început a fost construitã biserica cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, lucrãrile au luat sfârºit în
1469, slujba de sfinþire (târnosirea) având loc la 3
septembrie. S-au construit apoi Casa Domneascã (1473),

Tismana  citadelã a
ortodoxiei româneºti
Mânãstirea Tismana cel mai vechi aºezãmânt monahal din ara
Româneascã, cu un rol primordial în menþinerea credinþei ortodoxe
de-a lungul a peste 600 de ani, se aflã pe teritoriul oraºului Tismana
din judeþul Gorj, la 36 de km de oraºul Târgu-Jiu.
Mânãstirea,
reprezintã un monument
de
reculegere
ºi
închinãciune, de cinstire
a credinþei noastre
strãmoºeºti, un edificiu
de prea frumoasã artã
strãveche. Ea a fost ºi un
post de apãrare al þãrii în
vremuri de rãzboi, de
gãzduire a multor
personalitãþi pãtrunse de
un înalt patriotism.
Construitã tot prin
râvna
cuviosului
Nicodim, sora ei,
Mãnãstirea Vodiþa, a fost
distrusã la puþin timp
dupã construire (mai
apoi s-a construit Vodita
2 unde Nicodim a revenit
de la Tismana), singura
citadelã a ortodoxiei
noastre rãmânând, timp
de peste ºase veacuri,
Mãnãstirea Tismana.
Tot ceea ce se fãcea
danie mãnãstirii Vodiþa s-a dat ºi Tismanei - scria istoricul
Alexandru ªtefulescu - amândouã mãnãstirile fiind sub
conducerea unuia ºi aceluiaºi stareþ, Nicodim. Abia dupã
aceea a început construcþia Vodiþei din zid iar sub Radu I
Vodã, zis ºi Radu Negru Vodã, biserica din zid a Tismanei.
Într-un peisaj fermecãtor, asemenea unui castel
medieval cu bastioane la colþuri, mânãstirea Tismana este
aºezatã pe vârf de stâncã, pe muntele Stârmina, înconjuratã
de culmi împãdurite ºi stâncoase, lângã gura întunecatã a
Peºterii Sfântului Nicodim ºi de sub ale cãrei ziduri
þâºneºte apa, rostogolindu-se în cascadã, cu o cãdere de
cca 40 m în râul Tismana. Celebrul cãlãtor  diaconul Paul
de Alep, împreunã cu Patriarhul Macarie al Antiohiei au

TEATRUL ÎN HAINE DE GALÃ
Gala Absolvenþilor, specializarea Artele Spectacolului  Actorie din cadrul Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, a fost prezentatã în perioada 20  22.05.2011, prin bunãvoinþa
directorului, conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare, la Teatrul Masca. Chiar din prima searã, vineri
20.05.2011, afluenþa de spectatori de la Sala Jacques Lecoq a Teatrului Masca a validat
calitatea actului artistic ºi munca pedagogicã a îndrumãtorilor de an care au prezentat producþiile
anului terminal, respectiv prof. univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Margareta Pogonat,
prof. asoc. dr. Mirela Gorea, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist. univ. Dana Voicu, asist. univ.
Sorin Dinculescu ºi asist. univ. Cristi Toma. Oferta spectacularã ce a fost propusã de corpul
profesoral coordonator al anului terminal a fost complexã, abordând texte dramatice variate ºi
ofertante pentru tinerii studenþi interpreþi, viitori actori profesioniºti. A fost prezentat spectacolul
coupe Dupã trei ani... format din piesa: Fetele grase câºtigã întotdeauna de Madeleine
George, cu: Alexandra Crãciun, Eliza Pãuna, Lavinia Pop-Coman, Larisa Enache, Alexandra
Gogan, având ca profesori coordonatori pe: prof.asoc. dr. Mirela Gorea ºi asist univ. Dana
Voicu, ºi piesa Imagineazã-þi cã eºti ..., serial teatral de Matei Viºniec, cu: Ramona Bãrbulescu,
Maximiliano Nugnes, Robert Poianã, Alexandru Nucu, Maria Dodoc, Adrian Anghel, Iuliana
Marin, Andrei Pãtru, Roxana Popa, Victor Apetrei, având ca profesori coordonatori pe: prof
univ. Constantin Codrescu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. Sorin Dinculescu.
A urmat seara a doua a Galei Absolvenþilor, unde, cu aceeaºi bucurie, a fost prezentatã
distribuþia a doua a aceluiaºi spectacol coupe teatral Dupã trei ani..., iar duminicã, la Sala

Mare a Teatrului Masca, în încheierea Galei Absolvenþilor a fost prezentat spectacolul muzical
Dragostea totdeauna, adaptare de Ada DAlbon dupã un scenariu de Commedia dell Arte,
cu: Diana Mãrgulescu, Oana Ionescu, Raluca Grumãzescu, Laura Manea, Laura Neagoe, Bogdan
Fânariu, Rãzvan Timigeriu, Marius Petrescu, Sebastian Vâlcea, Cristian Dionsie, Silviu
Dumitrache, Andrei Vasilescu, Cristian Toma. Au mai colaborat la acest spectacol conf. univ.
Cornelia Angelescu (Canto  Tehnicã Vocalã), Magda Frâncu ºi Florin Roºu (Miºcarea scenicã),
Alexandra Baciu (Scenografie). Profesor coordonator: conf. univ. Margareta Pogonat.
Televiziunea România de Mâine, partener media permanent al Facultãþii de Arte, a fost
prezentã cu echipa sa de specialiºti pentru a fixa video evenimentul artistic pentru care studenþii
noºtri din anul III al Ciclului I Bologna s-au pregãtit pe parcursul celor trei ani de studii.
Studenþii-actori din distribuþie au accesat noul univers spectacular propus de pedagogii
coordonatori cu încredere ºi dorinþã de joc, primind aplauzele publicului pentru jocul lor
profesionist. O Galã a Absolvenþilor care oglindeºte cei trei ani de studiu de specialitate... O
Galã a Absolvenþilor care a bucurat sute de spectatori aflaþi în contact direct cu vibraþia
spectacularã, dar ºi alte mii, zeci sau sute de mii, aflaþi în faþa ecranelor televizoarelor, prin
intermediul Televiziunii România de Mâine. Un semn teatral ca un arc peste timp... Mulþumim
echipei de cadre didactice coordonatoare! Mulþumim pentru profesionalism tinerilor actori!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Un popor
nãscut
creºtin
La început a fost Cuvântul.
Prea singur, poate, în mãreþia-i
atotcuprinzãtoare, prea strãin într-o lume
fãrã hotar, fãrã neliniºti, fãrã tristeþi de
neînþeles ºi fãrã bucurii. O lume fãrã
iubire. Sau o lume fãrã dor.
Ne-am gândit cã, în limba românã, mult
mai rostuit sau mult mai în spiritul Cãrþii
Sfinte s-ar dovedi sintagma La început a
fost Dorul. Pentru cã numai din dor sau
din copleºitoarea nevoie de a fi mereu în
preajma unei întruchipãri ce depãºeºte
graniþele realului, sãlãºluind, ca-ntr-o
sfâºiere de sine, într-un alt spaþiu ºi-ntr-un
alt timp, puteau sã capete contur, din
întinderea de ape ºi întinderea de cer,
uscatul numit pãmânt ºi apoi marea,
verdele, iarba cu sãmânþã, pomii roditori,
luminãtorii ce despart ziua de noapte,
semnele arãtãtoare de vremi  zilele ºi
anii , ºi peºtii ºi pãsãrile ºi toate fiarele
pãmântului ºi cel plãmãdit din þãrânã
cãruia i s-a dãruit suflare de viaþã ºi s-a
numit Om, binecuvântat ca, alãturi de
femeia sa, sã se înmulþeascã, sã umple
Pãmântul ºi sã-l supunã
Întruchipat din Dor ºi nãzuind continuu la
împlinirea poruncilor sale, sufletul
românesc s-a unduit dintotdeauna între
cer ºi pãmânt. Semne ale credinþei sale
strãvechi într-un Dumnezeu blând ºi
îngãduitor, se aflã încã de la începuturile
formãrii sale, fixate de istorie între
secolele I -VII dupã Christos.

vizitat mãnãstirea Tismana în iulie 1657 ºi menþioneazã
în cartea sa, scrisã în limba arabã, Note de cãlãtorie,
printre altele:  într-adevãr, ea nu mai are seamãn nici
în aceastã þarã, nici în alta, prin frumuseþea locului ºi a
aºezãrii, prin mulþimea apelor sale ºi întãrirea pe care o
are, ajutatã ºi de ocrotirea zidurilor sale înconjurãtoare.
Ctitorului mânãstirii, Cuviosul Nicodim cel Sfinþit de
la Tismana (1310-1406), îi aparþine alegerea arhitecturii
ºi a decoraþiunilor acesteia. Construcþia din zid a fost
realizatã cu sprijinul material al domnitorilor Basarabi:
Radu Negru Voievod (1377-1383) ºi fiii acestuia Dan I
(1384- 1386) ºi Mircea cel Bãtrân (1386-1418).
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