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Ateneul cultural România de Mâine

O SÃRBÃTOARE A SPIRITULUI

Dupã noi, pentru o universitate, chestiunea examenelor ºi a diplomelor
trebuie, dacã nu sã rãmânã pe ultimul plan, cel puþin sã nu-i absoarbã
toatã atenþiunea, sã nu o facã sã piardã din vedere principala ei chemare,
care este de a fi centrul cultural cel mai înalt al þãrii. Ea trebuie sã atragã
ºi sã reþinã în sfera acþiunii sale pe toþi acei care sunt în mãsurã de a
contribui la înaintarea ºtiinþei, sau cel puþin de a o expune sub forma
cea mai din urmã.

PRINOS

Istoria unui popor este istoria oamenilor mari ai acelui popor. Oamenii
mari însã apar cu greu. Unii au de luptat mult, trebuind întâiu sã dreagã
ce-au stricat alþii ºi numai apoi sã continue pe drumul drept destinele
poporului lor. Aceºtia trebue sã lupte ºi cu îndãrãtnicia unora ce þin
morþiº la unele stãri de lucruri învechite ºi deci sã lupte ºi cu lipsa de
continuitate în acþiune. În rândul acestora este ºi d-l Spiru C. Haret. Un
adânc cunoscãtor al poporului românesc ºi un fanatic apãrãtor ºi
sprijinitor al celor mulþi ºi umili, înzestrat cu o putere de muncã
excepþionalã, d-l Spiru C. Haret ºi-a fãcut un apostolat din demnitãþile
pe care le-a ilustrat cu prisosinþã. Datoria se poate face în diferite
chipuri. Felul în care ºi-a fãcut-o ºi ºi-o face d-l Haret poate servi de
pildã tuturor acelor ce se vor perinda pe departamentul Cultelor.
(...) Avem datorie de înaltã recunoºtinþã pentru adevãraþii pãrinþi
ai acestui popor. ªi suntem mãguliþi când din vreme în vreme le
putem arãtà dragostea noastrã, poate singura rãsplatã ce le-o putem
da. Îl am înaintea ochilor mei pe d-l Spiru C. Haret: înþelept, cumpãnit,
cu durere de cei cu palmele bãtãtorite, muncitor neobosit, drept în
cugetul sãu, hotãrât în fapta sa, om care na ºtiut ce-i tihna, pentru
ca pus grija þerii sale mai presus de orice, hãrþuit de adversari  poate
cel mai hãrþuit dintre toþi miniºtrii pe care i-a avut Instrucþiunea Publicã
 tocmai pentru cã a þinut din rãsputeri la crezul sãu, drept cu cei drepþi,
neiertãtor cãtrã cei ce umblã cu vicleºug, îndurãtor cãtrã cei pocãiþi. Domnia-sa poate privi în urmã
cu seninãtate ºi înainte cu încredere (...)
C. STAN, institutor în Tg. Neamþu, 1911
Facultatea de Finanþe
ºi Bãnci,
Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice
Internaþionale ºi
Facultatea de Management
Financiar-Contabil
au organizat joi,
8 decembrie 2011,
masa rotundã
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Seara zilei de 7 decembrie a fost
o sãrbãtoare a spiritului. În cadrul
Ateneului cultural România de
Mâine, desfãºurat în Sala Senatului
Universitãþii Spiru Haret, cartea a
fost la loc de cinste. S-au lansat
numãrul 6 al revistei Carmina
Balcanica, numãr dedicat Republicii
Macedonia, publicatã la Editura
Fundaþiei România de Mâine, ºi
Antologia sonetului românesc în
alcãtuirea poetului Radu Cârneci.
A onorat evenimentul ambasadorul Republicii Macedonia la
Bucureºti, Excelenþa Sa domnul
Ljubko Arsovski, care a þinut sã
precizeze: Republica Macedonia
este în inima Balcanilor ºi are
respect pentru cultura vecinilor.

Aducând cu sine coabitarea
celor trei straturi culturale 
arhaic, medieval ºi modern
 Sud-Estul poate ajuta
Europa sã-ºi reînveþe
trecutul ºi, nu în ultimul
rând, sã-ºi remodeleze
proiectele de viitor.
(Mircea Muthu,
Carmina Balcanica)
Acelaºi lucru îl aºteaptã ºi cultura
macedoneanã de la vecinii ei.
Pentru mine, asta înseamnã
Carmina Balcanica, respect pentru
cultura vecinilor. Respect ºi
apreciez munca acestor oameni.

Îmi face o deosebitã plãcere sã
mã aflu aici.
La întâlnire au participat
conducerea revistei Carmina
Balcanica: Dan Anghelescu,
director, Mihaela Albu, redactor ºef,
ºi Marius Chelaru, redactor ºef
adjunct, precum ºi Radu Cârneci,
laureat al Academiei Române,
Doctor
Honoris
Causa
al
Universitãþii Vasile Alexandri, Bacãu,
ºi Florentin Popescu, membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
Primul numãr al publicaþiei
bianuale Carmina Balcanica a
apãrut în 2008.
(Continuare în pag.3)

Au participat:
prorector al Universitãþii
Spiru Haret, conf.univ.dr.
Eduard Ionescu,
prof.univ.dr. Gheorghe Pistol,
prof.univ.dr. Luminiþa Pistol,
prof.univ.dr. Gheorghe Manolescu,
prof.univ.dr. Octavian Botez,
prof.univ.dr. Mihai Ilie,
conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã,
conf. univ.dr. Madalina Militaru,
conf.univ.dr. Elena Gurgu,
conf.univ.dr. Ion Corbu,
conf.univ.dr. Miltiade Stanciu,
lect.univ.dr. Titel Negru,
lect.univ.drd. Cristi Uþã,
asistenþi universitari, studenþi.
Moderatorul mesei rotunde
a fost prorector al
Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Manuela Epure.

Corina GHIGA
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Conf. univ. dr. Mihaela Odi ZÃRNESCU,
decanul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe
Câmpulung Muscel:

Avem studenþi mai hotãrâþi
ºi mai determinaþi

Care sunt primele semne
(bune sau rele!) ale anului
universitar 2011-2012?
Într-o enumerare succintã,
acestea ar fi:  numãrul mic de
absolvenþi de liceu cu bacalaureat
a dus la o selecþie calitativ superioarã a studenþilor, dar ºi
cantitativ diminuatã;  modificãrile aduse taxelor de ºcolarizare
sunt ºi ele un factor important în
orientarea viitorilor studenþi,
aceºtia fiind mai determinaþi în
alegerea unei universitãþi ºi
specializãri;  un aspect pozitiv îl
constituie includerea manualelor
în cuantumul taxei ºi distribuirea
acestora studenþilor;  introducerea lucrãrii de licenþã, ca probã,
contribuie la creºterea numãrului
de studenþi la cursuri;  extinderea
evaluãrilor pe parcurs ºi la anul
al II-lea mobilizeazã studenþii pe
parcursul anului.
Ce noutãþi aduce acest an
de învãþãmânt în facultate?
Un numãr relativ mai mic de
studenþi, dar, aºa cum am mai spus,
mai hotãrâþi ºi mai determinaþi.



Noua Lege a Educaþiei
Naþionale provoacã modificãri
de structurã la Facultatea de
Contabilitate
ºi
Finanþe
Câmpulung Muscel?
Nu esenþiale. Facultatea dispune
de un corp didactic capabil sã
cultive în rândul studenþilor dorinþa
de studiu sistematic, necesitatea de
a participa la cercetarea ºtiinþificã,
dorinþa de a prelua, selectiv,
informaþia existentã ºi de a crea
informaþia nouã, pe care sã o
comunice în actele educaþionale.
Trebuie sã remarc, în acelaºi
timp, cã baza materialã în care se
desfãºoarã activitatea didacticã în
facultatea noastrã este anume
proiectatã ºi construitã pentru
activitãþi specifice învãþãmântului
superior; dispunem de sãli moderne
de curs ºi seminarii, laboratoare,
aulã ºi alte spaþii universitare, în
suprafaþã de 2000 de metri pãtraþi.
(Continuare în pag.4)

Interviu realizat de
Gabriel NÃSTASE

Susþinere ºi notare publicã la Facultatea de Arhitecturã
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În decembrie 89, 60 de tineri, studenþi la Universitate, au fost
aduºi ºi închiºi în Fortul 13 Jilava. Toþi erau destinaþi plutonului
de execuþie, spune nea halat  expresie sub care se ascunde un
angajat al Penitenciarului Jilava, motivând cã este mai puþin
important. Douãzeci ºi doi de ani mai târziu de la acest moment de
cotiturã în istoria recentã a României, Vlad Mitric-Ciupe, student
arhitect la Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, a
participat la cea de-a IX-a ediþie a Anualei de Arhitecturã, desfãºuratã
la Sala Dalles între 7 ºi 17 iulie 2011, cu proiectul de diplomã
inedit: Complexul Memorial Crimele Comunismului Fortul 13
Jilava.
Aceste douã evenimente, aparent fãrã nicio legãturã între ele,
dar având un numitor comun  Fortul 13 Jilava, m-au determinat sã
fac o vizitã celui mai cunoscut fort din jurul Bucureºtiului.

JILAVA.
FORTUL 13
În lumina palidã a dimineþii de toamnã,
reþelele de sârmã ghimpatã ce înconjoarã
penintenciarul Jilava strãlucesc straniu,
anunþându-mã cã pãtrund într-un
teritoriu interzis muritorilor de rând:
Fortul 13 Jilava, un loc în care durerea
grãieºte din spatele zidurilor pline de
igrasie: Dacã vrei sã trãieºti, bagã paie
sub haine!
La origini, fortul de la Jilava a fost
unul dintre cele 18 forturi construite în
timpul regelui Carol I, pentru a apãra
Bucureºtiul, ca un scut puternic al vetrei
strãmoºeºti, în timpuri de grele încercãri.
Forturile nu aveau sã fie folosite

niciodatã în timpul unui conflict armat.
La aceasta au contribuit atât stadiul
lucrãrilor de construcþie ºi de înarmare,
cât ºi cãderea fortificaþiilor de la Anvers
ºi Liege, la începutul Primului Rãzboi
Mondial, construite în aceeaºi manierã
cu cele ce alcãtuiau lanþul de forturi
cunoscut drept Cetatea Bucureºti. Astfel,
fortificaþiile din jurul Capitalei au fost
dezarmate începând cu 1915, piesele de
artilerie din cupole fiind montate ulterior
pe afeturi, pentru a fi utilizate ca tunuri
de însoþire a infanteriei ºi ca tunuri
antiaeriene. Astãzi, în cele mai multe
dintre forturile Cetãþii Bucureºti sunt

cantonate unitãþi militare. Excepþie de
la aceastã regulã face fortul Jilava, care a
fost cedat Ministerului de Interne. Aflat
în incinta închisorii cu acelaºi nume, el a
fost utilizat ca puºcãrie, prima oarã în
1907, an în care câþiva dintre rãsculaþi
au fost þinuþi în fortificaþie. Aici, rar se
intrã de bunãvoie. Cu excepþia
evenimentelor organizate la intervale
rare de timp, accesul publicului la fort
este interzis.
Istoria uitatã sub bãlãrii
Ascuns sub o colinã fãrã viitor, dar cu
un trecut teribil, fortul de la Jilava începe

sã se contureze treptat dupã ce pãrãsesc
aleea principalã a închisorii. Între fort ºi
penitenciarul activ sunt câteva sute de
metri. Graniþa între ãla vechi ºi ãsta nou,
aºa cum se exprimã un angajat, este un
banal gard de beton înalt de câþiva metri,
colorat pe alocuri cu ajutorul deþinuþilor
pasionaþi de artã. Apropiindu-mã de fort,
constat cã, deasupra întrãrii, sunt înfipte
precum o cãpuºã în þeasta unui dobitoc,
douã obiecte specifice mediului
concentraþional: un foiºor gri ºi un
proiector ruginit. Sub ele, poarta ruginitã
spre iad e pe jumãtate deschisã. Un iad
ce poartã pe frontispiciu un chenar

dreptunghic în interiorul cãruia stã scris
cu litere mari negre Fortul No. 13 Jilava.
De altfel, aceste litere reprezintã singura
bucãþicã de fort care primeºte din când
în când botezul vopselei. În rest, prãpãd.
De la ploi, varul de pe pereþi, datat din
era României socialiste multilateral
dezvoltate, s-a cojit, lãsând sã se zãreascã
culoarea spoielii anterioare: bej. Ici-colo,
frânturi de cãrãmizi roºii rãsar timid de
sub un albastru spãlat de timp.
(Continuare în pag.8)
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Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie



PREMISE EPISTEMOLOGICE ALE ANALIZEI DE CONFLICT

lect. univ. dr. Francisc TOBÃ

Orice domeniu al existenþei poate fi interogat/cercetat teoretic în mai multe modalitãþi, dar ele nu determinã explicaþii
similare, echivalente. Înþelegerea unui domeniu, în cazul nostru cel al conflictelor, este cu atât mai performantã, cu
cât reuºeºte sã identifice ºi sã evalueze mai multe aspecte ale domeniului; ignorarea, sau simplificarea, unor elemente
ori procesualitãþi poate determina interpretãri/explicaþii trunchiate, care pe fond falsificã realitatea ºi lasã nesesizate
aspecte active ºi relevante ale domeniului studiat. Ca urmare, principalul deziderat al investigaþiilor proceselor
conflictuale este identificarea unei teorii care sã explice cât mai acoperitor, cuprinzãtor  din perspective holistice
(holism: concepþie care interpreteazã teza ireductibilitãþii întregului la suma pãrþilor sale, socotind drept factor
integrator al lumii un principiu imaterial ºi incognoscibil.)  fenomenele care determinã emergenþa, dinamica ºi
soluþionarea conflictelor. Doar în acest mod vom putea explica evoluþia conflictelor în modalitãþi specifice,
neechivalente. Cu mult înainte de celebrul cogito, ergo sum, fiinþa umanã a fost interesatã de procesul cunoaºterii,
demers prin care ea a extins ºi a aprofundat zona accesibilã din univers, a câºtigat (prin ameliorãri ale procesãrii
informaþiei sociale) capabilitatea de a face trecerea de la infinitul mic la infinitul mare, de la nanodimensiuni la
orizonturile cosmice. Demersurile gnoseologice au permis apariþia/dispariþia unor interpretãri foarte diverse asupra
mediului înglobant, a lumii accesibile ºi a celei deductibile, materializatã în diverse clase de teorii, care vizeazã
cunoaºterea (cognoscibilitatea), interpretarea ºi reconstrucþia realitãþii obiective, atât prin acþiuni directe, cât ºi indirecte.

Student: Cum poate fi abordatã
problematica epistemologiei?
Profesor: Problematica epistemologiei

poate fi abordatã din douã perspective:
 ca problematicã a cunoaºterii umane sau
a simþului comun, ºi  ca problematicã a
cunoaºterii ºtiinþifice. Procesul de
cunoaºtere, susþinut de teoriile existente,
dezvoltã aspecte particularizante ale unor
realitãþi complexe, dar nu exclude
existenþa ºi apariþia altor orizonturi
interpretative. Se admite, ca ipotezã de
lucru, faptul cã procesele cognitive nu pot
fi normate, iar personalitatea
cercetãtorilor, a experþilor sau a
decidenþilor permite coabitarea mai
multor interpretãri/explicaþii date
cunoaºterii. Karl R. Popper susþine cã
ºtiinþele sociale sunt prin excelenþã
domenii în care obiectivitatea este greu
de realizat, întrucât ea presupune absenþa
oricãror evaluãri, iar cercetãtorul,
specialistul sau decidentul din sfera
socialului nu poate evada din temniþele
conceptuale ale sistemului de valori
proprii spaþio-temporalitãþii sociale cãreia
îi aparþine. Diversitatea abordãrilor
explicã multitudinea concepþiilor
epistemologice, acestea fiind influenþate,
uneori decisiv, de concepþia filosoficã
pentru care epistemologul a optat.

Student: Care sunt principalele
epistemologii?
Profesor: Vom încerca o trecere

succintã în revistã a principalelor
epistemologii, punând accentul pe
premisele care au determinat elaborarea
lor ºi, simultan, vom evidenþia posibilele
capcane generate de limitele
interpretãrilor date domeniului crizelor
ºi conflictelor. Procesele globalizante
conþin tendinþe contradictorii în care
procesele insecurizante, precum crizele
ºi conflictele, se impun tot mai mult pe
agenda relaþiilor internaþionale, regionale
sau globale. Mediul de securitate a
devenit tot mai complex, cu variabile
care genereazã ºi susþin turbulenþe tot
mai dificil de anticipat ºi de gestionat.
Dispariþia sistemului de securitate
bipolar, întreþinut de autarhia sistemelor
globale polarizante, impune necesitatea
remodelãrii, conceptuale ºi metodologice, a intervenþiilor în gestionarea
sferei securitãþii, implicit, a problematicii
crizelor ºi conflictelor. Finalitatea acestui
proces de adaptare teoreticã ºi
metodologicã o constituie identificarea
ºi implementarea soluþiilor favorabile
tuturor beneficiarilor structurilor de
securitate naþionale, regionale ºi globale.
James Rosenau susþine cã doar o teorie
pe mai multe paliere pare a fi adecvatã
pentru soluþionarea problemelor ridicate
de turbulenþa actualã ce agitã ºi
structurile politicii mondiale. Atunci
când experþii, analiºtii sau decidenþii din
domeniul gestionãrii crizelor ºi
conflictelor fac apel la un model teoretic,
ei trebuie sã cunoascã atât avantajele, cât
ºi limitele interpretãrii/ înþelegerii cadru
pentru care au optat. Din aceastã
perspectivã, pentru domeniile de studiu
al conflictelor, considerãm relevante
doar distincþiile oferite de modelele
determinist-cauzal, sistemic ºi procesualorganic (postsistemic).

proceselor sociale. Se poate afirma un conflict între ecuaþii ºi realitatea
Student: Dar inducþia?
Profesor: Analiza statisticã cã statistica inductivã este modul actualã (...). Ecuaþiile matematice
inductivã permite o mai bunã
înþelegere, prin analizã, a proceselor
sociale specifice unei mulþimi din
care a fost prelevat eºantionul studiat.
Ea face apel la teoria probabilisticã
ºi permite elaborarea generalizãrilor
despre o populaþie, în urma
investigãrii unui eºantion, ºi
formularea unei legi generale în baza
unor observaþii repetate. Prin analiza
inductivã sunt tratate ipotezele de
lucru,
obþinându-se
soluþii
decizionale privind valoarea
predictivã a estimatorilor în raport cu
parametrii specifici ai fenomenului/

reprezentativ de aplicare a statisticii
în sociologie. Anghel Ruginã (Teoria
ºi practica economicã în opera de
tranziþie ºi dupã, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti, 1994,
p.74-75.) susþine cã tehnocraþii, nu
numai în România, dar peste tot în
lume, se bazeazã pe statistici (adicã
sunt realiºti !) puse în ecuaþii ºi,
evident, soluþia unor astfel de ecuaþii
este o cantitate determinatã.
Statisticile sunt însã luate dintr-un
regim în dezechilibru ºi de aceea,
în mod logic, soluþia ar trebui sã fie
indeterminatã. Se observã aici, deci,

prelucrate din statistici nu reprezintã
altceva decât un fel de fotografii luate
instantaneu: o fotografie de acest fel
este staticã ºi nu aratã prin câte
necazuri ai trecut în ziua respectivã
(dinamica). Cu alte cuvinte, datele
statistice ºi rezultatele date de
computer lasã afarã factorul uman,
deciziile zilnice ale cetãþenilor ºi
agenþilor economic care, în condiþii
de dezechilibru, fluctueazã anormal,
adicã decizii raþionale se îmbinã cu
decizii iraþionale. Ecuaþiile
matematice nu pot cuprinde
niciodatã destinul uman de fiecare zi,
când regimul se aflã în dezechilibru.

Student: Modelul cauzal studiazã organizãrile sociale?
Profesor: Modelul cauzal nu studiazã actorii ºi organizãrile sociale Student: Prin ce este caracterizatã paradigma determinist-cauzalã?
(comunitãþile, regiunile sau naþiunile) ºi nu poate explica de ce întregul este Profesor: Paradigma determinist-cauzalã este generarea complexitãþilor sociale cu valenþe organizante,
mai mult decât suma pãrþilor. Sinergia organizãrilor este neglijatã! În lumina
acestor perspective epistemologice putem înþelege de ce naþiunile, sau statele,
au fost insuficient ºi neperformant studiate, iar atunci când au fost subiect de
studiu, demersurile au fost simpliste ºi deformatoare. Analizele statistice,
spre exemplu, reduc naþiunile la populaþii, fiind o dovadã elocventã a limitelor
posibilitãþilor explicative ale abordãrilor de tip cauzal. Investigaþiile de tip
cauzal încearcã sã identifice cauzele ºi condiþiile faptelor/evenimentelor/
proceselor sociale ºi, ca urmare, încearcã sã identifice legile care guverneazã
existenþa socialã. Pentru analiza cauzalã, considerãm ca fiind relevante
referirile la paradigma newtonianã ºi la investigarea statisticã.

caracterizatã prin generalizarea empiricã, pornind de la
relaþii cauzale între fenomene, fapte, procese sociale, prin
identificarea cauzei, a simetriei dintre cauzã ºi efect, a
factorilor determinanþi sau a condiþiilor în care aceastã
realitate se constituie. Analiza determinist-cauzalã este
centratã pe studiul relaþiilor stabile, evidente ºi
cuantificabile, între diverse obiecte sau fapte sociale,
considerate variabile. Limitele acestui model presistemic
sunt generate de centrarea pe obiecte, care în realitate
sunt procesualitãþi, de simplificãrile care decurg din

în cadrul cãrora aceste procese/ conflicte evolueazã, ºi a
premisei greºite a invarianþei în timp. Apelul decidenþilor
la rezultatele cercetãrilor ºi analizelor de tip deterministcauzal conduce la ceea ce literatura de specialitate
numeºte modelul decizionist de scientizare a politicii.
Modelul decizionist (al lui Max Weber) subliniazã, pentru
prima oarã, necesitatea ca analiza ºi decizia sã se
fundamenteze pe un spectru larg de informaþii, de
cercetãri ºi investigaþii, de care expertul, analistul sau
decidentul nu trebuie sã se dispenseze.

Student: Vã rugãm sã ne explicaþi paradigma newtonianã.
Student: Epistemologia sistemicã se deosebeºte de determinismul cauzal?
Profesor: Problema deciziilor în sfera relaþiilor internaþionale ºi a securitãþii, Profesor: Conturarea paradigmei sistem porneºte de la premisa/ipoteza aprofundate cã cercetarea ºi înþelegerea

mai ales în domeniul conflictelor militare, a fost pentru timp de decenii
abordatã din perspectiva interpretãrilor susþinute de modelul reducþionist
newtonian. Modelul apeleazã la metodologia spargerii unei probleme în
mai multe componente, suficient de mici pentru a fi înþelese ºi controlate.
Prin aceastã metodologie, unii au convingerea cã vor ajunge la o înþelegere
ºi control al întregii problematici. Modelul pleacã de la premisa simplificatoare
cã, dacã vom înþelege evoluþia componentelor, prin extrapolare, vom ajunge
la înþelegerea întregului (format din componentele studiate). Paradigma
newtonianã este limitatã în aplicaþiile ei privind securitatea naþiunii ºi, implicit,
analiza conflictelor. Modelul newtonian, folosit adesea în cadrul proceselor
decizionale politice, face parte din familia modelelor sistemice, acestea
pornind de la ipoteza cã întregul este în echilibru ºi egal cu suma
componentelor constitutive. Consecinþa cea mai importantã a aplicãrii acestui
model este abordarea sistemului/ procesului ca o entitate închisã, izolatã de
mediul înglobant, fãrã a fi influenþat de factori externi, iar restricþiile la
diversele intrãri sunt doar de naturã funcþionalã.

Student: Prin ce este
caracterizat
modelul
newtonian?
Profesor: Modelul newtonian este caracterizat prin:
 predictibilitate  este posibilã
doar din perspectivele modelului cauzal;  reducþionism 
spargerea întregului sistem/
proces în componente, iar
rezultatul este suma soluþiilor
parþiale;  sistemul/procesul
este o entitate semideschisã.
Paradigma determinist newtonianã a constituit, de-a lungul
timpului, cadrul de lucru al
dezbaterilor ºi deciziilor
referitoare la securitatea
internaþionalã. Sistemele deterministe au reguli care conecteazã, în mod unitar, secvenþele
temporale ale sistemului ºi
guverneazã interacþiunile dintre
elementele permanente.
Trebuie subliniat cã determinismul nu implicã predictibilitate întrucât, aºa cum susþine
Alvin M. Saperstein, predicþia
implicã conectarea necesitãþii
(nu a probabilitãþii) între stãrile
nedefinite ale sistemului, separate de intervale de timp finite.

Student: Investigarea statisticã se
substituie analizei teoretice?
Profesor: Analiza statisticã a datelor nu

se substituie analizei teoretice, ci oferã o
bazã de testare, analizã ºi interpretare a
propoziþiilor ipotetice din sociologie sau
pentru sistematizarea semnificaþiilor
inerente datelor sociale. Statistica a susþinut
dezvoltarea sociologiei cantitative, fãrã a
elimina analiza calitativã sau interpretativã
a datelor. Din analiza modelelor statistice
se observã limitele acestor abordãri pentru
diferitele domenii, limite determinate de
faptul cã parametrii calculaþi reprezintã o
imagine staticã, la un moment dat, pentru
domeniul studiat. În majoritatea cazurilor/
proceselor, prezintã importanþã dinamica/
evoluþia în timp a acestora; aceste evoluþii,
de regulã, nu au caracter liniar. În ultimii
ani, acestui mod de prelucrare a datelor i
s-a acordat o atenþie crescândã, în sensul
studierii dependenþei de factorul timp a
fenomenului studiat. Au fost elaborate
modele matematice bazate pe analiza ºi
producþia aºa-numitelor serii de timp. Cele
mai precise tehnici de modelare ºi producþie
pe termen scurt (trimestru sau an) a seriilor
de timp au la bazã metodologia de modelare
Box-Jenkins (1976). În cadrul acestei tehnici
de modelare ºi predicþie, cea mai importantã
etapã constã în identificarea modelului seriei
ºi estimarea parametrilor modelului. H. M.
Blalock (1972) distinge douã funcþii ale
statisticii în sociologie: descrierea ºi inducþia.

Student: La ce se referã descrierea?
Profesor: Analiza statisticã descriptivã aplicã tehnici de reducere,
sau de condensare, a unei mulþimi de date într-una sau mai multe unitãþi
sintetice, având drept obiectiv caracterizarea distribuþiei ºi variabilitãþii
(analizã univariantã), în condiþii de minimizare a distorsiunilor. În
analiza proceselor sociale (cazul conflictelor), cea mai largã aplicare o
are analiza multivariantã, cãci un fenomen/proces social este
multidimensional, presupunând luarea în considerare a unui evantai/
mulþimi/familii de variabile ºi indicatori de caracterizare aflaþi ei înºiºi
în diferite raporturi/ condiþionãri. Acest tip de analizã este limitat la
analiza datelor obþinute prin investigarea/cercetarea unui eºantion.

Student: Ce este determinismul cauzal?
fenomene sociale, ci produsul deliberat al oamenilor;
Profesor: Literatura de specialitate oferã, pentru acest  fenomenele sociale interacþioneazã multiplu, sunt
model, mai multe interpretãri, întrucât coexistã mai multe
definiri conceptuale: ceea ce dintr-o perspectivã apare
drept cauzã, din altã perspectivã apare drept condiþie
necesarã, ºi invers. Din aceste considerente, analizele de
tip cauzal nu pot fi relevante pentru explicarea existenþei
sociale. Ele nu pot sã identifice ºi nici sã modeleze
procesele care decurg din interacþiuni, în organizãrile
sociale, adicã acele organizãri în care oamenii au
comportamente nereductibile la relaþii cauzale. Modelul
cauzal de explicare a fenomenelor sociale, inclusiv a
conflictelor, dominant în cercetarea teoreticã pânã la
mijlocul secolului XX, prezintã câteva limite de principiu,
printre care semnalãm:  eliminã subiectul activ  în
condiþiile în care toate fenomenele sociale, inclusiv
conflictele, nu sunt consecinþe pur ºi simplu ale altor

interdependente  ele genereazã sisteme caracterizate printrun gradient ridicat de coerenþã, imposibil de descris prin
modelul cauzalitãþii;  modelul cauzal presupune cã existã,
printre antecedentele fenomenului de explicat, unul sau mai
multe alte fenomene care le-au generat  el va fi utilizat în
etapele analizei de conflict pentru a sesiza rãdãcinile unor
conflicte;  schema cauzalã, cel mai adesea, atrage atenþia
asupra relaþiilor dintre condiþiile de mediu ºi procesul social
studiat  ea nu poate sã modeleze dinamica internã a
acestuia, întrucât ignorã organizãrile. Explicaþia cauzalã
presupune identificarea unei liste de cauze, a cãror corelare
genereazã fenomenul-efect. Generarea unei liste cauzale
nu este suficientã ºi se impune dezvoltarea, pentru fiecare
variabilã element-cauzã, a unui model teoretic care sã
explice eventualele corelaþii identificate.

sistemice a permis, într-o mai mare
mãsurã, explicarea sistemicã a
organizãrilor ºi a proceselor sociale,
inclusiv a conflictelor. Ludwig von
Bertalanffy este iniþiatorul modelului
sistemic de investigare, el fiind
creatorul teoriei generale a sistemelor.
Investigarea/ cercetarea sistemicã
poate fi realizatã în douã modalitãþi:
 modelul matematic  sistemul este
un ansamblu de elemente aflate într-o
interacþiune nonîntâmplãtoare,
repetabilã ºi reciprocã. Sistemele
matematice  structuri de invarianþi 
nu se dovedesc adecvate pentru
modelarea organizãrilor/ proceselor
sociale, întrucât presupun simplificãri
deformatoare. Dacã, de pildã, în
procesul de cercetare a proceselor
sociale se face apel la instrumente
matematice, de tipul sistemului de
ecuaþii diferenþiale simultane, modelul
definit în acest mod nu va evidenþia
evoluþia/dinamica în timp a procesului;
 a doua abordare a conceptului de

cã întregul are o finalitate, un obiectiv
definit prin parametrii de performanþã
ai sistemului, obiectiv care este realizat
de componentele specializate ale
sistemului. Interacþiunile din interiorul
procesualitãþii/ conflictului sunt cele
care fac ca întregul proces sã fie altceva
ºi mai mult decât suma pãrþilor, a
actorilor. Din perspectiva acestei
abordãri sistemice, securitatea unei
naþiuni este vãzutã ca finalitatea tuturor
activitãþilor/proceselor sociale, având
ca actori instituþiile ºi organismele
statului. Aceste instituþii sunt
examinate prin prisma conceptelor de
structurã ºi funcþie. Disfuncþionalitatea
unora dintre elementele structurii, cu
consecinþe directe asupra finalitãþii
procesului ºi a relaþiilor funcþionale cu
celelalte componente structurale,
trebuie sã constituie una din temele
majore ale studiului sociologic.
ªtiinþele militare sunt o dovadã cã
existã preocupãri în acest sens, ca
dovadã a înþelegerii tot mai

întregului nu pot fi realizate fãrã
înþelegerea interioritãþii componentelor, a configuraþiei/arhitecturii
relaþionale ºi a caracterului integrator
pe care trebuie sã-l deþinã organizarea
socialã înglobantã, adicã naþiunea.
În cazul specific unor familii/tipuri
de conflicte, modalitatea analiticã de
tip sistemic se confruntã cu orizonturile interpretative simbolice. Teoria
complexitãþii a fost identificatã ca
fiind aplicabilã în sfera securitãþii
naþiunilor (ºi a conflictelor) dupã ce
au fost sesizate efectele sale în
managementul economic ºi de piaþã.
Aceastã defazare se poate explica
atât prin sesizarea târzie a potenþialului ei, de cãtre practicienii în
domeniul securitãþii naþiunii, cât ºi a
teoreticienilor din sfera complexitãþii.
Indivizii sau grupurile sociale
(inclusiv naþiunile) sunt imersate
într-un mediu în care coexistã douã
genuri de sisteme: sisteme liniare ºi
sisteme nonliniare.

Student: Ce sunt sistemele liniare?
Student: Sistemele nonliniare prin ce se
Profesor: Sistemele liniare sunt acele sisteme în care ieºirile caracterizeazã?
(output-urile) sunt proporþionale cu intrãrile (input-urile) ºi se Profesor: Sistemele nonliniare sunt acele
caracterizeazã prin:  întregul este egal cu suma pãrþilor;  cauza
ºi efectul sunt observabile;  previziunea este facilitatã de o
planificare atentã;  succesul este determinat de o monitorizare
ºi un control performante;  sunt posibile procese reducþioniste.
Liniaritatea presupune, din punct de vedere matematic, douã
premise: a) proporþionalitatea  factorul de multiplicare a valorilor
de intrare este identic cu cel al valorilor de ieºire, ºi
b) superpoziþionarea  suma valorilor de intrare determinã suma
valorilor de ieºire. Liniaritatea, susþine Alan D.Beyerchen, oferã
stabilitate structuralã ºi accentueazã echilibrul. Ea legitimeazã
simpla extrapolare a cunoºtinþelor legate de dezvoltare, evaluare
ºi compartimentare. Ea permite predicþie ºi, astfel, control. Dar,
sistemele liniare sunt adesea restrictive, limitate ºi fragile. Ele
sunt rareori foarte adaptative, sub influenþa unor modificãri
semnificative ale mediului propriu. Birocraþia este chintesenþa
tehnicii liniare în probleme sociale. Liniaritatea este
corespunzãtoare sistemelor predictibile, dar este limitatã în cazul
investigãrii unor sisteme naturale sau sociale. Sistemele/
procesele sociale, aparþinând sistemelor complexe, nu pot fi
abordate din perspectiva modelului liniar, întrucât acestea sunt
caracterizate prin nonliniaritate. Mediul internaþional de securitate
se modificã continuu, devine tot mai complex ºi imprevizibil,
determinând reconsiderãri conceptuale majore. Conflictele ºi
agresiunile proprii rãzboiului rece s-au caracterizat prin:
cunoaºterea actorilor, provocãrile erau clare, ameninþãrile erau
evidente, iar rãspunsurile optime (prin apelul la scenarii) erau
predictibile. Actualul mediu de securitate conþine multiple
contradicþii: a) sistemul internaþional este mai puþin dominant,
dar rãmâne foarte influent; b) statele suferã transformãri, dar nu
dispar; c) suveranitatea este erodatã, dar se mizeazã încã mult pe
acest atribut; d) se menþin graniþele, dar ele devin tot mai
permisive. Robert Jervis, luând în considerare aceastã realitate,
afirmã cã nu deþinem tehnici pentru analizarea simultaneitãþii
evenimentelor în modalitãþi cuprinzãtoare de identificare a
intercondiþionãrilor existente ºi a buclelor de feedback. El admite
cã perioada actualã este una a turbulenþei sistemelor sociale ºi
aceastã realitate nu poate fi abordatã performant fãrã a face apel
la teoria complexitãþii. Chiar dacã este vorba de realism,
liberalism sau pragmatism, analiºtii ºi decidenþii politici trebuie
sã deþinã câteva orientãri teoretice, dacã doresc sã cunoascã/
înþeleagã procesele sociale. Teoria, susþine Robert Jervis,
presupune direcþii, sensibilizeazã cercetãtorii spre opþiuni
alternative, evidenþiazã oportunitatea de a acþiona variate pârghii
ºi developeazã consecinþele favorabile/nefavorabile, leagã
mijloacele ºi strategia de resursele disponibile ºi, cel mai
important, introduce contexte ºi modele într-o turbulenþã
determinatã de fenomene dezordonate ºi necorelate. Înþelegerea,
ºi nu prevederea/anticiparea, este obiectul teoriei, iar perspectiva
complexitãþii poate servi atât ca un ghid pentru înþelegerea unei
lumi fragmentate, cât ºi pentru teoretizarea în interiorul limitelor.

sisteme în care ieºirile nu sunt proporþionale
cu intrãrile ºi se caracterizeazã prin:
 întregul nu este egal cantitativ cu suma
pãrþilor sau calitativ recognoscibil în
componentele sale constitutive;  cauzele ºi
efectele nu sunt evidente;  constituie un
mediu în care fenomenele sunt impredictibile,
dar, în cadrul limitelor lor, sistemele deþin
proprietãþi autoorganizante;  impredictibilitatea determinã frustrarea planificãrii
convenþionale;  proprietatea autoorganizantã
nu permite controlul proceselor sistemului;
 frontierele care definesc aceastã familie
de sisteme au geometrie variabilã, realitate
care determinã noi modalitãþi de gândire ºi
acþiune. În cazul proceselor sociale (cazul
conflictelor), înþelegerea întregului nu
poate fi realizatã prin descompunerea,
spargerea acestuia în componente, studierea
acestora independent ºi apoi extrapolarea
concluziilor la întregul proces sau fenomen.
De aceea, întregul este mai mult decât suma
pãrþilor, iar pentru procesul decizional, un
decident nu poate obþine înþelegerea
întregului proces limitându-se la colaboratorii
care deþin înþelegerea doar a unei pãrþi a
întregului. Robert Jervis, referindu-se la
sistemele complexe ºi rolul interacþiunilor,
afirma: Datoritã prevalãrii interacþiunilor,
noi nu putem înþelege sistemele prin
însumarea caracteristicilor pãrþilor sau a
relaþiilor bilaterale dintre perechile
sistemelor. Dacã regulile care guverneazã
sistemul investigat sunt nonliniare (este cazul
organizãrilor sociale), sistemul poate prezenta
senzitivitate extremã la modificãri reduse ale
parametrilor iniþiali. Acest comportament
permite cu mare dificultate predicþii.
Nonliniaritatea poate genera instabilitate,
discontinuitãþi, sinergie ºi impredictibilitate;
în contrapondere, ea exceleazã prin
flexibilitate, adaptabilitate, modificãri
dinamice, inovaþie ºi reactivitate. Alvin
Saperstein afirmã cã este posibil a anticipa
dacã un sistem va prezenta un comportament
haotic. Aceastã posibilitate permite
decidenþilor politici de a elimina reacþii
periculoase. Deci, abilitatea de a anticipa
imprevizibilul este un instrument foarte util
în decizia politicã.
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O SÃRBÃTOARE A SPIRITULUI

IN MEMORIAM
PROFESORUL MIHAIL MANOILESCU
120 de ani de la naºtere

Mihail Manoilescu (9 decembrie 1891-30 decembrie 1950) a fost economist, publicist
ºi politician român. Ideile sale despre economie au fost intens popularizate ºi aplicate în
America de Sud. Rãmas orfan de tatã la 9 ani, cu toate cã manifesta interes pentru drept,
din cauza condiþiilor dificile ale familie sale, face studii de inginerie la Bucureºti, terminând,
primul, în anul 1915. A desfãºurat o mare activitate teoreticã în domeniul economic, în
þarã, Italia ºi Portugalia. Ideile sale corporatiste ºi protecþioniste au fost aplicate în
Brazilia, ca bazã de dezvoltare industrialã a acestei þãri. În 1929 a publicat la Paris, la
editura Giard, în colecþia Bibliotheque Économique Internationale prima versiune a
operei sale fundamentale Teoria protecþionismului ºi schimburile internaþionale.
Lucrarea lui fundamentalã ºi-a croit drum lung în întreaga lume, ea constituie prima
strãpungere româneascã în gândirea economicã universalã ºi a intrat definitiv în istoria
doctrinelor economice moderne, fiind citatã în studii de specialitate, cursuri universitare,
tratate ºi enciclopedii (Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Române).

Actualitatea Profesorului Mihail MANOILESCU

 Europa Rãsãriteanã de azi este un client sãrac pentru Europa Occidentalã. Dar
Europa Rãsãriteanã de mâine nu ar putea deveni un client bogat? Aceasta este
principala problema a Europei. Dacã clienþii sunt sãraci, cel care vinde trebuie sã
aibã grijã, ca mai întâi sã-i facã bogaþi  .din punct de vedere al avantajelor
economice directe este mai mare pasul pe care-l face þara atunci când trece de la o
industrie cu capital strãin la una cu capital românesc, decât atunci când trece de la
o economie pur agrarã la o industrie cu capital strãin  Cumpãrãturile unei þãri nu
depind numai de ceea ce va fi cumpãrat, ci ºi de ceea ce va fi produs pentru a
cumpãra, adicã, într-o exprimare mai simplã, pentru a plãti mãrfurile cumpãrate 
Numai industrializarea mãreºte capacitatea de cumpãrare. ªi, oricât s-ar pãrea de
paradoxal, þãrile, cu cât sunt mai industrializate, cu atât au o capacitate mai mare de
a cumpãra produse industriale din afarã  Dominaþia economicã a unui popor printr-un
altul constã în schimbul inegal al muncii acestor douã popoare  Acele teorii, care,
sub pretextul diviziunii muncii ºi al specializãrii producþiei, recomandã þãrilor sã
întrebuinþeze forþele noi ºi excedentul populaþiei lor în ramurile economice inferioare,
având o productivitate a muncii slabã, sunt teorii de regres ºi de decãdere naþionalã
 Adevãrata monedã naþionalã este productivitatea mãrfurilor de export.

Foto: Mihãiþã ENACHE

(Urmare din pag.1)
Ideea s-a nãscut în mintea unui buzoian, Dan Anghelescu.
Prin conþinutul ei, revista cultivã ideea de individualitate; fiecare
autor scrie în limba maternã ºi este dublat în limba englezã.
Toate numerele sunt cu dedicaþie pentru o þarã. Fotografiile,
care ilustreazã aceastã þarã, pot fi, deopotrivã, de epocã sau
contemporane, ideea este sã scoatã în evidenþã frumuseþea
acelor locuri. Primul numãr, din noiembrie 2008, a fost dedicat
României ºi a promovat fotografii din Iaºi ºi Târgul Frumos.
Revista conþine trei secþiuni: studii ºi eseuri, poezie, recenzii,
iar, la final, se aflã prezentãrile autorilor din numãrul respectiv.
Colegiul de redacþie este internaþional. Difuzarea, de asemenea,
este internaþionalã. Carmina Balcanica publicã ºi autori
aparþinând minoritãþilor naþionale din România. Carmina
Balcanica face legãtura între popoare, în aceastã revistã se
duce o luptã dreaptã între cultura diferitelor þãri.
Mihai Chelaru, redactor ºef adjunct, a spus: Primim articole
ºi creaþii literare din diferite þãri, astfel Carmina Balcanica
are o privire mai amplã, este vorba de o comunicare
interculturalã. Când am auzit despre deschiderea cãtre
Universitatea Spiru Haret am fost imediat de acord.
Universitatea s-a dezvoltat armonios ºi are ce oferi. Ne
bucurãm de o colaborare frumoasã. Vreau sã spun cã ne
dorim foarte mult ca studenþii sã ni se apropie. Le mulþumim
profesorilor pentru ajutor ºi pentru încrederea acordate.
Carmina Balcanica este un lucru extraordinar, o încercare
de extindere, de cunoaºtere. Zona balcanicã a fost
cutremuratã de drame în ultimii ani, acum începe sã se
aºeze prin cunoaºtere. Este o revistã de colecþie, întrece
orice fel de efemeritate, este o revistã pe care o pãstrezi în
bibliotecã ºi la care te întorci cu drag de fiecare datã. Vreau
sã salut, deºi cu întârziere, lansarea acestei reviste, a declarat
scriitorul Florentin Popescu.
Argument: Carmina înseamnã cântec, muzicã. De la
cântec ajungem la sonet, care vine din italianã, sonare, ºi
înseamnã a cânta la un instrument. ªi cum spunea conf. univ.

dr. Georgeta Pinghiriac într-un recent numãr al Opiniei
naþionale, cel mai valoros instrument este vocea umanã,
seara a fost încununatã de vocile studentelor Alexandra Vicol
ºi Ioana Picoº, de la Facultatea de Arte, care au recitat 19
sonete de autori diferiþi. Printre aceºtia ºi scriitorii Florentin
Popescu  Sonet bucolic  ºi Radu Cârneci  Prinþul Sonet.
Aplauze ºi felicitãri au fost adresate viitoarelor actriþe.
Sonetele recitate de studentele - actriþe de la Facultatea de
Arte au introdus cea de-a doua parte a serii: Antologia
sonetului românesc alcãtuitã de Radu Cârneci care a declarat:
Este, aici, în Antologie, o muncã de peste 20 de ani, dar nu
îmi pare rãu nici mãcar pentru o secundã. Am citit foarte
mult pentru a o realiza ºi acum am adunat o avere care
rãmâne acolo mereu. Au rãmas în mine foarte multe bogãþii.
A completat descrierea operei lui Radu Cârneci Florentin
Popescu: Este un poet de un mare rafinament, laureat al
Academiei Române ºi Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Vasile Alexandri  Bacãu. Este, pentru mine, un permanent
motiv de uimire. Este cel mai avizat traducãtor al lui
Baudelaire. Antologiile sale au viziunea, sunt alcãtuite prin
prisma unui scriitor ºi asta spune mai mult decât este nevoie.
Încheierea a aparþinut prof. univ. dr. Mihaela Albu, care a
adresat mulþumiri conducerii Fundaþiei România de Mâine ºi
a Universitãþii Spiru Haret pentru sprijinul acordat la tipãrirea
revistei ºi asigurarea condiþiilor pentru desfãºurarea Ateneului
cultural România de Mâine. La rugãmintea noastrã, prof.
univ. dr. Mihaela Albu s-a adresat ºi cititorilor revistei Opinia
naþionalã: A fost o searã reuºitã. Sunt bucuroasã de prezenþa
colegilor mei de la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice, prof. univ. dr. Ioan Roºca, conf. univ. dr.
Aurel Cazacu, a profesorilor de la Facultatea de Arte, conf.
univ. dr. George Grigore ºi lector univ. drd. Ioana Visalon.
Sperãm ca aceste întâlniri sã devinã o tradiþie. Mulþumesc
studenþilor prezenþi, ei au fost cei mai câºtigaþi. Mulþumesc,
nu în ultimul rând, Opiniei naþionale, pentru informarea
cititorilor cu privire la acþiunile Ateneului cultural
România de Mâine.

Foto: Mihãiþã ENACHE
În cadrul mesei rotunde, cadre didactice
din Universitatea Spiru Haret, specialiºti
redutabili din domeniul economic, au
evocat personalitatea profesorului Mihail
Manoilescu ºi importanþa ideilor
economice lansate de acesta, beneficiul
reconsiderãrii lor în actualitatea
economicã prezentã. Telegrafic, câteva
dintre ideile susþinute.
Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol a deschis
discuþiile aducând câteva informaþii despre
Manoilescu, fiind completat de prof. univ.
dr. Manuela Epure, care a subliniat cã :
avem obligaþia moralã, în calitate de
dascãli, de a aduce în conºtiinþa tinerilor
oameni care au fost ignoraþi de istorie,
deºi contribuþia lor în diferite domenii a
fost cu adevãrat importantã.
Conf. univ. dr. Ion Corbu ºi-a exprimat
opinia conform cãreia mulþi dintre marii
români sunt uitaþi. Este un eveniment
deosebit sã readuci în planul atenþiei
generale informaþii necunoscute despre
oameni importanþi.
Printre altele, lector univ. dr. Titel
Negru a precizat: Noi vorbim, astãzi, cu
detaºare. Ar trebui sã ne transpunem în
contextul politic de atunci. (în timpul
vieþii lui Manoilescu. n.n.) Erau curente
importante în politicã  nazist ºi bolºevic,
ce influenþau gândirea. Atunci, statul era
dominant, ideile erau dominate. Ar
trebui, acum, sã reevaluãm ideea de
protecþionism, pe care o susþine
Manoilescu, sã o reiterãm.
Studenþii nu sunt familiarizaþi cu cei mai
mari dintre economiºti, de aceea ar trebui
sã ne axãm pe a-i face cunoscuþi. Efortul
intelectual al lui Manoilescu este remarcabil
- conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã:
Prof. univ. dr. Manuela Epure, în acord
cu antevorbitorul, a subliniat: Aceºti
oameni, precum Manoilescu, ar trebui sã
îºi gãseascã locul în conºtiinþele noastre.
Ar trebui sã învãþãm din ce am greºit în
trecut ºi sã învãþãm ceva pentru viitor.

Prof. univ. dr. Mihai Ilie: Admir
iniþiativa unor astfel de întâlniri. În ceea
ce mã priveºte, consider cã Mihail
Manoilescu a avut un destin tragic. A
trãit puþin ºi a rãmas de mic orfan. Deºi
a terminat ca ºef de promoþie în
inginerie, a excelat în economie.
Continuând ideea, prof. univ. dr.
Gheorghe Manolescu a precizat: În
activitatea sa a rãmas un inginer, a rãmas
ordonat. Cred cã la baza activitãþii sale a
stat regula. El ºi-a dat seama cã trebuie
sã existe niºte reguli, norme stricte pentru
ca lucrurile sã meargã bine. Statul
înseamnã indivizi care trebuie sã respecte
reguli. El a susþinut existenþa unor reguli
de gestionare.
Prof. univ. dr. Octavian Botez:
Manoilescu, în strãinãtate, este
considerat cel mai mare economist al
României, deºi el, la bazã, a fost inginer.
În 1970 am auzit pentru prima datã de
el. Eram în Geneva, pentru studii, ºi
am fost întrebat ce pãrere am despre
teoria economicã a lui Manoilescu. Am
cãutat imediat sã aflu despre ce a scris.
Moderatorul mesei rotunde, prof. univ.
dr. Manuela Epure, prorector al
Universitãþii Spiru Haret: Mã bucur cã
dezbaterea a suscitat interes ºi am mers
ºi mai departe de subiect, pentru cã nu
trebuie sã ne îndreptãm cu totul cãtre
trecut. Azi am reuºit sã avem o unitate,
chiar dacã am avut ºi pãreri diferite. Aº
dori sã felicit colectivul facultãþilor cu
profil economico-financiar pentru cã s-a
mobilizat pentru un astfel de eveniment.
ªi mai vreau sã vã mai felicit pentru
ceva. În domeniul ºtiinþelor economice am
publicat graficul cu numãrul de publicaþii
ºtiinþifice apãrute în perioada 2006-2010,
este vorba despre un numãr de 2201. Mai
mult chiar decât celelalte universitãþi. În
2012, sperãm în aceleaºi bune rezultate
din punct de vedere al cercetãrii.

Corina GHIGA

Dacã-i bal, e BALUL BOBOCILOR

Ca la fiecare început de an universitar,
tinerii boboci, care pãºesc treptele
Universitãþii Spiru Haret, aºteaptã cu
nerãbdare Balul Bobocilor. Anul acesta
studenþii Facultãþii de Management
Financiar Contabil Craiova s-au
mobilizat exemplar ºi au organizat Balul
Bobocilor împreunã cu studenþii de la
Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã. A rezultat o competiþie savuroasã
la toate capitolele: abilitãþi, dans,
frumuseþe, graþie. Studenþii au avut un
motiv în plus sã se bucure din plin de
acest eveniment deoarece înainte cu doar

o zi de bal s-au încheiat examenele de
evaluare pe parcurs.
Punctul cel mai fierbinte al serii l-a
constituit concursul de Miss, l-a care
s-au înscris studente de la ambele facultãþi.
Pentru câºtigarea râvnitului trofeu de Miss
Boboc 2011/2012 concurentele au avut
de înfruntat trei probe: abilitate, fii la
modã, voluntariatul îþi vine bine ºi, proba
III, þinuta de searã. La sfârºitul unui
concurs electrizant, juriul, format din
cadre didactice de la ambele facultãþi, a
decis urmãtoarea ierarhie a podiumului:
locul I - Daniela Oprescu, locul II - Ana
Maria Dumitrescu ºi locul III - Adriana
Ramona Radu.
Un moment deosebit al serii l-a
constituit momentul artistic oferit de doi
talentaþi dansatori, Radu Barbu ºi
Georgiana Dumitrescu, care i-au încântat
ºi pe cei mai înfocaþi studenþi Hip Hop.
Acest moment a fost unul emoþionant ºi
pentru mama tânãrului dansator, care
este cadru didactic al universitãþii.
Nemaiavând vârsta lor, am fost o
prezenþã discretã pe tot parcursul serii, dar
nu am putut sã nu constat bucuria ºi
optimismul studenþilor prezenþi la Bal, care
mi-au destãinuit cã sunt foarte optimiºti în
ceea ce priveºte statutul ºi viitorul lor de
studenþi haretiºti.

Dragoº ILIE

Facultatea de Management
Financiar-Contabil Craiova

EXPOZIÞIE FOTO
Luni, 12 decembrie 2011, Decebal
ªtefãnescu ºi Mihãiþã Enache, studenþi
la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, vã invitã la
deschiderea expoziþiei foto în douã
secvenþe, intitulatã Despre jurnalism
ºi Jilava. Fortul 13.
Vernisajul va avea loc la ora 12, la
etajul 2 din clãdirea facultãþii, campusul
Didactica, str. Fabricii nr. 46 G.

Decebal
ªtefãnescu

Despre
jurnalism

Mihãiþã
Enache

Jilava.
Fortul 13.
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De la ªcoala Superioarã
de Arhitecturã din Strasbourg,
ne scrie
Tudor Mafteianu

Susþinere ºi notare publicã la Facultatea de Arhitecturã

VERIFICARE CU EMOÞII

Sãptãmâna trecutã, holurile de
la Facultatea de Arhitecturã s-au
îngustat. Studenþii, cu machete ºi
panouri tapetate cu planºe ºi
proiecte, aºteptau cu emoþie.
Chiar dacã sãrbãtorile se
apropie cu repeziciune, viitorii
arhitecþi nu ºi-au pierdut
concentrarea. La Facultatea de
Arhitecturã, a avut loc susþinerea ºi notarea publicã a proiectelor studenþilor din anul V.
Proiectele, discutate în prealabil
la clasã cu profesorul de curs, au
fost corectate de studenþi pânã
la momentul prezentãrii publice.
Au arãtat ºi explicat piesele
desenate ºi macheta în faþa unei
comisii formate de profesori din
facultate. Trei comisii, evident,
în trei sãli diferite. Sala 320 grupele 501, 506 ºi 507, sala
301 - grupele 503, 508 ºi 509,
iar, în sala 314, grupele 502,
504 ºi 505.

Înainte de intrarea în salã îºi
recitesc scurta prezentare, gânditã
de acasã, pe care o adapteazã
condiþiilor. Profesorii îi întrerup
pentru a le cere lãmuriri. Studenþii
explicã pe planºã, cu un indicator,
ceea ce au realizat ºi rãspund la
întrebãrile profesorilor. Oferã
informaþii despre fiecare nivel al
clãdirii, dupã caz, cum se face
accesul, cum sunt plasate în spaþiu
clãdirile.
În regulament este menþionat
faptul cã proiectele trebuie sã
respecte toate datele din temã,
altfel va fi acordatã nota minimã,
unu. Neefectuarea unui minimum
de corecturi obligatorii (trei), lipsa
unor piese desenate, precum ºi
lipsa machetei sau nerespectarea
scãrii precizate în temã sunt
considerate încãlcãri ale datelor
din temã.
Am abordat-o pe studenta Ana
Maria Cãlugãreanu: Aveþi prezentãri

de genul acesta în fiecare an? Ce
temã aþi avut de proiectat?
Rãspunsul ei: Chiar de patru ori pe
an, nu este ceva absolut nou, dar
de fiecare datã sunt emoþii. Am avut
de fãcut un centru wellness, Spa,
le-am arãtat profesorului sãptãmâna trecutã, am fãcut corecturile
ºi, azi, le prezentãm public.
Cum a fost? Ce te-au întrebat?
sunt întrebãrile cu care erau
interpelaþi cei care ies din sãlile
de examinare. Deºi au prezentãri
de acest gen des, studenþii încã mai
intrã în sala de examinare cu
panourile tremurând în mâna lor.
Machetele ºi planºele rãmân
la profesori. Studenþii rãsuflã
uºuraþi cã a mai trecut o prezentare ºi îºi îndreaptã atenþia cãtre
urmãtoarea.

Corina GHIGA
Foto: Mihãiþã ENACHE

Cercul de etnosociologie, antropologie ºi geografie umanã TOTEM, de la
Facultatea de Sociologie-Psihologie, ºi-a dat întâlnire marþi, 13.12.2011, de
la orele 17.00, la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret, sala 200,
etajul 2, strada Ion Ghica nr.13, ºi va avea
ca temã:

SÃRBÃTOAREA
 ÎNTRE SACRU
ªI SECULAR

Prezentarea va fi susþinutã de
dr. Ozana Cucu-Oancea, Institutul de
Sociologie Dimitrie Gusti.

557  12 decembrie 2011

Marþi, 13 decembrie, la ora 18, Asociaþia Studenþilor
Arhitecþi Spiru Haret organizeazã o ºedinþã cu scopul de a
prezenta structura asociaþiei, proiectele ºi ideile pe care le
susþine ºi pe care doreºte sã le realizeze pe parcursul acestui
an universitar. Întâlnirea va avea loc în sala 500, din Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, strada Ion Ghica nr. 13.

Cu drag vã scriu câteva cuvinte
din parcursul meu în ultima
perioadã. Aºadar, voi scrie câte
ceva despre cum am ajuns în
Franþa
ºi
despre
Clubul
Studenþilor Diplomaþi.
Am început cãlãtoria cu
Asociaþia Studenþilor Arhitecþi
Spiru Haret. Am cunoscut mare
parte din comunitatea arhitecþilor
din România ºi a fost, cu
adevãrat, o aventurã, din care am
avut foarte multe de învãþat. Pe
parcursul anului, însã, am ºtiut cã
vreau sã merg mai departe, sã
cunosc ºi sã descopãr lumea în
care trãiesc.
Aºadar, mi-am propus sã plec
sã studiez în strãinãtate. Primele
pãreri din partea apropiaþilor au
fost, totuºi, nu cele mai
încurajatoare. Dacã nu pãrea
imposibil, pãrea foarte greu, din
spusele lor. Din România în altã
þarã, altã limbã, alt sistem. Mi-am
dorit sã merg în Vestul Europei,
ºtiam cã se pune ºi problema
concurenþei. Pânã la urmã, nu am
þinut seama de obstacole ºi acum
studiez la ªcoala Superioarã de
Arhitecturã din Strasbourg, Franþa.
Pe scurt, motivele pentru care am
ales Franþa sunt simple: vroiam o
þarã non-anglofonã, pentru a
învãþa ºi o altã limbã strãinã decât
engleza, ºi din limba francezã îmi
aduceam aminte câte ceva din
liceu. Totodatã, sistemul francez
de învãþãmânt pãrea, ºi este,
primitor pentru studenþi. În afarã
de asta, cultura lor mi s-a pãrut din
totdeauna fascinantã Aºadar, am
ales Franþa. O sã vorbesc puþin
despre procesul prin care am ajuns
aici. M-am hotãrât cu un an
înainte, adicã am avut timp sã
pregãtesc liniºtit tot ce trebuia. Am
început meditaþii la limba francezã,
am început sã îmi pregãtesc
portofoliul. Portofoliul de lucrãri
a fost cea mai importantã piesã a
dosarului. Am început sã lucrez la
el cu ºase luni înainte de predare,
dintre care ultimele douã luni foarte
activ. În afarã de asta, am depus
releveele de note de la Facultatea

de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, trei
recomandãri, CV, scrisoare de
intenþie, toate traduse în limba
francezã. Am depus dosarul la
ºapte ºcoli, am fost acceptat la
trei: Strasbourg, Marseille ºi
Versailles. Am ales Strasbourg.
Mai mult, consider cã multidisciplinaritatea poate duce la succes.
Aºadar, am început sã îmi dedic
timpul ºi unui alt domeniu,
diplomaþia.
Mi
s-a
pãrut
dintotdeauna un subiect foarte
interesant. Acum, reprezint Clubul
Studenþilor Diplomaþi din România,
în scopul dezvoltãrii lui în Franþa.
Totul a plecat de la reþeaua de prieteni
ºi cunoscuþi. Cred cã toþi suntem din
ce în ce mai obiºnuiþi cu termenul
Networking! Un prieten urma sã þinã
un discurs la Clubul Studenþilor
Diplomaþi ºi mi-a spus: Nu ai vrea
sã vii joi la conferinþã ? O sã îþi placã
sigur. Am fost ºi, într-adevãr, mi-a
plãcut. Am primit un impuls cãtre
cunoºtinþe ºi culturã ascultând
ambasadori români în alte þãri sau
reprezentanþi ai României la
instituþiile europene.
Lucrurile merg înainte dacã
existã dorinþã ºi implicare. Am vãzut
de mult ori tineri care parcã ºi-au
pierdut speranþa ºi cred cã lucrurile
se fac foarte greu. Existã, totuºi,
modele de urmat ºi dacã pentru ei
ar fi mai vizibile aceste modele, sunt
sigur cã unele lucruri ar pãrea mai
uºor de realizat.
Toate cele bune,

Tudor MAFTEIANU

Conf. univ. dr. Mihaela Odi ZÃRNESCU,
Decanul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel:

Avem studenþi mai hotãrâþi ºi mai determinaþi

(Urmare din pag.1)

Absolventã a cursurilor din cadrul ProFeminAntrep 
Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat,

Paula Ismail renunþã la Londra
ºi îºi va deschide propriul
studio foto

Universitatea Spiru Haret, în
parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii
din România, a lansat la
începutul lunii octombrie 2010
proiectul ProFeminAntrep Promovarea egalitãþii de ºanse
în antreprenoriat, în cadrul
cãruia sunt oferite cursuri,
teoretice ºi practice, gratuite,
care ajutã femeile în deschiderea
unei afaceri. Absolventele
cursurilor pot primi, în urma
unui examen riguros, ºi banii
necesari - 4.500 de lei - pentru
deschiderea firmei ºi pentru
plata contabilului pe o perioadã
de ºase luni. Primele rezultate
concrete ale proiectului au apãrut.
De exemplu, la Cluj-Napoca,
pânã în 2013, vor urma acest
curs 900 de femei. Pânã în
prezent au absolvit 150 de
femei, venite la Cluj-Napoca din
cele cinci judeþe ale Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest. Certificatul de absolvire a cursului este
recunoscut ºi peste hotare. Opt
dintre femei sunt în procesul de
încasare a banilor pentru
demararea afacerii. Printre
acestea, Paula Ismail (35 de ani),
o clujeancã plecatã din 2006 la
Londra. Ea vrea sã-ºi deschidã
un studio foto la Cluj-Napoca.
Am aflat de acest curs de la
sora mea, Cristina Nuþ, în timpul
concediului petrecut în România

ºi m-am înscris la secretariatul
Universitãþii Spiru Haret. Motivul pentru care sora mea a insistat
sã urmez acest curs a fost
recunoaºterea acestuia ºi în þarã,
dar ºi peste hotare. A fost un curs
care mie mi s-a pãrut relativ uºor,
probabil datoritã faptului cã
aveam cunoºtinþe de management
ºi marketing din anii studenþiei,
a declarat, pentru Adevãrul, Paula
Ismail. Afacerea pe care doresc
sã o deschid este un studio foto
old time, care, în Anglia, se
bucurã de o bunã clientelã ºi un
mare succes. Afacerea va fi
deschisã din fonduri proprii, e
vorba de 50.000 de lire sterline,
plus 4.500 de lei din partea
organizatorilor cursului absolvit.
Ei îmi asigurã deschiderea afacerii
la Registrul Comerþului ºi plata,
pe o perioadã de ºase luni, a unui
contabil. Acest curs mi-a dat
posibilitatea sã învãþ paºii care
sunt de urmat de la deschiderea
unei afaceri ºi pânã la întocmirea
unui plan de afaceri viabil, a mai
adãugat Paula Ismail, care se va
întoarce la Cluj-Napoca.
ProFeminAntrep
este un
proiect cu finanþare europeanã,
care se desfãºoarã în mediul rural
ºi urban, în regiunile BucureºtiIlfov, Centru, Nord-Est, NordVest, Sud-Est, Sud-Muntenia, SudVest, Oltenia Vest. Cursurile se þin
în centrele din Bucureºti, Braºov,

Iaºi, Cluj-Napoca, Constanþa,
Prahova, Dolj, Timiº ºi Ilfov.
Pe o duratã de trei zile, câte opt
ore zilnic, se asigurã o pregãtire
teoreticã, de 20 de ore, ºi una
practicã, de patru ore. Pregãtirea teoreticã cuprinde modulele:
Antreprenorul ºi crearea strategiei firmei; Managementul ºi
dezvoltarea afacerii; Managementul resurselor umane; Marketing;
Relaþii publice ºi comunicare ºi
Dezvoltare durabilã. Pregãtirea
practicã a cuprins modulele
urmãtoare: Înfiinþarea unei firme
noi; Atragerea unor coacþionari
sau parteneri; Elaborarea unui
plan de afaceri; Elaborarea unui
proiect de finanþare; Depunerea
unui dosar de credit; Informarea
comunitãþii; Relaþia cu banca. La
sfârºitul cursului, participantele
susþin un examen pentru eliberarea Certificatului, recunoscut de
Ministerul Muncii. Grupul þintã
la nivel naþional este constituit
din 7.200 de femei din toate cele
opt regiuni de dezvoltare, ºi
anume 900 de femei la nivelul
fiecãrei regiuni. Dintre cele
7.200 de femei, minimum 360
vor fi asistate în iniþierea
propriei afaceri.

Cum privesc cadrele didactice aceastã nouã Lege
a Educaþiei Naþionale?
Cu destul scepticism. Pãrerea mea este cã, deºi uneori
nu o spun direct, mulþi colegi sunt, hai sã zicem, surprinºi
de faptul cã, în noua Lege, învãþãmântul privat nu este
apreciat dupã rezultatele obþinute de absolvenþii sãi, ci
dupã criterii nu întotdeauna bine justificate.
Dar studenþii?
Am înþeles cã mulþi dintre ei s-ar fi aºteptat sã fie
consultaþi în privinþa mai multor modificãri. Dar, sigur,
unde-i lege nu-i tocmealã, aºa cã, suntem convinºi, vom
gãsi mijloacele cele mai adecvate de implementare a noilor
dispoziþii legale în facultatea noastrã.
Vã rugãm sã ne prezentaþi câteva din proiectele
de cercetare pe care le continuaþi ºi în acest an.
La nivelul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe din
Câmpulung Muscel, cadrele didactice vor sã continue
evenimentul major legat de cercetarea ºtiinþificã privind
organizarea sesiunii ºtiinþifice internaþionale anuale de
comunicãri. Faþã de anul trecut, ne dorim o vizibilitate mai
mare a acestui eveniment ºi o amploare a lucrãrilor ce vor
fi prezentate ºi valorificate prin diseminarea rezultatelor
în mai multe baze de date internaþionale. Prestigiul acestui
eveniment vrem sã fie din ce în ce mai ridicat, þinând cont
de feedback-ul oferit ºi de analiza punctelor slabe ºi a celor
tari, pe care le-am identificat la evenimentul precedent.
Dorim o participare internaþionalã cât mai numeroasã ºi
valoroasã ºi, de asemenea, vrem sã avem printre invitaþi
personalitãþi din domeniile vizate, care sã ne onoreze la
acest eveniment. Printre obiectivele strategice ale sesiunii
figureazã ºi acela în care dorim sã implicãm atât studenþii
cât ºi masteranzii, pentru a înþelege caracterul practic
aplicativ al cursurilor ºi nivelul calitativ la care trebuie sã
se prezinte o cercetare ºtiinþificã autenticã.
Proiecte noi?
Facultatea îºi propune ca, pe lângã misiunea didacticã
pe care o are, sã diversifice gama de servicii, prin oferirea
de cursuri de formare profesionalã a adulþilor ºi servicii
de consultanþã agenþilor economici, prin antrenarea
cadrelor didactice în aceste proiecte.
Cum apreciaþi integrarea socio-profesionalã din
ultimul an a absolvenþilor facultãþii?
Bunã, þinând cont de evoluþia socio-economicã ºi de
greutãþile cu care ne confruntãm cu toþii. Este evident cã
situaþia economicã naþionalã influenþeazã integrarea socioprofesionalã a absolvenþilor, astfel cã, pe baza
chestionarelor aplicate, am constatat cã majoritatea ºiau gãsit un loc de muncã, dar nu întotdeauna în
specialitatea absolvitã.

O poveste de succes:
Mihaela Odi Zãrnescu
Iatã, pe scurt, reperele unei remarcabile
poveºti de succes, în care un rol
determinant l-au avut tenacitatea ºi
seriozitatea în împlinirea unui þel, o
poveste adevãratã, bazatã pe
parteneriatul rodnic dintre o tânãrã
inginerã (devenitã, ulterior, economistã)
ºi Universitatea Spiru Haret.
1987-1992  Mihaela Odi Zãrnescu
urmeazã cursurile Facultãþii de Chimie
Industrialã din cadrul Institutului Politehnic
Bucureºti, încheiate cu obþinerea diplomei de
inginer chimie industrialã, specializare
chimie anorganicã.
Face studii postuniversitare pentru
activitatea de comerþ exterior.
1998-2002  studii universitare de
licenþã la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Câmpulung Muscel, studii încheiate cu
Diploma de licenþã.
2004-2006  cursuri postuniversitare de
masterat, la aceeaºi facultate a Universitãþii
Spiru Haret, obþinând diploma de master în
Contabilitate armonizatã.
În perioada 2005-2009 parcurge, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie
ºi Administrarea Afacerilor, cursuri de
doctorat, încheiate cu titlul de doctor în
economie, specialitatea Contabilitate.
2003-2004  preparator universitar la
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Câmpulung Muscel, unde conduce
seminarii la disciplinele Contabilitate
(baze), Management general ºi
Management financiar-contabil.
Începe ascensiunea în cariera universitarã:
asistent universitar(2004-2006), lector
universitar (2006  2009), conferenþiar
universitar doctor (2009- prezent), fiind
promovatã în poziþia de cancelar,
responsabil cu activitatea ºtiinþificã (2009 
2011), iar, din 2011, decan al Facultãþii de
Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Prima bibliotecã
publicã pentru
românii din Timoc

Lector univ. drd.
IOANA OCTAVIA VISALON,
membrã a Companiei
Passe  Partout Dan Puric
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Prodecanul Facultãþii de Arte
La 27 martie 1966, în Bucureºti, se naºte lector univ.
drd. Ioana Octavia Visalon. Urmeazã cursurile Liceului
Mihai Viteazul din Bucureºti pânã în anul 1984, iar apoi
se hotãrãºte sã urmeze o carierã destul de grea pentru o
fatã: Institutului de Construcþii din Bucureºti, pe care îl
absolvã în anul 1990. Având încã speranþe ºi dorindu-ºi
din toatã inima sã devinã artistã, sã se exprime în acest fel
ºi sã aibã un dialog real cu semenii sãi ºi cu spectatorii, se
înscrie la actorie, la o facultate particularã. În 1994 este
absolventã a Facultãþii de Arte, specializarea Actorie, la
Universitatea Ecologicã din Bucureºti. Simþind cã mai
este nevoie de încã o confirmare a valorii sale artistice, în
anul 1996 se înscrie pentru susþinerea examenului de
licenþã la Academia de Teatru ºi Film Bucureºti. În 1999
urmeazã cursuri post-universitare de specializare,
jurnalism radio tv, la BBC, iar, din anul 2007, este
doctorand al Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti,
alegând ca temã de cercetare o perioada atât de misterioasã
precum antichitatea, respectiv Teatrul antic.
Am cerut colegei noastre sã îmi spunã câteva cuvinte
despre aceastã temã de cercetare. Ea mi-a rãspuns: Grecii
sunt cei care au construit, pentru prima datã, conform
studiilor ºtiinþifice de care dispunem, un loc special
amenajat în care oamenii sã vadã un text reprezentat
(acesta fiind sensul cuvântului theatron): iniþial doar un
spaþiu natural, mai apoi sistematizat ºi dotat cu elemente
arhitecturale juxtapuse, în care piatra înlocuieºte treptat
lemnul, ºi devenit apoi la romani, un edificiu unitar ºi
complex, dezvoltat în diferite variante, inclusiv cea de
teatru dublu - amfiteatrul. Aceastã inovaþie, pe care,
iniþial, desfãºurarea spectaco-lului nu o fãcea neapãrat
necesarã, s-a impus de-a lungul secolelor, împrumutând
forma sa teatrelor moderne, aºa cum le cunoaºtem azi, ºi
menþinând vie ideea unui cadru artificial specific. Ruptura
de modelele datorate Renaºterii au dus la reutilizarea,
pentru spectacolele antice, dar uneori ºi pentru cele
moderne, a vestigiilor descoperite ºi eventual restaurate
ale monumentelor greceºti ºi romane. Astfel se închide
cercul: vechiul devine decorul noului, iar obiectul memoriei
e gata sã întâmpine viitorul.( ).
Lector univ. drd. Ioana Octavia Visalon joacã în
perioada 1994  1998, ca angajatã, la Teatrul Naþional
din Sibiu, unde interpreteazã roluri importante în: Unchiul
Vania, de A.P.Cehov (Sonia), Invitaþie la castel, de
J. Anouilh (Diana), Azilul de noapte, de M. Gorki (Vasilisa).
Din anul 1997 este membrã a trupei Passe  Partout
Dan Puric. Compania Passe Partout DP a fost înfiinþatã
de cãtre Dan Puric în anul 1999. Dan Puric este cel despre

Actorii
Teatrului Odeon
sãrbãtoresc 100 de ani
de la inaugurarea
Sãlii Majestic
Actorii Teatrului Odeon din
Bucureºti sãrbãtoresc 100 de ani de
la inaugurarea Sãlii Majestic, pe 12
decembrie, cu reinterpretarea
primului spectacol pus în scenã în
acest spaþiu, alãturi de un minirecital
cu muzicã de Wagner, a declarat
directoarea instituþiei, Dorina Lazãr.
Actriþa a spus cã orchestra
Conservatorului din Bucureºti va
cânta, pe 12 decembrie, un fragment
din opera Tannhäuser, de Richard
Wagner, muzicã pe care au ascultat-o
ºi cei veniþi, în urmã cu 100 de ani, la
inaugurarea Sãlii Majestic, fosta Salã
Comedia. De asemenea, actorii de la
Odeon vor reinterpreta primul
spectacol care a fost jucat pe scena
teatrului, Rapsozii, de Victor Eftimiu,
ºi vor citi poezia pe care Tudor
Arghezi a scris-o special pentru
inaugurarea sãlii de spectacole. Odeon
este unul dintre cele mai importante
teatre din Bucureºti. Teatrul
gãzduieºte, de asemenea, spectacolelecturã, expoziþii ºi spectacole de
dans. Sala Comedia a fost inauguratã
pe 25 decembrie 1911, cu denumirea
Teatrul Comedia.

care profesorul univ. dr. Gh. Ceauºu spunea urmãtoarele:
Silueta pregnantã ºi voce singularã în care se contopesc
omul, artistul, gânditorul ºi cetãþeanul, Dan Puric este,
la urma urmei, o conºtiinþã înaltã a vremii noastre. Cu o
energie neistovitã, mânat de o vocaþie dominatoare, el
creeazã incontinent, distribuindu-se în arta teatrului, în
arta pedagogiei teatrale, în arta retoricii verbale ºi aceea
a omului public, gratificându-le cu excelenþã, dar fãrã sã
se împartã. Desfãºurându-ºi activitatea sub forma unei
ºcoli de elitã în domeniul artistic, Dan Puric a reuºit sã
realizeze împreunã cu membrii companiei Passe-Partout
D.P. spectacole ce s-au bucurat de mare succes în turneele,
festivalurile ºi concursurile la care au participat. Prin
activitatea susþinutã, prin premiile, cronicile ºi aprecierile
redactate la adresa lui, Dan Puric reprezintã o personalitate
marcantã a culturii ºi artei din România, devenind de-a
lungul anilor ºi un punct de referinþã în mediile de
specialitate din Europa. Spectacole ale Companiei PassePartout D.P. în care joacã ºi lector univ. drd. Ioana
Octavia Visalon: Costumele, Teatrul Nottara Bucureºti,
Made in Romania, Centrul Cultural European, Sala
Rapsodia, Hic sunt leones, Teatrul Naþional Bucureºti,
Cei 150, Teatrul Naþional Bucureºti.
Participã la festivaluri ºi turnee internaþionale: Menden
- Germania, Budapesta, Bratislava, Hanovra - Germania,
Zurich  Elveþia, Marsilia  Franþa, Tourun  Polonia,
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Salonic  Grecia,
Grenoble  Franþa, Ulm  Germania, Butrinti Albania,
Castellion ºi Madrid, Spania, Tsingdao, China. Joacã în
filmele Richard Wurmbrand, film artistic tv SUA (rol dna Wurmbrand) ºi Sfânta Margareta, documentar dramã
Germania ZDF. Face dublaje de voce la serialul de desene
animate, Digimon , pentru TVR.
Ca activitatea pedagogicã putem menþiona: 1996-2002,
asistent universitar, Facultatea de Teatru, Universitatea
Ecologicã, Bucureºti; 2002-2011, asistent universitar,
lector univ. drd Facultatea de Arte, Universitatea Spiru
Haret. Predã studenþilor noºtri, viitori actori de teatru ºi
film, tainele vorbirii scenice, dar ºi arta actorului ºi
improvizaþia scenicã. Permanent interesatã de tot ce este
nou în domeniul pe care îl predã, se implicã creator în
cercetarea ºtiinþificã ºi în colaborarea cu diverse instituþii
de artã ºi culturã, spre evoluþia tinerilor noºtri studenþi,
dar ºi spre binele procesului pedagogic. Îndrãgostitã de
pantomimã ºi poezie, de arta teatralã în forma sa cea mai
purã, de seninul cerului ºi de pantofii de step, lector univ.
drd. Ioana Octavia Visalon lasã urme de paºi pe nisipul
curgãtor al clepsidrei...

INVITAÞIE LA TEATRU



Actorii ºi regizorii Ion Caramitru ºi Horaþiu Mãlãele urcã pentru
prima datã pe aceeaºi scenã, pentru un spectacol care va avea loc
pe 20 decembrie, la Sala Mare a Teatrului Naþional Bucureºti.

Duminicã, 4 decembrie, a fost
deschisã prima bibliotecã publicã
româneascã pentru minoritãþile
naþionale româneºti din Timoc,
informeazã Agerpres. Biblioteca
a luat fiinþã cu sprijinul
protopopul Protopopiatului
Ortodox Român (POR) Dacia
Ripensis, preot Boian
Alexandrovici. Noua instituþie,
numitã simbolic Biblioteca
Sfântul Niceta de Remesiana,
dispune de aproximativ 2.000 de
volume în limba românã, toate
donate de instituþii culturale din
România, ºi funcþioneazã cu orar
permanent în sediul POR Dacia
Ripensis.
În cadrul bibliotecii, care poartã
numele episcopului Remesianei,
Niceta (n.335-d.414), tot din
aceastã zi funcþioneazã ºi filiala
Bibliotecii Judeþene Alexandru
ºi Aristia Aman din Craiova.
Datoritã unui acord de
colaborare semnat cu Consiliul
Judeþean Dolj, lunar, fondul
nostru de carte se va îmbogãþi
cu noi apariþii în limba maternã
a celor peste 300.000 de români
care trãiesc în zonele istorice
Timoc, Morava ºi sudul Dunãrii,
a spus preot Boian
Alexandrovici, citat de Agerpres.
El a mai arãtat cã pentru
românii-vlahii din Serbia de
nord-est biblioteca este o ºansã
pentru conservarea identitãþii
naþionale ºi a limbii materne limba româneascã.
În context, preot Boian
Alexandrovici, de numele
cãruia este legatã construcþia
primei biserici ortodoxe
româneºti, dupã aproape 180 de
ani, la Malainiþa, a fost de
pãrere cã prin înfiinþarea
bibliotecii se face un pas
hotãrâtor în blocarea iniþiativei
grupãrilor anti-româneºti din
Serbia de nord-est care
intenþioneazã sã standardizeze o
limbã inexistentã - limba vlahã.

Concurs pentru
scriitorii români

Direcþia Generalã Institute
Culturale Româneºti din
Strãinãtate anunþã lansarea
unui concurs de dramaturgie
adresat scriitorilor români, cu
un premiu de 3.500 de euro.
Concursul se adreseazã tuturor
persoanelor nãscute în
România, celor care trãiesc în
România ori au cetãþenia
românã, sau celor care au trãit
cel puþin cinsprezece ani în
România. Piesa va fi scrisã în
limba românã ºi va fi depusã
împreunã cu o traducere în
limba englezã. Un autor poate
înscrie în concurs o singurã
piesã. Aceasta nu trebuie sã fi
fost deja publicatã sau jucatã ºi
trebuie sã trateze tema
concursului Vorbind despre
graniþe: Experienþe de viaþã în
vremuri în schimbare.
Înscrierea în concurs se va face
pânã la data de 21 decembrie.
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Scrisul ca o tainã

LITERATURÃ
SAU CUVÂNTÃTURÃ?
Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Noi vedem lucrurile filologic, adicã prin cuvinte, iar digresiunile,
ocoliºurile, ne plac mai mult decât rezolvãrile metodice pentru cã ne þin
locului, în frunziºul cuvintelor. Ce legãturã este între hârzob, virgulã, text,
Hermes, etc.  vom mai vedea; pe lume totul este în împletiturã, în legare
reciprocã, aºa cã legãturile existã de la sine, chestiunea nu este sã le sesizãm,
ci sã ne placã, sã trãim în ele. Textualismul porneºte de la realitatea
cuvântului: tego (texo), tegere, textui, textum înseamnã, în latineºte, a þese.
Aºadar, în cuvântul text avem acelaºi sens ca în cuvântul þesãturã; altfel
zis, un text este o þesãturã de litere ori de cuvinte, un covor. Se zice (istoricii)
cã prima ºi cea mai importantã muncã a omului, care i-a dat calea evoluþiei
proprii, a fost împletitul. A face un coº, o funie, o þesãturã  cãci a þese este
tot împletire  înseamnã a raþiona cu multã atenþie. Nu e nevoie sã fii
darwinist ca sã înþelegi asta. Este, însã, fascinant sã observi cã în schema
þesutului se cuprinde cea mai aridã matematicã, pentru cã avem câmpul ºi
cele douã axe, abscisa ºi coordonata, orizontala ºi verticala, între care baleiazã
întreg realul. Iþele reprezintã verticala, iar firul care trece neîntrerupt printre
ele dus de suveicã ºi strâns de spatã este orizontala. Tot aici se regãseºte,
simbolic, ºi scrierea ca text / þesãturã. Iniþial, scrierea era continuã ca ºi firul
dus de spatã: primul rând începea de la stânga la dreapta, urmãtorul continua
- în jos sau în sus  de la dreapta la stânga, ºi tot astfel pânã la umplerea
spaþiului. Acest tip de scriere s-a numit în greceºte boustrofedon, de la
bou ºi brazdã, pentru cã imitã arãtura: când ajunge cu plugul la o
margine, þãranul nu vine la capul locului cu o cursã în gol, cum facem noi
cu stiloul sau creionul sã începem un rînd nou, ci întoarce brazda în loc ºi
continuã în sens invers.Comparaþia scrisului cu un câmp este târzie,
culturalã; la noi s-a fixat chiar aceastã ghicitoare mult iscoditã de copii:
Câmpul alb, oile negre, / Cin le vede nu le crede, / Cin le paºte le cunoaºte.
Francezii au expresia champ fleuri pentru o scriere frumoasã, bine aranjatã
grafic în paginã. Covorul este, în fond, ºi natural  dar ºi rezultatul þesutului
 iar aici gãsim din nou interferenþe. Într-adevãr, înainte de a pune iþele ºi a
monta piesele rãzboiului de þesut, þesãtoarea îºi face un plan: unde trebuie
sã iasã firul deasupra, unde stã dedesupt, cum vor apare culorile, figurile,
etc. Acest plan nu este altceva decât program  iar cuvântul este format
din pro, înainte, anterior - ºi gramma, literã. ªi în domeniul scrisului
este un pro-gram, o pre-cugetare înainte de a le aºterne pe hârtie; aºa cum
þesãtoarea ºtie unde-i va apare trandafirul sau frunza pe covorul ei  tot
astfel scriitorul anticipeazã figurile stilistice, chiar dacã anticipaþia este,
uneori, aproape concomitentã cu lucrul: totuºi, gândul este totdeauna cu
un pas înaintea faptei.
Tot ca un covor de semne apare scrisul pe hârtie: un pãtrat mare
fãcut din puncte negre ºi albe distribuite cu scop. Dacã adãugãm
chenarele florale colorate, letrinele desenate, alternanþa culorilor din
textele de dinaintea tiparului, vedem limpede covorul. Legãtura între
scris ºi þesut este, de altfel, conºtientizatã pe terenul limbii latine.
Cicero spune textere telam, a þese o pânzã, ºi textere opus, a scrie o
operã, ºi chiar textere hexametrum, a scrie hexametri (id est: a þese
hexametrul, ritmul unei opere). Termenul generic actual: literaturã
vine de la literã ºi nu înseamnã altceva decât grãmadã de litere,
adunãturã, aranjare, organizare de semne grafice.
Cum sã te descurci în acest câmp?  Cum altfel decât cu ajutorul virgulei?
Aºa cum Hermes face drumuri  iar chipul sãu este pus pe pietre de-a lungul
drumurilor - tot astfel filologul (dacã este vorba de un text vechi) sau scriitorul,
autorul textului, face cãrãri, îl conduce pe cititor în câmpul textului.
Las deoparte faptul cã termenul literaturã este cel puþin inadecvat: ar
trebui cuvântãturã, pentru cã la baza operei (literare, totuºi!) stã cuvântul,
nu litera; literaturã (frumoasã) s-a impus dupã apariþia tiparului cu litere
mobile care a însemnat imprimarea în semne frumoase, atrãgãtoare. Noi
uitãm repede unele fapte de-a dreptul revoluþionare pentru spiritul uman.
Tiparul a fost descoperit de Gutenberg în momentul cãderii Bizanþului
(1453)  ºi, din câte cãrþi am citit pe aceastã temã, abia dacã în una sau
douã gãsesc aceastã legãturã pe care vreau sã o expun. Cãderea Bizanþului
sub turci a însemnat în ordine culturalã desfiinþarea (brutalã sau lentã) a
bibliotecilor Bizanþului, a atelierelor nenumãrate de scriere ºi copiere a
cãrþilor. Primele corãbii care au purtat spre Occident bogãþiile Bizanþului
asediat au fost corãbii pline cu cãrþi. Acestea s-au descãrcat la Veneþia,
republica puternicã din vecinãtatea marinã a Bizanþului, împreunã cu
grãmãticii ºi bibliotecarii lor, au fost reorganizate arhivele, recatalogate
cãrþile etc. Omenirea avea experienþa Bibliotecii din Alexandria, incendiatã
de Caesar: repetarea gestului s-a evitat din rãsputeri la 1453. Tiparul,
apoi a fost el inventat de Gutenberg - dar a fost preluat, peste numai
câþiva ani, la Veneþia, de Aldo Manutius, în atelierele cãruia s-au proiectat
ºi forjat litere noi, imitând mai întâi literele de pe inscripþiile latine pãstrate
cu miile prin Italia (Gutenberg folosea litere gotice, ligaturi, o scriere dea dreptul incifratã). Practic, în numai 40 de ani, o generaþie, tiparul veneþian
a ajuns sã aibã câteva zeci de seturi de litere, care de care mai frumoase,
mai atrãgãtoare; la proiectarea lor au participat marii oameni ai Renaºterii
(Leonadro da Vinci aplicã principiile armoniei corpului omenesc la un
alfabet pe care-l creeazã). De aici: literaturã, de la industria literelor de
tipar. Revoluþia tiparului seamãnã bine, dar bine de tot, cu actuala revoluþie
a calculatorului: într-o generaþie (30-40 ani) s-a ajuns la desãvârºire.
Bizanþul a fost, practic, salvat prin multiplicarea cãrþilor sale, operã fãcutã
de filologii sãi ºi ai Europei occidentale. Multiplicarea implica, apoi,
rãspândirea. Cu cât se aflã depozitatã în mai multe locuri, cu atât ºansele
de salvare ale unei culturi sunt mai mari.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Elena Constantinescu  un nume pentru viitorul artei

Scenã de viaþã: lume multã la
deschiderea Salonului de toamnã
al Asociaþiei Artiºtilor Plastici din
Bucureºti. Suntem în Pavilionul B
din Parcul Herãstrãu. Atmosferã
tipicã de vernisaj. Un tablou, un
fursec, un pahar de vin, un pictor.
Toate trec prin faþa ochilor, ca la
cinematograf. Mã întreabã cineva:
Vãd un nume nou, Elena
Constantinescu. Dumneavoastrã
ºtiþi cine este?. Nu ºtiu. Mã duc
sã vãd lucrãrile. Deja, acolo, este
multã lume ºi nu pot distinge
nimic. Un grup de oameni stã în
faþa lor ºi comenteazã. Aºtept
minute bune sã se elibereze câmpul
meu vizual. În sfârºit. Buchet
pentru tine ºi Buchet romantic.
Florile sunt foarte bine lucrate,
reliefate pe pânzã. Îmi vine sã le
iau în mânã ºi sã le miros. (Mai
târziu aveam sã aflu cã senzaþia de
relief este obþinutã prin utilizarea
culorilor acrilice în care se pune

puþin chit.) Vestea se rãspândeºte
rapid. Un nou pictor în asociaþie.
Încerc sã descopãr autorul. Îl gãsesc
întrupat într-o femeie frumoasã. A
fost un vernisaj cu multe elemente
interesante, dar acum vreau sã
subliniez cã, în aceastã miºcare
permanentã a oamenilor, se fãceau
mereu douã nuclee de aglomeraþie:
unul în faþa tablourilor, altul în faþa
doamnei. Unii alegeau armonia
tablourilor, alþii doreau sã fie în
preajma unei fãpturi bine fãcute.
Aºa am cunoscut-o pe Elena
Constantinescu. Trec zilele. Se
pregãteºte o nouã expoziþie la Galeria
Elite Prof Art din Cotroceni. Îi sugerez
Elenei Constantinescu sã ducã niºte
tablouri la familia Mihaela ºi Adrian
Pandelescu. Alt vernisaj, alte priviri
surprinse ale pictorilor. Din nou
oamenii sunt surprinºi plãcut ºi de
tablouri ºi de cum aratã pictoriþa.
Apoi, o invit pe Elena
Constantinescu la niºte vernisaje, cu

soþul sãu distins. Aºa a pãtruns în
lumea artelor un nume nou, pentru
care mizez liniºtit.
Dupã ce ºi-a fãcut o familie
frumoasã, Elena Constantinescu a
atacat, cu succes, lumea armoniilor
cromatice. Are doi copii: Alexia
(6 ani) ºi Vlad (9 ani), care fac ºi ei
primii paºi în picturã.
Pictura reprezintã pentru mine
o adevãratã hranã spiritualã.
Sufletul meu se bucurã ºi se hrãneºte
mereu cu picturã. Când pictez, mã
teleportez, sunt în altã lume, mai
bunã ºi mai frumoasã. Din copilãrie
am fost atrasã de pictura, dar
primele emoþii ºi sentimente le-am
transpus pe pânza abia în luna
martie a anului 2010. Îmi place sã
încerc tehnici ºi stiluri noi, din
dorinþa legitimã de a explora tainele
picturii. Gãsesc inspiraþie în tot ceea
ce mã înconjoarã. Fiecare lucrare
este o nouã experienþã, o nouã trãire
exprimatã în culori pe pânzã.

Acestea sunt cuvintele rostite de
Elena Constantinescu.
Sã o ascultãm mai departe: Sunt
o fire extrem de romanticã, nãscutã
în luna septembrie, de aici cred cã
vine dragostea pentru culorile calde,
culorile toamnei, care se regãsesc în
multe lucrãri ale mele. Iubesc marea
ºi îmi place sã o pictez în diferite
stiluri, iubesc florile ºi prefer sã le
prind în buchete de culori pe pânzã,
în loc sã le tai ºi sã le pun în glastrã.
Îmi iubesc familia ºi din dragoste

pentru copii am renunþat la
serviciul care îmi plãcea mult. Dar
aºa, am reuºit sã mã dedic, în
totalitate, celor douã mari iubiri
ale mele: familia ºi pictura.
Vorbeºte bine.
Acum lucreazã pentru viitorul
salon al asociaþiei, pentru alte
manifestãri colective. Eu aºtept
prima expoziþie personalã. Sper sã
aibã succesul pe care îl meritã.

Aristotel BUNESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
Premiul pentru literaturã Nelly-Sachs
pentru Norman Manea
Premiul pentru literatura Nelly Sachs a fost oferit în acest an
scriitorului român, stabilit în America, Norman Manea. Nãscut în
1936, în Bucovina (Burdujeni-Suceava ), Normal Manea este un
exponent de seamã al literaturii moderne. Romanul sãu, Întoarcerea
huliganului, impresionant atât prin maniera de a scrie cât ºi prin
conþinut, ne prezintã, pe lângã autobiografia autorului, istoria pãturii
sociale de jos din România. A prins douã dictaturi care i-au marcat
viaþa. În copilãrie a supravieþuit unui lagãr nazist, apoi, în calitate de
tânãr comunist s-a lovit de graniþele unei realitãþi politice, în care nu
a mai vrut sã continue. Din 1988 este profesor la Bard College din
New York ºi vorbeºte cu aceiaºi energie despre trecut, care continuã
sã persiste sau sã reaparã în România, a fost motivaþia juriului pentru
acordarea acestui premiu
Deºi Norman Manea a scris ºi continuã sã scrie doar în limba românã, juriul a acordat premiul pe baza
traducerilor în limba germanã, realizate de Editura Carl Hanser. Norman Manea este membru al Academiei
de Arte Berlin, meritele sale în literaturã fiind recunoscute în 2002, cu Premio Nonino, ºi, în 2006,
cu Prix Medicis, însã Premiul Nelly Sachs este primul pe teritoriul Germaniei. În juriu s-au aflat: omul
de culturã Jörg Stüdemann, criticul literar dr. Ina Hartwig, redactorul cotidianului Der Spiegel dr Martin Ludtke, ºi reprezentantul Academiei Germane de Limbã ºi Poezie - Peter Hamm.

Mirajul politic la Veneþia
La Galeria Totem il Canale din Veneþia este
deschisã pânã la 30 decembrie 2011 expoziþia de
artã contemporanã româneascã Mirajul politic.
Curatorul expoziþiei este criticul de artã Alexandra
Titu. Proiectul reuneºte artiºti români contemporani,
diferiþi între ei ca experienþã, abordare ºi generaþie,
dar apropiaþi prin tematica ºi interesul comun pentru
mirajul politic: Teodor Graur, Marinela Preda Sânc,
Alexandru Rãdvan, Aurel Vlad, Ioan Augustin Pop,
Matei Bãjenaru, Sorin Oncu.
Despre acest proiect, iniþiat în 2009, curatoarea
Alexandra Titu afirmã: Artiºtii actualitãþii iau ca
teme situaþii ºi fenomene sociale generate în spaþiile
marginale ca România la nivel social de mirajele
care recurent au susþinut fenomenul nomadismului
ºi emigraþiei, motivat profund de crizele economice,
deconstruiesc cu gravitate sau umor alibiurile noilor
politici economice ºi sociale, efectele unei
dezindustrializãri la fel de brutale ºi accelerate ca ºi
industrializarea regimului comunist, conþinuturile
reale ale unor termeni aparent inocenþi vehiculaþi
de mass media. Lucrãrile lor se referã simultan sau
diferenþiat la responsabilitãþile locale ale politicii
naþionale ºi la strategiile deschiderilor ºi închiderilor
succesive ale integrãrii/excluziunii. Grupul restrâns
este selectat dintre artiºtii constant implicaþi în

Visul
lui
Adalbert

comentariul politic, autori ai unor acþiuni ºi
comentarii imagistice incisive, dar cu deschidere
culturalã complexã, care dã generalitate pachetului
imagologic, chiar dacã unele dintre creaþii, cum sunt
cele semnate de Matei Bejenaru, se bazeazã pe
evenimente concrete. Ei ating acest câmp
problematic fierbinte cu instrumente de limbaj, de
la realismul actual (Ioan Augustin Pop) la ironia
premizelor ideologice ale ierarhizãrilor în jocul
dominaþiei politice (Teodor Graur), realismul
simbolic (Aurel Vlad), metafora abstractã (Marilena
Preda Sânc, Sorin Oncu).

Creat în anul 2008, premiul Icart recompenseazã artiºti care lucreazã
în Franþa ºi care au mai puþin de 35 de ani. Câºtigãtorul este ales dintre
cei 12 artiºti, printre care ºi românul George Bodocan, nominalizaþi
de un juriu compus din profesioniºti ai lumii artei, cu ocazia
expoziþiei organizate la Espace Pierre Cardin în Paris. Anul
acesta, vernisajul expoziþiei ºi decizia juriului are loc azi,
12 decembrie.. Câºtigãtorul va putea expune la galeria
Catherine Houard.
Premiul Icart lasã artiºtilor totalã libertate,
neimpunând o temã sau un domeniu artistic.

Lungmetrajul Visul lui Adalbert, filmul de debut al regizorului
Gabriel Achim, scris împreunã cu scriitorul Cosmin Manolache (Best
European Fiction 2010), a câºtigat Premiul Special al Juriului la cea
de-a 15-a ediþie a Festivalului Internaþional de Film Black Nights de la
Tallinn (16-30 noiembrie 2011).
Din distributia lungmetrajului Visul lui Adalbert fac parte actorii:
Gabriel Spahiu, Doru Ana, Ozana Oancea, Anca Androne, Alina
Berzunþeanu, Mimi Brãnescu ºi Paul Ipate.
Peter Zeitlinger, de aproape douã decenii operatorul obiºnuit al lui
Werner Herzog, a precizat cã juriul, din care a fãcut parte ºi Sergei
Loznitsa, a inventat acest premiu special pentru excelentul debut al
regizorului român.
Visul lui Adalbert este cel de-al doilea succes al regizorului Gabriel
Achim la Tallinn, dupã ce, în 2009, a câºtigat premiul pentru cel mai
bun proiect din cadrul Baltic Event Co-production Market.

Ana Ularu este unul dintre cei zece actori europeni selecþionaþi la cea de-a 15-a ediþie a programului
Shooting Stars, ce va avea loc în perioada 11 - 13 februarie 2012, în cadrul Festivalului Internaþional de
Film de la Berlin.
Programul Shooting Stars este organizat de
European Film Promotion (EFP) în colaborare
cu organizaþiile membre ale EFP, printre care se
numãrã ºi Asociaþia pentru Promovarea Filmului
Românesc (Romanian Film Promotion), ºi este
sprijinit de Programul MEDIA al Uniunii Europene.
Shooting Stars are ca scop promovarea pe plan
internaþional a celor mai talentaþi tineri actori
europeni, cãrora le faciliteazã întâlnirea cu membri
importanþi ai industriei cinematografice (actori
consacraþi, regizori, producãtori de renume,
directori de casting).
Cei zece actori au fost selectaþi dintr-un
numãr de 23 de nominalizaþi, propuºi de organizaþiile membre ale EFP. Juriul, alcãtuit din Marleen
Gorris (regizor), Thure Lindhardt (actor, fost participant în programul Shooting Stars), Ada Solomon (producãtor), Simone Bär (director de casting) ºi Matt
Mueller (critic de film) s-a declarat impresionat de intensitatea cu care Ularu îºi interpreteazã rolurile,
declarând: În Periferic, Ularu poartã pe umeri întreaga poveste ºi reuºeºte sã creeze un personaj extrem de
complex ºi convingãtor. Durã ºi în acelaºi timp vulnerabilã, impresioneazã prin forþa cu care reuºeºte sã se
impunã, iar ochii ei chiar devin oglinda sufletului.
Ana Ularu s-a fãcut remarcatã în producþii precum Turkey girl, un scurtmetraj realizat de Cristian
Mungiu ºi inclus în proiectul internaþional Lost and Found, Italiencele (regia Napoleon Helmis), Hârtia va
fi albastrã (regia Radu Muntean) sau Youth without youth (regia Francis Ford Coppola).
Recent, Ana Ularu a jucat în producþia Periferic (regia Bogdan Apetri), în rolul unei tinere eliberatã din
închisoare pentru o zi care încearcã sã-si punã viata în ordine, Rolul i-a adus Anei trofeul Boccalino Premiul Criticii Elveþiene pentru Cea mai Bunã actriþã, în cadrul Festivalului Internaþional de Film de la
Locarno, precum ºi Premiul pentru Cea mai bunã actriþã la Festivalul de Film de la Salonic.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
O Kalevala cinematograficã

Tuntematon Sotilas (Soldatul
necunoscut) este titlul nu doar
al celui mai cunoscut film
finlandez, ci, totodatã, al uneia
dintre cele mai citite nuvele de
cãtre publicul þãrii scandinave,
publicatã, în 1954, de Väinö
Linna. Încurajatã de succesul
povestirii, compania de producþie
ºi distribuþie cinematograficã
Suomen
Filmiteolisuus
se
grãbeºte sã adapteze pentru film
nuvela lui Linna, un an mai târziu,
încredinþând aceastã sarcinã
regizorului Edvin Laine. Subiectul
este unul delicat din istoria
Finlandei, situându-se în contextul
aºa-numitului
rãzboi
de
continuare (1941-1944), parte
a celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, când o þarã democraticã,
Finlanda, se aliazã, din motive pur
naþionale, cu Germania fascistã în

Andreea Chiþu, judoka legitimatã la clubul Steaua 
Petrom Ploieºti, a avut o evoluþie
impresionantã în etapa de Cupã
Mondialã desfãºuratã în Coreea
de Sud, la Jeju, competiþie la care
au participat 270 de sportivi,
reprezentând 36 de þãri.
Andreea Chiþu a participat în
limitele categoriei 52 de kilograme
ºi a câºtigat medalia de aur.

Ana Ularu - în programul Shooting Stars 2012

BODO - George Bodocan - nominalizat
la premiul ICART 2010

Silviu ªERBAN

Aur pentru
Andreea Chiþu

lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dictatã de interese ce þineau de
apãrarea, dar ºi de recuperarea unor
teritorii pierdute ca urmare a
rãzboiului de iarnã (1939-1940),
alianþa conjuncturalã mult discutatã
din punct de vedere moral devenea
în contextul respectiv singura ºansã
de supravieþuire a þãrii. Filmul lui
Laine înfãþiºeazã, printr-un realism
desãvârºit, scene din luptele armatei
finlandeze din cadrul ofensivei
acesteia (1941) pânã la cucerirea
întregii Karelii, urmate de o perioadã
de rezistenþã în tranºee (1942-1944)
ºi încheiate cu retragerea ºi stoparea
Armatei Roºii (1944) pe linia de
apãrare pe care se luptaserã în timpul
rãzboiului de iarnã. Tuntematon
Sotilas accentueazã asupra ofensivei,
ceea ce ocupã aproape douã treimi
din cele 169 de minute ale filmului.
Epopeea cinematograficã a lui
Edvin Laine povesteºte despre
implicarea Finlandei în rãzboiul de
continuare din perspectiva unui
grup de soldaþi obiºnuiþi. Nu existã
erou, ci eroi, scenariul mutându-se
de la un personaj la altul, oferind un
mozaic de caractere descifrabile în
confruntarea cu situaþiile de rãzboi.
Hietanen (Heikki Savolainen),
caporal, ulterior sergent, îºi ascunde
nedumeririle legate de viaþa militarã
ºi de sensul rãzboiului sub masca unor
ironii fine uneori la adresa divinitãþii,
alteori vizând compor-tamente ale
camarazilor sãi ori acþiunile militare

ale sale sau ale propriei armate.
Referinþa la inutilitatea unor creaþii
ale lui Dumnezeu precum stelele,
gândacii sau puricii ascunde, de fapt,
neînþelegeri legate de sensul
rãzboiului. Caporalul Lahtinen
(Veikko Sinisalo), victimã de cele
mai multe ori a ironiilor celorlalþi
datoritã seriozitãþii sale exagerate,
se aratã revoltat, spre exemplu,
de aparenta lipsã de înþelegere a
lui Hietanen, reproºându-i cã
nu cunoaºte
faptul cã stelele sunt emiþãtoare
de
luminã ºi cã
oamenii sunt
alcãtuiþi din carbon ºi alte elemente
ºi se trag din peºti. Totuºi, când
Lahtinen este rãpus, Hietanen,
mimând aceeaºi confuzie, strigã
hotãrât, ignorând evidenþa, cã-l vrea
înapoi pe caporal ºi mitraliera
acestuia. Caporalul Rokka (Reino
Tolvanen), originar din zona
Kareliei, este un desãvârºit luptãtor, remarcându-se în numeroase
situaþii dramatice, însã are mari
probleme cu disciplina ºi, în special,
cu comandantul companiei, locotenentul Lammio (Jussi Jurkka),
care, adept al disciplinei de fier
germane, încearcã, fãrã succes, sã
introducã aceleaºi principii ºi
printre mucaliþii soldaþi finlandezi. Koskela (Kosti Klemelä),
deºi locotenent, preferã compania

soldaþilor, cerându-le acestora sã nu
i se adreseze cu domnule, ºi detestã
prezenþa ofiþerilor, faþã de care, beat
fiind, îºi aratã cu sinceritate ura ce
le-o poartã. Caporalul Lehto (Åke
Lindman) este personajul dur,
capabil sã-ºi asume orice risc ºi
muºtruluitor al celor mai lipsiþi de
curaj. Nu este înspãimântat deloc
de moarte, preferând sã ispãºeascã o pedeapsã exageratã a locotenentului Lammio chiar sub tirul
aviaþiei
inamice,
pãstrând
nemiºcat
poziþia de
drepþi sub
ploaia de bombe ce-i îngrozea pe
ceilalþi doi camarazi pedepsiþi, ce
se simþiserã obligaþi sã rãmânã
pe aceleaºi poziþii, fruntaºul
Mätää (Pentti Siimes) ºi soldatul
Rahikainen (Kaarlo Halttunen).
Depãºirea limitelor normale ale
curajului îi aduce însã ºi moartea;
rãnit fiind într-o misiune de
cercetare a poziþiilor duºmanului ºi
lipsit de ajutorul colegilor, preferã sã se târascã pânã la arma ce
zãcea lângã el ºi sã se împuºte
introducându-ºi þeava acesteia în
gurã. Un ecou al lui Hietanen, vesel
ºi pus pe glume mai tot timpul, este
soldatul Vanhala (Leo Riuttu),
iar soldatul Honkajoki (Tarmo
Manni) stârneºte râsul prin
discursul referitor la noile arme,

Tuntematon Sotilas
(Edvin Laine, 1955)

33

prezentându-ºi propria arbaletã din lemn, ºi prin
intitularea sa ca om de
ºtiinþã care se ocupã cu
agricultura pentru a-ºi
asigura veniturile, dar, ca
inventator, urmãreºte construcþia unui perpetuum
mobile, pe care îl crede
realizabil în ciuda eºecurilor
încercãrilor anterioare de
care nu se lasã descurajat.
Simbol al luptei pentru integritate naþionalã,
Tuntematon Sotilas poate fi
considerat o Kalevala a
cinematografiei finlandeze.
La fel de popular ca ºi
culegerea de poeme folclorice ce cãuta sã formeze
nucleul unei identitãþi naþionale,
filmul lui Laine insistã pe
motivaþia naþionalistã, pe latura
defensivã, de apãrare teritorialã
a rãzboiului dus de Finlanda
democraticã în cadrul celui de-al
doilea conflict mondial, în ciuda
alianþei temporare cu Germania

fascistã. Un alt punct comun al
epopeei naþionale finlandeze cu
Tuntematon Sotilas este legat de
Karelia, locul de unde Elias Lönnrot
a cules legendele ce s-au constituit
în Kalevala ºi, totodatã, teritoriul
aflat în disputã în cadrul rãzboiului
finlandezo-sovietic.

* * *
Cristalizându-se în debutul de secol XX, expresionismul s-a
conturat ca reacþie la miºcarea realistã ºi ºi-a gãsit o puternicã
reprezentare în Germania. La fel ca ºi în picturã sau teatru, ºi în
cinematografie curentul expresionist german este unul paradigmatic.
Ne vom opri asupra a trei super-producþii ale acestui gen, începând,
evident, cu începutul: Das Cabinet des Dr. Caligari (Cabinetul
doctorului Caligari), produs în 1920 ºi regizat de Robert Wiene.
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  12 decembrie 2011
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22.00
23:30
00:30
04:00
05:00

Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo USH
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
TVRM-edicina
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs.
Promo USH
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep.10
Zâmbetele istoriei
Emisiune de Viorel Popescu
Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
La sugestia telespectatorilor (r)
Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  13 decembrie 2011

06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Performeri în arenã
Emisiune de Teodora Vlad
14:30 Tinere talente
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep.11
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
22:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre

23:30
00:30
04:00
05:00

Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Nocturna (r)
Recital muzical (r)

MIERCURI  14 decembrie 2011
06:00 Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep.12
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
JOI  15 decembrie 2011
06:00 Performeri în arenã
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:30 Misterul documentului secret
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.1
18:50 Zâmbetele istoriei
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Teatru în fotoliul de acasã
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
22:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:30 Stop joc! (r)

VINERI  16 decembrie 2011
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
07:00 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
08.00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Fraþii Karamazov (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 La sugestia telespectatorilor
Emisiune de Viorel Popescu
14:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial - Fraþii Karamazov
(Rusia) ep. 2
18:50 Zâmbetele istoriei
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
21:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:30 Cinefilia. Emisiune de actualitate
cinematograficã
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 Film serial  Fraþii Karamazov (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Între alb ºi negru (r)
SÂMBÃTÃ  17 decembrie 2011
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa
Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Scrisori de acreditare
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Film documentar  Lumea
animalelor
19:00 Lecþia de anatomie
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Film artistic 
Sclavia Umanã (SUA), 1934.
Genul: dramã. Regia: John Cromwel.
Distribuþie: Leslie Howard; Bette
Davis. Capodopera prozatorului
Somerset Maugham a fost publicatã
în 1915. Filmul din 1934, ca ºi

00:00
00:30
02:00
03:00
03:30
04:00

romanul, prezintã evoluþia eroului în
plan individual ºi afectiv, de la
convenþiile societãþii edwardiene la
sfidarea acestora, prin încercarea de
a fi pictor pentru a deveni, în final,
medic, de la dragostea maternã, pe
care o gãseºte în relaþia cu Norah, la
cea pasional-demenþialã pentru
Mildred, sfârºind prin a o alege pe
cea domesticã alãturi de Sally;
Din sãlile de spectacol
Emisiune de Mihai Darie
Total week-end cu Sorin Lupaºcu (r)
Concert (r)
Har et party (r)
Scrisori de acreditare (r)
Seara românilor (r)

DUMINICÃ  18 decembrie 2011
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
11:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 Concert  Zilele comunei Ibãneºti
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Viaþa ca un spectacol
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
17:30 Dor de-acasã. Emisiune cultural
artisticã adresatã românilor de
pretutindeni.
Realizator Ion Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societate Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Fiul lui Monte Cristo
(SUA), 1940. Genul: aventurã. Regia:
Rowland V.Lee. Distribuþie: Louis
Hayward; Joan Bennett; În 1865,
generalul Gurko Lanen era dictator în
Lichtenburg, în Balcani. Regina de
drept, Zona, sperã sã scape de el cu
ajutorul lui Napoleon III, dar cel care
o va salva este Contele de Mone Cristo.
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Viaþa ca un spectacol (r)
01:30 Dor de acasã (r)
03:30 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)
* Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt

Tapiserii din colecþia Manufacturii Naþionale Gobelins, patru secole de creaþie
Ambasada Franþei din România ºi Institutul Francez din
Bucureºti, în colaborare cu Mobilier Naþional din Franþa,
cu Muzeul Naþional de Artã al României ºi Muzeul Naþional
de Artã Contemporanã, au organizat expoziþia dublã
Tapiserii din colecþia Manufacturii Naþionale Gobelins,
patru secole de creaþie (8 decembrie 2011 - 26 februarie
2012). Expoziþia este un omagiu adus acestei arte
minuþioase ºi artizanale, care a ºtiut sã se reinventeze în
secolul XX ºi sã se regãseascã la fel de bine ºi în arta
abstractã, cãreia îi oferã azi o expresivitate cu totul specialã.
Tapiserii regale, 1600  1800. Expoziþia de la Muzeul
Naþional de Artã al României (9 decembrie - 26 februarie
2012) propune o selecþie semnificativã de 20 de lucrãri dintre
cele mai remarcabile tapiserii þesute la Gobelins de la
începutul secolului al XVII-lea pânã în zorii secolului
al XIX-lea, conservate în colecþiile Mobilierului Naþional.
Prima manufacturã este fondatã în 1602 ºi realizeazã în
principal serii mari cu subiect antic, precum LHistoire
dArtemise þesutã pentru regina Marie de Medicis în 1607
(Le Colosse de Rhodes). Urmeazã, sub domnia lui Ludovic
al XIII-lea, aportul lui Simon Vouet, autorul unor numeroase
suite profane sau religioase, printre care, La Fille de Jephte,
o piesã esenþialã. În timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea,
este înfiinþatã - în 1662- cea de-a doua manufacturã Gobelins
sub conducerea lui Charles Le Brun. În secolul al XVIII-lea,
continuã atât seria cu subiect istoric, cât ºi serii mai puþin

edificatoare, destinate apartamentelor regale, printre care
celebra tapiserie LHistoire de Don Quichotte, dupã Charles
Coypel. Ultimii ani ai secolului al XVIII-lea corespund
unei întoarceri la trecutul naþional (tapiseria LHistoire de
France), în timp ce mitologia revine spectaculos cu
tapiseria LEnlevement dOrythie par Boree, dupã FrancoisAndre Vincent, care împodobeºte apartamentele Primului
Consul la Tuileries.
Reînnoirea tapiseriei contemporane, din 1950
pânã în zilele noastre  Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã (8 decembrie - 26 februarie 2012).
Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, Mobilierul Naþional
se afla în centrul politicii de incitare la creaþie. Covoarele
ºi tapiseriile, þesute dupã modelele originale ale artiºtilor
contemporani, sunt aduse la Mobilierul Naþional ºi înscrise
în inventarele lui. Producþia este folositã la decorul celor
mai importante instituþii ale statului francez ºi in expoziþii
organizate în Franþa ºi în strãinãtate. În prima jumãtate a
secolului XX, universul artistului, cel care creeazã modelul,
ºi universul celui care pregãteºte spata, al þesãtorului, sunt
distincte. Anul 1946 marcheazã debutul unei noi ere.
Comanda datã lui Matisse va permite inaugurarea unei noi
metode de lucru, care are la bazã un dialog permanent ºi
necesar între creator ºi interpretul sãu. Atât mari artiºti ai
secolului XX sunt contactaþi (Picasso, Le Corbusier, Miro,
Matta), cât si cei mai reprezentativi artiºti ai multiplelor
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curente ale artei abstracte
(Calder, Delaunay, Magnelli,
Bloch, Gleb, Mathieu,
Poliakoff). Tehnica þesutului
lânii, cu posibilitãþile ei
inepuizabile de scriere, oferã
un vast câmp de exprimare
curentelor ºi cãutãrilor
plastice celor mai variate,
permite formate ºi decupaje
neobiºnuite ºi aplicarea lor nu
numai creaþiilor picturale, ci
ºi ale unor gravori, sculptori,
plasticieni, fotografi ºi
arhitecti (Gilioli, Alechinsky,
Hajdu, Portzamparc). Înfiinþate de Henric al IV-lea,
Ludovic al XIII-lea ºi
Ludovic al XIV-lea pentru a
furniza Coroanei creaþii de
prestigiu, cele trei manufacturi, Gobelins, Beauvais
ºi Savonnerie, sunt încã ºi
astãzi locuri de creaþie active,
care perpetueazã - sub mecenatul statului francez - o tradiþie
de excelenþã, de patru ori secularã, deschisã spre modernitate.
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RADIO
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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UN SPAÞIU EXPOZIÞIONAL DE TRANZIT
Asist. univ. dr. Ioana CIOCAN
Monumente aflate la graniþa dintre
niciunde ºi nicãieri, cele mai multe
dintre monumente comuniste, sunt,
astãzi, fie uitate, fie vandalizate sau
decorate. Cert este cã aceste
monumente care pânã acum 21 de ani
proslãveau un regim pe care unii chiar

este firesc ca nicio primãrie sã nu
aloce un spaþiu major pentru o formã
de artã. Dar fenomenul nu poate fi
ignorat nici mãcar în România, aºa cã,
pe strada Verona din Bucureºti, a fost
oferit spre decorare graferilor un
calcan de casã pe care, o datã pe an,

spectrul larg al diferitelor probleme
ale epocii. Fie prin artiºti consacraþi
sau celebrii anonimi, spiritul
revoluþionar sau nedreptatea
exprimate prin caricaturi, ilustraþii
sau desene ºi-au fãcut loc în istoria
artei, demascând corupþia .
Circularele secolului XXI sunt
reprezentate de actualele stenciluri,
ele fiind o graficã militantã
contemporanã. Artiºti recunoscuþi, ca
Dumitru Gorzo, Leeroy, The Monk,
caricaturizeazã, printr-un mesaj
simplu ºi accesibil strãzii,
personajele politice de actualitate. De
cele mai multe ori critice sau satirice,
stencilurile încearcã sã trezeascã din
partea privitorilor reacþii vis a vis de
condiþia politicã actualã. Stencilurile
au devenit din ce în ce mai populare
ºi în România, ele putând fi vãzute
de pe pereþii exteriori ai Universitãþii
Naþionale de Arte din Bucureºti pânã
la pereþii Poliþiei Române, secþia 1,
din Bucureºti. Ilustrând personaje
politice controversate, stencilurile
sunt vocea strãzii. Tehnica lor extrem
de simplã, un decupaj de carton, prin
care se aplicã cu un spray culoare,
le-a crescut popularitatea.
Cel mai recent act de vandalism
artistic  cu graffiti - s-a petrecut în
capitala vecinilor bulgari, Sofia, asupra

Graffiti realizat la Street Delivery, 2009
îl regretã, inspirã noi generaþii de cu ocazia festivalului Street Delivery,
artiºti. Poate dintr-o dorinþã de a afla aceºtia îl decoreazã. Acolo, imaginile
mai multe despre aceste monumente executate cu sprayuri colorate se
elogioase sau de a înþelege cum schimbã an de an urmãrind sau
regimurile totalitare au fost sau sunt criticând diverse situaþii politice sau
încã posibile în unele colþuri ale lumii, culturalo-sociale.
ªi stencilul, chiar dacã ºi el
artiºtii interacþioneazã într-un mod
rãmâne, ca ºi Grafitti Art, în sfera
creativ cu ele.
Clasificat de cãtre cei mulþi ca o
formã de vandalism artistic
intervenþiile cu sprayul colorat - cel
folosit la crearea grafittiurilor - apar
ca o formã de protest în diferite locuri
ale lumii, dar ºi ca o formã de aducere,
cumva, în realitatea cotidianã a
simbolurilor proletare de mult
depãºite. Graffitiul nu mai este
considerat de mult o simplã
mâzgãlealã pe pereþi, iar Hogo
Martinez, neobositul apãrãtor încã din
anii 70 al fenomenului Graffiti Art,
susþine cã graffitiul este artã fie cã ne
place sau nu, fie cã e legal sau nu.
Recenta sa carte Graffiti NYC,
apãrutã la Editura Prestel în 2007,
reliefeazã importanþa limbajului
vizual al graffitiului în oraºele
moderne. Aceastã exprimare artisticã
nu este nici pe departe o noutate,
exemple de graffiti se gãsesc inclusiv
în Roma Anticã. Cuvântul graffiti s-a
format prin combinarea cuvântului
latin sgraffito (a zgâria) cu cel grecesc
graphein (a scrie). Graffitiul, antic sau
modern, a fost folosit ca o unealtã
publicã de protest. În zilele noastre,
când spaþiul public este, de fapt, al
celor care pot plãti spaþiu comercial
publicitar sau electoral, artiºtii simt cã
Intervenþie anonimã cu sprayul pe Monumetul Armatei Roºii, Sofia,
prin aceastã formã artisticã pot
Bulgaria, 2011
controla vizual spaþiul public al
oraºelor. Marile corporaþii plãtesc din ilegalului, este din ce în ce mai monumentului Armatei Roºii, chiar pe
greu pentru apariþia unui iaurt sau a prezent în marile oraºe. Atitudinea 16 iunie 2011. Actul artistic, al unui
unui hamburger într-un uriaº mash artiºtilor faþã de evenimentele la anonim comparat cu graffiti artistului
dintr-o aglomeratã intersecþie, aºa cã care luau parte diferã în funcþie de londonez Banski, a fost rapid preluat
de presa scrisã ºi cea online ºi a stârnit
multe zâmbete pe feþele tinerilor.
Artistul anonim a transformat eroii
Armatei Roºii dintr-un basorelief de
bronz, în eroii comerciali din ziua de
azi: Superman, clownul Claus
promovat de concernul McDonalds,
Wolverine din X-Man, Jokerul din
Batman ºi Moº Crãciun. Monumentul,
construit în 1953, sãrbãtorea zece ani
de la eliberarea bulgarilor, în 1944, de
cãtre Armata Roºie. Prezenþa lui în
Bulgaria comunistã a reprezentat o
Graffiti realizat la Street Delivery, 2011
normalitate, ca ºi prezenþa

numeroaselor alte sute de monumente
ºi statui în tot ceea ce a fost spaþiul
comunist. Monumentul rus din capitala
bulgarilor a iscat numeroase
controverse,
dupã
cãderea
comunismului, ca majoritatea
monumentelor politice. Diferite
regimuri instalate la putere, cu cât sunt
mai totalitare cu atât rãmân mai mulþi
ani la conducere. Statuile, ce le
proslãveau sau ce reprezentau diferite
idei politice, iscã polemici ºi se cer
acum a fi dãrâmate. Monumentul
Armatei Roºii din Sofia a iscat chiar
un miting în ianuarie 2011, prin care
diverºi cetãþeni cereau ca el sã fie ori
distrus, întrucât simbolurile

Dumitru Gorzo, stencil
reprezentate se vor a fi uitate, ori mutat
în altã parte. Monumentul Armatei
Roºii este o amintire constantã a ceea
ce a fost odatã Bulgaria, a soldaþilor
ruºi, care au învins/cucerit, dar au ºi
murit. Poate pentru acest motiv ar
trebui sã fie pãstrat în picioare, pentru
jertfa atâtor tineri ruºi fãrã de care
victoria împotriva naziºtilor poate nu
ar fi fost posibilã. Pe de altã parte,
monumentul acesta ar putea sã rãmânã
în picioare ºi sã funcþioneze ca ºi pânã
acum, ca o atracþie turisticã pentru cei
care vor sã ºtie mai multe despre
trecutul Bulgariei sau istoria comunistã
a acestui popor. La baza monumentului
sunt lucrãrile sculptorului bulgar Ivan
Funev (1900-1983) ºi sunt un exemplu
clasic de sculpturi comuniste de
inspiraþie rusofilã, pline de optimism
ºi de cliºee. Este extrem de interesant
de ce a decis artistul-vandal sã-i
îmbrace pe ruºi în simboluri
consumiste sau hollywoodiene. Noile
valori le-au înlocuit pe cele vechi ºi,
întrucât primãria Sofiei a declarat cã
intenþioneazã sã cureþe monumentul,
dar, din lipsã de fonduri, nu ºtie când o
va face, pentru un moment s-a crezut
cã bulgarii îl vor privi pe Superman
lângã Claus multã vreme. Dar iatã cã,
pe data de 22 iunie 2011, soarta postcomunistã a monumentului Armatei
Roºii nu mai este un spaþiu de
expunere în tranziþie, deoarece a fost
curãþat. Ministerul Afacerilor Externe
rus a calificat, într-un comunicat
oficial, transformarea monumentului,
prin culoare, drept un act de vandalism
al unor huligani. Influenþa ºi puterea
marii Rusii încã se face simþitã în lume.
Huliganii au lãsat un mesaj scris pe
monument: ne schimbãm cu
timpurile...
Statuia lui Lenin de la Doneþk,
Ucraina, a fost vopsitã, în 2010, în
albastru ºi galben. Fostul simbol al
atotputernicei Rusii, Lenin, a
devenit, doar plin aplicarea celor
douã culori simbolice pentru
Ucraina - galben ºi albastru - din
dominator, dominat. Gestul
anonimilor ce l-au pictat atestã cã
Ucraina este independentã, ºi nu
este nevoie sã-l distrugã pe Lenin,
ci doar sã-l picteze. Doar prin niºte
simple culori, Ucraina îºi confirmã,
din nou, independenþa.

În Bryansk, Rusia, Lenin a
cãpãtat haine noi, inclusiv adidaºi,
în 2007. Acest eveniment nu a fost
semnat, dar ironia celor care l-au
îmbrãcat este evidentã.
Roz a folosit artistul ceh David
Èerný (n. 1967) pentru lucrarea sa,
Calul troian. În 1991, Èerný a pictat
un tanc sovietic în culoarea roz,
artistul fiind arestat pentru cã actul sãu
artistic a fost considerat drept
huliganism. Poate era prea curând
pentru poporul ceh, sau, Rusia sã
accepte transformarea unui fost
simbol comunist într-un spaþiu
expoziþional de tranziþie. În urma unei
scrisori oficiale de protest din partea
Rusiei, tancul a fost revopsit în
culorile originale, cele de rãzboi.
Câþiva membri ai tânãrului parlament
ceh au vopsit tancul, din nou, în roz,
ca semn de protest la influenþa ruºilor.
Iatã cum o aparent simplã culoare
poate transforma un puternic simbol
de rãzboi într-un act de rebeliune
publicã. Simbolul asupritor devine
eliberator. Èerný oferã, de fapt, lumii,
încã din 1991, o soluþie pentru soarta
sutelor de monumente comuniste
O poveste similarã are ºi statuia lui
Lenin din Bucureºti, executatã, în
1961, de Boris Caragea. În octombrie
2009, un artist român nãscut în 1982,
Mihai Zgondoiu, a transformat prin
vopsea roz statuile uitate de statul
român la Mogoºoaia, Lenin ºi Groza,
în douã pãpuºi sovietice. Zgondoiu a
pictat faþa ºi mâinile celor douã statui
în roz, evidenþiind, mai apoi,
sprâncenele, bãrbile ºi mustãþile cu
vopsea neagrã. Intervenþia sa a fost,
desigur, catalogatã drept vandalism, iar
spiritele au fost pentru o scurtã
perioadã destul de încinse la
Mogoºoaia. La câteva ore dupã
intervenþia lui Mihai Zgondoiu, Lenin
ºi Groza au fost revopsiþi în negru.
Legendele urbane povestesc cã niºte
turiºti ruºi au fost deranjaþi de

Intervenþie anonimã cu sprayul
pe statuia lui Lenin, Bryansk,
Rusia, 2007
intervenþia artistului. Istoria merge mai
departe, întrucât artiºtii Heidy
Baggenstos ºi Andreas Rudolf, din
Elveþia, prezenþi la Mogoºoaia în
perioada acestui incident, aflaþi într-un
rezidenþiat artistic, realizeazã un film
pe care îl expun la galeria The Ark din
Bucureºti, în care, grijulii, spalã
vopseaua neagrã, care acum devine cea
vandalizatoare, în speranþa de a salva
vopseaua roz aplicatã de Mihai
Zgondoiu. Leninul de la Mogoºoaia nu
mai este în prezent spaþiu temporar de
expunere, deoarece, în luna ianuarie
2011, printr-un parteneriat cu Direcþia
Monumente, am reuºit sã-l duc într-un
spaþiu pãzit, ce aparþine de Primãria
Municipiului Bucureºti.
Actele de pur vandalism,
împroºcare de vopsea, tãieturi cu
flexul sau chiar bombe, s-au înmulþit
în ultimii ani în fostele republici
sovietice. Istoria acestor statui
continuã astãzi prin diverse acte
artistice, care schimbã felul în care
le privim. Ele nu mai reprezintã un
simbol al comunismului, ci un
simbol al libertãþii de expresie.

Calul troian, David Èerný, 1991

Russian dolls, Mihai Zgondoiu, 2009

JILAVA. FORTUL 13
(Urmare din pag.1)
Privitã din capãtul aleii, faþada Fortului 13 Jilava
aratã ca faþa plinã de coºuri a unui tânãr aflat la
pubertate. Stând afarã, mã încearcã o senzaþie stranie,
apãsãtoare. În fond, este Jilava  cea mai de temut
temniþã româneascã. Profitând de aceastã împrejurare,
nea halat  domnul care îmi este ghid prin fostul
fort, mã pune cu faþa la zid ºi apasã pe trãgaci: Jilava
este singura închisoare care se poate mândri cu faptul
cã a gãzduit, în diverse perioade istorice, pe aproape
toþi deþinuþii politici din România. Apoi mã invitã sã
arunc o privire în interior. Agitând o lanternã care
refuzã sã funcþioneze în ciuma din întuneric, ocolind
culoarele întunecate ale Jilavei. Pereþii tuturor
încãperilor poartã diverse amprente. Unele de la foºtii
locatari ai închisorii. Altele, sub forma unor dungi
negre, indicã nivelul inundaþiilor din trecut. Fortul se
aflã la o adâncime de 10 metri, într-o zonã unde
nivelul pânzei freatice este foarte aproape de
suprafaþã, rãsunã din nou vocea tãioasã a ghidului de
ocazie. Din când în când, strânge câte un deget în
palmã, semn cã fiecare celulã pe care o trecem în
revistã a însemnat ceva pentru naþia românã. În aceste
celule au stat încarceraþi membrii Partidului
Comunist, scos în ilegalitate în 24, în frunte cu toarºu
Gheorghiu-Dej, accentueazã ghidul, care sare la
urmãtoarea: Aici au fost împuºcaþi opozanþii Miºcãrii
Legionare În tragica noapte de 25 spre 26 noiembrie
1940, 64 de oameni au fost executaþi. O singurã celulã

de mai înaintau - îmi povestea profesorul de istorie
din generalã - ºi istoria României se schimba. ªase
ani mai târziu, locul membrilor PCR cu trecut
revoluþionar a fost luat de nefericiþii lotului marilor
criminali de rãzboi, lot din care fãceau parte mareºalul
Ion Antonescu, ministrul de externe Mihai Antonescu,
generalul Constantin Pantazi ºi Eugen Cristescu 
nimeni altul decât fostul ºef al Serviciului Special de
Informaþii. Pe 1 iunie 1946, mareºalul ºi fostul
ministru de externe aveau sã sfârºeascã în faþa
plutonului de execuþie. Ceasul ticãia, iar România
întrase pe drumul ireversibil al clãdirii omului nou
Temniþa roºie
În ciuda aspectului de ruinã istoricã, Fortul 13 Jilava
se chinuie ºi priveºte semeþ spre viitor. Cândva va veni
ºi rândul lui sã fie obiectiv turistic. Pânã atunci trebuie
sã mai treacã niscai ani de delãsare. Ani care încep sã-ºi
arate colþii. Pe alocuri, tencuiala de pe pereþii fortului
a cãzut, lãsând sã se iveascã cãrãmizile ce poartã
zgârieturi care seamãnã cu litere. Realizate cu ajutorul
unor stilouri improvizate din sâmburi de fructe, aceste
zgârieturi sunt mãrturia cã pe la Jilava au trecut cândva
oameni. ªi nu au fost puþini. Conform unor statistici
neoficiale, dar credibile, începând din 1948, prin
întunericul ca de smoalã al Jilavei au trecut circa un
milion de persoane. Multe dintre ele nu aveau sã prindã
milostivul an 1964, an al eliberãrii tuturor deþinuþilor
politici. Pentru ei, lumina se stinsese. Definitiv ºi mult
prea brutal. Chiar în camera de anchetã

La Jilava, timpul nu a avut niciodatã o însemnãtate.
Asta deoarece la Jilava nu a existat aceastã noþiune.
Exista, în schimb, câte o banalã hârtie lipitã de uºile
verzi ale celulelor. Literele înfierate de maºina de scris
alcãtuiau cele 15 interdicþii ale Regulamentului.
Încãlcarea vreunei dintre aceste porunci era aspru
pedepsitã cu manej ori cu altã torturã, în funcþie de
sadismul gardienilor. Românii îºi asupreau propriii
confraþi. Pentru cei ce nu ºtiu, manej însemna sã mergi
fãrã oprire de la 6 dimineaþa pânã la 10 seara. Apoi
urma ancheta. Ancheta cea de toate nopþile
Cel închis nu are dreptul sã stea cu spatele la uºã!
Astfel suna una dintre interdicþiile Regulamentului.
Odatã intrat într-o celulã, am impresia cã tot vacarmul
planetei amuþeºte. Tot ce aud este doar un sunet de paºi.
Cuprins de acest sunet, încalc involuntar regula de mai
sus. Când paºii se opresc, îmi dau seama de greºeala
fãcutã. Pur ºi simplu mã întorc. Spre norocul meu, în
tocul uºii se aflã ghidul meu îmbrãcat în halatul
muncitoresc. De ar fi fost un gardian al epocii dubelor
negre, altele ar fi fost urmãrile. Spre greºeala mea, mã
bucur involuntar. Nea halat, cum l-am poreclit, mã
anunþã cu regret cã timpul alocat vizitei s-a epuizat. Cu
mari rugãminþi mã mai lasã sã mai fotografiez câteva
celule. Da, doar câteva, sunã vocea groasã a lui nea
halat. Prima dintre ele are prins pe uºã, în douã bolduri,
un petic de hârtie: Ion Baurceanu  13 ani închisoare
(Jilava, Baia Sprie, Cavnic, Baia Sprie, Zarca Aiud,
Zarca Gherla, Periprava, Galaþi, Jilava). Înãuntru, pe
un banc ruginit stau expuse un fãraº improvizat, o maºinã

de cusut dezmembratã, o gãleatã ºi un butoi metalic. Pe
perete, varul scorojit lasã sã se întrezãreascã câteva litere:
realizezi, sã fie utili Deasupra lor, cinci cuie bãtute
în beton þin loc de cuier. Altã celulã. Aparent aratã ceva
mai îngrijit. Tencuiala coºcovitã înfãþiºeazã o zugrãvealã
în douã culori: alb ºi galben, despãrþite de o dungã subþire
maro. Pe peretele opus, douã manechine îmbrãcate în
dungi se odihnesc pe o bancuþã. Deasupra lor, o hartã
politicã a lumii, aminteºte de era sovietelor. În colþ, o
chiuvetã de porþelan a cãpãtat o nuanþã ruginie. Sub ea,
o pânzã de pãianjen pãrãsitã strãluceºte în lumina palidã
ce pãtrunde prin gratiile ferestrei mici. Nici mãcar
pãianjenul nu reuºeºte sã convieþuiascã într-un loc în care
moartea era la ordinea de zi
Epilog
Dupã marea amnistie a deþinuþilor politici de la
mijlocul deceniului ºase, penitenciarul Jilava a mai
funcþionat timp de 10 ani, timp în care între zidurile reci
ale fortului au fost încarceraþi deþinuþii de drept comun.
Doar în timpul evenimentelor din decembrie 1989, spune
nea halat, aici au fost aduºi ºi închiºi 60 de studenþi
de la Universitate. Toþi destinaþi plutonului de execuþie.
Din fericire, toþi au scãpat cu viaþã Înainte de a pãºi
dincolo de poarta ce delimiteazã iadul de viaþa cotidianã,
arunc o privire înapoi, spre fort. Adierea linã a vântului
face ca reþelele de sârmã ghimpatã sã se atingã. Deºi
lugubru, acest sunet metalic mã anunþã cã pãrãsesc
temutul Fort 13 Jilava. Acum ºtiu de ce este considerat
emblema lumii concentraþionare din România

