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15 ianuarie
Ziua Eminescu
Ziua Culturii
Naþionale

De ziua naºterii poetului Mihai Eminescu ºi Ziua Culturii
Naþionale, Academia Românã, în colaborare cu Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã (FNSA), va organiza un triplu eveniment
omagial la Bucureºti, dupã cum a anunþat acad. Eugen Simion,
preºedintele FNSA: La Academie va fi organizatã, dimineaþa,
o sesiune omagialã la Academia Românã, iar seara, la Ateneul
Român, un concert ºi o expoziþie dedicate poetului naþional
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Scrisul ca o tainã

VÃRUL MEU,
ADEVÃRUL

Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Foto: Mihãiþã ENACHE

Bine aþi venit din vacanþã!
De acum, concentrare maximã pentru cã, în 23 ianuarie, începe sesiunea de iarnã!

Nicãieri nu se poate explica mai bine importanþa virgulei într-un
text decât în zona poeziei, iar, la noi, Eminescu este poetul pe
opera cãruia s-au exersat nu numai sisteme ortografice, toate câte
au fost propuse de Academia Românã, dar ºi punctuaþii dintre cele
mai diferite. Facem o observaþie: de la substantivul punctuaþie,
dicþionarele noastre nu înregistreazã deverbativul, adicã verbul care
sã exprime acþiunea de a face punctuaþia unui text. Avem de ales: sã
zicem a punctua, cineva punctueazã un text - sau sã preluãm
termenul existent în francezã ºi sã zicem a ponctua, cineva
ponctueazã un text. În ultimii ani, printre atâtea ºi atâtea cuvinte
noi intrate în limbã, îl vedem pretutindeni, mai ales în zona limbajului
politic, pe punctual. A rãspunde punctual sau a urmãri punctual nu
înseamnã cu punctualitate, corect etc. - ci punct cu punct, pas cu
pas. Bãnuim cã a punctua se va înscrie în sfera lui punctual, astfel
cã pentru noi rãmâne termenul de sorginte franþuzeascã, a ponctua.
Nu fãrã tristeþe constatãm cã lipsa verbului denotã, de fapt, o
oarecare lipsã de interes faþã de acþiunea ca atare. Iatã, de pildã,
cazul poeziei eminesciene: nimeni nu se prea întreabã cum a punctuat
autorul, cum punctueazã editorii sãi, de ce aºa ºi nu altfel, care ar fi
sensul dacã ar fi altfel, cum se punctueazã de la editor la editor,
cum ar fi mai bine. Iatã o avalanºã de întrebãri - care nu se pun.
(Continuare în pag.5)

O iniþiativã haretistã

Adunarea decanilor
facultãþilor de artã din Bucureºti
Conf. univ. dr. George GRIGORE
La iniþiativa lãudabilã a decanului Facultãþii de Arte,
conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare, luni, 19 decembrie
2011, a avut loc întâlnirea decanilor, prodecanilor ºi
directorilor de departament ai facultãþilor cu profil
artistic, de stat ºi particulare din Bucureºti, la sediul
facultãþii noastre din Berceni 24. Au rãspuns la aceastã
chemare colegialã, beneficã ºi intersdiciplinarã, decanul
Facultãþii de Teatru a Universitãþii de Artã Teatralã ºi

Cinematograficã I.L.Caragiale din Bucureºti, conf.
univ. dr. Nicu Mandea, prodecanul aceleiaºi facultãþii lector univ. dr. Mihaela Beþiu, decanul Facultãþii de
Teatru a Universitãþii Hyperion din Bucureºti  actorul
ºi prof. univ. dr. Eusebiu ªtefãnescu, decanul Facultãþii
de Arte ºi ªtiinþe, Specializarea Artele Spectacolului
(Coregrafie), a Universitãþii Române de ªtiinþe ºi Arte
Gheorghe Cristea  Bucureºti, prof. univ. dr. Ardian
Kycyku.
(Continuare în pag.3)

Sã ne cunoaºtem profesorii

Lector univ. drd. Anca IORGA

Miºcarea
ca metaforã

( ) Îmi amintesc cum la încheierea conversaþiei noastre dintr-o dupãamiazã de toamnã am întrebat-o dacã a gãsit vreodatã undeva o definiþie a
ceea ce mi-a mãrturisit cã simte pentru Dans ºi Artã. Vã trimit un e-mail
desearã, mi-a rãspuns zâmbind. ªi într-adevãr, când ajunsã acasã am
deschis mesajul primit de la Anca, am citit urmãtoarea frazã: Bunã seara,
aºa cum v-am promis, vã trimit rãspunsul la întrebarea dumneavoastrã. Lam gãsit în paginile minunatei cãrþi a lui Herman Hesse Jocul cu mãrgele
de sticlã: magistrul se rãsuci pe scaun ºi puse mâinile pe clapele pianului.
Cântã o temã ºi o dezvoltã mai departe cu variaþii; pãrea sã fie o bucatã
de un maestru italian. Îi indicã oaspetelui sãu sã-ºi reprezinte desfãºurarea
acestei bucãþi muzicale ca pe un dans, ca pe o seriere întreruptã de exerciþii
de echilibristicã, o succesiune de paºi mai mici sau mai mari pornind din
centrul unei axe de simetrie, ºi sã nu fie atent la nimic altceva decât la
figura pe care o desenau aceºti paºi. O mãsurã încã o datã, apoi meditã în
tãcere la ea, o cântã iar ºi rãmase liniºtit de tot, cu mâinile pe genunchi, cu
ochii pe jumãtate închiºi, fãrã nici o miºcare, repetând muzica în el însuºi ºi
contemplând-o. Învãþãcelul o auzea ºi el rãsunând în interior, vedea parcã
aievea în faþa lui fragmente de portative, vedea ceva care se miºca, pãºea,
dansa ºi plutea, încerca sã recunoascã miºcarea ºi s-o descifreze, întocmai
cum ar fi urmãrit curbele unui zbor de pasãre.
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România
în Patul lui Procust

Mioara VERGU-IORDACHE

Multe dintre programele  iniþiate, în
desfãºurare sau finalizate  din România
sunt calchiate dupã programe strãine.
În principiu, eu nu am nimic împotriva
lucrurilor bune venite de oriunde. Cu
condiþia ca ele sã fie adaptate fiinþei
noastre, sã þinã seama de contextul
social-economic, de capacitatea
intelectualã ºi forþa noastrã financiarã.
Numai cã factorii de decizie din þara
noastrã acþioneazã ca soliºtii unei
orchestre care îºi cântã, fiecare în parte,
partitura, fãrã sã þinã seama de ceilalþi,
fãrã sã þinã seama de dirijor. Dar existã
un dirijor? Din pãcate, individualismul,
egocentrismul, interesele personale ºi de
grup, permanenta competiþie electoralã
demagogicã ne împiedicã sã vedem
interesul naþional. In fiecare zi, aproape,
primim lecþii, ni se fac demonstraþii
despre primatul propriilor interese ale
þãrilor avansate din punct de vedere
economic, al nivelului de trai. Noi

manifestãm un pronunþat spirit autocritic
distructiv faþã de propriile interese ºi-n
loc sã ne vedem de parcursul nostru, de
evoluþia noastrã, ne entuziasmãm tembel
la orice vorbã bunã, de circumstanþã
uneori, rostitã de Înaltele curþi.
România se culcã în Patul lui
Procust, aºternut de organisme
internaþionale. N-are voie sã se întindã
mai mult. Dar nu din vina acestora. Noi
suntem vinovaþi cã nu am ºtiut ºi încã
nu ºtim sã ne tâmplãrim propriul pat,
iar dacã târguim de-a gata, nu putem
decât sã acceptãm ceea ce ni se oferã!
Atitudine pãguboasã, ineficientã.
Suntem la originea cauzelor ºi suportãm
efectele. De sus pânã jos. Începând cu
copiii noºtri cãrora ºcoala le pretinde
sã socoteascã cu numere de ordinul
trilioanelor. Sau, poate mã înºel, sunt
pregãtiþi sã socoteascã la ce distanþã de
þãrile dezvoltate ne vom situa dacã vom
continua sã copiem fãrã discernãmânt,
ignorând realitatea româneascã, erodând
mândria de a fi român.
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Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Elena GURGU, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Conceptul de teorie mondoeconomicã
1
1
8
2

Teoria mondoeconomicã este o parte a ºtiinþei
economice, având ca suport teoretic ºi metodologic
teoria economicã generalã. La rândul ei, teoria
mondoeconomicã furnizeazã teoriei economice
generale, concluzii ºi generalizãri teoretice rezultate
din studiul comparat ºi dinamic al economiilor
naþionale ºi relaþiilor economice internaþionale. Teoria mondoeconomicã
reprezintã, pe de altã parte, suportul teoretic ºi metodologic al ºtiinþelor
ºi disciplinelor mondoeconomice sectoriale, care studiazã anumite
relaþii economice internaþionale, cum sunt: comerþul internaþional,
relaþiile monetare internaþionale, investiþiile ºi plasamentele financiare
internaþionale, comerþul invizibil în ansamblul sãu, ca ºi diferitele lui
componente: turismul internaþional, transporturile internaþionale,
comerþul cu tehnologii noi, migrarea internaþionalã a forþei de muncã,
precum ºi comerþul cu alte servicii internaþionale. În plus, teoria
mondoeconomicã cerceteazã cauzele ºi tendinþele în dezvoltarea
relaþiilor economice internaþionale generate de mutaþiile în diviziunea
internaþionalã a muncii, interdependenþele dintre aceste relaþii ce au loc
în cadrul circuitului economic mondial, corelaþiile ce se formeazã
între economiile naþionale ºi relaþiile economice internaþionale,
precum ºi raporturile dintre naþional ºi internaþional în dezvoltarea
economicã contemporanã.
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Premisele ºi
procesul formãrii economiei
internaþionale
sunt strâns legate, între altele,
de apariþia ºi
dezvoltarea naþiunilor ºi statelor
naþionale, de marile descoperiri
geografice, de revoluþia industrialã, de apariþia diviziunii
internaþionale a muncii, constituirea pieþei internaþionale ºi
transformarea unor relaþii economice internaþionale izolate (comerþul internaþional, investiþiile
internaþionale etc.) în fluxuri
economice internaþionale aflate
într-o strânsã interdependenþã în
cadrul unui circuit economic
mondial. O datã cu adâncirea
diviziunii internaþionale a muncii
ºi dezvoltarea relaþiilor economice
internaþionale, se formeazã un
sistem instituþional internaþional
(organizaþii), un cadru juridic
internaþional (reglementãri), se
constituie ºi se diversificã
mecanismele relaþiilor economice
internaþionale (mecanismul
comercial, mecanismul serviciilor
internaþionale, mecanismul formãrii ºi miºcãrii preþurilor
internaþionale, mecanismul finan-

ciar internaþional etc.), adicã apare
o ordine a economiei internaþionale. Premisele ºi elementele
componente ale economiei
internaþionale  a cãrei constituire
relativ deplinã poate fi plasatã
istoriceºte în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea  se întemeiazã pe relaþiile economiei de
piaþã, acestea punându-ºi pecetea
asupra naturii ºi caracterului
relaþiilor economice internaþionale.
Desigur, economia internaþionalã
contemporanã cunoaºte o altã
fizionomie decât în trecut, ca
urmare a profundelor mutaþii
social-politice, economice ºi
tehnologice care au avut loc în
lume ºi care, totodatã, au imprimat
economiei internaþionale caracteristici calitative ºi cantitative
distincte, soluþionând o serie de
contradicþii noi, ca urmare a
destrãmãrii colonialismului, a
sfãrâmãrii monopolului absolut al
unui numãr restrâns de þãri
dezvoltate pe piaþa internaþionalã
a mãrfurilor ºi a capitalurilor,
dezvoltându-se o concurenþã
internaþionalã asiduã, ca urmare a
creºterii interdependenþelor
internaþionale ºi adâncirii decalajelor economice, industriale,
alimentare, tehnologice între
naþiunile bogate ºi cele sãrace etc.

Indiferent de evoluþia istoricã a trãsãturilor
economiei internaþionale, aceasta din urmã este o
realitate incontestabilã, caracterizatã prin legitãþi,
categorii ºi contradicþii proprii, mondoeconomice,
care se deosebesc ºi se particularizeazã calitativ ºi
cantitativ de legitãþile, categoriile ºi contradicþiile
macroeconomice ºi microeconomice. Dintre
legitãþile mondoeconomice reþinem: adâncirea diviziunii
internaþionale a muncii; diversificarea relaþiilor economice în cadrul
circuitului economic mondial; creºterea interdependenþelor
economice internaþionale; integrarea economicã internaþionalã;
dezvoltarea economicã ºi politicã inegalã a statelor; creºterea
importanþei ordinii economice internaþionale în funcþionarea
economiei internaþionale etc. De asemenea, categoriile
mondoeconomice reprezintã un ansamblu de relaþii care se manifestã
în sistemul raporturilor economice dintre naþiuni ºi state. Categoriile
mondoeconomice nu reprezintã simple prelungiri teritoriale ale unor
categorii macroeconomice. Astfel, diviziunea internaþionalã a muncii
se deosebeºte de diviziunea naþionalã a muncii nu numai prin câmpul
diferit de acþiune (în primul caz, economia internaþionalã, în al doilea
caz, economia naþionalã), dar ºi calitativ, prin aceea cã prin
diviziunea internaþionalã a muncii se realizeazã anumite specializãri
ale naþiunilor prin care unele state câºtigã cert, în timp ce alte state
pot sã piardã din avuþia naþionalã prin sistemul de relaþii economice
internaþionale generat de un tip sau altul de diviziune internaþionalã
a muncii în care se gãseºte. Aceeaºi distincþie cantitativã ºi calitativã
trebuie sã fie fãcutã ºi în cazul altor categorii mondoeconomice ºi
macroeconomice, cum ar fi: preþ naþional  preþ internaþional; bani
naþionali  bani internaþionali etc.
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Sistemul categorial al economiei
internaþionale reprezintã un tot
interdependent, însã meritã sã
subliniem care sunt categoriile
mondoeconomice centrale,
fundamentale. În aceastã privinþã
sunt puncte de vedere diferite.
Astfel, unii economiºti considerã circuitul economic
internaþional sau cooperarea economicã între state
drept categoria centralã, fundamentalã a economiei
internaþionale. Alþi specialiºti considerã balanþa de
plãþi drept categoria fundamentalã care exprimã
sintetic eficienþa tuturor legãturilor economice
externe ale statelor. Prezintã o importanþã deosebitã
punctul de vedere dupã care diviziunea
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Cum definim teoria mondoeconomicã?

Care sunt premisele formãrii economiei internaþionale?

3 Prin ce se caracterizeazã economia internaþionalã?
4 Care sunt categoriile mondoeconomice fundamentale?
5 Economia naþionalã este o categorie mondoeconomicã?
6 În funcþie de legitãþile ºi categoriile mondoeconomice,

cum se contureazã conceptul de economie internaþionalã?

7 Existã intercondiþionalitate între economiile naþionale,

diviziunea internaþionalã a muncii ºi circuitul economic
internaþional?

8 Ce relaþii identificãm între economia internaþionalã ºi

economia mondialã?
Economia
naþionalã este,
în acelaºi timp,
atât o categorie
macroeconomicã,
cât ºi o categorie mondoeconomicã. În ultimii ani s-a impus,
ca o categorie mondoeconomicã
fundamentalã, ordinea economicã internaþionalã. Ea reprezintã
sistemul de mecanisme economice, juridice, instituþionale care
asigurã echilibrul ºi funcþionalitatea economiei internaþionale.
Dar ºi ordinea economicã
internaþionalã este determinatã
de structurile economice de bazã
ale economiei internaþionale.
Însã, multe argumente pledeazã
pentru o înlãnþuire de categorii
fundamentale interdependente, ºi
anume: economia naþionalã 
diviziunea internaþionalã a
muncii  circuitul economic
internaþional  ordinea economicã internaþionalã  economia
internaþionalã. Din aceastã
înlãnþuire rezultã faptul cã de
nivelul de dezvoltare ºi de gradul
de diversificare a economiei
naþionale depinde locul pe care
o þarã sau alta îl ocupã în
diviziunea internaþionalã a
muncii. Din aceastã diviziune
rezultã: necesitatea obiectivã a
circuitului economic mondial;
fluxurile economice internaþionale din cadrul circuitului
economic mondial (cu mecanisme economice proprii reflectate
în ordinea economicã internaþionalã); nivelul de organizare a
economiei internaþionale ºi a
elementelor sale componente.
Toate acestea se repercuteazã
asupra economiei naþionale fie ca
factor de creºtere a venitului
naþional, fie ca un canal de
scurgere fãrã echivalent în
exterior a unei pãrþi din acest
venit în raport cu locul pe care îl
ocupã în diviziunea internaþionalã a muncii.
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internaþionalã a muncii ar fi categoria centralã a
sistemului de categorii mondoeconomice. Aceastã
opinie are avantajul metodologic cã pleacã de la
primatul producþiei, dar ea nu dã rãspuns la o serie
de probleme pe care trebuie sã le rezolve noþiunea
de categorie mondoeconomicã fundamentalã. O
asemenea categorie trebuie sã rãspundã la
întrebãrile: De ce þãrile participã la diviziunea
internaþionalã a muncii? Care sunt cãile (mijloacele)
încadrãrii active în diviziunea internaþionalã a
muncii? Care sunt efectele participãrii la diviziunea
internaþionalã a muncii? O asemenea categorie care
ar putea rãspunde la aceste cerinþe este, dupã unii
autori  categoria mondoeconomicã de economie
naþionalã.

Dupã abordarea teoreticã a unor legitãþi ºi
categorii mondoeconomice, putem supune
atenþiei o definiþie a conceptului de economie
internaþionalã. ªi în abordarea teoreticã a
conceptului economiei internaþionale se
deosebesc mai multe orientãri în raport de
filosofia politicã ºi teoria economicã generalã
care stau la baza unei orientãri sau alteia. Astfel, observãm
deseori cã economia internaþionalã este definitã ca totalitatea
economiilor naþionale ale statelor. Aceastã concepþie surprinde
un element de bazã, chiar fundamental, al economiei
internaþionale, ºi anume economiile naþionale. Însã, restrângerea
economiei internaþionale la scara economiilor naþionale
reprezintã o opticã autarhicã asupra economiei internaþionale
prin aceea cã ignorã diviziunea internaþionalã a muncii, dar ºi
diversitatea de relaþii economice care leagã între ele economiile
naþionale. Economia internaþionalã fãrã circuitul economic
internaþional ar reprezenta o sumã aritmeticã a unor economii
naþionale, care ar fi rupte unele de altele, ceea ce contravine
atât realitãþii, cât ºi cerinþelor de progres social-economic. Dar
în teoria mondoeconomicã mai este o interpretare, prin care
economia internaþionalã este definitã ca totalitatea relaþiilor
economice internaþionale ºi mecanismelor ce le guverneazã.
Aceastã concepþie ignorã de data aceasta verigile de bazã ale
economiei internaþionale  economiile naþionale ale statelor
lumii , atestând o opticã supranaþionalã, privitoare la economia
internaþionalã. Este adevãrat cã are loc un proces de creºtere a
interdependenþelor economice dintre state, cã apar organisme
economice cu importante atribuþii internaþionale, dar nu putem
afirma cã supranaþionalitatea caracterizeazã economia
internaþionalã contemporanã. De asemenea, alte douã
componente de bazã ale economiei internaþionale sunt
reprezentate, pe de o parte, de problemele globale ºi sectoriale,
care afecteazã pe termen lung, într-o mãsurã sau alta, toate
statele ºi toate relaþiile economice internaþionale (problemele
energiei, alimentaþiei, mediului înconjurãtor, tehnologiei,
demografiei etc.) ºi, pe de altã parte, de conjunctura economiei
internaþionale (situaþia economicã a statelor, a regiunilor sau
fluxurilor economice internaþionale pe termen scurt).
Problemele globale ºi sectoriale ale economiei internaþionale,
ca ºi conjunctura economicã internaþionalã exercitã uneori o
asemenea influenþã în lume, în conduita guvernelor,
exportatorilor sau importatorilor, încât mulþi teoreticieni sau
practicieni sunt tentaþi sã considere conceptul economiei
internaþionale exclusiv prin prisma problemelor globale sau a
conjuncturii economice internaþionale, ceea ce înseamnã o
restrângere inadmisibilã la o singurã trãsãturã a conceptului
de economie internaþionalã, la globalizare.
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Sistematizând ºi detaliind
definiþia de mai sus a economiei
internaþionale
reiese
cã
economiile naþionale, diviziunea
internaþionalã a muncii ºi
circuitul economic internaþional
(care cuprinde fluxurile economice internaþionale)
alcãtuiesc toate laolaltã structurile de bazã ale
economiei internaþionale. Aceste structuri
genereazã sau sunt influenþate de problemele
globale, sectoriale ºi conjuncturale. Legãturile de
intercondiþionare dintre elementele structurilor de
bazã ale economiei internaþionale, dintre aceste
structuri ºi probleme globale, sectoriale ºi
conjuncturale sunt asigurate de o anumitã ordine
economicã internaþionalã. Ordinea economicã
internaþionalã exprimã interconexiunea dintre
structurile de bazã ale economiei internaþionale ºi
problemele globale ºi sectoriale, asigurând pe bazã
de principii, metode ºi forme adecvate fiecãrei
etape istorice, funcþionalitatea economiei
internaþionale ºi echilibrul acesteia. Între ordinea
economicã internaþionalã ºi celelalte componente

E c o n o m i a
internaþionalã ar
putea fi privitã
într-o viziune mai
largã, care cuprinde
atât conceptul de
economie mondialã, cât ºi conceptul
de relaþii economice internaþionale.
Schematic, am putea prezenta
urmãtoarea formulare: economia
mondialã studiazã economiile
naþionale, problemele globale,
organismele internaþionale, conjunctura pieþelor internaþionale, iar
economia internaþionalã studiazã
toate
fluxurile
economice
internaþionale în interdependenþa lor
(comerþul internaþional cu mãrfuri,
comerþul invizibil, relaþiile valutarfinanciare internaþionale, investiþiile,
capitalul internaþional etc.), preþurile
internaþionale, dobânda internaþionalã, titlurile de valoare, cursurile
valutare, balanþele de plãþi externe,
datoria externã, mecanismele
economice internaþionale (mecanismul monetar, mecanismul preþurilor,
mecanismul dobânzilor etc.). În
acest context, raportul dintre cele
douã concepte ar putea fi exprimat
prin ecuaþia: economie internaþionalã = economie mondialã + relaþiile
economice internaþionale ºi
mecanismele lor. O asemenea
viziune ne permite sã explicãm ºi
procesul globalizãrii economice ca
un proces de intercondiþionare între
economiile naþionale, problemele
globale, relaþiile economice
internaþionale ºi mecanismele
economice internaþionale. Teoria
economiei mondiale cuprinde
studierea multiplelor probleme cu
implicaþii directe asupra practicii
economice, cum sunt: cercetarea
categoriilor, legitãþilor ºi contradicþiilor mondoeconomice ºi a
formelor lor concrete de manifestare
în vederea fundamentãrii politicoeconomice; tipurile ºi modelele de
diviziune internaþionalã a muncii;
stabilirea criteriilor ºi cãilor de
încadrare a þãrilor în circuitul
economic internaþional; stabilirea, în
funcþie de condiþiile concrete, a
raportului dintre factorii interni ºi cei
externi ai dezvoltãrii economice;
fundamentarea principiilor de bazã
ale relaþiilor economice internaþionale; cercetarea sistemului
relaþiilor economice internaþionale,
a formelor ºi structurii materiale ºi
geografice ale fluxurilor economice
internaþionale; studierea naturii,
conþinutului, funcþiilor ºi legitãþilor
evoluþiei ordinii economice
internaþionale; stabilirea cãilor ºi
mijloacelor de echilibrare a
schimburilor economice ºi
financiare externe; elaborarea
metodologiei de calcul al eficienþei
economice a schimburilor economice externe; determinarea locului
economiilor naþionale în diviziunea
internaþionalã a muncii ºi a criteriilor
de specializare internaþionalã etc.

de bazã ale economiei internaþionale este o strânsã
interdependenþã. Astfel, se observã cã mutaþiile în
structurile economice de bazã determinã
necesitatea soluþionãrii unor probleme globale sau
sectoriale, a schimbãrii ordinii economice
internaþionale, iar o nouã ordine economicã
internaþionalã este un factor de progres pentru
economia internaþionalã, în general, ºi pentru
fiecare din elementele ei componente, în particular.
În prezent, în lume, acþioneazã factori obiectivi,
dar existã ºi o largã miºcare internaþionalã pentru
instaurarea unei noi ordini economice
internaþionale. Aceastã miºcare s-a declanºat ca
urmare a documentelor adoptate de Adunarea
Generalã a ONU, în anul 1974, consacratã iniþial
analizei problemei energiei ºi materiilor prime, dar
care, în final, a abordat problemele subdezvoltãrii,
ale societãþilor transnaþionale ºi instaurãrii noii
ordini economice internaþionale. Economia
internaþionalã nu trebuie privitã ca un tot amorf,
ci ca un sistem dinamic ºi complex format din
componente (subsisteme) aflate în strânsã
interdependenþã ºi intercondiþionare.
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O iniþiativã haretistã

Adunarea decanilor
facultãþilor de artã

Urmare din pag.1

Din partea facultãþii noastre au participat: decan
conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare, prodecan conf. univ.
dr. Crinuþa Popescu, prodecan conf. univ. dr. George
Grigore, director al Departamentului Arte, conf. univ.
dr. Georgeta Pinghiriac, conf. univ. dr. Elena Popescu
ºi conf. univ. dr. Sabina Ivaºcu, membre ale
Departamentului Arte, dar ºi conf. univ. dr. Maia
Ciobanu, membrã a Consiliului Facultãþii de Arte.
Ne-au mai onorat cu prezenþa directorul Radioului
Student FM, Robert Tache, dar ºi directorul general al
Televiziunii România de Mâine, Sebastian Lãzãroiu.
Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti ºi-a propus realizarea unor acorduri
parteneriale între studenþii ºi cadrele didactice de
la aceste facultãþi, care sã contribuie la o mai mare
deschidere a specializãrilor vocaþionale din
învãþãmântul naþional universitar ºi sã

impulsioneze dezvoltarea unor proiecte artistice
educaþionale ºi de formare profesionalã, în consens
cu tendinþele europene ºi universale. Facultatea
noastrã are programe de licenþã pentru
specializãrile Artele spectacolului - Actorie ºi,
respectiv, Pedagogie muzicalã, ºi programe de
masterat de Artã Teatralã ºi Artã Muzicalã. Toate
programele de studii sunt acreditate ARACIS.
Din acest an, deþinem spaþii de studiu într-un sediu
nou (ªoseaua Berceni nr.24, sector 4, Bucureºti), dotat
cu sãli de curs ºi amfiteatre moderne, cu aparaturã ºi
infrastructurã adecvatã învãþãmântului universitar de
artã. De asemenea avem posibilitatea de a colabora cu
postul de Radio Student FM ºi Televiziunea România
de Mâine ºi de a utiliza scenele ºi studiourile pe care
acestea le deþin pentru a ne realiza în bune condiþii
proiectele ºi studiile universitare. Suntem gata sã
gãzduim evenimente studenþeºti care sã contribuie la
dezvoltarea ºi emanciparea studiilor de artã
universitarã din România, suntem pregãtiþi sã
rãspundem invitaþiilor de participare la proiecte care
sã ne stimuleze ºi sã ne îmbogãþeascã practica ºi
cunoºtinþele artistice. Un colectiv de cadre didactice
cu experienþã ºi bunã reputaþie profesionalã
coordoneazã cu dãruire ºi competenþã clasele noastre
de actorie sau de pedagogie muzicalã.
S-au discutat variantele de propunere ºi de
organizare a unui Festival al Tineretului Artistic
din Bucureºti, cu colaborarea ºi participarea
decisivã a Primãriei Generale a Municipiului
Bucureºti. S-au creat bazele unei eventuale
programãri a evenimentelor culturale, la care

participã cadrele didactice ale acestor facultãþi, dar
ºi studenþii ºi masteranzii.
Posibila creare a cadrului necesar apariþiei în
peisajul cultural al Capitalei noastre a unui Festival
Spiru Haret face ca aceastã viitoare colaborare sã
capete dimensiuni concrete, iar studenþii noºtri sã îºi
poatã prezenta creaþiile într-un cadru organizat,
competitiv, dar ºi creativ în acelaºi timp. De
asemenea existã posibilitatea unor colaborãri pe
cercetare, prin participarea cadrelor noastre didactice,
dar ºi a studenþilor ºi masteranzilor la Sesiunile de
comunicãri ºtiinþifice ale facultãþilor partenere, de
asemenea existând posibilitatea publicãrii acestor
rezultate ale cercetãrii în diferitele publicaþii ale
colegilor noºtri de la Hyperion, UNATC, sau
Gheorghe Cristea. Prin simpozioane comune, prin
cursuri opþionale, prin cursuri de varã, tabere de
creaþie, se pot deschide canale de comunicare ce pot
favoriza creaþia în formele sale cele mai pure.

Un pas mic pentru noi, în acest moment, la aceastã
primã întâlnire a cadrelor coordonatoare din cadrul
facultãþilor de arte din Bucureºti, dar un pas mare
pentru stabilirea unor viitoare repere de dezvoltare
a pedagogiei artistice. A rãmas în aer o stare pozitivã
de bine ºi de lucru. Despãrþirea a fost motivatã de
problemele curente ale facultãþilor, cãci altfel se
prelungea peste zi, pânã târziu O întâlnire despre
care vom mai vorbi, o iniþiativã care provoacã, care
creeazã premise

Pe coji de nucã

Calul ºi mãgarul

Realitatea existentã în
România este aºa de simplã
încât, paradoxal, este foarte
greu de explicat în cuvintele
unui articol. Iatã de ce mã
refugiez, cu tâlc, în lumea
poveºtilor, acolo unde lucrurile
sunt simple, dar ºi uºor de
povestit. Dar, mai ales, dau
posibilitatea fiecãrui cititor sã
decodifice explicit mesajul ºi sã
tragã învãþãminte. Aºadar
Se zice cã în gospodãria unui
om harnic convieþuiau un cal ºi
un mãgar. Într-o bunã zi, omul se
hotãrî sã plece la drum,
încãrcându-ºi bagajele, aproape
evident, în spatele mãgarului. Cã,
doar, de, mãgarul este animal de
povarã! Calul, mai aristocrat ºi
mai protejat de stãpân, zburda
în jurul împovãratului mãgar.
Fãrã îndoialã, simþindu-se alintat
ºi apãrat de gospodar, calul îºi
permitea ºi glume pe seama

tovarãºului sãu de cãlãtorie.
Aproape contrar obiºnuinþei,
mãgarul a suportat ºi ºi-a vãzut,
împovãrat, de drum, icnind din
greu. Dar, la un moment dat,
cãlcându-ºi pe inimã ºi pe mândrie,
l-a rugat pe cal: Ia, rogu-te,
ceva din încãrcãtura asta, cã nu
mai pot. O sã mor ºi n-o sã-þi fie
nici þie bine. Te rog, ai milã de
mine! Aristocratul patruped,
liberul cal, a râs ºi ºi-a vãzut de
zbenguiala sa. Nu a trecut multã
vreme ºi mãgarul ºi-a dat obºtescul
sfârºit. Cum este bine înþeles,
gospodarul a încãrcat toatã povara
în spatele calului. Protecþie,
protecþie, dar cine sã ducã
greutatea?! V-am spus cã stãpânul
este un om harnic ºi econom, iar
pielea de mãgar are valoare. Fãrã
multã vorbã, vã închipuiþi cã ºi
pielea mãgarului a ajuns tot pe
spatele calului. I-a pierit
graþiosului patruped ºi râsul ºi

ironia nobilã! A pornit la drum,
amãrât ºi asudând, reflectând în
mintea lui de cal: Oare de ce
n-oi fi ajutat eu mãgarul când
m-a rugat atât de frumos ºi
sfâºietor? Acum, sunt obligat nu
numai sã car bagajul stãpânului,
dar, rãzbunare de la Dumnezeu
cã am fost rãu ºi arogant, îi car ºi
pielea asudatã. De ce oare nu
m-am gândit? Chiar aºa, de ce
nu s-o fi gândit decât la clipa
prezentã, ignorând ce avea sã
fie? Cãci pânã când sã fi rezistat
animalul de povarã tuturor
vicisitudinilor? El nu s-a
revoltat, nu s-a manifestat
anarhic, doar a rugat. ªi, dacã nu
a fost înþeles, a murit. Ceea ce
este o rãzbunare mai durã.
Toatã lumea poate înþelege
cã nu ai ce face cu un mãgar
mort. Doar sã-i iei pielea

Mioara IORDACHE

Commedia dell Arte

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Prodecanul Facultãþii de Arte
Puþin înainte de vacanþa de iarnã,
zumzetul studenþilor de la
Facultatea de Arte a Universitãþii
Spiru Haret umplea culoarele vaste
ale acestei facultãþi. Avea loc
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor de la specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), cu
tema Commedia dellArte în
contemporaneitate. Decanul
facultãþii, conf. univ. dr. Mihai
Mãlaimare, a deschis lucrãrile
sesiunii, menþionând necesitatea
acestui studiu de cercetare
aprofundatã a studenþilor, pentru
mai buna punere în valoare a
elementelor istorice, ce s-au decantat de-a lungul secolelor de practicã teatralã. Commedia dell Arte
este un gen comic italian ce a
durat, ca perioadã, între sfârºitul
secolului al XVI-lea ºi sfârºitul
secolului XVII-lea, dar ale cãrui
procedee ºi stil n-au încetat sã
intereseze ºi sã aibã influenþã,
inclusiv asupra regizorilor
contemporani. Este un teatru în
care evolueazã o serie de personaje
codate, dintre care unele sunt
mascate, unele poartã o demimascã
ce lasã gura vizibilã, (Arlechinul),
altele nu, ca junii primi sau
îndrãgostiþii. Caracteristica

Commediei dell Arte este de a fi
un teatru de improvizaþie: pornind
de la o simplã canava, comedianþii
improvizeazã, adicã mobileazã
scenariul cu elemente scenice, cu
mici scene sau lazzi, toate pregãtite,
bineînþeles, dinainte.
Improvizaþia - ca formã de
expresie a Commediei dell Arte se trage, fãrã îndoialã, din mima
clasicã, adicã din imitarea
nemijlocitã a tuturor lucrurilor ºi
fiinþelor naturii. Ei îi aparþin farsele
populare spartane, ale falloforilor
din Siciona sau ale flacilor din
Magna Grecia (autorii antici ai
farsei populare). La Roma, mima
apare prin cultul Magnei Mater ºi
o datã cu sãrbãtorilor megalense.
Mima va înlocui bãtrâna atellanã
care decade. În Evul Mediu întreaga
poezie giullarescã, frottolele, acele
maridazzi (care duc la apariþia
zannilor) conservã forme de mimã.
Pantomima, ca formã tot atât de
veche ca ºi mima, unde actorul
mima cu mascã, o gãsim pãstratã
în acele intermezzi comice din
sacrele reprezentaþii, cu caracter
dramatic sau burlesc, la curþile
regale italiene prin bufoni, în
tablourile vivante ale balurilor de
curte sau prin carnavale - largi
spectacole populare. Ruzzante
(1502 - 1542) aduce un aer
proaspãt la curþile princiare. În
istoria teatrului, mijlocul
secolului al XVI-lea ar putea fi
definit drept momentul în care
mimusul realist fixeazã ºi
cristalizeazã pentru totdeauna
arta definitivã a actorului în datele
ei fundamentale, ºi aºa cum s-a
cristalizat atunci a rãmas ºi va
dãinui veºnic.
În Commedia dell Arte, mimul
liber, ca actor stãpân pe glasul
lui, pe trupul lui, pe expresia feþei
lui, îºi atinge acum culmea creaþiei.
Despre aceste lucruri minunate
au scris tinerii noºtrii studenþi, ce
au studiat cu acribie izvoarele ºi
evoluþia acestui gen de teatru.
Au fost prezentate lucrãri
valoroase ce, posibil, sã îºi gãseascã

locul într-un viitor Caiet al
cercetãrii studenþeºti de la
Facultatea de Arte. Dintre lucrãrile
prezentate menþionãm: Ema Done
 Pedrolino, secolul XVI  XVIII,
Georgiana Vraþiu  Îndrãgostiþii în
Commedia dellArte, Liana Pecican
 Commedia dellArte ºi rãdãcinile
sale, Sebastian Ghiþã  IlDottore.
De la Commedia dellArte la
Goldoni, Mihai Hurduc 
Originea, crearea ºi evoluþia
personajului Arlecchino, de la
Commedia dellArte la C. Goldoni,
Andreea Iosif  El Capetano în
opera lui Goldoni, Narcisa Mitran
 Arta spectacolului vieþii ºi
Commedia dellArte, Laura
Borodan  Pantalone, de la
Commedia dellArte la Goldoni,
Alexandru Floroiu  Il Capitano 
Personaj ºi realitate istoricã,
ªtefania Antonescu  Actorul ºi
Commedia dellArte, Antonia
Tadeus Relaþia lui Pulcinella cu
teatrul antic, Ana-Maria Iordache
 Colombina, de la Commedia
dellArte la Goldoni ºi Mihaela
Albu  Commedia dellArte ºi
originile personajului El Capetano.
Istorie ºi valoare, evoluþie ºi
candoare... Colegii noºtri
profesori, care au urmãrit
lucrãrile acestei sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice, au avut
numai cuvinte de laudã. Printre
aceºtia au luat cuvântul conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac 
directorul Departamentului Arte,
conf. univ. dr. Sorin Lerescu 
specializarea
Pedagogie
Muzicalã, conf. univ. dr. George
Grigore  prodecan al Facultãþii
de Arte, conf. univ. dr. Sabina
Ivaºcu ºi conf. univ. dr. Elena
Popescu  membre ale
Departamentului de Arte din
cadrul facultãþii noastre.
Aºteptãm cu nerãbdare
examenul acestei grupe de studenþi,
examen ca va avea loc pe 23 ianuarie,
la ora 17, la Teatrul Masca, ºi va
reflecta într-un fel studiul efectuat,
deoarece este cu ºi despre
Commedia dellArte. Colombina,
Capitano, Zanny, Arlecchino,
Pantalone, Pulccinella, mãºti ºi
personaje dragi nouã, la revedere ºi
pe curând, în scenã la Teatrul
Masca!... Gongul vã rog!

PREMIILE

Fundaþiei Naþionale pentru Civilizaþie Ruralã
Niºte þãrani ºi ale Revistei Clipa  2011:
 acad. Dan Berindei pentru admirabilele
editoriale publicate în revista Clipa - model de
civism ºi fierbinte patriotism, reunite în volumul
Gânduri îngrijorate.
 acad. Dinu C. Giurescu pentru tulburãtoarele
studii publicate în revista Clipa consacrate
apãrãrii identitãþii naþionale ºi de spirit româneºti
ºi integritãþii graniþelor statului naþional român,
act major de împãtimit ºi înalt patriotism.
 acad. Dumitru Radu Popescu pentru eseul
Ramolitul bãcan George Coºbuc, publicat în
revista Clipa - consacrat apãrãrii ierarhiei
autentice a valorilor culturale naþionale, europene
ºi americane ºi memoriei lor postbelice, împotriva
ofensivei denigratoare a unor aºa-zise cercuri
elitiste, venind sã punã sub semnul întrebãrii opere fundamentale ale patrimoniului secolului XX.
 Larry L. Watts, analist ºi cercetãtor american de
elitã, pentru lucrarea Fereºte-mã, Doamne, de
prieteni, vastã ºi originalã cercetare, întemeiatã pe
documente aduse pentru prima datã la luminã,

venind sã restabileascã adevãrul istoric din
împrejurãri hotãrâtoare pentru istoria României
din cea de a doua jumãtate a secolului XX ºi sã
sublinieze convingãtor verticalitatea ºi demnitatea
României ºi rolul ei în apãrarea principiilor
fundamentale ale democraþiei ºi colaborãrii
internaþionale sub semnul neatârnãrii ºi respectãrii
dreptului la autodeterminare, în cadrul procesului
complex ºi grav ºi contradictoriu al unei lumi
sfâºiate ºi împãrþite antagonic de cortina de fier.
 prof. univ. dr. Ioan Scurtu pentru cele patru
remarcabile monografii Istoria Românilor în
timpul celor patru regi, consacrate regilor
României ºi analizei operei lor monarhice.
 prof. univ. dr. Ion Gh. Roºca pentru opera
inspiratã de ctitor al recuperãrii, restaurãrii ºi
dezvoltãrii elementelor arhitecturii interioare a unui
celebru lãcaº de învãþãmânt economic, ,,Academia
Comercialã, ºi transformarea ansamblului
arhitectural al acestuia, dincolo de vocaþia lui
universitarã, într-un autentic muzeu de artã ºi,
deopotrivã, centru ºi forum naþional de culturã.
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Unde ne sunt absolvenþii

Gabriela Marin
la Teatrul MASCA

Costin Cambir
în La-La Band

Costin Cambir a absolvit Facultatea de Arte, Specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) din cadrul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, clasa prof. univ. dr. Sanda Manu, asist. univ. Dana Voicu.
El joacã la Pro Tv, în Pariu cu viaþa, un tânãr deºtept, dar cãruia nu
prea îi prea place sã înveþe. În schimb, ºtie sã cânte foarte bine la
chitarã, fiind ales, astfel, membru al trupei La-La Band.
Pânã acum, pe lângã serialul TV Pariu cu viaþa, a fost distribuit,
la Teatrul de operetã, în spectacolul Vânãtoarea de balene ºi, la
Teatrul Masca, în Statuia libertãþii.
Cât priveºte televiziunea, acest serial nu este primul în care a fost
distribuit. El a mai jucat ºi în serialul de comedie Arestat la domiciliu de
la Pro Tv. Personajul pe care l-a interpretat Costin Cambir a fost un
elev în clasa a IX-a, tocilar, pus tot timpul la punct de sora lui, Raluca,
ºi îndrãgostit de Martina tocilara. În realitate, Costin nu are nicio
legãturã cu toceala. Pe lângã douã facultãþi, pe care le-a urmat cu succes,
este pasionat de chitara electricã. În urmã cu mai bine de doi ani, l-a
vãzut în concert pe maestrul Adi Manolovici. Ulterior, a intrat la
Academia de rock, pe care acesta o conduce. Acolo, a început sã afle
tainele muzicii instrumentale. Am nevoie de cinci ore de studiu zilnic
ca sã ajung la performanþã. Uneori le ratez, dar recuperez sâmbãta ºi
duminica. Pot sã repet oriunde, ºi într-o salã de aºteptare. Oricum, nu
aude nimeni. Ca sã se bucure ºi altcineva de muzica mea ar trebui sã
aduc dupã mine ºi amplificatorul.
Dacã în lumea serialelor TV Costin Cambir a început sã devinã
cunoscut, iatã cã ºi în lumea specialã a teatrului este destul de
prezent. În afarã de colaborãrile cu teatrele bucureºtene, tânãrul
nostru absolvent joacã la Teatrul Municipal Tony Bulandra din
Târgoviºte. Mai putem menþiona spectacolele Cântãreaþa chealã
ºi Mofturi la Union (premiere la UNATC), Fuseºi mã?...Fusei bã!,
Noaptea de ajun, Noduri, semne, gânduri ºi... noi, Welcom to
Romania (2008) la Teatrul pentru copii ºi tineret Mihai Popescu ºi
Melancolie la Teatrul Arca.
Nu acceptã o vacanþã prelungitã, ci preferã implicarea în tot felul
de proiecte artistice. Aºa a apãrut, în aceastã varã, în zona Vama
Veche, în cadrul manifestãrilor Stuffstock, spectacolul Hai sã facem
sex! (proiect independent - 2011) în regia lui Felix Crainicu ºi
având în distribuþie pe Costin Cambir, Ioana Ernea, Radu Câmpean,
Monica Sãndulescu ºi Alexandru Zob.
Nu ºtiu dacã pânã acum aþi devenit un fan al serialului Pariu cu viaþa de
la Pro Tv, dar de acum încolo, în fiecare searã depinde de dumneavoastrã
sã folosiþi telecomanda televizorului spre a-l revedea pe absolventul nostru,
Ochiºor, cel ce este sufletul trupei La-La Band (personaj Rãzvan Oprea).
Noi, profesori, colegi ºi prieteni de la Facultatea de Arte a Universitãþii
Spiru Haret îi urãm Baftã! ºi la mai multe roluri principale.

Având doar 24 de ani (nãscutã
pe 15.07.1987, la Bucureºti),
actriþa pe care o puteþi vedea
sãptãmânal în cadrul echipei
emisiunii Cronica Cârcotaºilor
a absolvit în anul 2009 Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru
Haret, la specializarea Artele
spectaculului (Actorie), clasa
regretatei profesoare universitare
doctor ºi decan al Facultãþii de
Teatru, Lucia Mureºan, a
lectorului univ. dr. George Grigore
ºi a lectorului univ. dr. Mircea
Constantinescu.
Dovedind reale aptitudini
artistice, Gabriela Martin s-a
evidenþiat din timpul facultãþii
prin calitãþile sale vocale,
exersate ºi în cadrul cursurilor
de specialitate cu profesorii
universitari Constantin Gabor ºi
Marius Þeicu.
O pasiune veritabilã pentru ea
a fost ºi rãmâne ºi dansul,
motivul
fiind
probabil
practicarea dansului sportiv de
performanþã de la vârsta de opt
ani. În timpul facultãþii a studiat
dansuri de caracter (irlandez,
menuet, pavanã, tarantelã) ºi
dansul clasic (balet) cu asist univ.
Anca Iorga.

Pot spune cã adevãrata
experienþã profesionalã a
început-o în anul 2009, cu
punerea în scenã a spectacolului
Gâlcevile din Chioggia, acesta
fiind ºi spectacolul de
absolvenþã, regia artisticã fiind
semnatã de profesorii de clasã.
Am avut bucuria de a juca
aceastã piesã la sala Teatrului
Foarte Mic, iar emoþia apariþiei
în faþa unui public numeros ºi
avizat m-a fãcut sã am emoþii,
necunoscute pânã la cea datã.
avea sã îmi declare Gabriela
Marin. Dupã de am susþinut
examenul de licenþã, am început
în paralel sã colaborez cu diverse
agenþii de casting, sã îmi dedic o
parte din timp echipei dragi de
la Cronica Cârcotaºilor ºi sã
abordez câteva proiecte de
teatru independent. Astfel, am
acceptat sã fac parte din
distribuþia
spectacolului
Legenda unui împãrat ºi a artei
sale, ce a fost prezentat la Teatrul
Nottara, având premiera în anul
2009. Jucând în acest spectacol
Huang Di, marca Paul Soll, am
avut ocazia sã învãþ ºi un alt stil
de dans de caracter ºi anume cel
chinezesc. Un alt proiect

artistic-teatral la care a colaborat
Gabriela Marin este spectacolul
Paramiza Romanes, ce a fost
prezentat la Teatrul de Comedie
din Bucureºti, în cadrul
Festivalului Comedia þine la
TINEri din anul 2010. Paramiza
Romanes sau Poveste þigãneascã
este un spectacol cu mister,
dramã, pasiune, senzualitate ºi
un strop de umor... O piesã care
depãºeºte cu adevãrat barierele
etnice, un adevãrat dialog
intercultural. Te delo Del viaþa
juji sau Sã-þi dea Dumnezeu o
viaþã frumoasã, spune o replicã
din spectacolul de teatru
Paramiza Romanes.

Gabriela Marin a mai apãrut,
episodic, în serialele de la postul
Acasã TV ºi Prima TV (Îngeraºii
ºi Trãsniþii), de bazã fiind
colaborarea actualã cu Prima TV
în cadrul emisiunii Cronica
cârcotaºilor, unde face parte din
echipa actorilor ce realizeazã
scenetele umoristice ce sunt
prezentate în cadrul emisiunii.
Actriþa Gabriela Marin,
absolventa noastrã, vã aºteaptã în
fiecare miercuri sã deschideþi
televizoarele pe Prima Tv, la
Cronica Cârcotaºilor, dar vã invitã
ºi sã îi fiþi alãturi la Teatrul Masca,
unde joacã în spectacolul Salomeea.

ar fi sã fac un rezumat ar trebui
sã încep cu cel mai important
lucru: am avut onoarea, bucuria
ºi norocul sã lucrez cu Doamna
Profesoarã Sanda Manu. Ce am
sã îmi reproºez este faptul cã nu
am profitat la maxim de aceasta
ocazie. Cã nu am mers atât de
mult la facultate pe cât mi-aº fi
dorit ºi pe cât ar fi trebuit, din
cauza filmãrilor. Însã munca
dânsei cu mine, atât cât a fost, sunt
sigurã cã a lãsat ceva urme în
interiorul meu. ªi aº dori sã o

asigur cã nu a fost în zadar. O
iubesc, o apreciez enorm de mult
ºi îi mulþumesc cã m-a acceptat în
clasa dânsei. Am un nod în gât
când vorbesc despre aceste lucruri
ºi cred cã ar fi bine sã plâng, ca
sã mã pot liniºti. Iubesc meseria
asta atât de tare încât nimic din ce
fac nu mi se pare satisfãcãtor ºi
tot timpul cer mai mult ºi mai mult
ºi mai mult de la mine.
Cum a fost viaþa de student
pentru tine?
A fost grea viaþa de student
cel puþin la 28 de ani! A fost destul
de greu sã mã împart între joburi, cursuri, lucruri pe care le
aveam de fãcut pentru mine,
referate, monoloage, spãlat,
cãlcat, proiecte, contracte
º.a.m.d. Aºa fac tot timpul pe
ultima sutã de metri mã apucã
spaima ºi intru în prizã. Se
pare cã sub presiune sunt mai
motivatã, cel puþin la facultate. În
schimb, aveam senzaþia cã
nu-mi ajunge timpul sã le fac pe
toate.. ºi cum nici nu cred cã sunt
un foarte bun organizator...
uneori mai sãream din schemã
ºi amânam lucruri care trebuiau
fãcute în acea perioadã dar nu
cele importante

Doiniþa Oancea sau fata lui State

Cunoscutã publicului larg din
serialele Inimã de þigan (2007 
2008) ºi Regina(2008  2009) de
la Acasã TV, dar ºi din State 
student la Sorbona (film, 2010) ºi
State de România (serial TV, Pro
TV, 2011), State ºi Flacãra,
vacanþã la Nisa (film, 2011);
Moºtenirea(serial TV; Pro TV)
interpretând cunoscutul rol al
Minodorei, fata lui State de
România, tânãra actriþã Doiniþa
Oancea a fost studentã a Facultãþii
de Teatru a Universitãþii Spiru
Haret, clasa prof. univ. dr. Sanda
Manu ºi asist. univ. Dana Voicu.
Nãscutã pe 15.02.1983, Doiniþa
Oancea, alias Minodora, este ºi
absolventã a Facultãþii de
Jurnalism ºi Filosofie de la
Universitatea Spiru Haret, pe care
a urmat-o în perioada 2001  2005.
Urmeazã,
apoi,
cursuri
postuniversitare, specializarea
Gender Studies, la Budapest
University (2006  2007).
Neputând sã stingã flacãra pasiunii
pentru arta actorului, se înscrie ºi
urmeazã cursurile Facultãþii de
Teatru în perioada 2008  2011.
Dovedind reale calitãþi artistice,
Doiniþa Oancea este cooptatã ºi în
echipa reality show-ului Serviþi, vã

rog! de la Pro Tv, în anul 2010, dar
ºi la emisiunea Dansez pentru tine
(2010).
Din timpul cursurilor la
Facultatea de teatru ce îþi aduci
aminte, ce te-a emoþionat mai mult?
Ultimul examen la actorie din
cei trei ani de facultate. Emoþii au
fost dar cu siguranþã mai puþine
decât în anul I ºi cu siguranþã
altfel dozate! Mi-aº dori sã am mai
multã încredere în mine sã fiu
mãcar o datã mulþumitã de
lucrurile pe care le pot face! Dacã

Mihai Bobonete: Agent al Serviciului Român de Comedie
Trupa umoriºtilor de la Pro Tv s-a mãrit
odatã cu noul sezon al Serviciului Român
de Comedie (SRC). Dupã ce Monica Anghel
a reluat colaborarea cu Toni Grecu,
emisiunea are agenþi noi, pe care
telespectatorii Pro Tv îi vãd în acþiune în
Casa PROporului: Mihai Bobonete ºi
Cãtãlin Neamþu.
Pentru cei care nu ºtiu, trebuie sã menþionãm
cã Bobonete a urmat Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, la
clasa conf. univ. dr. Adriana Piteºteanu, conf.
univ. drd. Vlad Rãdescu, evidenþiindu-se la
specializarea Improvizaþie Scenicã. A fost
unul dintre primii actori Stand Up Comedy
de succes din România. Nãscut pe lângã
Caracal, copilãrind prin Ialomiþa, cu gimnaziul
urmat la Giurgeni, el ºi-a petrecut vacanþele
la Craiova. A cules umor de pe unde a cãlãtorit,
voit sau nevoit. La Slobozia urmeazã liceul,
apoi intrã la Electrotehnicã, la Universitatea
din Craiova În 2003 sunt admis la Spiru
Haret, secþia Arta Actorului, ºi începe noua
mea viaþã. Profesional m-am tot scãldat între
câteva proiecte pe la ProTv, unele mai serial,

cum a fost Vine Poliþia, unele mai de ºuetã,
cum a fost Made în România sau Þaca-Paca,
mai m-am învârtit ºi de câteva scurte metraje,
dar tot timpul am fãcut Stand-up comedy ºi
Improvizaþie. Dau naºtere Trupei Deko
împreunã cu Teo, Vio ºi Costel, iar Neamþu
mã ajutã sã turnãm fundaþia la cea mai bunã
trupã de improvizaþie de la noi, adicã
ImproVizaþi.ro cu Tania, Marian, Mihai ºi
alþii, mai noi sau mai vechi. Îmi place sã fac
lumea sã aplaude, indiferent dacã înainte de
asta au râs sau au plâns cu lacrimi mari de
crocodil, m-am apucat ºi de teatru, iar anul
ãsta apar în douã filme bune, îmi place ceea
ce fac acum la Godot, Deko, Doroftei ºi pe
unde mã mai cheamã lumea pentru cã asta
cred cã mi-a fost scris în frunte sã fac ºi pentru
cã am fost ºi voi fi toatã viaþa mea...un
comediant.
Despre cariera sa, Bobonete avea sã îmi
spunã: Din 2003 pânã astãzi am fãcut multe
ºi mãrunte, am început în Cafe Deko ºi
m-am mutat la Orange Concept Store în
2007, am învãþat sã fac evenimente, am
lansat produse ºi am înþeles ce înseamnã sã

fii cu adevãrat Maestru de Ceremonii, am
fãcut spectacole pentru 10 oameni, dar am
distrat cu umorul meu ºi aproape 5.000 de
fani ai publicitãþii veniþi la Noaptea
Devoratorilor de Publicitate din 2004.
De-a lungul anilor am fost prieten ºi cu
interzisul alcool, dar ºi cu nocivele þigãri,
am petrecut Crãciunul cu oamenii care vând
produse cosmetice, dar m-am distrat ºi cu
angajaþii bãncilor, am lansat PowerTek în
România, dar n-am lipsit de la C.E.R.F. în
ultimii trei ani, am câºtigat Campionatul
Naþional de Improvizaþie, în 2008, la Teatrul
Metropolis ºi sper ca anul ãsta sã luam cupa.
Sunt prieten cu agenþiile de publicitate ºi
lucrez pentru corporaþii, dar mã puteþi gãsi
în fiecare joi la Godot, pe Blãnari, fãcând
improvizaþie, iar vinerea ºi sâmbãta la Café
Deko, chiar de douã ori pe searã, pentru cã
asta-i meseria mea ºi fac treaba cu maxim
interes ºi profesionalism, atât pe scenã, cât
ºi pentru emisiuni tv. Am participat la peste
500 de evenimente ( ).

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Invitaþiile Doamnei Pictura

Artistul cãlãtor

Lector univ. drd. Anca IORGA

Miºcarea
ca metaforã

Aristotel BUNESCU

Conf.univ.dr. Sabina IVAªCU

Dãruitã cu deosebit talent pedagogic, lector univ. Activitatea pedagogicã a desfãºurat-o dupã cum
drd. Anca Iorga este foarte preþuitã de studenþi. Uneori urmeazã: 1994 - 2003  profesor colaborator la catedra
se aºeazã alãturi de ei schiþând paºii unei noi cadenþe de dans clasic, ritmicã ºi repertoriu, a Liceului de
ºi atunci parcã se transformã în sora lor mai mare de Coregrafie Floria Capsali, din Bucureºti. 1997 - 2002
la care toþi învaþã cum poþi învinge gravitaþia, cum  asistent universitar la Facultatea de Teatru a
poþi sugera undele unui râu sau cum te poþi transforma Universitãþii Ecologice din Bucureºti, catedra de dans
deodatã dintr-un fulg într-un bulgãre de zãpadã. Anca ºi expresivitate corporalã. 2002 - prezent  asistent,
Iorga este îndrãgitã ºi apreciatã de colegi, de profesorii lector universitar la Facultatea de Arte a Universitãþii
celorlalte discipline din Departamentul Teatru nu doar Spiru Haret din Bucureºti, catedra de dans ºi
pentru calitãþile ei artistice ºi rezultatele activitãþii ei expresivitate corporalã. 2001- 2011 - s-a ocupat de
didactice, ci ºi pentru rara ºi deosebita abnegaþie prin pregãtirea coregraficã a Lotului Naþional Individual,
care ºi-a dovedit dorinþa de a îmbunãtãþi ºi de a ridica Junioare, de Gimnasticã Ritmicã al României,
din bine înspre mai bine renumele Universitãþii Spiru organizat de Federaþia Românã de Gimnasticã Ritmicã.
Haret. O serie însemnatã a reuºitelor Departamentului Artista, coregrafa ºi profesoara Anca Iorga a participat
Teatru se datoreazã
la o serie de concursuri
iscusinþei, implicãrii ºi Dansul este singura artã în care noi înºine importante: Rhythmic
devotamentului lectorului suntem materia din care este realizatã.
F.I.G. World Cup, Pesaro
Ted Shawn (ITA) 25-27 martie 2011;
univ. drd. Anca Iorga.
A absolvit în 1994  Academia de Teatru ºi Film F.I.G. World Cup series, Kalamata Cup 2011  ediþia
I. L. Caragiale, Facultatea de Teatru, Secþia a XIX-cea , în memoria Elenei Polychronidou, (Grecia)
Coregrafie, Bucureºti; 2000-2002  Masterat - 15-17 aprilie 2011; 27-th Rhythmic Gymnastics
Academia Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport, European Championships, Minsk, 27-29 mai 2011.
Bucureºti, specializarea: Antrenament sportiv de 31-st Rhythmic Gymnastics World Championships,
înaltã performanþã; 2003 - curs de specializare Montpellier, 19-25 septembrie 2011. Activitatea ei
postuniversitar de psiho-pedagogie, Facultatea de publicisticã este deopotrivã asumare ºi accentuare a
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei (Departamentul laturii aplicative precum ºi demersul teoretic al
pentru Pregãtirea Personalului Didactic), din cadrul disciplinei pe care o predã.
Din lista premiilor ºi nominalizãrilor citãm: 1994
Universitãþii din Bucureºti. 2010 s-a înscris la
cursurile doctorale din cadrul Universitãþii Naþionale - premiul pentru cel mai bun spectacol de dans
contemporan al stagiunii 1993  1994, acordat de
de Arte din Bucureºti.
A participat la o serie de Workshop-uri (durata Uniunea Artiºtilor ºi Interpreþilor din România, pentru
spectacolul Eu nu. Solo. de Samuel Becket, coregrafia
sub trei luni): 1991-1993  La danse en voyage,
Raluca Ianegic, de la Teatrul Odeon din Bucureºti,
cursuri de specializare în dans contemporan spectacol în care a avut rolul principal; 1994 organizate de Ministerul Culturii din România ºi nominalizare pentru cel mai bun interpret de dans
Ministerul Culturii din Franþa, cu : Karine Saporta, contemporan din România, pentru rolul din
Dominique Bagouet, Mathilde Monnier, Josef Nadj, spectacolul Eu nu. Solo. de Samuel Becket, coregrafia
Angelin Preljocaj, Christine Bastin, Bouvier / Raluca Ianegic, de la Teatrul Odeon din Bucureºti;
Obadia; 1994 - cursuri de specializare în dans 2005 - locul trei, medalia de bronz, la Concursul
contemporan, în Olanda, la Amsterdam Summer Internaþional Cupa Irina Deleanu, cu echipa de
University, cu Cesc Gelabert ºi Lydia Azzopardi; junioare a României (pregãtirea coregraficã); 2008 2000 - cursuri intensive de operator PC în cadrul premiul I, la secþiunea dans contemporan, la
PRO Management, Bucureºti; 2002 - curs de Festivalul Internaþional Eurodans 2008, desfãºurat
specializare la Academia Românã, organizat de la Vãlenii de Munte, cu spectacolul Patemã ce
Comitetul Român de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi vatãmã, muzica Arcangelo Corelli, coregrafia Anca
Tehnicii ( C.R.I.F.S.T.); 2008 - curs de specializare Iorga; 2009 - premiul I, la secþiunea coregrafiîn contact-improvisation, organizat la Cluj-Napoca, interpreþi, la Festivalul Internaþional Eurodans 2009,
cu Ray Chung (USA) ºi Jess Curtis(USA).
desfãºurat la Ploieºti, cu coregrafiile Reverie ºi
Activitatea artisticã a Ancãi Iorga însumeazã un Hoinarul, pe muzica lui Antonio Vivaldi ºi Henri
numãr impresionant de realizãri în þarã ºi strãinãtate! Pachebel, coregrafia ºi interpretarea Anca Iorga.

Scrisul
ca
o tainã
Urmare din pag.1

VÃRUL MEU,
ADEVÃRUL

Noi luãm ca atare textul, abia-i obiºnuim pe elevi (ºi pe
studenþi!) sã-l înveþe pe dinafarã - nu ne mai gândim sã facem
ºtiinþã din textul odatã memorat, adicã ºtiinþã a textului. ªi
totuºi, cine urmãreºte ediþiile eminesciene una dupã alta (iar
munca îndelungatã de bibliotecar ne-a oferit aceastã ºansã)
observã cã, pânã la Perpessicius (1939), editorii lui Eminescu
au fost destul de ezitanþi. Perpessicius însuºi nu face, de multe
ori, decât sã aleagã una dintre soluþiile editorilor de dinaintea
sa - ºi aceastã soluþie s-a instaurat, prin prestigiul ediþiei lui
Perpessicius, fiind pânã astãzi, la 60 ani de la ediþia sa, soluþia
standard. Cele câteva exemple pe care vrem sã le comentãm
nu-i vor ºtirbi, desigur, marelui editor al lui Eminescu,
prestigiul. Generaþia noastrã va trebui sã gãseascã un dialog
convenabil cu înaintaºii, nu prin rupere, nu prin negare: daþivã voi la o parte ca sã vã luãm noi locul etc. Nici C. Noica nu
era de acord cu G. Cãlinescu, dar a lansat acea vorbã de duh
atât de plinã de sensuri: Sã ieºim din Cãlinescu, dar cu
Cãlinescu cu tot. Adicã, împreunã cu Perpessicius, cu Titu
Maiorescu, Eugen Lovinescu etc. - sã încercãm sã-i depãºim
pe aceºtia. Naþia românã este foarte aplecatã cãtre pamflet,
asta ne vine, probabil, de la tracii atât de dezbinaþi, ºi adesea
când nu avem subiecte contemporane, suntem înclinaþi sã ne
canalizãm energiile în trecut. Tranziþia culturalã s-a efectuat,
în rândurile aºa-zisei elite culturale de la noi, cu înjurãturi la
adresa lui Sadoveanu, Arghezi, Cãlinescu, de parcã n-am fi
putut trece râul de ei, de parcã ar fi trebuit daþi la o parte ca sã
ne libereze barca. Trãim, totuºi, în acest trup istoric iar fabula
lui Menenius Agripa rãmâne valabilã: nu-þi tai mâna dacã n-a
lovit cum trebuie, nu-þi scoþi ochiul dacã n-a vãzut.
Ajungã aceste preparative, iar cine citeºte contestaþiile care
urmeazã cu umori, o face pe cont propriu; noi ne propunem, ca
metodã, sã încercãm a ne împãca prieteneºte cu greºelile
înaintaºilor, convinºi, de altfel, cã nimeni nu este depozitarul
adevãrului absolut, vorba lui Eminescu: Adevãr deplin în viaþã
încã nimeni n-a cules (replica lui Mircea cãtre Baiazid într-o
variantã anterioarã celei publicate a Scrisorii III). Cuvântul
adevãr vine, în româneºte, cum am mai spus-o, de la ad + de +
verum, unde doar verum este cuvânt de bazã ºi a dat vrai în
francezã, vero în italianã, iar în româneºte - vãr, o legãturã de
rudenie de sânge. Ad înseamnã spre, de înseamnã din spre
aºadar, adevãr înseamnã a merge spre verum, dar ºi a veni dinspre
verum, adicã a verifica, adicã, vorba proverbului: Spune-mi cu
cine te însoþeºti, ca sã-þi spun cine eºti.
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Carte

Oamenii care cunosc
activitatea Asociaþiei Artiºtilor
Plastici Bucureºti au remarcato, în mod sigur, pe doamna
Anita Rãdulescu Jianu.
Tablourile sale sunt mereu
prezente în saloanelor periodice
organizate foarte bine de
asociaþie, în expoziþiile de grup,
care se deschid în Pavilionul B,
din cadrul Parcului Herãstrãu,
în zona Expoflora, în
evenimentele care au loc mereu
pe Valea Prahovei. Dincolo de
tablouri, este de remarcat
persoana sa dinamicã.
Mereu, Anita Rãdulescu Jianu
îºi alege subiectele în urma
cãlãtoriilor sale. Alte frumoase
cãlãtorii face pentru a organiza
interesantele sale expoziþii.
Astfel, Anita Rãdulescu Jianu a
fost în Norvegia ºi Germania,
dacã ne gândim la locurile de
peste graniþe. În România,
expoziþiile sale cele mai
numeroase sunt în Parcul
Herãstrãu din Bucureºti, la
Buºteni, Sinaia, pe Valea

Prahovei, ori Braºov. O altã zonã
la care Anita Rãdulescu þine
foarte mult este Litoralul Mãrii
Negre, acolo unde merge deseori
ºi face tablouri foarte
interesante.Mai sunt apoi
numeroasele drumuri pentru fiul
sãu, Cristian, ori pentru soþul sãu,
Paul. Una peste alta, dacã ar
trebui sã spun doar douã cuvinte
despre acest pictor, ele sunt
urmãtoarele: artistul cãlãtor.
La cea mai recentã ediþie a
Salonul de toamnã, 2011, al
Asociaþiei Artiºtilor Plastici
Bucureºti, doamna Anita
Rãdulescu a prezentat cinci
tablouri: Complexul Lebãda din
Bucureºti, Castelul Cantacuzino
din Buºteni, Casa Anton Pan din
Râmnicu Vâlcea, Crini ºi
Biserica Sfântul Mercurie din
cartierul bucureºtean Titan.
Dupã terminarea Salonului de
toamnã, 2011, Anita Rãdulescu
a expus la Pavilionul B o serie
mai mare de lucrãri, în care sunt
evidente calitaþile sale pentru un
peisaj, ori pentru natura moartã.
Pe mine m-a impresionat,
printre altele, o lucrare mai veche,
intitulatã Cãutãtorul de aur, în

Fenomenul identitar

 Un studiu despre românii din Voivodina
Dan ANGHELESCU
Sub titlul Construcþia ºi
deconstrucþia canonului identitar,
editura Muzeului Literaturii Române
a publicat lucrarea doamnei Mariana
Dan, profesor universitar de literaturã
ºi civilizaþie românã la Facultatea de
Filologie din Belgrad. Absolventã a
Facultãþii de Filologie din Bucureºti
 cu un doctorat în literaturã românã
luat la Universitatea din Belgrad ,
autoarea ºi-a câºtigat o reputaþie
deosebitã în mediul ºtiinþific, prin
publicarea unor valoroase monografii,
dicþionare ºi antologii, între care
amintim doar câteva: Fantasticul în

literatura românã (Ed. Academiei
Sârbe de ªtiinþã ºi Artã, 1997),
Monografia literaturii româneºti în
Voivodina (Ed. Zavod, Beograd,
1997), un Dicþionar poliglot (Ed. P.
Marinkovic, Beograd 2008).
Semnatarã a unor apreciate volume de
versuri (prefaþate de Srba Ignatovic,
sau Eugen Simion), activitatea
Marianei Dan s-a ilustrat ºi printr-o
notabilã preocupare în privinþa
traducerilor: amintim textele lui
Adrian Marino (Modern, modernism,
modernitate ºi Avangarda) ºi
antologiile vizând tinerii poeþi din
Serbia, prozele fantastice din literatura
românã, proze din creaþia lui Mircea

Eliade. Valoarea deosebitã a lucrãrii
semnate de Mariana Dan capãtã
accente deosebit de semnificative (ºi
importante prin aceea cã intereseazã
în special dinamica ºi modurile de
evoluþie, de altfel foarte discrete, ale
unei actualitãþi care  spiritualmente
gânditã  se desfãºoarã într-o perioadã
în care efectele, nu tocmai benigne, ale
fenomenului de globalizare capãtã o
tot mai pregnantã vizibilitate. Din
perspectiva  tot mai tulburãtoare 
pe care o impun interogaþiile legate de
fenomenul identitar rezultã cã ne
adresãm unei realitãþi esenþiale.
Potrivit precizãrilor formulate de
autoare, studiul respectiv încearcã sã
punã în evidenþã evoluþia noþiunii de
identitate în general ºi de identitate
etnicã în particular pe care o înþelege
corelatã cu ideea guvernatoare a
viziunii asupra lumii sau
Weltanschauung ca realitate în
vigoare la un moment dat ºi într-un
anumit spaþiu. Dar lucrarea aspirã sã
devinã  totodatã  ºi un studiu cu
aplicabilitate concretã, deci un studiu
de caz mãrturisind intenþia de a defini
fenomenul identitar românesc din
Voivodina (Banatul Sârbesc) din
perspectiva identificãrii aparenþelor ºi
a interioritãþii esenþiale a percepþiei,
deci a trãirii sale concrete.
Preocuparea vizeazã o detectare a
identitãþii minoritare a românilor din
interiorul comunitãþii, ca ºi din
exteriorul ei, într-un raport deosebit de
complicat ºi de complex, datã fiind
inevitabila situaþie de inter-relaþionare
a sistemelor de gândire cu care a fost
în contact: viziunea impusã de cultura

Anita Rãdulescu Jianu este
membru al Asociaþiei Artiºtilor
Plastici Bucureºti. A avut
numeroase expoziþii personale
în: Bucureºti, Mangalia,
Mamaia, Buºteni, Rokvog,
Harbak, Stiordal, Norvegia
Munchen, Germania etc.
primul rând pentru cã este o temã
rarã printre pictori. Apoi, este, în
plan simbolic, un tablou foarte
grãitor. Cãutãtorul de aur poate sã
fie vizitatorul unei expoziþii. El
cautã, printre atâtea obiecte, pe
acela care reprezintã adevãrata
valoare. Poate sã fie galeristul ce
doreºte sã ofere colecþionarilor un
autor sau altul, dar, în urma
acestui serviciu, sã aibã ºi el un
grãunte de aur în buzunar sau în
cont. Poate sã fie artistul, cel care,
în urma frãmântãrilor sale diurne
sau nocturne, doreºte sã punã, cu
pensula sau chiar cu degetul, puþin
aur pe pânza viitorului tablou.
majoritarã (în sânul cãreia s-a trãit ºi
s-a creat ca minoritate ºi ca formã
perifericã) ºi viziunea datoratã culturii
româneºti cu care a pãstrat o legãturã
continuã. În aceastã conjuncturã s-a
conturat, fatalmente, continua
pendulare ºi continua presiune
dilematicã specific minoritarã. Ceea ce
a determinat ºi orientarea modului de
structurare a demersului doamnei
Mariana Dan  care (evident) opereazã
ºi ca un studiu de caz  prin raportarea
la eseurile unuia dintre cei mai
importanþi scriitori români din
Voivodina, Slavco Almãjan. Publicând
încã din 1996 volumul de eseuri
Metagalaxia Minoritarã ºi, ulterior,
volumul de eseuri imagologice
intitulat Rigoarea ºi fascinaþia
extremelor, autorul amintit încerca o
abordare în profunzime a problemelor
legate de dimensiunea identitarã. Aºa
cum þine sã precizeze prin
compararea ideilor lui Almãjan cu
procesul ºi mecanismul de
identificare stabilit în cadrul unor
studii multidisciplinare de astãzi /
/ Mariana Dan precizeazã
importanþa viziunii sale într-un
context contemporan, constatând
totodatã cã interioritatea esenþialã
a fenomenului identitar trebuie
înþeleasã la modul în care ea este
vehiculatã pe un plan antropologic
ºi sociologic mult mai larg.
Apreciem ca deosebit de notabilã
aceastã apariþie editorialã pe care o
datorãm doamnei Mariana Dan ºi
pentru faptul cã ea opereazã o
deschidere cu totul aparte atingând
 uneori aproape direct  teritorii ºi
dimensiuni ce intereseazã ºi
intersecteazã într-un mod specific
conceptul de balcanitate. Evidentã
este însã ºi calitatea (ºi
complexitatea) abordãrilor sale din
punct de vedere strict ºtiinþific.
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Români uitaþi pe nedrept de o societate ce-ºi încurcã valorile (II)

Invenþii ignorate,
invenþii exilate

Rachetele expediate de la Cape Kennedy ºi aripile Delta
au fost inventate la Sibiu încã din 1555! Onest, Robert Charroux a
semnalat acest eveniment, cu toate
amãnuntele necesare ºi cu o
fireascã uimire cã istoria oficialã
a reuºit sã l neglijeze Racheta
spaþialã cu trei etaje de carburant
solid (model Cape Kennedy) a
fost inventatã în 1529 ºi trimisã
în spaþiu cu succes în 1555, în
prezenþa a mii de spectatori.
Performer: Conrad Haas, ºeful
Depozitului de Artilerie de la Sibiu
(1550 1570). Aceastã informaþie
ºi urmãtoarele provin dintr un
vechi manuscris descoperit de
prof. Doru Todericiu, în 1961, la
biblioteca din Sibiu. Lista
invenþiilor menþionate în manuscris conþine: rachetã cu douã etaje de
ardere (1529); rachetã cu trei etaje (1529), baterie de rachetã (1529),
cãsuþã zburãtoare (1536), experimentarea principiului arderilor
necesare la racheta cu mai multe etaje (1555), utilizarea aripioarelor
de stabilizare având forma literei delta (1555)
Cãsuþa zburãtoare, propulsatã în aer de rachetã, nu era nimic
altceva decât anticiparea cabinei spaþiale folositã de cosmonauþi
începând cu anii 50!
În lucrare erau menþionate ºi
pulberile lui Ioan Românul din Alba Iulia.

Judeci sau gândeºti?!
Un aforism, a cãrei paternitate îmi scapã, grãieºte cum cã
Pentru mulþi este atât de greu sã
gândeascã, încât preferã sã
judece. Sesizaþi subtilitatea care
ne trimite în filozofãri mai mult
sau mai puþin productive! A
gândi ºi a judeca au o
semnificaþie sinonimã, în unele
cazuri, sau, ar trebui, în toate
cazurile. Pentru cã, iatã, a gândi
nu presupune a judeca, pe când,
remarcaþi, a judeca nu ar trebui
sã se manifeste fãrã aproprierea
lui a gândi. Numai cã dacã existã
douã verbe, de ce sã ne încurcãm
în subtilitãþi? A gândi are un
pronunþat caracter subiectiv,
autocritic, dacã acceptaþi
raþionamentul. Eu gândesc, mai
rar; mult mai des ºi mai uzual,
eu mã gândesc. Pe când, eu
judec, des, foarte des, ºi mult
prea rar eu mã judec. Sau eu te
gândesc, rar, poetic ºi amoros,
ºi des, foarte des, eu te judec.
Vorbe. Dar alte vorbe spun ca
aceste/acele vorbe nu s-ar fi
încãrcat în semnificaþia pe care
o dau sintagmelor dacã în viaþa
de zi cu zi, în viaþa care pentru

mulþi trece pe lângã, nu aº fi
constatat uºurinþa cu care
înlocuim gândirea cu judecata, cu
aprecierea justiþiarã. Suntem un
popor de procuratori, judecãtori,
de justiþiari. Fiecare are un cod
penal/civil/comercial, unii chiar al
bunelor maniere, care nu þine
seama de codul celorlalþi. Fiecare
cu legislaþia lui. Fiecare are
dreptate! Numai cã, în aceastã
anarhie a dreptãþii/judecãþii
fiecãruia pierdem din vedere un
exerciþiu banal
exprimat
printr-un verb
la fel de banal
a gândi. Mã
veþi contrazice cu un argument de necombãtut, cum cã nu poþi sã judeci
fãrã sã gândeºti. ªi dumneavoastrã
aveþi dreptate. Numai cã ºi eu am
dreptate când spun ca atunci când
gândim despre alþii - mai des
decât gândim despre noi - avem
un pronunþat caracter critic,
justiþiar. Alþii mint, greºesc, sunt
incapabili, sunt inculþi, sunt prea
slabi, sunt prea graºi, sunt prea
veseli, sunt prea triºti, sunt prea

Cronica
gri

Poate vã
intereseazã

Expoziþie la Muzeul Þãranului Român
Pe aripile timpului

Muzeul Þãranului Român gãzduieºte pânã pe data de 5
februarie, expoziþia Pe aripile timpului Lair du temps. La sala
Oaspeþi, vizitatorii sunt invitaþi sã se cufunde într-un univers
sonor mãrturie a diversitãþii culturale. Expoziþia de sunet
reprezintã transpunerea expoziþiei Lair du temps, conceputã
ºi inauguratã la Muzeul de Etnografie din Geneva. Pe aripile
timpului oferã publicului acces la muzicã autenticã. De la
muzicile þãrãneºti de altã datã la cântece moderne, un remix
audiovizual spectaculos.
Un sas din Sibiu - pãrintele navigaþiei spaþiale. Mari
personalitãþi, adevãrate vârfuri de talie universalã au apãrut ºi
dintre minoritãþile din România, în toate domeniile. Un exemplu de
prim rang: prof. Hermann Oberth, un sas din Sibiu, considerat
pãrintele navigaþiei spaþiale ºi, de asemenea, profesorul lui Werner
von Braun, ºeful programului rachetelor americane Saturn.
Centura zburãtoare din Biblie, inventatã la Bucureºti. O
sincronicitate uimitoare a fost sesizatã de unele persoane: vehiculul
descris de profetul biblic Ezechiel a fost asemuit cu ingenioasele
centuri zburãtoare testate de americani în 1961, dar, deºi americanii
au fost creditaþi ca autori ai invenþiei, adevãratul inventator
este Justin Caprã, care, în 1958, a proiectat, realizat ºi zburat cu
un astfel de aparat. Acum, acest aparat a fost îmbunãtãþit ºi este
folosit (cu o autonomie de 30-40 minute) pentru salvarea rapidã de
pe platformele marine ºi pentru supravegherea zonelor forestiere.
leneºi, sunt prea activi, sunt neo/
cripto/comuniºti, fasciºti, legionari, regaliºti, republicani, sunt
slugi, sunt patroni de carton, sunt
curvari, sunt ipocriþi, sunt
teroriºti, sunt escroci, sunt labili
psihic, sunt îngâmfaþi, sunt
libidinoºi, sunt ... dar în câte feluri
nu sunt. Aceastã tendinþã de a
judeca în loc de a gândi ne face,
teoretic, pe fiecare în parte, sã
devenim - în gândurile noastrespecialiºti acolo unde nu ne
pricepem, ne ajutã sã ne visãm la
pupitrul de comandã a unei
navete spaþiale când n-am condus
nicio bicicletã,
luptãtori în cruciade când ne temem
de propria umbrã,
descoperitori ai
vitezei de absorbþie
a gãurii negre din centrul
Universului când socotim cu
beþiºoarele
când mult mai
onorabil ar fi sã ne gândim
cum suntem cel/cei mai bun/
buni în meseria pentru care
ne-am pregãtit, pentru care
suntem competitivi. Sã ascultãm
argumentele celorlalþi, sã le
comparãm cu ale noastre, sã ne
informãm de la cei care ºtiu mai
mult ºi abia apoi, aþi ghicit, sã

Lansare de film

Orele întunecate

The Darkest Hour  Orele întunecate, cu un buget
impresionant de 44 de milioane de dolari, va fi lansat ºi în
cinematografele din România. Un SF despre invazia
extratereºtrilor. Regizorul Chris Gorak pune în scenã povestea
antrenantã a cinci tineri care ajung sã þinã piept unei specii
extraterestre malefice. Începând cu data de 13 ianuarie, îl puteþi
vedea în cinematografe.

Muzeul Naþional Peleº, Sinaia

Neorenaºterea Germanã

Dacã ajungeþi în Sinaia pânã pe data de 13 ianuarie, puteþi
vizita, la Muzeul Naþional Peleº, expoziþia Neorenaºterea
Germanã. Aproximativ 150 de piese de înaltã valoare artisticã
din patrimoniu regal, piese de artã decorativã, plasticã, creaþii
artistice ale manufacturilor de mobilier, obiecte de sticlã pictatã,
lucrãri de sculpturã ºi picturã sunt expuse pentru public. A fost
conceput un catalog bogat ilustrat.

Recital de poezie

Dor de Eminescu

La Sala Atelier a Teatrului Naþional Bucureºti va avea loc, în
data de 14 ianuarie, prima reprezentaþie a recitalului dedicat
poetului Mihai Eminescu. Actorul Ion Caramitru împreunã cu
clarinetistul Aurelian Octavian Papa vor urca pe scenã pentru
spectacolul ce va intra în repertoriul permanent al Teatrului
Naþional I.L. Caragiale. Un dialog deosebit între cuvânt ºi
sunet. Recitalul a fost prezentat cu succes în Statele Unite ale
Americii ºi Canada.

Figurine din cearã, în mãrime naturalã
judecãm. De la a judeca fãrã a
gândi la invective, la deteriorarea
climatului micro ºi macro social,
aproape cã nu este niciun pas.
Libertatea mea de a-mi fi bine este
valabilã doar atunci când îi este
bine ºi celui de alãturi. Binele lui,
nu binele meu! Aºa cã, pornind
de la aforismul a cãrei paternitate
nu-mi este cunoscutã, vã propun,
pentru bunã mireasmã, armonie
ºi prietenie între noi, în loc sã
judecãm sã preferãm sã gândim.

M. IORDACHE

Mit, Ficþiune ºi Realitate

Muzeul Naþional de Geologie, Bucureºti, gãzduieºte
expoziþia temporarã de figurine din cearã Mit, Ficþiune ºi Realitate.
Expoziþia cuprinde 37 de figurine din cearã în mãrime naturalã,
printre care: Michelangelo, Shakespeare, Leonardo da Vinci,
Gioconda, Shrek, Harry Potter, Afrodita, Elena din Troia,
Geryon, Omul lup, Minotaurul, Cerber, Zeus, dar ºi cel mai
gras om din lume, ce provin de la Muzeul Figurinelor de Cearã
din Sankt Petersburg.
Expoziþia poate fi vizitatã în perioada 5 ianuarie 2012
 8 februarie 2012, cu excepþia intervalului 19  23 ianuarie
2012, când expoziþia va fi inchisã pentru întreþinere.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Der Golem, wie er in die Welt
kam (Golem, cum a apãrut pe
lume) este al treilea film al lui Paul
Wegener despre înfricoºãtoarea
creaturã din lut, urmând dupã Der
Golem (Golem), produs în 1915,
din care nu s-au pãstrat decât câteva
fragmente, ºi comedia realizatã ca
scurt-metraj, Der Golem und die
Tänzerin (Golem ºi dansatoarea),
apãrut doi ani mai târziu ºi pierdut
în întregime. Spre deosebire de
primele douã, ultimul Golem din
1920, al cãrui scenariu este adaptat
dupã nuvela omonimã a lui Gustav
Meyrink, este construit prin
intermediul mijloacelor expresioniste, beneficiind de aportul
arhitectului Hans Poelzig, în
proiectarea decorurilor, ºi a camerei
lui Karl Freund, cel ce avea sã

filmeze, printre altele, Metropolis,
al lui Fritz Lang, sau, ulterior, la
Hollywood, Dracula, al lui Tod
Browning.
Inserat în secolul al XV-lea,
în Praga medievalã, subiectul este
centrat pe rabinul Judah Loew ben
Bezalel (Albert Steinrück), liderul spiritual al unei comunitãþi
de evrei, ºi creaþia acestuia, Golem
(interpretat chiar de regizorul
Paul Wegener, care era deja
familiarizat cu personajul din
precedentele douã roluri similare).
Filmul este divizat de Wegener ºi
Boese în cinci capitole aproape
egale din punct de vedere al
duratei. Elementele esenþiale ºi
personajele sunt expuse încã din
primul capitol. Primul cadru,
prezentând o aglomerare de
construcþii ciudate, cu forme
neregulate, pe fundalul unui cer
înstelat, direcþioneazã atenþia
cãtre un grup de aºtri a cãror
semnificaþie datoratã aºezãrii
lor este explicatã imediat
printr-un intertitlu: Preacinstitul
Rabbi Loew citeºte în stele cã mari
nenorociri ameninþã comunitatea
evreiascã. Sumbra previziune se
împlineºte printr-un decret
imperial de evacuare a evreilor
acuzaþi de crucificarea lui Iisus
Hristos, ignorarea sãrbãtorilor
creºtine ºi utilizarea magiei negre.
Florian (Lothar Müthel), cavaler
la curtea împãratului (Otto
Gebühr), trimis pentru înºtiinþare

EMET

în ghetou, ajunge în casa rabinului,
unde este cucerit de frumuseþea fiicei
acestuia,
Miriam
(Lyda
Salmonova). Hotãrât sã-ºi apere
seminþia de pericolul devastator, dar
încurajat ºi de momentul propice
astrologic pentru invocarea duhului
demonic Astaroth, Rabbi Loew
se pregãteºte pentru aducerea la
viaþã a Golemului. Capitolul doi
este dominat de procesiunea de
însufleþire a uriaºului de lut.
Rabinul ºi asistentul acestuia,
Famulus (Ernst Deutsch), sunt
parte a primului moment
de magie cinematograficã
al filmului, în
care cei doi, în
mijlocul unui
cerc de foc ºi
înconjuraþi de
fum ºi torþe
dansânde, invocã duhul rãului sã
rosteascã magicul cuvânt. Din
negura puterilor întunericului
apare un cap cu chip demonic care
din firele de fum pe care le scoate
pe gurã scrie cuvântul dãtãtor de viaþã: EMET (viaþã sau
adevãr în limba ebraicã).
Cuvântul, scris pe o bucatã de
pergament introdusã în amuleta
de forma unei pentagrame de
pe pieptul Golemului, cheamã

la viaþã creatura de lut. Tot în
Zweites Kapitel cavalerul
Florian revine la locuinþa rabinului
pentru a-i transmite acestuia,
în amintirea serviciilor aduse
împãratului, o invitaþie la Sãrbãtoarea Trandafirului. Tot acum,
Miriam ºi Florian îºi destãinuie
unul altuia iubirea, iar fata îºi
recunoaºte sentimentele în faþa
rabinului, spre indignarea ºi
ameninþarea acestuia cu un
pãzitor (ein Huter) ce-l va avea
în scurt timp. Prima secvenþã a
pãrþii a treia
prezintã
un slujitor
neobiºnuit (ein
seltsamer
Diener)
al rabinului
Loew,
în
persoana
Golemului, care, spre nedumerirea
amestecatã cu groaza a celorlalþi,
taie lemne, aduce apã sau merge
la cumpãrãturi. Creatura devine
însoþitorul rabinului la Sãrbãtoarea Trandafirului de la castelul
împãratului, acolo unde regizorii recurg la tehnica cinematograficã pentru a crea un nou
moment fantastic în cadrul
subiectului filmului. Solicitat
pentru binecunoscutele sale magii,

Der Golem, wie er
in die Welt kam

(Carl Boese,
Paul Wegener, 1920)

35

Rabbi
Loew,
încercând sã mai
domoleascã furia stãpânitorului creºtin asupra evreilor,
proiecteazã pe un ecran imaginar,
similar proiecþiei cinematografice, scene din istoria zbuciumatã a poporului evreu. Imaginea lui Ahaºverus, jidovul
rãtãcitor, stârneºte însã râsul
printre audienþa prezentã, ceea ce
atrage dupã sine, aºa cum
avertizase anterior rabinul,
prãbuºirea castelului. La rugãmintea împãratului, Golem
salveazã vieþile celor prezenþi,
sprijinind cu trupul sãu imens
grinzile ce urmau sã-i striveascã
pe toþi. Ca rãsplatã, rabinul obþine
anularea edictului de evacuare a
evreilor. În tot acest timp,
cavalerul Florian pãtrunde
neobservat în locuinþa rabinului ºi
îºi petrece noaptea cu fiica
acestuia. Penultimul capitol aduce
în prim plan revolta creaþiei
asupra creatorului. Decis sã-l
distrugã, devenit inutil dupã

anularea decretului de evacuare,
dar avertizat ºi de cãrþi cã uriaºul
de lut se va ridica împotriva
stãpânului, Rabbi Loew dezactiveazã Golemul, îndepãrtându-i amuleta de pe piept.
Numai cã acesta este revitalizat,
în scopuri rãzbunãtoare, de
Famulus, care, îndrãgostit ºi el
de Miriam, o descoperã pe fiica
rabinului în compania cavalerului. Furios, Golem îl urmãreºte
pe Florian pânã în vârful turnului
casei rabinului, aruncându-l de
acolo în gol, dupã care, într-o
disputã cu Famulus, care încercase
sã-i smulgã amuleta, incendiazã locuinþa. Capitolul cinci
aduce sfârºitul neprevãzut al
creaturii de lut, care, forþând
porþile ghetoului ºi ieºind pe
strãzile oraºului, întâlneºte un
grup de copii, printre care unul
mai micuþ, neînþelegând pericolul ºi acceptând sã fie luat în
braþe de uriaº, îi smulge în
joacã pentagrama de pe piept,
producând prãbuºirea acestuia.

* * *
O ultimã peliculã din seria de trei dedicatã expresionismului german este filmul lui F.W. Murnau din 1922, Nosferatu, eine Symphonie
des Grauens (Nosferatu  simfonia groazei), o adaptare neoficialã
dupã Dracula lui Bram Stoker, prima ºi singura producþie a studioului
Prana Film, falimentat înainte de finalizarea procesului pentru
drepturi de autor intentat de vãduva lui Stoker, Florence.
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  9 ianuarie 2012
06:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
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*
12:30 Film documentar 
Tehnologia azi
13:00 Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
14:00 TVRM-edicina
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.7
18:50 ªlagar fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22.00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23:00 Ce faceþi cu timpul liber (r)
23:30 Film serial  Fraþii Karamazov
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 La sugestia telespectatorilor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  10 ianuarie 2012
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
Fraþii Karamazov (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
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.8
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
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 Film serial  Fraþii Karamazov
(Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
MIERCURI  11 ianuarie 2012
06:00 Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu

00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r) 17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r) 18:00 Film documentar  Lumea
animalelor
05:00 Film documentar  Paris (r)
18:30 Antrenoarea (China)
VINERI  13 ianuarie 2012
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
06:00 Film documentar  Tehnologia
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
azi
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Nimic fãrã lege
22:30 Film artistic  O bunicuþã
Emisiune de Florin Fãiniºi
de zahãr (Austria)
07:00 Scena ca istorie
00:00 Din sãlile de spectacol
Emisiune de Violeta Screciu
Emisiune de Mihai Darie
08.00 Stele de mâine
00:30 Total weekend cu Sorin
Emisiune de Dumitru Lupu
Lupaºcu (r)
08:30 Film serial  Fraþii Karamazov
02:00 Har et party (r)
(Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv* 03:00 Concert (r)
04:00 Seara românilor (r)
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
DUMINICÃ  15 ianuarie 2012
13:00 La sugestia telespectatorilor
06:00 Cinepanorama (r)
Emisiune de Viorel Popescu
06:30 Recital muzical
14:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune de Mugur Popovici
07:00 Casã dulce româneascã
14:30 Maºina timpului
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv* 08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv* 08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Film serial - Fraþii Karamazov
09:00 Ghiozdanul cu surprize
(Rusia) ep. 11
Emisiune de Carmen Fulger
18:50 ªlagãr fix
10:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Sorin Bejan
19:00 Nocturna
11:00 Deutsche Welle
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Ramona Popescu
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
11:30 Magazin tv
Emisiune de Corneliu Toader
Emisiune de Marius Voicu
20:30 Între alb ºi negru
12:00 Maºina timpului
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Cristian Român
21:30 Casã dulce româneascã
JOI  12 ianuarie 2012
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc 12:30 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
06:00 Performeri în arenã
22:30 Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie ºi culturã cinematograficã 13:30 Mioriþa  antologie de folclor
Emisiune de Cristian Vasile
tradiþional.
Emisiune de Daniel Paraschiv
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Ioan Filip
23:30 Film serial  Fraþii Karamazov
Emisiune de Valeriu Râpeanu
14:00 Concert
(Rusia)
07:30 Mini tv show
Emisiune de Dumitru Cucu
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Emisiune de Irina Haideþ
15:00 ªlagãr fix
04:00 Cinefilia (r)
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Sorin Lupaºcu
05:00 Între alb ºi negru (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut
08:30 Film serial 
SÂMBÃTÃ  14 ianuarie 2012
Emisiune de Maria Gheorghiu
Fraþii Karamazov (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv* 06:00 Film documentar  Tehnologia azi 17:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
06:30 Ghiozdanul cu surprize
11:20 Promo
17:30 Film artistic  Undeva, cuiva
Emisiune de Carmen Fulger
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
îi pasã (China)
07:30 Mioriþa
13:00 Cinefilia
Grãdina cu statui
19:30
Emisiune
de
Ioan
Filip
Emisiune de Daniel Paraschiv
Emisiune de Neagu Udroiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. 08:00 Stele de mâine
20:30 Galele TVRM organizate de
Emisiune
de
Dumitru
Lupu
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
Societatea Naþionalã Spiru
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv* 09:00 Deutsche Welle
Haret pentru Educaþie ªtiinþã
Emisiune
de
Ramona
Popescu
Promo
16:20
ºi Culturã
Teleamfiteatru
Spiru
Haret
tv*
09:30
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Emisiune de Georgel Nucã
Academia
copiilor
11:00
18:00 Film serial
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Irina Haideþ
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.10
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Cronica scepticului
18:50 ªlagar fix
22:30 Film artistic  O doamnã
Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Sorin Lupaºcu
adevãratã (Austria)
12:57 Promo
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
00:00 Cafe concert
13:00 Har et party
Emisiune de Constantin Predilã
Emisiune de Sorin Petre
Emisiune de Carmen Fulger
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
00:30 Film artistic  O doamnã
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Corneliu Toader
adevãratã (Austria)
Emisiune de Marius Voicu
20:30 Teatru în fotoliul de acasã
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu 01:30 Film artistic  Undeva, cuiva
îi pasã (China)
22:00 Portrete ºi consemnãri
15:58 Promo
Emisiune de Cezar Lungu
03:30 Galele TVRM (r)
16:00 Film documentar 
05:00 Scena ca istorie (r)
22:30 Viaþa fãrã fard
Cinemagia ep. 2
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Mihaela Mihailide
23:30 Film serial
* Emisiune realizatã în cadrul
16:30 Cinepanorama
Fraþii Karamazov (Rusia)
Departamentului Învãþãmânt
Emisiune de Eugen Atanasiu
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
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 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
Fraþii Karamazov (Rusia) ep. 9
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Academica  Economia pentru
cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:20 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã (r)
22:00 Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Lumea vãzutã de aproape (r)

FILM SERIAL:

Fraþii Karamazov
(Rusia, 1969)

Regia:
Kirill Lavrov, Ivan Pyryev
Din distributie:
Mikhail Ulyanov,
Lionella Pyryeva,
Kirill Lavrov
REDACÞIA:
Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Floretina Stemate (DTP).

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86,
021 316 97 87, interioare 168 ºi 169
e-mail: opinia@spiruharet.ro;
on@spiruharet.ro

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

naþionalã

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

Luni - vineri, ora 1800
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã, se
pot adresa serviciului de
difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

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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15 ianuarie

Ziua Eminescu 
Ziua Culturii Naþionale

Prin Legea nr. 238/7 decembrie 2010, ziua de 15 ianuarie, ziua de naºtere a lui Mihai Eminescu,
a devenit Ziua Culturii Naþionale. Prin aceastã lege, posturile publice de radio ºi televiziune sunt
obligate sã reflecte în mod adecvat evenimentul. În expunerea de motive a actului normativ se
prevede: Ziua Culturii Naþionale va fi, în viziunea noastrã, o zi în care nu numai celebrãm un mare
creator, dar ºi o zi de reflecþie asupra culturii române, în genere, ºi a proiectelor culturale de
interes naþional. Menþionãm faptul cã, în Italia, de ziua lui Dante în toate oraºele italiene au loc
serbãri publice, lecturi din opera lui, dezbateri publice, târguri de carte etc.( ) Românii vãd in
Eminescu, de aproape un secol ºi jumãtate, un poet reprezentantiv pentru spiritualitatea ºi forþa lor
de creaþie. (...) Este justificat în acest caz sã legãm Ziua Culturii Naþionale de numele poetului în
care vorbitorii de limba românã de pretutindeni vãd o expresie a spiritualitãþii lor.

Nu putea fi aleasã o datã mai potrivitã ca Zi Naþionalã a Culturii decât ziua de
naºtere a poetului Mihai Eminescu. Academia Românã a avut iniþiativa, iar
autoritãþile au aprobat-o fãrã rezerve.
Acad. Ionel Haiduc, preºedintele Academiei Române
Titu Maiorescu:
Acesta a fost Eminescu, aceasta
este opera lui. Pe cât se poate
omeneºte prevedea, literatura
poeticã românã va începe în secolul
al XX-lea sub auspiciile geniului lui
ºi forma limbei naþionale care ºi-a
gãsit în poetul Eminescu cea mai
frumoasã înfãptuire pânã astãzi, va
fi punctul de plecare pentru toatã
icoanã, un copil predestinat dezvoltarea viitoare a veºtmântului
durerii, pe chipul cãruia se cugetãrii româneºti.
vedea scrisul unor chinuri
viitoare.
George Cãlinescu:
Mã recomand, Mihail
Ape vor seca în albie ºi peste
Eminescu.
locul îngropãrii sale va rãsãri
Aºa l-am cunoscut eu.
pãdure sau cetate ºi câte o stea
Câtã filosofie n-am depãnat va veºteji pe cer în depãrtãri,
împreunã toatã noaptea aceea cu pânã când acest pãmânt sã-ºi
nepregetul
vârstei
de strângã toate sevele ºi sã le
ºaptesprezece ani.
ridice în þeava subþire a altui crin
Ce entuziasm! Ce veselie!
de tãria parfumurilor sale.
Hotãrât, închipuirea nu mã
înºelase... Era un copil minunat.
Tudor Arghezi:
*
În toate veciile vizitate de atleþii
Aºa l-am cunoscut atuncea, ºi bicicliºtii filozofiei, el are vecia
aºa a rãmas pânã în cele din lui deosebitã, închisã. Trebuie
urmã momente bune: vesel ºi vorbit pe ºoptite... Într-un fel,
trist; comunicativ ºi ursuz; blând Eminescu e sfântul preacurat al
ºi aspru; mulþumindu-se cu ghiersului românesc. Din
nimic ºi nemulþumit de toate; tumultul dramatic al vieþii lui s-a
aici de o abstinenþã de pustnic; ales un Crucificat. Pentru pietatea
aci apoi lacom de plãcerile noastrã depãºitã, dimensiunile lui
vieþei; fugind de oameni ºi trec peste noi, sus ºi peste
cãutându-i; nepãsãtor ca un vãzduhuri. Fiind foarte român,
bãtrân stoic ºi iritabil ca o fatã Eminescu e universal. Asta o ºtie
nervoasã. Ciudatã amestecã- oricine citeºte: cu pãrere de rãu
turã! Fericitã pentru artist, cã lacãtul limbilor nu poate sã fie
nenorocitã pentru om!...
descuiat cu cheile strãine.

Despre Eminescu,
atunci ºi acum
I.L. Caragiale:
Era o frumuseþe. O figurã
clasicã încadratã de niºte plete
mari negre: o frunte înaltã ºi
seninã, niºte ochi mari. La
aceste ferestre ale sufletului se
vedea cã cineva este înãuntru;
un zâmbet blând ºi adânc
melancolic. Avea aerul unui
sfânt tânãr coborât dintr-o

Mircea Eliade:
Întreg Universul nostru îl
avem în aceste câteva zeci de
pagini pe care o mânã harnicã
le-a tipãrit ºi le împarte astãzi
în cele patru colþuri ale lumii,
peste tot unde ne-a împrãºtiat
pribegia. Pãstraþi-le bine; este
tot ce ne-a mai rãmas neîntinat

din apele, din cerul ºi din
pãmântul nostru românesc.
Nichita Stãnescu:
Sã ne împrietenim cu
Eminescu sãrutându-i versul,/
iar nu slãvindu-l de neînþeles/
cãci ce-a fost el, n-a fost eres/ ºi
sãrutare de pãmânt îi fuse
mersul./ Sã-l punem între vii
cãci este viu/ bolnav de
frumuseþea mamei mele,/ de
cerurile numai ce nasc stele,/ de
ierburile ce cuprind nisipul din
pustiu./ Sã-l întrebãm pe
Eminescu dacã doarme bine/ în
patul inimilor noastre/ ºi dacã
vinul sângelui are vechime/ ºi
dacã mãrile ne sunt albastre/ ºi
dacã peºti-s umbra stelelor cu
coadã/ ºi coada umbrei plopilor
înalþi/ ne-a adunat pe noi,
ceilalþi/ în jurul verbului curat/
rostit de el ºi murmurat/ de noi,
ai lui/ de el, al nostru.

Ilustraþii din Ecouri eminesciene în arta plasticã  Bucureºti 
Editura Meridiane, 1989.

DOINA

Mihai Eminescu
De la Nistru pân la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Cã nu mai poate strabate
De-atâta strãinatate.
Din Hotin ºi pân la Mare
Vin Muscalii de-a cãlare,
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aþin;
Din Boian la Vatra Dornii
Au umplut omida cornii
ªi strãinul te tot paºte,
De nu te mai poþi cunoaºte.
Sus la munte, jos la vale
ªi-au fãcut duºmanii cale;
Din Sãtmar pânã-n Sãcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român sãracul,
Îndãrãt tot dã ca racul,
Nici îi merge,
nici se-ndeamnã,
Nici îi este toamna toamnã,
Nici e varã vara lui
ªi-i strãin în þara lui.
Dela Turnu-n Dorohoi
Curg duºmanii în puhoi
ªi s-aºeazã pe la noi;
ªi cum vin cu drum de fier,
Toate cântecele pier,
Sboara paserile toate
De neagra strãinãtate.
Numai umbra spinului
La uºa creºtinului.
Îºi desbracã þara sânul,
Codrul frate cu Românul
De secure se tot pleacã
ªi isvoarele îi seacã
Sãrac în þarã sãracã!
Cine-au îndrãgit strãinii
Mânca-i-ar inima cânii,
Mânca-i-ar casa pustia
ªi neamul nemernicia.
ªtefane, Mãria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las Arhimandritului
Toatã grija schitului,
Lasã grija Sfinþilor
În sama pãrinþilor,
Clopotele sã le tragã
Ziua-ntreagã, noaptea-ntreagã,
Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca sã-þi mântui neamul tãu!
Tu te-nalþã din mormânt
Sã te-aud din corn sunând
ªi Moldova adunând.
De-i suna din corn odatã,
Ai s-aduni Moldova toatã,
De-i suna de douã ori
Îþi vin codri-n ajutor,
De-i suna a treia oarã
Toþi duºmanii or sã piarã
Din hotarã în hotarã,
Îndrãgi-i-ar ciorile
ªi spânzurãtorile!

Repere universale de spirit românesc
De la doinã la Rapsodia lui George
Enescu, de la pulberea argintatã
strãbãtutã de Carul cu boi al lui Nicolae
Grigorescu, la izbucnirea spre înalt a
Coloanei fãrã sfârºit a lui Brâncuºi,
spiritul românesc se leagãnã în Univers,
uimind Înaltul ºi încântând lumile cu
bunãvestire ºi frumos.
Sãrbãtorind Ziua Culturii Româneºti, ne
amintim încã o datã, iar ºi iar, de marii
români, care, iscaþi din sufletul unui neam
blând ºi, poate, prea îngãduitor, ne-au
proiectat în universalitate, cu forþa unor
opere de netãgãdit.

Constantin Brâncuºi
(1876-1957)

Sculptorul român
cu
contribuþii
covârºitoare
la
înnoirea limbajului ºi
viziunii plastice în
sculptura contemporanã.
Brâncuºi
a
eliberat sculptura de
preponderenþa imitaþiei mecanice a
naturii, a refuzat reprezentarea figurativã
a realitãþii, a preconizat exprimarea
esenþei lucrurilor, a vitalitãþii formei, a
creat unitatea dintre sensibil ºi spiritual.
În opera sa el a oglindit felul de a gândi
lumea al þãranului român. Prin obârºia sa
þãrãneascã ºi-a aflat rãdãcinile adânci ale
operei sale în tradiþiile, miturile ºi funcþia
magicã a artei populare româneºti.
Brâncuºi a relevat lumii occidentale
dimensiunea sacrã a realitãþii.

George Enescu
(1881-1955)

Compozitor,
violonist, pianist,
dirijor ºi pedagog, a
fost unul dintre cei mai
proeminenþi muzicieni
de la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi din prima
jumãtate a secolului
al XX-lea.
Enescu a ridicat muzica
profesionalã româneascã la nivelul
valorilor muzicii universale. Creaþia
sa componisticã abordeazã aproape
toate formele ºi genurile muzicale.
Reflectând dragostea pentru poporul
din mijlocul cãruia s-a ridicat ºi cu a
cãrui sensibilitate s-a identificat,
Enescu a creat o muzicã cu un vãdit
caracter popular, naþional ºi realist. În
acest sens, maestrul afirma: Între
viaþa mea ºi arta mea nu existã niciun
hotar.

Nicolae Grigorescu
(1838-1907)

Primul dintre fondatorii picturii române
moderne, urmat de Ion Andreescu ºi ªtefan
Luchian. Nicolae Grigorescu este român cu tot
sufletul ºi în toatã opera sa. Prietenia cu artiºti
francezi nu a reuºit sã-l smulgã meditaþiei
româneºti, amintirii doinelor, imaginii întinsei câmpii dunãrene, argintate
de pulbere, acestei dulci þãri de coline,
cu vii ºi cãsuþe acoperite cu ºindrilã.
El este român prin sentiment, prin
lirismul fin, prin simpatia pe care o
pune în picturã, în alegerea motivelor
de-o melancolicã întindere sau de-o
intimitate visãtoare, prin ceea ce are
tandru ºi spiritual în maniera sa.
(Henri Focillon)

Ion Mincu

(1852-1912)
Arhitect, inginer, profesor ºi deputat român. Promotor
al unui stil românesc în arhitecturã, cunoscut ºi ca
arhitecturã neo-româneascã, Mincu a integrat în operele
sale specificul arhitecturii tradiþionale din România.
Ion Mincu este considerat de drept ºi de fapt iniþiatorul
miºcãrii arhitecturale neobrâncoveneºti, care reprezintã
un amestec de elemente rãsãritene bizantine ºi motive
arhitecturale ºi etnografice
þãrãneºti locale, precum ºi de
anumite modele de artã
otomanã, la care se adaugã ºi
teme de renaºtere italianã
târzie, preluate din arhitectura
palatelor construite pentru
domnitorul
Constantin
Brâncoveanu de cãtre
arhitecþi italieni.

Doina
în patrimoniul
UNESCO
Unicã în felul ei ºi atât
de specificã poporului
român, doina a fost
inclusã
pe
lista
patrimoniului cultural
imaterial al umanitãþii
UNESCO, reconfirmându-se,
astfel,
valoarea ei intrinsecã
ºi, totodatã, preþuirea
Organizaþiei Naþiunilor
Unite pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã,
organism fondat la
16 noiembrie 1945, cu
sediul la Paris, având
191 de state membre ºi
ºase state asociate.
Cântec liric solemn, care
exprimã sentimente
variate (dor, tristeþe,
iubire, înstrãinare, regret
etc) înainte de 1900,
doina reprezenta singurul gen muzical în multe
regiuni ale þãrii.
Þara noatrã mai este
reprezentã în patrimoniul
imaterial
UNESCO cu Ritualul
Cãluºului
(din
25 noiembrie 2005).

