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Azi, 17 decembrie 2012, se împlinesc
100 de ani de la trecerea în eternitate a
savantului român Spiru Haret, cel
despre care, Nicolae Iorga spunea, cu
deosebitã admiraþie ºi preþuire: Acel care
a lucrat atât de mult ºi de bine pentru
ridicarea ºi întãrirea dumneavoastrã,
a ºcoalei ºi þãrãnimii, ºi cãruia îi
datoraþi, în cea mai mare mãsurã,
puterea pe care o reprezentaþi în opera
de luminare a poporului, este fostul
ministru al ºcoalelor, Spiru Haret. ªi
când vã vorbesc despre el, în semn de
respect, sculaþi-vã în picioare!
Acest citat, ca ºi textele ºi ilustraþiile
din paginile 2 ºi 3 ale numãrului de faþã au
fost extrase din volumul omagial Spiru
Haret - contemporanul nostru, autor
prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA.

Limba românã este
patria mea

Vacanþã frumoasã!

Conform structurii anului universitar 2012-2013,
aprobatã în ªedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret
din data de 5 septembrie 2012, din 24 decembrie 2012
pânã pe 6 ianuarie 2013, studenþii sunt în vacanþa de Crãciun ºi Anul Nou.
Le dorim tuturor zile însorite, întâmplãri frumoase ºi multe bucurii!

Pe 13 decembrie 1983, în anul în care abia împlinise 50
de ani, trecea în eternitate poetul Nichita Stãnescu. Au
trecut (când, oare!) 29 de ani. E greu de crezut cã noi,
ceilalþi, am continuat sã vieþuim aproape trei decenii fãrã
Nichita. Fãrã rostul cuvintelor lui, fãrã curgerea lor, când
învolburatã, când linã, pe fiecare dintre noi rostuindu-ne.
Transformaþi, sub izbitura cuvintelor sale, în uriaºe gonguri de bronz, menite sã-i
vãlureascã glasul în veºnicie, azi, ca ºi ieri, ca ºi mâine, vom continua sã ne minunãm
de mereu aproape ºi blânda lui sprijinire de umãr.
Sã ni-l amintim: A vorbi despre limba în care gândeºti, a gândi - gândire nu se
poate face decât numai într-o limbã - în cazul nostru a vorbi despre limba românã
este ca o duminicã. Frumuseþea lucrurilor concrete nu poate fi decît exprimatã în
limba românã. Pentru mine iarba se numeºte iarbã, pentru mine arborele se numeºte
arbore, malul se numeºte mal, iar norul se numeºte nor. Ce patrie minunatã este
aceastã limbã! Ce nuanþã aparte, îmi dau seama cã ea o are! (G.N.)

Date repetitive

Mioara VERGU-IORDACHE

CETÃÞEAN EUROPEAN  Magia Crãciunului

8 femei premiate
Conf.univ.dr. George GRIGORE
La a V-a ediþie a Festivalul Internaþional Zilele
Teatrului Ludic, desfãºuratã între 4 ºi 8 decembrie
la Casa de Culturã a Studenþilor din Iaºi, au
participat cu spectacole trupe din þarã (Bucureºti,
Galaþi, Timiºoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sfântu
Gheorghe ºi Iaºi), cât ºi trupe venite din strãinãtate
(Iran, Cehia, Franþa, Spania, Israel ºi Republica
Moldova). Tinerele actriþe-studente din anul III
 Roxana Neagu, Mãdãlina ªerban, Teodora
Nedelcu, Dana Paraschiv, Andreea Ghiþã, Mãdãlina
Gheorghiþã, Cristina Ceauºu, Carmen Manac,
Cristina Paraschiv, Raluca Zlatanov  Facultatea
de Arte, Universitatea Spiru Haret, clasa conf. univ.
Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu
ºi asist. univ. drd. Vladimir Anton, au prezentat
spectacolul 8 femei de Robert Thomas.
În afara binemeritatelor aplauze, studenþii de la
Facultatea de Arte, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), din cadrul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti au obþinut
Diploma de onoare ºi Trofeul Festivalului Ludic.
Felicitãri ºi la cât mai multe premii!
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12.12.12. la ora 0. Privesc pe
fereastra în faþa cãreia se aflã un stâlp
de iluminat. Vãd un perete alb,
scânteind. Ninge ca-n Abecedar. Ignor
vântul puternic. Mã gândesc când va
mai avea loc o asemenea potrivealã
calendaristicã. 01.01.01, întâi ianuarie
douã mii o sutã unu. 89 de ani. Aproape
un veac. Cum vor fi oamenii de atunci?
Vor fi superstiþioºi, vor fi mai
spirituali, vor fi mai buni, vor fi mai
împãcaþi cu starea, cu devenirea, cu
condiþia lor? Pentru istorie, un secol
nu înseamnã mare lucru. Pentru un
om...deºi, cine ºtie cât va fi speranþa
de viaþã în curând. Pânã la urmã este o
noapte de iarnã ca oricare alta.
12.12.12 la ora 12. Soarele de afarã,
combinat cu cãldura din casã, îmi
schimbã percepþia anotimpului. Pare
fi o frumoasã toamnã târzie sau o
optimistã primãvarã devreme. Peste
89 de ani vor mai fi toamne sau
primãveri? În fundalul stãrii mele,
toarce uºor glasul unei crainice de la
un post de televiziune: reduceri,
majorãri, îngheþ...Tresar la auzul
cuvântului îngheþ...E adevãrat. Afarã
sunt minus nu ºtiu câte grade. Cu soare.
Cum va fi peste 89 de ani?
12.12.12 la ora 12x2, normal, ora
24. Privesc pe fereastra în faþa cãreia
se aflã un stâlp de iluminat. Ninge cu
fulgi mici, cernuþi printr-o sitã deasã.
Începe numãrãtoarea inversã pânã la
urmãtoarea potrivealã calendaristicã.

Când am stins lumina, trecuserã deja
50 de minute...
Continui sã mã gândesc la data de
12.12.12. ªi la 89. 89 de ani ºi 1989.
Oare câte date memorabile trãieºte un
om în existenþa lui? Câte date repetitive îi sunt date unui om? Doar una
într-un secol?
ªi-atunci, noi, românii, de ce trãim
numai întâmplãri repetitive? Din 89
începând, nu facem decât sã consemnãm repetitivitatea neîmplinirilor,
amãgirilor, promisiunilor uitate,
speranþelor subþiate...
ªi din motive personale, de astã datã
nu doresc sã vorbesc despre minciuni,
trãdãri, furturi... Vreau sã ne amintim
datele fericite ºi sã le repetãm, mãcar
acum, în prag de sãrbãtori. Sã ne
amintim de bunici, pãrinþi, copii, fraþi
ºi surori, soþii, soþi, iubite, iubiþi,
prieteni, colegi, de clipele fericite
petrecute împreunã ºi sã le repetãm.
În mod concret, real, dar ºi în gând,
sau în mediul virtual. Sã zâmbim
oamenilor pe care-i întâlnim, cunoscuþi
sau necunoscuþi, sã ne/le dorim
sãnãtate ºi sã ne bucurãm de ea, sã
învãþãm ºi sã repetãm fericirea,
generozitatea, diplomaþia, calmul,
iubirea. Sã învãþãm sã redevenim
oameni. Sã aºteptãm cu sufletele curate sãrbãtoarea naºterii lui Iisus,
venirea lui Moº Crãciun ºi un An Nou,
2013, harnic ºi prosper.
La mulþi ani!
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100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET
Viaþa ºi opera. Cronologie biobibliograficã selectivã

Extras dupã actul de naºtere
al lui Spiru Haret
15 februarie 1851  Se naºte, la Iaºi,
Spiridon, primul copil al soþilor Costache
ºi Smaranda Haret (nãscutã ªtefanovici).
18 mai 1859  Dupã ce învaþã carte
mai întâi acasã, cu mama, este înscris în
clasa I a ªcolii primare de bãieþi Gh.
Asachi din Dorohoi. Frecventeazã timp
de 11 luni aceastã ºcoalã, absolvind-o cu
calificativul eminenþia.
ianuarie 1860  Spiru Haret este încredinþat surorii tatãlui sãu, Eufrosina, ºi
soþului ei, Dimitrie Botez, din Sãrãrie, Iaºi.
28 aprilie 1860  Este înscris de
Dimitrie Botez în clasa a II-a a ªcolii
primare de bãieþi nr. 5 din cartierul Sãrãrie,
Iaºi; urmeazã la aceeaºi ºcoalã ºi clasa a
III-a ºi primele luni din clasa a IV-a.
septembrie 1862  Este admis, prin
concurs, bursier la Colegiul Sf. Sava din
Bucureºti. Inteligent, sârguincios, metodic, ajunge repede premiantul clasei, apoi
premiant de onoare al Colegiului. Proaspãtul bursier va dovedi, în curând, o certã
vocaþie pentru astronomie ºi mecanicã
cereascã, fapt care îl va conduce la decizia
de a se consacra definitiv matematicii.
februarie 1865  Moare Smaranda
Haret, mama savantului.
februarie 1866  Moare, la mãnãstirea Râºca, Costache Haret, tatãl lui Spiru
Haret. Tutore al copiilor sãi este numit
Dimitrie Botez.
3 iunie 1869  I se elibereazã diploma
de bacalaureat cu numãrul 42 de cãtre
Rectoratul Universitãþii din Bucureºti.
septembrie 1869  Se înscrie la
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din
Bucureºti, secþia fizicã ºi matematicã.
3 decembrie 1870  Prin concurs,
devine profesor de matematicã la
Seminarul Central din Bucureºti, cu un
salariu de 315 lei; pentru a face faþã
dificultãþilor financiare se angajeazã ºi ca
secretar al Societãþii cooperative de credit
Economica, fondatã de P.S. Aurelian.
noiembrie 1873  Apare Cursul de
trigonometrie al lui Spiru Haret, manual
care va cunoaºte 17 ediþii.
20-22 iunie 1874  Susþine examenul
de absolvire la Facultatea de ªtiinþe din
Bucureºti, devenind al patrulea licenþiat
în fizico-matematici din România.
septembrie 1874  În urma concursului organizat de Universitatea din
Bucureºti, obþine o bursã, în valoare de
3.000 franci, pentru Facultatea de ªtiinþe
din Paris, timp de trei ani.
3/15 octombrie 1874  I se elibereazã
diploma de licenþã în ºtiinþele fizicomatematice nr. 77 a Universitãþii din
Bucureºti, semnatã de ministrul Titu
Maiorescu.
octombrie 1874  Soseºte la Paris.
Urmãreºte cu asiduitate cursurile de
specialitate de la Facultatea de ªtiinþe din
Paris ºi College de France.
9 august 1875  Obþine licenþa în
ºtiinþele matematice la Facultatea de
ªtiinþe din Paris.
2 august 1876  Obþine licenþa în ºtiinþele fizice la Facultatea de ªtiinþe din Paris.
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30 ianuarie 1878  Susþine teza de
doctorat Sur linvariabilité des grands
axes des orbites planétaires. Spiru Haret
devine primul român care a obþinut
doctoratul la Sorbona. Doctoratul sãu a
stârnit un interes deosebit prin importanþa
problemei ºi noutatea soluþiei. Cu Spiru
Haret, România se aflã la originea
descoperirii instabilitãþii sistemelor
planetare, teza sa fiind ºi astãzi cotatã, în
lucrãrile de specialitate, ca punct de
plecare în tratarea problemei mecanicii
cereºti.
februarie 1878  I se propune, de
cãtre oficialitãþile franceze, un post de
profesor la Universitatea din Grenoble.
Spiru Haret ia hotãrârea de a se întoarce
în þarã, refuzând oferta.
28 martie 1878  Este numit profesor
de matematicã la gimnaziul Mihai
Bravu din Bucureºti.
3 aprilie 1878  Este numit, la numai
27 de ani, profesor la catedra de
matematicã raþionalã ºi aplicatã a Facultãþii
de ªtiinþe din Bucureºti.
3 iulie 1878  Este ales membru
corespondent al Academiei Române,
secþia ºtiinþificã.
21 ianuarie 1879  Membru în
Consiliul de conducere al Societãþii
Corpului Didactic din România
16 februarie 1879  I se acordã dreptul
de a efectua lucrãrile de hotãrnicie la 13
moºii ale statului, printr-un contract
încheiat cu Administraþia Domeniilor ºi
Pãdurilor Statului, Serviciul împroprietãriri.
4 aprilie 1880  La Academia Românã
prezintã comunicarea Despre acceleraþiunea secularã a miºcãrii medii a Lunii.
26 iulie 1881  Este numit profesor
de matematicã la Seminarul Nifon din
Bucureºti de cãtre Epitropia
Aºezãmintelor Mitropolitul Nifon.
30 septembrie 1881  Profesor de
mecanicã raþionalã la ªcoala Specialã de
Ofiþeri de Artilerie ºi Geniu din Bucureºti.
14 ianuarie 1882  Profesor la
Catedra de mecanicã raþionalã a Facultãþii
de ªtiinþe din Bucureºti.
21 martie 1882  Profesor de algebrã
superioarã ºi geometrie analiticã la ªcoala
Naþionalã de Poduri ºi ªosele din
Bucureºti.
6 februarie 1883  Sub ministeriatul
lui Dim. A. Sturdza, director general în
Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice.
3 aprilie 1883  Inspector general al
ºcolilor. Adunã, în aceastã calitate, un vast
material cu privire la situaþia
învãþãmântului mediu din întreaga þarã.
10 decembrie 1884  Prezintã
ministrului Instrucþiunii Raportul general
anual asupra învãþãmântului, al cãrui
scop principal a fost acela de a atenþiona
asupra necesitãþii de reformare a legislaþiei
ºcolare ºi de aºezare a ei pe fundamentul
solid al cerinþelor reale ale societãþii
româneºti.
5 februarie 1885  Secretar general în
Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice.
24 ianuarie 1886  Prezintã Adunãrii
Deputaþilor proiectul Legii instrucþiunii
publice elementare, secundare ºi superioare.

1 septembrie 1886  Se înfiinþeazã, la
Bucureºti, ªcoala Normalã de Învãþãtori,
din iniþiativa lui Spiru Haret ºi a lui Dim.
A. Sturdza.
31 decembrie 1886  I se conferã
Ordinul Coroana României, în gradul
de Comandor.
maiiunie 1888  Cu editorul Ioan
I.V. Socec, stabileºte condiþiile de tipãrire
a primelor ediþii din Aritmetica elementarã
pentru clasele primare ºi Aritmetica
practicã pentru clasele secundare.
2 martie 1889  Devine membru al
Partidului Naþional Liberal.
august 1890  Ia fiinþã Societatea
Corpului Didactic Primar Rural de Ambele
Sexe, prin intermediul cãreia Spiru Haret
va pune în aplicare principiile sale cu
privire la activitatea extraºcolarã.
31 martie 1892  Membru titular al
Academiei Române.
15 ianuarie 1895  Apare revista
Convorbiri didactice, organul Societãþii
Institutorilor ºi Institutoarelor din
România, în care Spiru Haret va publica
o parte din articole.
31 martie 1897  Este numit ministrul
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
30 mai 1897  Semneazã devizele ºi
proiectele tip pentru construirea ºcolilor
primare în mediul rural.
15 iunie 1897  Din iniþiativa lui Spiru
Haret, apare revista ªcoala modernã.

Haret cu mai mulþi prieteni studenþi
(În picioare: I. Vlãdoianu, Beºtelei, Haret. Pe scaun: P. Triandafil, Mitilineu, Vrana)
28 iunie 1897  Decide construirea,
în anul 1898, a 542 de sãli de clasã pentru
ºcolile primare rurale din þarã.
3 septembrie 1897  Emite o circularã
privind obligativitatea învãþãmântului
primar ºi stabileºte o serie de mãsuri
pentru înscrierea unui numãr cât mai mare
de copii în ºcolile urbane ºi rurale.
23 martie 1898  Semneazã decretul
Legii învãþãmântului secundar ºi superior,
votatã în Adunarea Deputaþilor ºi în Senat,
lege care reprezintã un moment important
în dezvoltarea învãþãmântului secundar
ºi superior din România. Aceastã lege
prevede un liceu cu 8 clase ºi 3 secþii:
realã, modernã ºi clasicã, în douã cicluri:
inferior ºi superior, bacalaureatul fiind
desfiinþat; creeazã premisele îmbinãrii
învãþãmântului teoretic cu cel practic prin

Casa lui Spiru Haret în stil neoclasic din strada Gheorghe Manu nr. 7
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constituirea seminariilor pedagogice pe
lângã fiecare universitate, prin creºterea
numãrului de laboratoare ºi clinici la
facultãþile de ºtiinþe ºi medicinã; înfiinþeazã
Senatul universitar, format din rector,
decani ºi câte un profesor de la fiecare
facultate.
25 noiembrie 1898  Prin decizia sa,
se înfiinþeazã 320 de biblioteci populare
pe lângã ºcolile primare rurale.
26 decembrie 1898  Dispune
organizarea învãþãmântului practic agricol
în ºcolile normale de învãþãtori din þarã.
1898  Spiru Haret iniþiazã acþiunea de
îmbunãtãþire a situaþiei intelectuale, morale
ºi materiale a þãrãnimii, folosind ca mijloc
principal activitatea extraºcolarã a
învãþãtorilor de la sate.
4 martie 1899  Dispune efectuarea
recensãmântului copiilor de vârstã ºcolarã
din toate comunele rurale din þarã, pentru
a avea o evidenþã clarã a viitorilor elevi.
27 martie 1899  Semneazã decretul
Legii învãþãmântului profesional, act
normativ care reflectã o orientare realistã
cu privire la învãþãmântul pentru
pregãtirea de meseriaºi.
30 martie 1899  Guvernul Dimitrie
A. Sturdza demisioneazã.
14 februarie 1901  Spiru Haret este
numit, pentru a doua oarã, ministrul
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, în
guvernul condus de Dimitrie A. Sturdza.

25 iunie 1901  La Buzãu, înfiinþeazã
o ºcoalã normalã de învãþãtori care devine,
în scurtã vreme, o instituþie vestitã pentru
pregãtirea învãþãtorilor.
26 iulie 1901  Ia hotãrârea înfiinþãrii,
de la l septembrie, a 53 de ºcoli elementare
ºi inferioare de meserii, situate în diferite
judeþe ale þãrii.
2 decembrie 1901  Cu ajutorul
fondurilor asigurate de Spiru Haret, apare
primul numãr din revista Sãmãnãtorul.
1-2 iulie 1902  Se constituie Asociaþia
Învãþãtorilor ºi Învãþãtoarelor din
România, al cãrei preºedinte de onoare
este Spiru Haret.
11 septembrie 1902  Pune în vedere
cadrelor didactice din învãþãmântul primar
sã acorde o atenþie deosebitã predãrii
istoriei naþionale.
10 februarie 1903  În fiecare judeþ
înfiinþeazã câte 10 biblioteci pe lângã
ºcolile primare rurale.
martie 1903  Se voteazã Legea
bãncilor populare, la care Spiru Haret a
avut o contribuþie esenþialã.
decembrie 1903  Scrie celebrul
Raport asupra activitãþii Ministerului
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor (408
pagini ºi 291 pagini anexe), în care
prezintã situaþia generalã a învãþãmântului
de toate gradele din România. Raportul a
fost tradus ºi în limba francezã.
23 martie 1904  Vicepreºedinte al
Academiei Române, post pe care-l va
ocupa pânã în aprilie 1907.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
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.

20 ianuarie 1905  Terminã de scris
lucrarea Chestia þãrãneascã.
februarie 1906  Apare articolul
Activitatea extraºcolarã a învãþãtorilor
în Revista generalã a învãþãmântului.
1906  Scrie seria de articole intitulate
Pagini de istorie.
12 martie 1907  Pentru a treia oarã,
Spiru Haret este numit ministru al
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
11 noiembrie 1907  Apare, în Votul
universal, discursul lui Spiru Haret,
intitulat Instigatori sau apostoli.
1908  Apare broºura cu titlul Rolul
preoþilor ºi învãþãtorilor în miºcarea
culturalã, rãspuns al lui Spiru Haret la
interpelãrile senatorilor C. Dissescu ºi
Titu Maiorescu în legãturã cu
participarea învãþãtorilor ºi preoþilor la
rãscoala din 1907.
2 iulie 1908  Înfiinþeazã circa 500 de
noi posturi de învãþãtori pentru ºcolile de
la sate.
18 iulie 1908  Aprobã credite
suplimentare în bani necesare acordãrii
de ajutoare bãneºti ºi burse elevilor ºi
studenþilor sãraci.
20 septembrie 1908  Dispune
sãrbãtorirea, cu mare fast, în toate ºcolile
din þarã, a semicentenarului Unirii
Principatelor Române.
decembrie 1909  Este preºedintele
Juriului Salonului Oficial al artiºtilor
români. Constantin Brâncuºi va primi
premiul al II-lea.
29 mai 1910  Începe scrierea lucrãrii
Mécanique sociale, care va fi terminatã la
14 noiembrie în acelaºi an. Lucrarea va
apãrea la sfârºitul lunii decembrie 1910.
30 octombrie 1910  Pentru ca Aurel
Vlaicu sã poatã construi aeroplanul
Vlaicu II, aprobã suma de 7.000 lei.
decembrie 1910  Guvernul liberal
condus de Ion I.C. Brãtianu
demisioneazã.  Cu ocazia pensionãrii ºi
împlinirii vârstei de 60 de ani, se anunþã,
de cãtre Societatea Corpului Didactic,
editarea unui volum omagial.
iunie 1911  Apare cursul lui Spiru
Haret Astronomie popularã, în revista
Natura.
noiembrie 1911  Seria de articole
intitulate Învãþãtorii ºi politica începe
sã fie publicatã în Revista generalã a
învãþãmântului.
12 decembrie 1911  Prietenii ºi
colaboratorii din Bucureºti ºi provincie
organizeazã, cu prilejul pensionãrii lui
Spiru Haret, un banchet grandios.
Primeºte peste 1.500 de telegrame ºi
scrisori, precum ºi volumul omagial Lui
Spiru Haret. Ale tale dintru ale tale,
cuprinzând 151 de articole ce numãrã
1.200 de pagini.
decembrie 1911  Prezintã, la
Academia Românã, Raportul despre
Aeroplanul Vlaicu.
ianuarie 1912  Publicã în Viaþa
româneascã articolul Mecanica socialã
(Rãspuns la unele obiecþiuni).
18 mai 1912  La Academia Românã,
prezintã comunicarea Pata cea mare roºie
de pe planeta Jupiter.
noiembrie 1912  Îi apare lucrarea
Criza bisericeascã.  Devine membru de
onoare al Asociaþiei Alliance Universitaire
Franco-Roumaine.
16 decembrie 1912  Este internat de
urgenþã la sanatoriul Gerota din Bucureºti.
17 decembrie 1912 Înceteazã din
viaþã din cauza unui cancer intestinal.
19 decembrie 1912  Ministrul
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor hotãrãºte organizarea de funeralii naþionale.
20 decembrie 1912  Pentru a i se
aduce un ultim omagiu, la locuinþa sa din
Str. Verde, nr. 7 (astãzi, str. Gheorghe
Manu), are loc un adevãrat pelerinaj de
persoane oficiale, prieteni, membri ai
corpului didactic, elevi ºi eleve. Spiru
Haret este înmormântat la cimitirul Bellu.
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100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET

Mãrturii ale contemporanilor despre personalitatea, activitatea ºi opera lui Spiru Haret
Domnul Spiru C. Haret, ca profesor (amintiri)
(...) Oricâtã îndãrãtnicie ar fi
dominat încã pe vreunii membri
ai corpului didactic, nu se putea
tãgãdui rolul uriaº al pedagogiei
moderne, care avea sã
revoluþioneze ºi învãþãmântul
nostru. Doctrinele pedagogice
ale diferitelor ºcoale din
Germania nu puteau sã lase
nepãsãtor pe domnul Spiru
Haret, cãruia, ca om de Stat, îi
incumba sarcina de a face ca ºi
învãþãmântul nostru public sã fie
la nivelul celui din Occident. Cu

Profesorul meu

orice jertfe, domnia-sa avea
datoria de a face sã se înþeleagã
de toatã lumea, cã trebuie încetat
cu acel sistem barbar de predare,
din pricina cãruia atâtea energii
se istovesc înainte de vreme, în
special în ºcoala secundarã; cã
aceste energii trebue cruþate spre
folosul neamului; cã prin urmare
e o chestie de adâncã înþelepciune din partea educatorilor
neamului de a face, ca ºcolarii
noºtri sã capete maximum de
cunoºtinþe cu preþul unui

(...) Am ascultat cursul de Mecanicã raþionalã,
propus de d-l Haret, în anul ºcolar 18991900,
dupã ce fusese întâia oarã ministru al Instrucþiunii,
când desãvîrºise marea reformã a învãþãmântului.
Puþini vor fi profesorii aceia, cari, dupã 2025 ani
de profesorat ºi dupã o muncã aºa de intensã, ca
cea depusã de d-l Haret în ºcoalã ºi afarã de ºcoalã,
sã predea cu aceeaºi energie ºi claritate ca ºi în anii
cei dintâi ai profesoratului.
Pildã de exactitate a fost d-l Haret pentru studenþii
dela matematice, cei mai mulþi ajunºi profesori ºi ei.
(...) Relativ la modul de predare al d-lui Haret pot
afirma, cã nam avut în timp de un an  d-l Haret
fãceacurs de 4 ori pe sãptãmânã, câte o orã  nici cea

Un transformator
de suflete
(...) Când, în 1907, întâmplãrile mau adus în capul judeþului
Fãlciu, mi-am dat de-a binelea
seamã cã peste 40 de sate, adicã
a 3-a parte din total, nau nici
ºcoalã, nici învãþãtor, ºi cã în
totului tot în întreg judeþul, dacã
erau 10 localuri de ºcoalã cari sã
merite acest nume.
Cu sprijinul puternic moral al
d-lui Haret, ºi cu înlesnirea
materialã procuratã numai prin
existenþa aºezãmintelor de d-sa
organizate, ca prin farmec sa
schimbat în 2 ani faþa judeþului.
Sau înmulþit numãrul învãþãtorilor cu mai bine de 40, sau
clãdit localuri de ºcoalã mai bine
de 30. În fiecare sãtiºor este câte
un reprezentant cât de slab al
culturei, în fiecare comunã câte o
casã albã, mare, frumoasã, cetãþuie
a luminii, «cununã a satului», cum
ziceau înºiºi þãranii.
De-ar fi numai atâta, ºi
conºtiinþa mar îmboldi ca în
numele miilor de pãrinþi ºi miilor
de copii ai judeþului sã aduc
prinosul meu de laudã ºi de
recunoºtinþã omului prin al cãruia
ajutor sau fãptuit atâtea lucruri.
Dar, cu toate cã aceastã miºcare
de intensificare ºi de extindere a
învãþãmântului rural a fost generalã
în toatã þara, cu toate miile de
localuri higienice clãdite, ºi de
posturi noui înfiinþate, sub imboldul d-sale, nu acesta este meritul
cel mare al d-lui Haret, nu aceasta
îl va face nemuritor ºi vrednic de
respectul tuturor Românilor. (...)
Originalitatea, valoarea operei
d-lui Haret stã în aceea cã d-sa a
dat ºcoalei rurale suflet, i-a dat
demnitate, a înãlþat-o!

Dr. N. LUPU

minimum de obosealã. ªi-mi
închipuesc cã nu mici au fost
primele strãduinþe ale domnieisale, când a încercat sã punã
primele jaloane. Era vorba sã se
rupã cu un sistem, a cãrui rutinã
pusese stãpânire pe mulþi ºi care
se cristalizase în mintea lor. Câtã
preocupare avea domnul Haret
în privinþa aceasta, se vede în
toate actele domniei-sale.

Petru MARINESCU
Profesor în Bucureºti

mai micã nedumerire asupra vreunei lecþiuni.
Claritatea ºi preciziunea cu care d-sa ne expunea
cele mai subtile chestiuni de mecanicã, rigurozitatea
demonstraþiilor ºi exactitatea calculelor ne fãcea sã
urmãrim lecþiile d-l Haret cu interesul ºi plãcerea, pe
care o are cineva, când ceteºte o carte frumoasã.
Niciodatã nam avut nevoe sã corectãm notele
luate la curs ºi era de ajuns ca sã le revedem o singurã
datã, pentru ca sã posedãm chestiunea destul de
bine. De multe ori în convorbirile cu colegii le
spuneam cã cineva, care nu era student la matematice,
dacã ar fi asistat la o lecþie a d-lui Haret, în afarã de
calculele speciale, ar fi înþeles multe lucruri.

Pot sã zic cã familia mea,
de timpuriu, foarte de
timpuriu a fost
numai ºcoala,
aºa încât bucuriile
ºi întristãrile ºcolii au fost
bucuriile ºi întristãrile mele
ºi m-am identificat în aºa fel
cu viaþa învãþãmântului,
încât n-a fost nici o greutate
pentru mine ca,
atunci când am ajuns
în vârstã maturã,
sã ºtiu în ce direcþiune
sã apuc.
SPIRU HARET

Cum l-am cunoscut pe domnul Haret

(...) Cine l-a urmãrit pe d-l Haret în felurita ºi vasta lui activitate, fie
ca om de ºtiinþã ºi educator al tinerimii, fie ca organizator ºi îndrumãtor
al învãþãmântului, fie ca observator ºi îndemnãtor pe terenul social ºi
economic, ºi-a putut da seama cã dânsul e dintre acei oameni a cãror
influenþã magneticã are puterea de a-a atrage forþele materiale ºi
primordiale, aºa încât  dupã spusa dreaptã a lui Emerson  e destul ca
C.I. COCULESCU, profesor la Turnu-Severin ei sã aparã, pentru ca în jurul lor resurse imense sã se organizeze.
Cu o minunatã intuiþie, el a înþeles ce uriaºã putere de progres
zace în aceste resurse, ce mari virtualitãþi pot fi chemate la activitate
ºi înflorire ºi, înþelegând-o, sa pus pe lucru, fãrã sã se întrebe dacã
piedicile vor fi mari ori mici, fãrã sã asculte nici sfaturile celor prea
înþelepþi, nici ironiile celor prea sceptici, nici clamoarea celor prea
orbiþi. Ca sãgeata care, odatã pornitã din arcul încordat, îºi urmeazã
calea, pe care i-a hotãrât-o ochiul deprins ºi mâna dibace a arcaºului,
fãrã ca strigãtele mulþimii sã-i poatã schimba mersul ori so poatã
opri din drumul ce trebuie sã strãbatã, tot astfel voinþa d-lui Haret
ºi-a atins þinta, fãrã ca mulþimea sã-i poatã schimba direcþiunea, ori
so poatã pironi mai înainte de a fi ajuns la þel.
C. BANU, profesor secundar, Bucureºti

Cercurile culturale

Casa ªcoalelor (sediul actual al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului)

Ce a fãcut d-l Haret pentru ºcoala primarã
Dacã numele d-lui Haret va rãmânea legat deapururi de istoria
învãþãmântului român în genere, este însã o ramurã care-i datoreºte
mai mult decât celelalte: este învãþãmântul primar.(...)
Negreºit, multe ºi însemnate reforme se fãcuse de unii din
miniºtrii din trecut; dar greutãþile financiare prin cari trecuse þara,
nevoile ei de reorganizare în toate direcþiile activitãþii publice ºi mai
ales schimbãrile dese de miniºtri, cari împiedicau pe cei stãruitori
de a urmãri punerea în practicã a unui plan bine studiat, toate
aceste ºi alte împrejurãri fãcuse ca învãþãmântul primar sã fie întro
stare puþin mulþumitoare.
Noua perioadã care începe cu anul 1897, când d-l Haret devine
ministru al Instrucþiei, este, pentru învãþãmântul primar, o perioadã
de mare desvoltare. Am citit articole ºi convorbiri ale unor persoane
pe cari patima politicã le împiedica de a recunoaºte adevãrul, cari,
punând înainte ceeace este învãþãmântul primar în alte þeri, repetând
chiar dezideratele exprimate de d-l Haret de câte ori a vorbit de
lipsurile ºcoalei primare, gãsesc cã nu sa fãcut nimic în aceastã
privinþã. Este o profundã eroare. A judeca opera cea mare a d-lui
Haret dupã ceeace ºi-a propus d-sa însuºi ca ideal, este a greºi cu
neºtiinþã sau cu rea credinþã; ea trebue judecatã dupã rezultatele
obþinute faþã de trecut. ªi din acest punct de vedere socotesc cã
oricare va cerceta lucrul cu nepãrtinire va recunoaºte cã rezultatele
sunt strãlucite.

Gheorghe ADAMESCU, profesor în Bucureºti

Spiru Haret în satul Aref, judeþul Argeº, la inaugurarea unei ºcoli, decembrie 1907

(...) Sfaturile populare au fost
întemeiate în 1903. D-l Spiru
Haret, atunci ministru, a bãgat
de seamã cã în unele judeþe, ca în
Suceava de pildã, învãþãtorii au
început a alcãtui cercuri pentru
sfat între ei ºi pentru sfãtuirea
poporului. A înþeles deodatã
folosul ce sar putea trage de aici
pentru luminarea celor neºtiutori
ºi pentru împrãºtierea sfaturilor
bune. Le-a organizat, le-a fãcut
un program (...)
Când, în satele lipsite, sãtenii
îºi dãdeau la luminã veºnicul lor
necaz, învãþãtorii cei mai
destoinici le puteau dovedi cã o
bancã bunã poate sprijini o

obºtie. Le arãta ca pildã multe
sate cari au scãpat de nevoie
pentru totdeauna prin întovãrãºire ºi economie. Se arãta cã
ºi împroprietãrirea mult visatã
se poate face prin Cassa Ruralã.
Nu mai vorbesc despre celelalte
chestii, care se desbãteau în
adunãrile acestea: explicarea
legilor, deci ºi a dreptului de
proprietate; datoriile cãtre stat,
cãtre ºcoalã, cãtre bisericã.
Sfaturile economice, potrivite cu
locul ºi cu timpul. Sfaturile
higienice, luptã împotriva superstiþiilor. Combaterea concubinajului, a alcoolismului, etc., etc.

Mihail SADOVEANU

Prinos

Istoria unui popor este istoria oamenilor mari ai acelui popor.
Oamenii mari însã apar cu greu. Unii au de luptat mult, trebuind
întâiu sã dreagã ce-au stricat alþii ºi numai apoi sã continue pe
drumul drept destinele poporului lor. Aceºtia trebue sã lupte ºi cu
îndãrãtnicia unora ce þin morþiº la unele stãri de lucruri învechite ºi
deci sã lupte ºi cu lipsa de continuitate în acþiune.
În rândul acestora este ºi d-l Spiru C. Haret. Un adânc cunoscãtor
al poporului românesc ºi un fanatic apãrãtor ºi sprijinitor al celor
mulþi ºi umili, înzestrat cu o putere de muncã excepþionalã, d-l
Spiru C. Haret ºi-a fãcut un apostolat din demnitãþile pe care le-a
ilustrat cu prisosinþã. Datoria se poate face în diferite chipuri.
Felul în care ºi-a fãcut-o ºi ºi-o face d-l Haret poate servi de pildã
tuturor acelor ce se vor perinda pe departamentul Cultelor.

Ce a fãcut d-l Haret
pentru biserica
noastrã naþionalã
(...) În 1902,  ºease ani dupã
înfiinþarea Cassei ºcoalelor, 
d-l Spiru C. Haret înfiinþeazã ºi
o Cassã a bisericii noastre
naþionale. Scopul acestei
instituþiuni e, în rezumat, sã
administreze ºi sã dirigã toate
afacerile bisericeºti ºi religioase
referitoare la biserica dominantã
în statul român, precum ºi la
exercitarea cultelor strãine, în
conformitate cu legile în vigoare,
cu ordinea publicã ºi bunele
moravuri
Prin stabilirea unui asemenea
scop, Cassa Bisericii are în
atribuþiunile ei, tot ce priveºte
biserica noastrã ortodoxã naþionalã, ca parte materialã, cât ºi
administrarea tuturor afacerilor
bisericeºti, hotãrâte prin legi,
regulamente ºi canoane.
Mai mult: Cassa Bisericii are în
administrarea ei ºi afacerile
privitoare la cultele strãine
întrucât aceasta sa stabilit
prin dispoziþiuni regulamentare
ºi uz.
Cu alte cuvinte, d-l Sp. C.
Haret a întemeiat o instituþie,
care sã se ocupe în special ºi
îndeaproape cu toate chestiunile bisericeºti ºi religioase,
lucrând neîncetat pentru binele
ºi înflorirea bisericii.

Petru GÂRBOVICEANU
Profesor secundar
în Bucureºti

D-l Spiru Haret,
ca om de ºtiinþã

(...) D-l Spiru Haret poate
avea astãzi mulþumirea rarã, pe
care o dã unui om de muncã ºi
talent, recunoaºterea unanimã a
meritelor ºi a valorii sale.
Într-o þarã ca a noastrã, unde
pasiunea luptei politice nu
cunoaºte nici un frâu, un om de
C. STAN, institutor în Tg. Neamþu ºtiinþã purã, educat pentru o
vieaþã de studii abstracte, a fost
prins în vâltoarea luptei politice
ºi cu toate acestea, el a avut tãria
sã rãmânã întreg, pãstrându-ºi
duritatea moralã ºi intransigenþa primei sale educaþiuni.
Se poate un titlu de glorie mai
mare, pentru un Român din zilele
de azi?
Astfel de oameni sunt
necesari vieþii noastre publice nu
numai pentru acþiunea lor
directã, dar ºi pentru exemplul
concret pe care-l reprezintã în
faþa tinerilor generaþiuni pentru
autoritatea isbândei lor, în
numele muncii ºi patriotismului.

Spiru Haret cu colegii din Ministerul Instrucþiunii ºi al Cultelor, decembrie 1904

Traian LALESCU
Profesor, Bucureºti
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Facultatea de Sociologie-Psihologie

Repere tematice
în antropologia artei
Sãptãmâna trecutã, Facultatea de
Sociologie-Psihologie a Universitãþii
Spiru Haret a fost epicentrul a douã
evenimente, ºi anume: sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice pe tema Noi
orizonturi în ºtiinþele socio-umane (10
decembrie 2012) ºi conferinþa cercului
TOTEM  Repere tematice în
antropologia artei (11 decembrie2012).
Desfãºurate în douã locaþii distincte,

de afiº al conferinþei cercului TOTEM:
Este o comunicare mult aºteptatã, un
adevãrat regal. Sunt diverse forme de
antropologie care se construiesc pe
varietate, pe ipostaze concrete. Astfel
ajungem la domeniul arte. Este un
domeniu universal uman care este bine
determinat, mai ales în comportamentul
populaþiilor arhaice, cu comportament
arhaic. Tabloul complex al antropologiei

respectiv la sediul facultãþii din B-dul
Basarabia ºi la sediul Insitutului de
Sociologie al Academiei Române, cele
douã evenimente au adunat deopotrivã
cadrele didactice ale facultãþii, studenþi,
masteranzi, precum ºi specialiºti din cele
douã domenii de activitate. Dorind sã
onoreze o promisiune mai veche, prof.
univ. dr. Gheorghiþã Geana a þinut capul

este completat ºi de artã. Ajuns obiect de
studiu al antropologiei odatã cu
cercetarea populaþiilor aºa-zise
primitive, m-am obiºnuit sã leg marile
compoziþii cu marile descoperiri
geografice. Eu le consider antropogeografice pentru cã nu s-au descoperit
doar niºte teritorii noi, ci niºte populaþii
noi cu culturi particulare.

Facultatea de Relaþii Internaþionale

Întâlnire cu potenþiali angajatori
Astãzi, 17 decembrie 2012, la orele 11:00, Facultatea de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie organizeazã întâlnirea studenþilor cu potenþiali angajatori.
Evenimentul va avea loc la sediul facultãþii, sala 1408 (corp A, etaj 4) ºi va aborda
urmãtoarele probleme: dobândirea competenþelor în domeniul istoriei ºi afacerilor
internaþionale  optimizarea programelor de studii ale facultãþii în vederea orientãrii
absolvenþilor în carierã conform meseriilor înscrise în Clasificarea Internaþionalã
Standard a Ocupaþiilor  modalitãþi concrete de colectare ºi monitorizare a datelor
despre frecventare ºi inserþia absolvenþilor pe piaþa muncii. La eveniment vor participa
reprezentanþi ai Institului Naþional de Statisticã ºi ai firmei Pluri Consulting Grup.

Concursul Naþional
de Interpretare ºi Creaþie Muzicalã
Paul Constantinescu



Studentul Constantin Traºcã, anul II, clasa conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
a fost recompensat cu Diplomã ºi Premiul II la Secþia Canto.
Primãria Municipiului Ploieºti, în
colaborare cu Filarmonica Paul
Constantinescu din Ploieºti ºi Muzeul
Memorial Paul Constantinescu au
organizat, în perioada 7-9 decembrie
2012, a XVIII-a ediþie a Concursului
Naþional de Interpretare ºi Creaþie
Muzicalã Paul Constantinescu. În
competiþia din acest an s-au înscris
peste 90 de participanþi din România ºi
Republica Moldova.
Juriile de specialitate din cadrul fiecãrei
secþii a concursului au fost alcãtuite din
personalitãþi marcante ale artei interpretative ºi creaþiei muzicale româneºti. La
Secþia vioarã, preºedintele juriului a fost
prof. univ. dr. Octavian Raþiu  ºef Disciplinã Instrumente cu coarde de la U.N.M.B.;
la Secþia pian preºedintele juriului a fost
dr. Ilinca Dumitrescu  solist concertist
de stat; la Secþia violoncel, în funcþia de
preºedinte a fost desemnat prof. univ.
dr. Marin Cazacu - solist concertist, iar,
la Secþia canto, celebra sopranã Silvia
Voinea - prof. dr. la U.N.M.B.

Pentru Secþia de Compoziþie muzicalã,
juriul a avut la cârma sa pe preºedintele
de onoare al concursului, prof. univ. dr.
Dan Buciu  rectorul de onoare
al Universitatii Naþionale de Muzicã
Bucureºti, secretar al Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România.
Studentul Constantin Traºcã, anul II,
clasa conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
de la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret, specializarea Pedagogie
Muzicalã, a fost recompensat cu
Diplomã ºi Premiul II la Secþia Canto.

Conf.univ.dr. George GRIGORE
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Cella Delavrancea  125 ani de la naºtere

O paradigmaticã
prezenþã
Miercuri, 12 decembrie 2012, în
amfiteatrul mic (sala 212) al sediului
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru
Haret, din ºos. Berceni nr. 24, a avut
loc rememberul Cella Delavrancea 
125 ani de la naºtere. Realizatã de
facultãþile de Arte, Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii ale Universitãþii Spiru
Haret în colaborare cu Asociaþia
culturalã Irina ªaþchi, manifestarea a
prilejuit lansarea volumului Cella
Delavrancea  paradigmatica
prezenþã, semnat de lect. univ. dr.
Dorina Arsenescu din cadul Facultãþii
de Arte.
Dupã un cuvânt de deschidere al conf.
univ. dr. George Grigore, a avut loc
prezentarea volumului de cãtre autoare,
lector univ. dr. Dorina Arsenescu.
De ce m-am oprit la aceastã
personalitate pe care o numeam în
paginile volumului femeia secolului XX
în cultura românã (ºi sunt convinsã cã
aºa a fost!) nu numai pentru cã a trãit
peste un secol, ci pentru cât de mult a
dãruit culturii româneºti? Pentru cã nu
au existat pagini de studii ori articole
care sã releve activitatea ei ca scriitor,
ca muzician ori critic de artã. Mi s-a
pãrut extrem de tentant sã o studiez. (...)
Aceastã perioadã a cercetãrii mele a fost
una din cele mai frumoase din viaþa
mea, când am fost în arhiva
Radiodifuziunii Române, când am fost
în Biblioteca Academiei Române ºi în
toate bibliotecile unde am gãsit-o pe
Cella Delavrancea, a spus , între altele,
doamna Dorina Arsenscu.
A urmat vizionarea documentarului
Cella Delavrancea realizat de
Biblioteca Judeþeanã Antim Ivireanu din

Vâlcea, valoros document
despre viaþa ºi opera celei
de la naºterea cãreia, pe
15 decembrie 2012, s-au împlinit 125
de ani. În încheiere, a urmat un
remember realizat cu participarea
criticului ºi istoricului literar Valeriu
Râpeanu, care a readus în sufletele
noastre vibraþia nobilã a spiritului
marii pianiste ºi scriitoare, Cella
Delavrancea.
Fãrã îndoialã, având privilegiul
vârstei, fiind de departe cel mai vârstnic
din salã, pe mine documentarul m-a
emoþionat, a spus distinsul critic. Pentru
cã momente evocate aici le-am trãit
odatã cu Cella Delavrancea sau le-am
trãit povestite de Cella Delavrancea.
Vedeþi dumneavoastrã, Cella
Delavrancea a fost un spirit lucid, a
avut o memorie foarte bunã, nu a
exagerat niciodatã, nu se aºeza în faþã
ºi nici nu poza de victimã, uneori în
viaþa ei au fost momente în care a suferit
crunt. Era de o demnitate
extraordinarã. (...) Este demn de toatã
lauda cã, dupã atâþia ani de
cvasitãcere, ca sã nu zic de tãcere
totalã, doamna Dorina Arsenescu a
avut curajul sã înceapã aceastã
monografie. Felicitãri!
Prin acest gest de restitutio, autoarea
volumului, pianista ºi profesoara
Dorina Arsenescu, reconstituie o viaþã
exemplarã, scotocind arhive, cercetând
colecþii de ziare ºi reviste, dar ºi volume
memorialistice. Doamna Dorina
Arsenescu îmbogãþeºte, astfel, ceea ce
se ºtia deja despre Cella Delavrancea,
fãrã sã uite sã menþioneze contribuþiile
de pânã acum la cunoaºterea acestui

adevãrat fenomen al culturii româneºti,
care s-a manifestat, deopotrivã, pe
tãrâmul muzicii ºi al literaturii. Prin
aspectele prezentate, volumul este o
contribuþie esenþialã la cunoaºterea
uneia dintre personalitãþile de marcã ale
spiritualitãþii româneºti. Mulþumim
colegei noastre pentru munca sa de
cercetare, pentru acest moment de
evocare a unei paradigmatice
prezenþe: Cella Delavrancea!

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Imagini din
arhitectura
vernacularã
 La sediul Facultãþii
de Arhitecturã
din strada Ion Ghica nr. 13,
a avut loc vernisajul expoziþei
intitulate Imagini din
arhitectura vernacularã.
Invitat sã vorbeascã
studenþilor ºi masteranzilor
a fost dl. Vasile Tãtaru,
muzeograf al Muzeului Satului
din Bucureºti. Acesta a
explicat celor prezenþi, printre
multe altele, ºi noþiunea de
vernacular, termen care,
în arhitecutrã, este folosit
pentru a desemna construcþiile
populare, realizate de
persoane a cãror activitate
principalã nu este neapãrat
în domeniul construcþiilor.
Aceastã tehnicã se bazeazã
în principal pe o cunoaºtere
empiricã a materialelor,
câºtigatã în timp, prin
încercãri (ºi eºecuri) repetate,
cunoºtinþele fiind transmise
din generaþie în generaþie
pe cale oralã.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Noi orientãri în învãþãmântul
universitar de kinetoterapie
În data de 13 decembrie a avut loc masa rotundã cu tema Noi orientãri în învãþãmântul
universitar de kinetoterapie, activitate cuprinsã în planul de acþiuni ale Centrului de
cercetare propriu.
Au rãspuns invitaþiei facultãþii noastre: prof.univ.dr. Mariana Cordun, decan al Facultãþii
de Kinetoterapie din Universitatea Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport, prof.univ.dr. Ioan
Lador, preºedinte al Societãþii ªtiinþei, Excelenþei Umane ºi Sportului Universitar, medic
drd, Mihai Bãican de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Ecologice,
kinetoterapeut dr. Dana Stanca, secretar general al Federaþiei Române de kinetoterapie.
Din partea facultãþii noastre au participat prof.univ.dr. Elena Luminiþa Sidenco, ºef
secþie clinic Spitalul clinic de urgenþã Prof. Ionescu Agrippa, conducerea facultãþii, cadre
didactice, medici.
Tema abordatã este de mare actualitate, deoarece din acest an universitar standardele
aferente programului de Kinetoterapie ºi motricitate specialã au suferit modificãri majore,
ce apropie absolventul de integrarea lui rapidã pe piaþa muncii.
Este de remarcat faptul cã acest program, ce era inclus în domeniul Educaþie fizicã ºi
sport, prin efortul specialiºtilor, a revenit la domeniul propriu  Kinetoterapie.
Vorbitorii au remarcat faptul cã noile standarde se justificã ºi se raporteazã la obiectivele
de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã actuale ale domeniului, urmãrindu-se formarea unei
concepþii moderne, ºtiinþifice, în conformitate cu ocupaþiile la care aspirã absolvenþii.
S-a scos în evidenþã necesitatea unei pregãtiri teoretice ºi practico-metodice de
specialitate, care sã conducã la formarea unor abilitãþi ºi competenþe specifice teoretice ºi
practice ale viitorilor specialiºti. Astfel, la sfârºitul ciclului de învãþãmânt, absolvenþii vor
fi capabili sã stãpâneascã informaþii din domeniile cognitiv, afectiv ºi psihomotor, sã
poatã identifica ºi transpune în practicã obiective ºi competenþe specifice specializãrii
alese, sã aibã o bunã orientare privind predarea/învãþarea în raport cu formarea
competenþelor de nivel superior ºi de aplicare a cunoºtinþelor ºi competenþelor în contexte
noi, sã cunoascã tehnicile ºi metodele de cercetare ºtiinþificã în domeniul de licenþã.
Am prezentat rezultatele notabile ale absolvenþilor de la kinetoterapie, angajaþi rapid
pe piaþa muncii, rezultatele acestora fiind apreciate atât în þarã cât ºi în strãinãtate. De
asemenea, am prezentat cunoºtinþele practice acumulate de-a lungul anilor de studiu de
licenþã ºi masterat.
În concluzie, apreciem cã aceastã întâlnire, în care s-au schimbat impresii, idei, opinii,
va contribui la recunoaºterea de cãtre forurile de specialitate medicale a rolului
kinetoterapeutului alãturi de medicul specialist în recuperarea multiplelor afecþiuni ale
vieþii contemporane.

Decan, conf.univ.dr. Georgeta NICULESCU
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Realitãþi ºi spiritualitãþi
autentic ortodoxe (V)

Valori româneºti

Tudor Vianu:

filosofie, poezie, frumos
Anul acesta se împlinesc 115 ani de
la naºterea lui Tudor Vianu (1897-1964).
Nãscut la Giurgiu, la 27 decembrie
1897, esteticianul, criticul ºi istoricul
literar, poetul, eseistul, filosoful ºi
traducãtorul Tudor Vianu este una dintre
personalitãþile marcante ale culturii
române, activitatea sa amprentând
semnificativ viaþa literarã româneascã
din prima parte a secolului XX.
ªi-a fãcut studiile gimnaziale ºi liceale
la Giurgiu ºi la Bucureºti. Din 1915 este
student la Facultatea de Litere ºi Filozofie
a Universitãþii din Bucureºti, urmând, în
paralel ºi cursuri de drept. În noiembrie
1923 obþine titlul de doctor în filosofie
al Universitãþii din Tübingen, cu teza
Problema valorizãrii în poetica lui Schiller,
valorificatã în volumul de debut cu
acelaºi titlu (în limba germanã: Das
Wertungsproblem in Schillers Poetik.
Über naive und sentimentalische Dichtung)
Revine în þarã în anul 1924 ºi devine
suplinitor la Universitate. În anul 1925
a publicat douã volume, Dualismul artei
ºi Fragmente moderne. În anul 1927
devine docent în esteticã. Apare în formã
litografiatã cursul de Esteticã generalã.
Abia în anul 1930 devine conferenþiar
definitiv la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Bucureºti. Tot în acest
an publicã studiul Poezia lui Eminescu.
Sunt evidenþiate în special izvoarele
antice ºi cele germane, cu accent
special pe influenþa filosofiei lui Arthur
Schopenhauer.
În anul 1931 apare volumul Arta ºi
frumosul. Din problemele constituþiei ºi
relaþiei lor. În anul 1932 publicã volumul
Arta actorului în Editura revistei Vremea.
În 1933 publicã în volum un mic studiu

care va deveni unul de referinþã în
bibliografia studiilor despre Hegel,
intitulat Influenþa lui Hegel în cultura
românã. Anul 1934 este deosebit de fast
pentru cariera sa academicã, îi apar douã
volume, primul volum din Estetica sa,
în care sunt incluse capitolele Problemele
preliminare ale esteticii, Valoarea
esteticã ºi atitudinea esteticã ºi Opera
de artã, iar în 1936 va apãrea volumul al
doilea, care includea alte douã pãrþi,
Structura ºi creaþia artisticã ºi Receptarea operei de artã. În 1934 publicã ºi
Istoria esteticii de la Kant pânã astãzi
la Institutul de arte grafice Bucovina.
În 1937 îºi adunã articolele de esteticã
publicate pânã atunci în antologia
Filosofie ºi poezie, cu precizarea cã, în
ediþia a doua din 1943, studiile vor fi
complet diferite deºi titlul se pãstreazã
acelaºi. În 1941 tipãreºte Arta prozatorilor români, poate cea mai
cunoscutã ºi mai comentatã dintre cãrþile
sale, un exemplu de analizã stilisticã în
care este anticipatã acribia formalismului
sau a structuralismului. În 1942 publicã
la Editura Cugetarea volumul Introducere în teoria valorilor, întemeiatã pe
observaþia conºtiinþei.
Dupã reforma învãþãmântului din
1947, este scos de la catedra sa de
Esteticã ºi preia cursul de istorie a
literaturii universale, devenind un
precursor al comparatismului literar de
la Facultatea de Litere a Universitãþii
din Bucureºti. Între 1946 ºi 1947 a fost
ambasador al României la Belgrad ºi a
fost criticat pentru unele concesii pe care
le-ar fi fãcut noului regim. Anul 1952 îl
surprinde în afara Facultãþii, devine
simplu cercetãtor la Institutul de

Drd. Stelian GOMBOª

Ortodoxia spiritualitate echilibratã

Lingvisticã, lucrând la Dicþionarul limbii
române moderne ºi la Dicþionarul limbii
poetice a lui Mihai Eminescu.
Dupã 1955 este reintegrat în mediul
academic universitar ºi se dedicã
redactãrii unor studii, micro-monografii
despre Cervantes, Shakespeare,
Camoens, Voltaire, Goethe, F.M.
Dostoievski, Stendhal, Odobescu. Toate
aceste studii vor fi ulterior în volumul
Studii de literaturã universalã ºi
comparatã. Studiile de stilisticã sunt
reunite în alte douã antologii Probleme
de stil ºi artã literarã ºi Problemele
metaforei ºi alte studii de stilisticã.
În anii 1961 ºi respectiv 1963 apar
Jurnalul, un pseudo jurnal de fapt
conþinând texte cu caracter publicistic,
ºi Idei trãite, volume în care Tudor Vianu
îºi creioneazã personalitatea de umanist
ºi filolog complet, de om al Renaºterii.
În 1964 moare la Bucureºti pe data de
21 mai, din cauza unui infarct miocardic,
exact în ziua când intra la tipar volumul
Arghezi, poet al omului. (G.N.)

Festivalul Folk Om bun

la cea de-a XXII-a ediþie

În perioada 17-19 decembrie 2012, la Teatrul Nottara din Bucureºti
va avea loc cea de-a XXII-a ediþie a Festivalului Naþional de Muzicã
Folk Om Bun. Pe parcursul celor 3 zile de festival, pe scena
bucureºteanã vor urca printre alþii: Alexandru Andrieº, Nicu
Alifantis, Ada Milea, Ducu Bertzi ºi Vasile ªeicaru.
Tradiþionalul eveniment o va avea ca amfitrioanã pe cunoscuta
artistã folk Maria Gheorghiu.

Superman,
Spiderman
sau Batman,
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Evident, nu putem reduce spiritualitatea ortodoxã la aceste douã
aspecte: aspectul sobornicesc ºi monahismul. Nu putem, de exemplu,
face abstracþie de importanþa datã icoanelor, bisericilor pictate, atât în
interior, cât ºi în exterior, bogãþiei liturgice, Sfintelor taine, sau scrierilor
filocalice.
Spiritualitatea ortodoxã este de o foarte mare bogãþie, valorizând
persoana umanã ºi dând un sens precis existenþei pãmânteºti. Omul nu
este singur în existenþa lui, ci se aflã într-un permanent dialog de iubire
cu Dumnezeu, înþeles ca Treime de persoane, ºi cu aproapele sãu, pe
baza virtuþilor creºtine. Ortodoxia se prezintã în acest sens ca o teologie
personalistã contrarã individualismului, care caracterizeazã societãþile
moderne contemporane. Acest dialog de iubire, pe care îl putem înþelege
sub forma crucii eliberatoare din Golgota, este un dialog impregnat de
umanism, cu un foarte puternic accent comunitar, care vizeazã
transformarea oricãrei fiinþe umane prin des-pãtimirea completã pentru
o îndumnezeire totalã, altfel zis, omul trebuie sã se goleascã pe el însuºi
pentru a se umple de Dumnezeu. Atitudinea pe care ar trebui sã o aibã
omul în faþa lumii ºi raportul om-lume este un raport optimist, bazat pe
comuniunea ºi legãtura permanentã cu Dumnezeul  Treime, prin harul
prezent în Bisericã, anulând la fel de chinuitoarea fricã de moarte.
Omul, dupã gândirea Pãrintelui Profesor Stãniloae, nu este sortit
morþii, ci eternitãþii. În spiritualitatea ortodoxã, moartea reprezintã condiþia
ontologicã a Învierii ºi a restaurãrii omului în Iisus Hristos. Pãrintele
Profesor Dumitru Stãniloae nu se înscrie în tradiþia gândirii ortodoxe a
diasporei ruse (Berdiaev, Losski). El criticã apofatismul exagerat, pentru
a repune în valoare catafatismul, ºi reexamineazã, din punct de vedere
spiritual, persoana umanã  din comunitate, care se opune individualismului ºi particularului. Biserica Ortodoxã respinge orice formã de înnoire
spiritualã care nu-ºi gãseºte sursele în edificiul doctrinar moºtenit de la
Domnul Iisus Hristos prin tradiþia apostolicã a Bisericii iniþiale.
Aºadar, Ortodoxia are o spiritualitate echilibratã ºi foarte bine
structuratã, în armonie cu tradiþia relevatã ºi cu nevoile ºi cu temerile
omului contemporan. Ea propune, printre altele, pentru creºtinismul
celui de-al treilea mileniu, pe de o parte, o viaþã de comuniune, însoþitã
de un dialog permanent cu Dumnezeu ºi cu viitorul, pe de altã parte,
un monahism viguros ºi activ, cãci Biserica nu este, în fond, doar
comunitatea cu numãr mare sau foarte mare de membri, ci chiar ºi cea
cu numãrul cel mai mic, dar în care sãlãsluieºte mãrturia cea
duhovniceascã despre trãirea în viaþa noastrã a vieþii Domnului Iisus
Hristos, cea autenticã. Astfel înþeleasã, misiunea nu este reprezentatã
de un proiect grandios, asemeni unei caracatiþe, care cuprinde totul în
sine  acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan ºi
acþiune sistemului, ci de intervenþia în micro, de îndeplinirea misiunii
de pãstor de suflete ºi a aceleia de urmãtor al Mântuitorului, calitate
pe care o are orice creºtin botezat, nu numai clericul ºi nu numai cei cu
anumite rãspunderi în Bisericã. Aºadar, iatã, ºi de aici constatãm
faptul cã Ortodoxia este o formã de creºtinism (nesecularizatã în
conþinutul ºi fondul ei intrinsec) extrem de rafinatã, de nobilã, de finã,
pe care puþini o ºtiu astãzi, aprecia sau gusta în profunzimile ei dintru
început, lucru pentru care ne rugãm Lui Dumnezeu  Cel în Treime
preamãrit, sã ne ajute ºi sã ne lumineze minþile noastre, cele acoperite
de umbra pãcatului ºi a morþii!...

Invitaþiile Doamnei Pictura

premiat la Malta
Superman, Spiderman sau Batman, regizat de Tudor Giurgiu,
a fost distins cu premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj
european la cea de-a 25-a ediþie a Premiilor Academiei Europene
de Film, celebratã pe 1 decembrie, în Malta. Premiile Academiei
Europene de Film reprezintã un eveniment anual de prestigiu
organizat de Academie, prin care se recompenseazã cele mai
importante realizãri cinematografice europene.
Trofeele pentru fiecare dintre cele 17 categorii sunt acordate în
cadrul unei ceremonii, în urma votului celor 2.700 de membri
ai Academiei, cineaºti din toate þãrile europene. Superman,
Spiderman sau Batman a fost unul dintre cele 15 titluri aflate
pe lista nominalizãrilor la categoria Scurtmetraj european.

Crãciun vienez
la Bucureºti

Luni, 17 decembrie 2012, Spirit of Vienna
Orchestra va concerta la Teatrul Naþional din
Bucureºti în cadrul unui eveniment special intitulat
Christmas in Vienna. Sub bagheta iscusitului
violonist ºi dirijor Sebastian Gurtler, alãturi de
soprana Judith Halasz ºi baritonul Marco Di Sapia,
celebra orchestrã va introduce publicul în atmosfera
sãrbãtorilor de iarnã.
Vineri, 21 decembrie 2012, Sala Palatului din
Bucureºti va fi gazda unei noi ediþii spectaculoase
de Crãciun vienez în compania celebrului ansamblul
de instrumentiºti Vienna Strauss Orchestra. Invitatul
special al evenimentului va fi îndrãgitul artist Edvin
Marton, atât în calitate de violonist, cât ºi de dirijor
al celebrului ansamblu de instrumentiºti.
Luni, 24 decembrie 2012, începând cu ora 19:00,
la Teatrul Naþional din Bucureºti va avea loc
spectacolul Regal Vienez 2012. Eastern Royal
Orchestra din Sankt Petersburg condusã de
dirijorul Daniil Zaharov va aduce spiritul Craciunului
vienez mai aproape de publicul român. Concert
special: Natalia Negruzza din Moscova.

Maria Dermengiu
între lege ºi miraj
Aristotel BUNESCU
Muzeul Þãranului Român ne propune o
interesantã expoziþie de picturã semnatã Maria
Dermengiu. Tradiþia familiei sale, construitã pe
oameni specializaþi în drept, o face sã devinã
avocat. Dar, forþa picturii este irezistibilã ºi în cazul
Mariei Dermengiu.
Cu alte cuvinte, dupã numai doi ani de zile,
actuala artistã face cu multã graþie un salt
elegant din lumea articolelor de lege, în universul
culorilor. Faptul cã a desenat ºi a pictat
încã din perioada de aur a copilãriei, nu
se poate uita în cazul unui suflet ce
palpitã la frumuseþile lumii cromatice.
Pictez intuitiv ºi încerc sã transmit ceva
intuitiv, nu sunt lucrãri documentate în
niciun fel. Pentru mine, introspecþia ºi
descoperirea sinelui sunt cele mai
importante, spune artista. Ea mai declarã:
Am avut norocul sã cãlãtoresc de mic
copil ºi sã-mi fie imaginaþia îmbogãtiþã
de culturi diferite, miresme ºi culori
exotice. Toate acestea au contribuit
enorm la vocabularul meu artistic, care
se manifestã acum din plin.
Cele mai frumoase ,,tablouri ale sale
sunt urmaºii sãi. Are doi îngeraºi de copii.
Pune muzicã bunã ºi picteazã. Asta sunã
a poveste, dar este adevãrat. Tot atât de
adevãrat este cã a renunþat la maºinã ºi
promoveazã acum mersul pe bicicletã.
Atunci când lumea este prea aglomeratã
de indivizi nedemni, vorbe urâte ºi sunete

nearmonioase, mã gândesc la universul în care
îºi duce zilele luminoase un artist precum Maria
Dermengiu. Imediat raporturile se schimbã ºi totul
devine întâi suportabil, apoi chiar plin de savoare.
Cheia acestei transformãri este talentul. Mai este
ºi determinarea Mariei Dermengiu. Dacã este
posibil, vreau sã transform vieþile tuturor oamenilor
la care þin, dupã modelul armoniei marca Maria
Dermengiu. La mulþi ani !
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Magia Crãciunului
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De Crãciun, pieþele din Praga, Budapesta, Viena, Berlin sau
Roma transformã Sãrbãtorile de iarnã într-un moment festiv
unic. Pieþele Pruncului Iisus, o tradiþie care a luat naºtere în
þãrile germanice pe vremea cavalerilor Teutoni se pãstreazã încã
vie, oferind tuturor posibilitatea de a trãi ºi de a simþi magia
sãrbãtorilor.
Târgurile de Crãciun sunt cu adevãrat minunate nu doar prin
prisma produselor care se gãsesc acolo, ci prin atmosfera de

Cel mai înalt
brad de

sãrbãtoare surprinsã cu ajutorul cãsuþelor din lemn, a decoraþiunilor ºi luminiþelor, sau a mirosului de vin fiert, scorþiºoarã ºi
alte preparate culinare de sezon. Aproape fiecare oraº mai mare
din orice þarã organizeazã un astfel de târg, însã unele sunt deja
consacrate la nivel european cu o tradiþie de sute de ani, fiind
astfel ºi mai valoroase în inimile locuitorilor. Perioadã în care se
desfãºoarã târgurile variazã  unele încep undeva la jumãtatea
lunii noiembrie ºi se terminã de-abia dupã Revelion.

SÃRBÃTORI

din Europa

Praga. În vechea piaþã din capitala
Cehiei, copiii se pot juca cu oi, capre sau
chiar cu o lamã ºi se înghesuie în
jurul scenei Naºterii Domnului. Cel mai
impresionant este însã pomul de Crãciun,
adus direct din munþii Sumava, din
sudul Cehiei. Copacul este împodobit,
iar instalaþiile sunt pornite în fiecare zi,
în jurul orei 5:00.
Budapesta. Vecinii noºtri au prins acest
obieci doar de zece ani, dar se þin bine
de treabã. Piaþa Vorosmarty se transformã
anual într-o mulþime multicolorã, animatã
de concerte de Crãciun ºi piese de teatru
pentru copii. Cele peste 150 de spectacole
cuprind teatru de pãpuºi, muzicã, dansuri
populare. Copiii se întâlnesc cu Moº
Crãciun, venit tocmai din Finlanda
pentru a împãrþi cadouri.
Viena. Cele mai cunoscute pieþe sunt
Piaþa Christkindlmarkt, din faþa Primãriei,
ºi piaþa din faþa Palatului Schonbrunn, dar
mai existã ºi zece pieþe mai mici, rãspândite
prin cartiere. În timp ce pãrinþii îºi fac
cumpãrãturile la standurile ce vând vatã
de zahãr ºi fructe confiate copiii se pot
distra fãcând un tur cu poneii, o plimbare
cu trenuleþul sau se pot da în carusel.
Berlin. O bãuturã mai aromatã ca vinul
fiert obiºnuit, care gâdilã nãrile trecãtorilor,

este Feuerzangenbowle, un fel de punch.
Dincolo de arome, bãutura are o semnificaþie
aparte - pentru germani, ea trimite la sãrbãtoare împreunã cu cei dragi.
Cu o adevãratã tradiþie pentru astfel de
pieþe, Germania îºi aºteaptã vizitatorii în
straie de sãrbãtoare în aproape toate oraºele.
Roma. Magia Crãciunului prinde contur
în Piazza Navona. În fiecare an, aici are loc
un târg special de Sãrbãtori, presãrat cu
Moº Crãciuni, scenete cu Naºterea

Mântuitorului ºi nenumãrate locuri unde
se vând obiecte ºi bunãtãþi tradiþionale.
Târgul se terminã pe 6 ianuarie, de Sãrbãtoarea Epifaniei, când vine Befana, o
bãtrânicã binevoitoare care zboarã pe
o mãturã ºi împarte cadouri copiilor conform tradiþiei din þãrile Europei
Mediteraneene. Cei care au fost cuminþi
primesc biscotti, torrone ºi alte delicatese
specifice, iar cei mai puþin ascultãtori
se aleg cu cãrbuni.

Tradiþii europene

Dacã, în România, la sfârºitul celor 40 de
zile istovitoare de post, oamenii se bucurã, la
masa de Crãciun, de mâncãruri tradiþionale
precum fripturã de porc, sarmale, mãmãligã,
cârnaþi, piftie, cozonac, în alte þãri europene
mâncãrurile consumate, de obicei, în ziua
Crãciunului sunt cu mult diferite.

Crãciunul în Franþa. În aceastã þarã, masa
de Crãciun are preparate diferite, în funcþie de
zonã. Spre exemplu, dacã parizienii consumã de
Crãciun scoici ºi foie gras, în Alsacia, felul
principal este gâscã, iar în Burgundia se mãnâncã
curcan cu castane. Felul principal constã, de
obicei, în curcan, cu garniturã de piure de castane
sau de mere. Apoi, fiecare masã de Crãciun conþine
ºi diverse brânzeturi, iar desertul tradiþional al
francezilor este Prãjitura Buturugã (La buche de
Noel - un blat de vanilie ºi cremã de ciocolatã,
reþeta datând de la sfârºitul secolului al XIX-lea.
La desert, se serveºte, de obicei ºampanie.
Crãciunul în Italia. ªi aici, masa de Crãciun
diferã în funcþie de regiune. Astfel, dacã în nordul
þãrii e preferatã carnea de porc, în sud se mãnâncã

Un brad de 35 de metri înãlþime, amplasat în centrul Parisului,
a fost inaugurat în seara de joi, 6 decembrie, a.c, spre încântarea localnicilor ºi a turiºtilor. Francezii spun cã este cel mai înalt
brad de Crãciun din Europa.
Bradul se aflã în apropierea roþii uriaºe ce reprezintã principala
atracþie a Pieþei Concorde din Capitala Franþei. Cu Turnul
Eiffel în fundal ºi împodobit cu luminiþele strãlucitoare, bradul
întregeºte atmosfera fermecãtoare a Parisului pe timp de noapte.
Marcel Campion, organizatorul pieþei de Crãciun de pe Champs
Elysee, sperã ca aducerea ºi împodobirea unui brad în Piaþa
Concorde sã devinã o tradiþie anualã.

mai mult carne de vitã.
Preparatele tradiþionale de
Crãciun sunt Lo Zampone
(picior de porc umplut cu carne
ºi organe de porc tocate), Îl
Cotechino (un cârnat cu
aceeaºi umpluturã) ºi Torrone
(un soi de nuga cu nuci). Ca
aperitive, în Roma se preferã
prosciutto cu pepene galben
ºi mozzarela. La felul întâi,
aproape întotdeauna se
mãnâncã peºte, iar felul doi
este, de obicei, carne de porc
sau de vitã cu spanac, salatã
sau mazãre ºi diverse sosuri.
Crãciunul în Spania. Masa de Crãciun
spaniolã e influenþatã de culturã arabã. Astfel,
influenþa arabã a adus pe masã spaniolilor
multe produse clasice de Crãciun, precum
orezul, portocalele ºi migdalele. Cele mai multe
preparate tradiþionale conþin migdale, nuci
sau fructe uscate. De asemenea, un fel de
mâncare tradiþional este peºtele.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Poveste de capã ºi spadã în Livonia medievalã

Silviu ªERBAN
Viimne Reliikvia (Ultima relicvã)
este piatra de hotar a cinematografiei estoniene, filmul lui
Grigori Kromanov din 1969 având
un succes remarcabil la acea
vreme în Uniunea Sovieticã ºi în
strãinãtate. Scriitorul Arvo Valton
a adaptat scenariul dupã Vürst
Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed
päevad (Prinþul Gabriel sau
ultimele zile ale Mãnãstirii Pirita),
o povestire celebrã a fondatorului
romanului istoric estonian, Eduard
Bornhöhe. Ca ºi filmul, povestea
se opreºte asupra unui episod
din Rãzboiul Livonian, revolta

þãranilor estonieni din 1560, care,
nemulþumiþi de faptul cã nobilii
ºi moºierii germani nu-i puteau
proteja de jafurile ºi atacurile ruºilor
lui Ivan cel Groaznic, hotãrãsc
sã-ºi ia soarta în propriile mâini ºi
se ridicã împotriva stãpânilor lor.
Ultima relicvã este rãmãºiþa
pãmânteascã a Sfintei Brigitta
care-i parvine, la moartea tatãlui
sãu, nobilului Hans von Risbieter
(Raivo Trass) ºi care, la momentul
în care Sfânta i se va înfãþiºa,
îndrumându-l cum sã-ºi trãiascã
viaþa, va trebui sã depunã sacra
relicvã la mãnãstirea Pirita,
închinatã Sfintei Briggita. Cucerit
de frumuseþea lui Agnes von
Mönnikhusen (Ingrid Andrina),
nepoata stareþei (interpretatã de
Elsa Radzina, importantã actriþã de
origine letonã a cinematografului sovietic), nobilul von Risbieter
pretinde cã Sfânta i s-a arãtat
cerându-i sã cedeze relicva mânãstirii în schimbul cãsãtoriei cu
Agnes. Exact în momentul în care
înþelegerea pãrea a fi încheiatã
intrã în scenã revolta þãranilor care
împiedicã desfãºurarea ritualului
marital. Mai mult, în urma
rãzmeriþei, Agnes ajunge în
compania lui Gabriel (Alexander
Goloborodko), un om liber aflat

care vor s-o îmbrace pe fatã în haine
de cãlugãriþã. Secvenþa finalã
îl gãseºte învingãtor pe Gabriel,
ajutat ºi de rebeli, iar mãnãstirea
este devastatã ºi incendiatã. Relicva
noastrã este libertatea, strigã
cãpetenia rebelilor sfãrâmând lãdiþa
ce adãpostea rãmãºiþele pãmânteºti
ale Sfintei Briggita. Ultimele cadre
având în plan îndepãrtat mãnãstirea
în flãcãri, adãpost pe care þãranii
îl asociaserã cu
puterea asupritoare, focalizeazã
asupra mulþimii
(Grigori Kromanov, 1969)
izbãvitoare, cãlare sau pe jos, cu
recupera fata. Ivo se îndrãgosteºte torþe aprinse în mâini, pãrãla rândul lui de Agnes ºi, în ten- sind victorioºi câmpul de luptã
tativa sa de a-ºi elimina posibilii ºi însoþiþi de mãicuþele eliberate.
Viimne Reliikvia, un film de capã
concurenþi, încearcã, fãrã succes,
sã-l ucidã pe Gabriel, dar izbândeºte ºi spadã, încadrat într-un context
în ceea ce-l priveºte pe Hans von specific istoriei Estoniei, produs în
Risbieter. Mânãstirea devine în limba estonianã într-o perioadã
ultima parte a filmului decorul prin- durã a cenzurii sovietice, a fost
cipal unde se consumã scenele. perceput de-a lungul timpului, prin
Aici ajung, pe rând, nepoata stare- parabola revoltei þãranilor, ca un
þei, refugiatã din prizonieratul lui simbol al luptei pentru eliberare de
Schenkenberg, Gabriel, mai întâi, sub tutela Rusiei. Dincolo de subiect,
apoi fratele sãu vitreg în urmãrirea filmul include momente muzicale
fetei. Într-o nouã confruntare între deosebite, puternic ancorate în desfraþi Ivo este rãpus, iar singura fãºurarea scenariului. Muzica este
piedicã în recuperarea lui Agnes creatã de Uno Naissoo, împreunã
rãmâne stareþa ºi fratele Johannes cu fiul sãu Tõnu, versurile aparþin
de partea rebelilor. Fuga acestora
devine obiectul de interes al
conducerii mânãstirii, stareþa ºi
fratele Johannes (Rolan Bokov),
care nu vor sã renunþe la mariajul
atât de însemnat pentru soarta
relicvei. Acum îºi face apariþia ºi
personajul istoric Ivo Schenkenberg
(Peeter Jacobi), fratele vitreg al lui
Gabriel în film, care este angajat de
fratele Johannes cu misiunea de a

Viimne Reliikvia

Crãciunul în Grecia. În Grecia, ca ºi în România,
bucatele tradiþionale de Crãciun sunt foarte importante. La nicio masã nu lipseºte pâinea de Crãciun
ºi brutãriile preparã, în perioada Crãciunului, plãcinte
ovale, pe care prietenii ºi vecinii ºi le dãruiesc între ei.
Douã dintre prãjiturile tradiþionale de Crãciun greceºti sunt Melomakaronas, însiropatã cu miere, ºi
Kourabiedes, acoperitã cu fulgi de zahãr. Felul
principal e, de obicei, curcan umplut.

78

lui Paul-Erik Rummo, iar
interpretarea lui Peeter
Tomma. Põgene, vaba
laps (Elibereazã-te, copil
liber), Iga mees on oma
saatuse sepp (Fiecare
om are destinul sãu),
Pistoda Laul (Cântecul
pumnalului) sau Prostituudi Laul (Cântecul
prostituatei) sunt cântece care, dincolo de impresia artisticã, au funcþia
lor specificã în cadrul
scenariului, anti-cipând,
de fiecare datã, metaforic acþiunea. Din punct
de vedere al modului
de realizare, filmul lui
Kromanov poate fi aºezat fãrã
ezitare alãturi de capodopere ale
genului hollywoodiene sau
europene, precum The Adventures
of Robin Hood, din 1938, al lui
Michael Curtiz sau Fanfan la

Tulipe, din 1952, al lui Christian
Jaque, filme cu care, de altfel, a ºi
fost comparat. Editarea scenelor
este la fel de alertã, jocul actorilor,
la fel de încântãtor, realismul
decorurilor, la fel de bine conturat.

* * *

Din spaþiul fostei Uniuni Sovietice ne mutãm în Época de oro del
cine mexicano, cuprinsã între jumãtatea anilor 30 ºi sfârºitul deceniului 6, pentru a face cunoºtinþã cu comediantul considerat Charlie
Chaplin al Mexicului, Mario Moreno, supranumit Cantinflas dupã
numele personajului pe care l-a întruchipat în numeroasele sale apariþii
pe ecran. Cel mai bun film al acestuia se intituleazã Ahí está el
detalle (Iatã, detaliul) ºi este produs în 1940.
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Televiziunea H2.0
LUNI  17 decembrie 2012
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie 
Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 31
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 16
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial  Suflete
pereche (Filipine) ep. 21
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial  Detectivul
Putilin (Rusia) ep. 5
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea 
Tehnici esenþiale (r)
00:00 Viaþa fãrã fard (r)
01:00 Ora României (r)
02:00 Universitaria (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  18 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)  (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial  Detectivul Putilin
(Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
pe piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 32
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 17
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 22
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial 
Detectivul Putilin (Rusia)  ep. 6
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Nocturna sportivã (r)
01:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
pe piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  22 decembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks
(Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA),
ep. 59, 60, 61
10:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Restart muzica românescã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

15:00 Film artistic  Goana dupã...
iarbã (The green rush) (SUA)
17:00 Film serial  Jane Show
(SUA), ep. 45, 46
18:00 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale. (r)
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic  Teama de
necunoscut (Driving by
braille) (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna sportivã (r)

MIERCURI  19 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Detectivul Putilin  ep. 4 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 33
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 18
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 23
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Economia pentru cine?
Emisiune de Simona ªerban.
Invitat Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial 
Detectivul Putilin (Rusia)  ep. 7
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Economia pentru cine? (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  23 decembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 12
08:30 Film pentru copii  Madison
(SUA) ep. 62, 63, 64
10:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Petrecere româneascã (r)
15:30 Autoapãrarea. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu

marþi, de la ora 17.00

În
cãutarea
folkului
pierdut
Folkul este un gen muzical care ºi-a fãcut loc în sufletul auditoriului
prin melodii cantabile ºi versuri pline de sensibilitate. Acest gen de piese
interpretate în jurul focului sau pe stadioane a avut ºi glorii efemere dar ºi
idoli consacraþi.
O voce cu inflexiuni aparte, o chitarã ºi eventual o muzicuþã se alãturã
unor versuri cu mesaj peren pe o frazã muzicalã care provoacã rezonanþe
în sufletul unui public aflat la vrâsta eternei tinereþi.
Privind în urmã, Maria Gheorghiu deschide eterul pentru unii dintre
artiºtii care au devenit nume de referinþã.
Alãturi de ei sunt invitaþi cei care doresc astãzi sã devinã vedete.
Emisiunea În cãutarea folkului pierdut vã propune o cãlãtorie între
trecut ºi prezent cu o maºinã muzicalã a timpului.
Aveþi posibilitatea de a reauzi refrene celebre dar ºi partituri inedite.
TVH 2.0 vã dã întâlnire în fiecare marþi de la ora 17.00, cu interpreþii
acestui gen muzical, deopotrivã parfumat de trecut ºi ancorat în prezent.

JOI  20 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Detectivul Putilin  ep. 7 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 36
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 19
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 24
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial 
Detectivul Putilin  ep. 8
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Misiunea animalelor (r)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Muzica anilor 80-90 (r)
01:00 Cinefilia (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
ep. 47, 48
18:00 Liceenii. Emisiune de Cristina
Matei ºi Mugur Popovici
19:00 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic  Mysteria,
2012 (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar
pentru copii  Animalia (r)
04:30 Cinefilia (r)

VINERI  21 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial  Detectivul
Putilin (Rusia)  ep. 8 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)
ep. 37
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 25
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.25
19:00 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  Secretul de la
Arrow Lake (SUA)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Viaþa fãrã fard (r)
01:30 Casã dulce româneascã (r)
02:00 Universitaria (r)
05:00 Medicina tv. (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

vineri

21:00

Secretul
de la Arrow
Lake (SUA)

07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

i
l
m

a r t i s t i c
Drama unei copile crescutã
doar de mama ei Drama
unui copil ce creºte
crezându-ºi tatãl mort în
rãzboiul din Golf
O poveste a singurãtãþii ce
se sfârºeºte fericit, iar
secretul de la Arrow Lake
se limpezeºte
Regia: Brad Keller
Cu: Gary W. Anderson,
Judy Arizpe ºi Deanna Brochin

Radio Hfm2.0
MIERCURI

F

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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CRÃCIUNUL  SÃRBÃTOAREA NAªTERII LUI IISUS

Dãruind, vei dobândi!

Dupã Paºti, Rusalii ºi Vinerea Mare, în
calendarul ortodox, Crãciunul sau Naºterea
Domnului este cea de-a patra mare sãrbãtoare
între cele 12 mari praznice împãrãteºti.
De la începutul secolului al XX-lea,
Crãciunul a devenit ºi o sãrbãtoare laicã,
celebratã atât de cãtre creºtini cât ºi de cãtre
necreºtini, centrul de greutate al celebrãrii
deplasându-se de la participarea în bisericã, la
rit, spre aspectul familial al schimbului de
cadouri sau, pentru copii, spre aºteptarea
darurilor de la Moº Crãciun.
Tradiþia darurilor de Crãciun este susþinutã
de studenþii universitãþii Spiru Haret prin
împletirea numeroaselor acte de caritate
cu organizarea unor spectacole dedicate
acestei sãrbãtori.

Dãruieºte un zâmbet de Crãciun!

În preajma sãrbãtorilor de iarnã, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã din Constanþa lanseazã campania
de strângere de fonduri Dãruieºte un zâmbet de Crãciun.
Derulatã în cadrul protocolului de colaborare pe care

Renunþã la indiferenþã!

În spiritul sãrbãtorilor de iarnã ºi
a succesului înregistrat anul trecut,
Asociaþia Studenþilor Arhitecþi
Spiru Haret a organizat proiectul
Renunþã la Indiferenþã.
Constând într-o campanie de
colectare de daruri pentru copiii mai
puþini norocoºi, care nu au posibilitatea de a-ºi petrece Sfintele
Sãrbãtori în sânul familiei,

facultatea îl are cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului de pe lângã Consiliul Judeþean
Constanþa, iniþiativa vizeazã copiii din Adãpostul de zi
ºi de noapte pentru copiii strãzii din Constanþa.

programul a avut ca scop oferirea
unui strop de fericire, speranþa ºi de
a le arãta cã acolo undeva existã
oameni cãrora le pasã de ei ºi cã nu
sunt singuri, a spus Eugen Calotã,
membru fondator al ASASH.
În perioada 7  14 decembrie
a.c., la sediul ASASH din cadrul
Universitãþii Spiru Haret au fost
colectate haine, jucãrii, dulciuri ºi

fructe care au fost oferite sâmbãtã,
15 decembrie 2012 copiilor de la
orfelinatul Sfântul Spiridon din
Bucureºti.
Pe lângã daruri, voluntarii ASASH
au împãrþit celor mici câte puþin din
talentul lor. În spiritul sãrbãtorilor
de iarnã, tinerii de la ASASH i-au
iniþiat pe copii în lumea minunatã
a desenului.

Povestea darurilor de Crãciun
Conform unei legende, tradiþia cadourilor în noaptea de 24 decembrie spre 25 decembrie
ar proveni de la Martin Luther care ar fi propagat din anul 1535 aceasta datinã numitã
Christkindl, ca o alternativã a obiceiului catolic Nikolaustag de pe 6 decembrie. Multã
vreme în familiile catolice a fost menþinutã mai departe tradiþia cadourilor de Nikolaus.
Scopul lui Martin Luther ar fi fost sã trezeascã interesul copiilor pentru Hristos ºi sã-i
îndepãrteze astfel de datina catolicã a cadourilor de Nikolaus, ea fiind un mod de veneraþie
a catolicilor pentru sfinþi, lucru interzis protestanþilor. Conform unei alte legende, Luther
ar fi fost profund impresionat de cerul înstelat, lucru pe care nu l-a putut reproduce în
cuvinte pentru familia sa, aºa cã a tãiat un brad, l-a pus în casã ºi a pus lumânãri în el ºi
le-a aprins. Conform legendei, aceasta ar fi originea bradului de Crãciun.

În preajma Crãciunului

Colinde, colinde...

spectacol al studenþilor de la Facultatea de Arte
a Universitãþii Spiru Haret
Marþi 11 decembrie la ora 13, la sediul Facultãþii
de Arte a Universitãþii Spiru Haret, pe scena mare
Aula Magna din Berceni 24 se afla un decor general,
ce nu prevestea nimic special  o camerã obiºnuitã
cu un brad împodobit, un pian ºi alte instrumente
muzicale, iar o Crãciuniþã îmbrãcatã de sãrbãtoare
(studentã anul III de la specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) Cristina Almãºan) se uitã
pe fereastrã la ninsoarea de afarã, ascultând în
acelaºi timp ºuieratul jucãuº al vântului. Publicul
intrã în salã ºi îºi ocupã locurile. Pe scenã îºi fac
loc membrii corului Facultãþii de Arte. Crãciuniþa
nostrã se retrage în culise, dupã ce invitã în
scenã pe cei doi coordonatori ºi dirijori ai acestui
cor - Lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu ºi Asist. univ.
dr. Aurel Muraru. Ascultãm cu emoþie un moment
de colinde ºi prelucrãri corale: Gheorghe Cucu 
Am plecat sã colindãm, Timotei Popovici 
Astãzi s-a nãscut Hristos, Timotei Popovici 
Praznic luminos, D.G.Kiriac-Nouã azi
ne-a rãsãrit, D.G.Kiriac  Plecarea magilor,
D.G.Kiriac  Ia, sculaþi, boieri! ºi
Costicã Andrei  Florile dalbe.
Aplauzele încãlzesc atmosfera, iar Crãciuniþa
anunþã urmãtorul moment artistic: trei variaþiuni
în stil Bach, Mozart ºi Beethoven, pe tema We
wish you a Merry Christmas, compuse ºi
interpretate de Radu Rodideal, student anul III la
specializarea Pedagogie Muzicalã, clasa de pian
a doamnei Lector univ. dr. Fernanda Romila.
Urmeazã un moment poetic  Hibernalã  în

interpretarea studenþilor de
la specializarea Artele Spectacolului (Actorie), coordonaþi
regizoral de cãtre Lector univ.
dr. Ioana Visalon (Cristina
Almãºan, Sigrid Bãlþãtescu,
Costel Bulgaru ºi Cristina
Vãduva). Apoi, de la clasa
doamnei Director de Departament Arte Conf. Univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, urcã pe
scenã, cu un moment clasic,
doi soliºti vocali ºi un pianist,
pentru a interpreta Franz Schubert  Ave Maria
(solist Alexandru Musteþea  student an I;
acompaniat la pian de Radu Rodideal  student
anul III), Georges Bizet  Habanera,din opera
Carmen (solistã Nina Achilov  studentã an I;
la pian: Prof. Dr. Andrei Racu) ºi Georges Bizet 
Aria lui Escamillo din opera Carmen (solist
Constantin Traºcã - student an II; la pian: Profesor
dr. Andrei Racu). Când publicul se aºtepta mai
puþin, în scenã intrã Veta (Carmen Manac),
Spiridon (Sigrid Bãlþãtescu), Chiriac (Cristina
Almãºan), Jupân Dumitrache (Costel Bulgaru) ºi
Nae Ipingescu (Marius Voicu), spre a prezenta un
moment din piesa O noapte furtunoasã. Aplauze
furtunoase pentru studenþii la teatru de la clasa
coordonatã de Conf. univ. dr. George Grigore
ºi Asist. Univ. drd. Cristian Toma. Urmeazã
Formaþia Apartamentul de jazz (ApDeJazz),

Pomul Crãciunului
George Coºbuc
Tu n-ai vãzut pãdurea, copile drag al meu,
Pãdurea iarna doarme, c-aºa vrea Dumnezeu.
ªi numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsã de fiori.
ªi tace-apoi ºi-adoarme, când viscolele pier,
În noaptea asta, însã, vin îngerii din cer.
ªi zboarã-ncet de-alungul pãdurilor de brad,
ªi cântã-ncet ºi mere ºi flori din sân le cad.
Iar florile s-aninã de ramuri pânã jos
ªi-i cântec ºi luminã ºi-aºa e de frumos!
Iar brazii se deºteaptã, se mirã asta ce-i,
Se bucurã ºi cântã ca îngerii ºi ei.
Tu n-ai vãzut pãdurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-þi trimite dintr-însa Dumnezeu.
Un înger rupse-o creangã din brazii cu fãclii,
Aºa cum au gãsit-o, cu flori ºi jucãrii.
Departe într-un staul e-n faºã-acum Iisus,
ªi îngerii, o, câte ºi câte i-au adus!
Dar el e bun ºi-mparte la toþi câþi îl iubesc,
Tu vino, ºi te-nchinã, zi: Doamne-þi mulþumesc!

compusã din studenþii Raluca Dan (solist vocal),
Cristian Simionescu (solist vocal), Florentin Marcu
(pian electric), Marius Achim (percuþie), Laura
Marcu (chitarã bas) ºi Nicolae Varzariu (dirijor).
Invitaþi speciali: Andrei Dincã (trombon), Victor
Godja (clarinet), Roxana Florea (vocal) ºi Tudor
Man (vocal). Ascultãm Silent Night (Franz
Gruber), Over The Rainbow (Harold Arlen), The
Girl from Ipanema (Antonio Carlos Jobim),
Spune-mi (music/lyrics: Florentin Marcu), Light
my Fire (José Feliciano), What a Wonderful World
(George David Weiss and Bob Thiele), I will
Survive (Freddie Perren and Dino Fekaris) ºi
Something (George Harrison, The Beatles).
Aplauze furtunoase ºi reverenþe la scenã deschisã.
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Prodecanul Facultãþii de Arte

Sãrbãtoarea Crãciunului este anunþatã românilor
prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul ºi cu
Steaua, pentru a vesti Naºterea Mântuitorului. De
asemenea, o veche tradiþie este mersul cu icoana, un
fel de colindat care se face de cãtre preoþii comunitãþii
locale cu icoana Naºterii Domnului, binecuvântându-se casele ºi creºtinii. Colindele de iarnã sunt
texte rituale cântate, închinate Crãciunului ºi Anului
Nou. Originea lor se pierde în vechimile istoriei
poporului român. Evocând momentul când, la naºterea
lui Iisus, s-a ivit pe cer steaua care i-a cãlãuzit pe cei
trei regi magi la locul naºterii, copiii  câte trei, precum
cei trei magi  merg din casã în casã cântând colindul
Steaua sus rãsare..., purtând cu ei o stea. Ajunul
Crãciunului începe cu colindul Bunã dimineaþa la
Moº Ajun!, casele frumos împodobite îºi primesc
colindãtorii. Aceºtia sunt rãsplãtiþi de gazde cu fructe,
covrigi, dulciuri ºi chiar bani. Unele cântece de colindat
au fost realizate de compozitori de muzicã cultã, cum
ar fi: Iatã vin colindãtorii de Tiberiu Brediceanu, O, ce
veste minunatã de D.G. Kiriac, Domnuleþ ºi Domn în
cer de Gheorghe Cucu. Totuºi, dupã o citire mai aprofundatã a Evangheliilor, aflãm cã vizitatorii care veniserã cu daruri la Iisus, nu erau regi, ci astrologi (numiþi
pe atunci magi sau vrãjitori) veniþi din Est, probabil
din zona Babilonului. Încã un aspect interesant este
faptul cã nu e menþionat nicãieri numãrul astrologilor
ºi numãrul darurilor, ci doar tipul darurilor: aur,
tãmâie albã ºi smirnã. Colindele, precum ºi obiceiurile
colindelor, sunt prezente ºi la alte popoare, ºi s-ar putea
ca ele sã dateze din timpul romanizãrii. De pildã, colinda
româneascã Scoalã, gazdã, din pãtuþ existã ºi la valoni,
unde aceasta e cea mai rãspânditã, sub numele de
Dji vén cwerî mcougnou dNoyé.

