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Constituþia

aºa cum se cuvine
Prof.univ.dr. Corneliu TURIANU
Înverºunarea cu care unii
politicieni cer revizuirea grabnicã a
legii fundamentale este, indiscutabil,
ridicolã ºi ridicã destule semne de
întrebare asupra seriozitãþii
demersurilor lor. ªi aceasta
deoarece, cum bine remarca un
reputat jurnalist, capitolele avute în
vedere nu sunt cele care trebuie, în
mod necesar, revizuite. Aºa de pildã,
conceptul ºi sfera imunitãþii
parlamentare continuã sã fie un
adevãrat mãr al discordiei pentru
clasa politicã românã. Absolut toatã
lumea îºi dã cu pãrerea i-o luãm,
i-o dãm, i-o lãsãm dar, din pãcate,
puþini ºtiu ce înseamnã cu adevãrat
imunitatea care, în esenþã, este o
cauzã care înlãturã incidenþa legii
penale privind persoana.

Aceastã cauzã de imunitate
(autorii o numesc cauzã de
iresponsabilitate politicã) îºi gãseºte
justificarea în consideraþiuni privind
calitatea persoanei ce a sãvârºit
faptul incriminat de legea penalã.
Imunitatea este acordatã membrilor
corpurilor legiuitoare ºi poartã 
atenþie!  numai asupra acelor
infracþiuni rezultând din exprimarea
voturilor sau opiniilor în parlament.
Justificarea acestei imunitãþi derivã
din ideea cã puterea legiuitoare
trebuie sã fie perfect independentã
faþã de celelalte puteri în stat, ceea ce
nu se poate obþine decât prin
asigurarea celei mai complete libertãþi
în exprimarea voturilor ºi opiniilor
membrilor parlamentului.
(Continuare în pag. 7)

La un an de la redeschiderea Galeriei de Artã
Europeanã (în corpul Kretzulescu) s-a redeschis
ºi Galeria de Artã Româneascã Modernã.
Preþiosul ansamblu de artã naþionalã numãra 8479
de picturi ºi 1817 sculpturi. Publicul are acces la
aproape 700 de lucrãri de artã româneascã expuse
în 11 sãli. În ceea ce priveºte suma investitã pentru
lucrãrile de finisare a interioarelor, a dotãrilor de
microclimat ºi securizare, aceasta se ridicã la 11
miliarde lei, suma alocatã de stat prin Ministerul

Culturii, la care se adaugã în cã 5 miliarde lei
proveniþi din sponsorizãri.
Nu numai pentru iubitorii de artã, dar ºi pentru viaþa
culturalã a þãrii noastre, readucerea în circuitul artistic a
uneia dintre cele mai reprezentative instituþii de culturã
naþionalã, constituie un eveniment de excepþie.
Evenimentul s-a aflat sub înaltul patronaj al preºedintelui
României, Ion Iliescu ºi a fost onorat de prezenþa unor
personalitãþi de marcã din þarã ºi de peste hotare.
(În pagina 8, o amplã prezentare a Galeriei)

Marilor personalitãþi ale culturii naþionale,
omagiul Universitãþii Spiru Haret

Brâncuºi

în eternitatea româneascã
Ion Dodu BÃLAN
Stãm de douã milenii în jurul Carpaþilor, ca o familie, cu
moºi, strãmoºi ºi nepoþi la o uriaºã Masã a Tãcerii; prin
vremuirea vremurilor am stat de vorbã cu Dumnezeul despre
Dor ºi Omenie, despre ceea ce a fost ºi o sã mai fie, despre
nunþi ºi morþi mioritice, despre vremelnicie ºi eternitate,
despre coborârea în Iad din prãpastia în care colcãiau, ca
niºte ºerpi, pãcatele ºi despre Înãlþarea la Cer de pe munþii
durerilor noastre pe coloane de gânduri înalte...
Ca un bãtrân, cu barba albã, semãnând leit cu Brâncuºi,
a trecut prin sate, pe la Hobiþa; a admirat stâlpii sculptaþi ai
porþilor, furcile de tors, bâtele încruciºate ale ciobanilor,
troiþele de la rãscruci de drumuri ºi cu ele toate a binecuvântat
geniala mânã a lui Brâncuºi. De câte ori ne-am ridicat din
tãcerile noastre adânc vorbitoare ºi ne-am îmbrãþiºat la
portiþa casei de la þarã, ca în Poarta Sãrutului, cu gândul la
Pasãrea Mãiastrã, am cuprins lumea cu toate zãrile ºi
ne-am cãþãrat sufletul pe Coloana Infinitului Ea e îndemnul
neamului de a urca tot mai sus, cãlãuzit de strãmoºi ºi de
Domnul nostru Isus
(Continuare în pag. 4)

Perpessicius Mircea Florian
creatorul celui mai durabil
monument închinat lui Eminescu
Valeriu RÂPEANU

Sub ce semn a stat destinul lui Perpessicius? Al
împlinirii? Al seninãtãþii? Al fericirii? Sau dimpotrivã?
De tânãr avea sã cunoascã o teribilã loviturã a soartei.
Fãcea parte din ceea ce s-a numit generaþia tranºeelor, a
acelor tineri  în 1916 avea 25 de ani  care au pornit sã lupte
pentru ca visul generaþiei lor România Mare sã devinã
realitate. Nu ºi-a lãsat ca alþii viaþa, dar mâna dreaptã nu mai
putea sã fie utilizatã. Tânãrul se întorcea din rãzboi invalid.
Sub aceste auspicii îºi începea viaþa cel care din Dumitru
Panaitescu devenise Perpessicius care însemna cel deprins
cu suferinþa. Nu ºi-a calmat de-a lungul vieþii suferinþa lui. În
tot ce a scris ziaristul, pentru cã a fost ºi un ziarist de o nobilã
ºi exemplarã þinutã, care în acelaºi stil de o extremã eleganþã
a strigat durerile tuturor, ºi-a dovedit o solidaritate mai presus
de orice intemperie politicã ºi electoralã cu cei care sufereau
în tãcere, tot ce împila ºi înjosea fiinþa umanã.
(Continuare în pag. 4)

filosof al raþionalismului neutru
Gh. Al. CAZAN

Deºi a fost unul dintre cei mai importanþi filosofi români,
Mircea Florian (1888-1960) nu a avut parte, în timpul vieþii
lui, de ceea ce am putea numi glorie universitarã sau
academicã. ªi, dacã am admite cã acordarea, post-mortem, a
titlului de membru de onoare al Academiei Române, nu
înseamnã mai mult decât înscrierea lui într-o lungã listã de
nume rapid trecute în eternitatea uitãrii, trebuie sã recunoaºtem
cã o astfel de glorie nu avea cum sã o înlãture pe cea dintâi.
La comemorarea a patruzeci de ani de la stingerea din viaþã
a lui Mircea Florian nu avem cum sã nu facem constatarea dreaptã,
dar ºi amarã, cã azi, adicã în imediatitatea noastrã temporalã,
istoricã, autorul unor lucrãri cu valoare paradigmaticã nu numai
pentru filosofia româneascã, rãmâne necunoscut publicului larg
cãruia, numai de filosofie nu îi pasã, de vreme ce trãieºte în plinã
dominaþie a spiritualismului (privarea de realitatea omeneascã
prin înfometare), dar, mai ales, unora dintre aceia care îºi
închipuie cã sunt chemaþi (de fapt sunt, în bunã parte, doar aleºi)
sã cerceteze valorile filosofice pânã a le face sã rodeascã mai
altfel ºi cu alte rosturi decât în alte vremuri, unii ºi ceilalþi rãmân
ºi în totalã separaþie de opera filosofului român.
(Continuare în pag. 5)
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Revoluþie

în comunicarea umanã
Dr. Ion MITRAN

(Vezi ºi Opinia naþionalã nr. 299)
Astãzi, în plinã revoluþie
comunicaþionalã, este evident cã
datoritã puterii sale de pãtrundere
ºi influenþare, mass-media reprezintã canalul cel mai solicitat ºi
asaltat de comunicare politicã.
Ansamblul mijloacelor ºi
modalitãþilor tehnice moderne de
informare ºi influenþare se afirmã
ca arma cea mai penetrantã, luând
înfãþiºãri din cele mai diverse: presã
(scrisã), radio, televiziune, cinematograf, discuri, benzi magnetice
audio ºi video, imprimate electronice, faxuri, reþele teletext sau
internet ºi alte mijloace prin intermediul cãrora indivizii, grupurile
sociale, opinia publicã, în general,
sunt conectate la tot ceea ce se
petrece sau pare a se petrece zi ºi
noapte, în orice parte a lumii.
Devenitã un fel de sat
planetar, în sensul de loc, în care
toþi ºtiu sau vor sã ºtie totul despre
cât mai mulþi sau în care unii cred
a ºti totul, fãrã sã-ºi dea seama cã,
de fapt, ºtiu numai ceea ce li se
spune ori apucã ei a afla, lumea
obþine prin mass-media un nou
simþ. Impactul public, forþa de
influenþare, funcþia ºi credibilitatea mass-media privesc sfera
politicii în acelaºi sens în care
privesc civilizaþia modernã, în
general. mass-media vehiculeazã
prioritar, pe baze comerciale
adesea, anumite valori, cultivând
anumite idei, idealuri, mituri,
percepþii ºi interese. Oricum,
comunicaþia de masã a devenit
deosebit de importantã pentru
politicã, pentru guvernarea
societãþii, fiind unul dintre factorii
care acþioneazã nu pe calea
constrângerii, ci prin persuasiune
ºi seducþie, exercitând o influenþã
considerabilã, fãrã a fi oficialã sau
imperativã cum este puterea
politicã. În acest sens, nucleul
puterii de influenþã a mass-media
se aflã în gama inepuizabilã de
a oferi atractivitate ºi spectacol dupã gustul tuturor, iar prin
natura ei, comunicarea de masã se
constituie într-un obiectiv al
acþiunii politice.
Fiind o industrie ce presupune
mijloace tehnice ºi economice,
mass-media devine þinta de
control sau controlabilã, calea
fiind aceea a finanþãrii ori a
proprietãþii, la acest nivel aflânduse ºi pupitrul de comandã al forþei,
conþinutului ºi destinaþiei mesajelor. Astfel, dupã caz ori dupã
dorinþa proprietarului, a celui care
deþine controlul, mass-media
funcþioneazã ca mijloc de
mobilizare politicã sau factor de
manipulare (acreditând o falsã
realitate); uneori ca instrument de
neutralizare sau dezactivare
socialã, încât, dupã expresia unui
sociolog american, comunicarea
de masã joacã rolul unui eficient
narcotic social. Mediatizarea
vieþii politice contemporane, una
din caracteristicile ei cele mai

pregnante, poate avea efecte cu
douã feþe: multiplicã posibilitãþile de informare ºi de formare
politicã a cetãþenilor ºi amplificã
puterea forþelor politice de a
manipula masele.
Spre deosebire de comunicarea politicã directã (întruniri
publice, discursuri, convorbiri,
întâlniri electorale), care este o
formã activã de participare
politicã, mass-media sau expunerea la mass-media se înfãþiºeazã
ca formã pasivã. Cititorul ziarului
sau telespectatorul nu pot
interacþiona cu cel ce a scris un
articol ori cel ce apare pe ecran,
însã influenþa mass-media determinã ecouri profunde. Este de
remarcat cã mass-media, - în
cadrul cãrora televiziunea a
obþinut un rol prioritar, datorat
puterii de pãtrundere ºi forþei
influenþabile a imaginii 
faciliteazã atât circulaþia socialã
liberã a informaþiei, cât ºi blocarea, denaturarea ori standardizarea fluxului informaþional. Prin
aceste posibilitãþi contradictorii,
mass-media se manifestã ca factor de consolidare a vieþii democratice pluraliste, dar ºi de denaturare a acesteia, iar televiziunea a
ajuns sã fie consideratã un nou
mijloc de exprimare democraticã:
democraþia catodicã5.
Audienþa ºi puterea de
pãtrundere a televiziunii provin din
combinarea divertismentului cu
influenþa, particularitate ce
stimuleazã manipularea agreabilã. Contactul politicienilor cu
masele se transformã în spectacol, adicã în ceea ce presupune
elemente ale ficþiunii artistice
(scenariu, decor, text, regie, replici
neaºteptate, reacþii imprevizibile).
Dacã, aºa cum avertizase
Shakespeare, lumea întreagã este
o scenã, ar fi de reþinut observaþia
unuia dintre personajele create de
el, a cãrui replicã îndreptãþeºte
constatarea contemporanã cã
soarta unor ºtiri (informaþii
reale sau false) depinde nu de
gura care le spune, ci de urechea
care le ascultã.
Se susþine  ºi pe bunã
dreptate  cã democraþia modernã este de neconceput fãrã massmedia. Mijloacele de informare în
masã fac sã circule teme, sã se
discute despre personalitãþi, legi,
drepturi ºi datorii civice, iar
ziarele, televiziunea, radioul sunt
cei mai eficienþi mediatori între
politicieni ºi populaþie, între
aspiranþi la demnitãþi sociale ºi
alegãtori. Este un adevãr incontestabil cã o apariþie convingãtoare la televiziune reuºeºte sã
atragã mai multã simpatie din
partea cetãþenilor decât o duzinã
de adunãri sau mitinguri de masã
organizate de cãtre un partid sau
altul. Statutul de persoanã
cunoscutã în medii variate este
condiþionat din ce în ce mai mult
de apariþia la televiziune. De

aceea, nu este de mirare cã mulþi
politicieni participã cu plãcere la
talk-show-uri, care permit
telespectatorilor (alegãtori) sã
arunce priviri teledirijate în viaþa
starurilor ºi partidelor politice.
Nu este mai puþin adevãrat cã
spectaculozitatea se datoreazã
adesea chiar alegãtorilor, gustului unora dintre ei, care, noteazã
analiºtii, din diverse motive, între
care ºi precaritatea culturii politice,
cred cã politicienii au întotdeauna
rãspunsuri salvatoare pentru
orice întrebãri.
Spre deosebire de presa scrisã,
televiziunea este mai incitantã,
imaginea ºi sunetul stimuleazã
curiozitatea, interesul spectatorului, cãruia îi furnizeazã în direct (live) tot felul de informaþii
despre un om politic, despre ideile
sau programele care îl mânã pe
el în luptã. Privitorul poate citi
iritarea, minciuna, furia pe faþa
celui aflat în lumina reflectoarelor, îºi poate face o impresie
personalã despre un om politic
într-un mod pe care generaþiile
anterioare televiziunii nu-l puteau
nici mãcar bãnui.
În contextul expansiunii mijloacelor audiovizuale, dacã se doreºte
ca o anumitã problemã importantã,
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de interes public sã fie discutatã cu
seriozitate în vãzul ºi auzul lumii
ori sã fie escamotatã, atunci studiourile de televiziune sunt o arenã
mult mai cãutatã decât paginile
ziarelor. Spre deosebire de ziare ºi
reviste, televiziunea nu permite
totuºi reflecþia, reexaminarea unui
enunþ, compararea spontanã, rãgazul analizei. Totodatã, televiziunea
îi aplatizeazã pe cei ce apar pe micul ecran, încât un rebel dintr-un
partid oarecare sau un aventurier
politic par la fel de importanþi ca un
lider notoriu. Totuºi, dacã cineva se
bazeazã pe televiziune ca pe un fel
de acreditare a oamenilor politici,
ar putea fi indus în eroare; deoarece,
spre exemplu, micul ecran
promoveazã ºi parlamentarii ce
urmãresc cu orice preþ sã iasã în
evidenþã sau tocmai pe cei ce nu au
reuºit sã se impunã în ierarhia
oficialã. Dar asemenea promovãri nu sunt, adesea, nici spontane,
nici întâmplãtoare; mai cu seamã,
în preajma sau în timpul campaniilor electorale.
În genere, presa, radioul,
televiziunea sunt beneficiarele
democratizãrii informaþiei. Astãzi,
un ziar dotat ºi bine organizat
aflã de la corespondenþii sau
agenþii sãi, mai mult decât un

ministru, un guvern sau conducerea
unui partid politic de la sursele lor
de încredere ºi subordonare. În
lumea de azi, a fi bine informat
înseamnã a fi puternic, iar printre
cei ce beneficiazã de aceastã putere
se numãrã ºi presa, ajutatã ºi asistatã
de numeroase grupuri de presiune,
de experþi puºi în slujba ei, care se
strãduiesc sã demonstreze, zi ºi
noapte, cã guvernul ºtie mai puþine
ºi, totodatã, insuficient despre ce
se întâmplã în economie, în viaþa
financiarã, în intensitatea relaþiilor de toate felurile. Factorii de
putere nu mai pot prezenta credibil
versiuni proprii a unor evenimente
sau a altora ºi nu mai pot recomanda
anumite soluþii fãrã pericolul ca
acestea sã fie contrazise sau reexaminate; într-o societate democraticã, cetãþenii sunt mai liberi dacã
sunt mai bine informaþi, din surse
mai multe ºi independente.
5. Charles Debbasch, Jean-Marie
Pontier, Introduction a la politique,
Dalloz, Paris, 1995, pag.228-229.
Autorii scriu cã deºi tehniceºte, catodul
dispare din receptoarele moderne,
expresia democraþia catodicã trimite
la noile forme de democraþie pe care
le-a generat televiziunea.

(Continuare în nr. viitor)

În sprijinul pregãtirii studenþilor
Cursuri ºi alte lucrãri didactice
care urmeazã sã aparã
în Editura Fundaþiei România de Mâine

Facultatea de Sociologie ºi Psihologie
Nicoale Radu, Laura Goran,
Angela Ionescu, Diana Vasile
Nicolae Lungu
Pantelimon Golu
ªtefan Costea
Paula Constantinescu
Angela Ionescu
Grigore Nicola
Angela Popescu
Claudia Buruianã
Mariana Popa

Psihologia educaþiei (reeditare) (Anul I)
Psihologie experimentalã (reeditare) (Anul I)
Psihologie socialã (Anul I)
Istoria sociologiei universale (Anul II)
Psihodiagnostic (Anul II)
Psihoterapie (Anul II)
Istoria psihologiei (Anul II)
Statisticã socialã ºi psihologicã (Anul II)
Antropologie socialã ºi culturalã (Anul II)
Informaticã (Anul II)

Facultatea de Drept
Emil Bãlan
Petre Buneci
Petre Buneci
Nicolae Pavel
Radu Stancu
Grigore Florescu
Florin Fãiniºi
Ortansa Brezeanu
Corneliu Turianu

Repere administrative (Întrebãri, teste, teme de cercetare, practicã
administrativã ºi juridicã) (Anul II)
Drept procesual penal (volumele I, II) (Anul IV)
Îndrumar pentru practica studenþilor (Anii III, IV)
Drept constituþional ºi instituþii politice (Anul I)
Drept financiar public (Anul II)
Tratat de drept comercial (Anul III)
Dreptul transporturilor (Ghid legislativ) (Anul IV)
Prevenirea criminalitãþii (Anul II)
Moºtenirea ºi împãrþeala ei. Practicã judiciarã adnotatã (Anul III)
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ECONOMIA

în centrul controverselor privind globalizarea
Prof.univ.dr. Constantin MOISUC
Asist.univ. drd. Elena GURGU
Comunitatea internaþionalã este într-o mãsurã crescândã dominatã de controversele ce apar în legãturã
cu conceptul de globalizare sau mondializare, proces care este comparat din ce în ce mai mult cu prima
revoluþie industrialã ºi care ar conduce la crearea unei noi societãþi, societatea informaþionalã.

Forme ºi efecte contradictorii
Formele de globalizare sau mondializare,
cunoscute în prezent sunt variate, literatura de
specialitate menþionând o mare diversitate. Cea mai
larg utilizatã interpretare a globalizãrii, care are
consecinþele negative cele mai reduse, este definitã
prin interdependenþele economice dintre state, ca
urmare a creºterii coeficientului de dependenþã faþã
de economia mondialã. O altã formã a globalizãrii
se referã la liberalizarea economicã, dezarmarea
vamalã ºi abandonarea restricþiilor de circulaþie
internaþionalã a mãrfurilor, serviciilor, capitalurilor
ºi tehnologiilor moderne, fenomene care se impun
pe mãsura dezvoltãrii schimburilor economice
internaþionale. Dar, dupã unele interpretãri ale
globalizãrii, se apreciazã cã ea conduce la
dislocarea sistemului naþional, a cãrui
infrastructurã este axatã pe naþiune, motorul
întregului proces al globalizãrii fiind capitalul
investiþional internaþional împreunã cu societãþile
transnaþionale. În alte opinii, globalizarea
reprezintã administrarea lumii de cãtre forþe
transnaþionale, ca pe o unitate economicã integratã.
De remarcat cã autorii români care împãrtãºesc
definiþiile supranaþionale de mai sus nu uitã sã
adauge sintagma cã totuºi, statul continuã sã aibã
un rol important, menþionându-se exemplul
Franþei sau Angliei. Unii autori strãini trateazã
globalizarea rupt ºi independent de statul naþional
ºi economia naþionalã. În acest sens este de reþinut
concepþia susþinutã în cadrul Raportului
Dezvoltãrii Mondiale, scos de Banca Mondialã în
anul 2000, care apreciazã cã în economia mondialã
contemporanã au loc douã procese paralele, ºi
anume globalizarea ºi descentralizarea.
Globalizarea constã în transnaþionalizare, pânã la
supranaþionalizare, cu deosebire în domeniul
comerþului, finanþelor ºi tehnologiilor de vârf.
Descentralizarea constã în transmiterea de cãtre
guvernul naþional comunitãþilor locale a tot mai
multor atribuþii administrative, sociale,
educaþionale, bugetare º.a. Din cele de mai sus
rezultã cã statul naþional ºi guvernul naþional,
supuse celor douã procese menþionate mai sus 
globalizare ºi descentralizare  rãmân cu atribuþii
foarte subþiri, practic reduse la: diplomaþie,
armatã, adoptarea de legislaþii interne, dar, toate
acestea, numai în favoarea globalizãrii ºi a
descentralizãrii. Totuºi, acest raport nu poate sã
nu observe cã procesele de globalizare ºi
descentralizare, deºi oferã oportunitãþi
excepþionale, pot, de asemenea, sã aibã ºi efecte
destabilizatoare. De aceea, globalizarea provoacã
o anumitã teamã pentru cã ea aduce deseori
instabilitate ºi schimbãri nedorite la nivelul
guvernului naþional ºi la nivelul firmelor. Ea
expune muncitorii la o concurenþã acerbã cu
produsele importate, care poate conduce la

pierderea locurilor de muncã. Totodatã, ea poate
conduce la subminarea unor bãnci sau chiar
economii naþionale în ansamblul lor, atunci când
fluxurile de capital strãin devin copleºitoare.
Scoþându-se în evidenþã avantajele
incontestabile ale schimburilor economice
libere, fãrã obstacole, între naþiuni, susþinãtorii
globalizãrii pun accentul preponderent pe
avantajele generate de globalizare, cum ar fi:
reducerea costurilor de producþie ºi comercializare (ca urmare a economiei de scarã);
uºurarea derulãrii tranzacþiilor (în care schimbul
de mãrfuri se face aproape în timp real cu
negocirea, apelându-se la sisteme moderne de
comunicaþii  fax, internet); creºterea vitezei
derulãrii operaþiunilor comerciale, financiare ºi
tehnologice; crearea unor pieþe noi, detaºate de
anumite surse sau zone tradiþionale º.a. Dar, pe
plan politic, globalizarea ar duce la efecte
negative cum ar fi: dezintegrarea naþiunii ºi
statului naþional (în ultimã instanþã), firmele
devenind societãþi transnaþionale, derulându-ºi
direct ºi liber relaþiile economice, deseori
localizate în afara þãrii de origine. Astfel,
asemenea poziþii ireductibile, cel puþin la prima
vedere ºi în momentul de faþã, au apãrut în
dezbaterile conferinþelor de la DAVOS, în unele
rapoarte cãtre Clubul de la Roma, în tratatul
privind transformarea G.A.T.T.-ului (Acordul
General pentru Tarife ºi Comerþ), în cadrul
O.M.C. (Organizaþia Mondialã a Comerþului),
în lucrãrile conferinþei la nivel înalt de la
Varºovia din 2000 ºi, cel mai recent, la conferinþa
mondialã la nivel înalt intitulatã sugestiv
MILENIUM care a avut loc la O.N.U. Poziþiile
politice ºi teoretice contradictorii sunt însoþite
de miºcãri ºi contestaþii de stradã, protestatare,
împotriva efectelor sociale negative ale
globalizãrii care conduc la reducerea locurilor
de muncã, la adâncirea prãpastiei dintre cei foarte
bogaþi ºi cei foarte sãraci (deja în prezent o
statisticã sumbrã demonstreazã cã 258 de
miliardari ai lumii dispun de atâta bogãþie, cât
2,5 miliarde de oameni, adicã aproape cât
jumãtate din populaþia lumii), la desfiinþarea
unor subramuri.
Protestele provin, de asemenea, ºi ca
urmare a temerii cã unele poziþii câºtigate pe
anumite segmente de piaþã vor fi inevitabil
pierdute în viitor. Totodatã unele forþe politice
se tem de apariþia unor miºcãri mondializate
(în cadrul sindicatelor, unor partide) cu tentã
naþionalã, patrioticã, echivalând ca proporþii cu
apariþia miºcãrii social-democrate în urma
revoluþiei industriale, care ar îmbina atât
consecinþele sociale ale globalizãrii, cât ºi pe
cele naþionale.

Limba, economia ºi politica
În literatura de specialitate privitor la
globalizare se foloseºte ºi un alt termen cu
semnificaþie identicã, ºi anume acela de
mondializare economicã.
Deschiderea economiilor naþionale spre
exterior, deschidere transfrontalierã, prin care statul
îºi menþine doar unele prerogative, înceteazã cu
timpul de a mai reglementa atât schimburile
economice interne, cât ºi schimburile economice
externe ale unei þãri.
În ceea ce priveºte originea celor 2 concepte
mai sus menþionate (globalizare ºi mondializare),
putem afirma cu certitudine cã mondializarea este
un concept de provenienþã lingvisticã preponderent
francofonã, în timp ce conceptul de globalizare
este de provenienþã lingvisticã preponderent
anglofonã. Noi nu ne propunem sã dezvoltãm
aspectele lingvistice ale problemei aflate în
discuþie, totuºi nu putem ignora acest aspect.
Astfel, în limba francezã, cuvântul global se
traduce de cele mai multe ori prin mondial, planetar
ºi rareori prin global. Denumirea celor mai multe
documente adoptate la O.N.U. confirmã aceastã
adaptare lingvisticã. Vom enumera în cele ce
urmeazã doar câteva documente de mare

anvergurã, cum sunt: Global Atmosphere
Research Programe, care este tradus în limba
francezã prin Programe Mondial de recherches
sur latmosphere; Global environment
monitory system, care este tradus în limba
francezã prin Systeme mondial de surveillance
continue de lenvironnement; Global Strategy
for the Prevention and Control of AIDS,
document care este publicat de O.N.U. în limba
francezã sub denumirea de Strategie mondiale
de lutte contre le SIDA. În limba englezã un
cuvânt satisfãcãtor care sã exprime procesul de
mondializare nu existã sau nu s-a gãsit. Cele
cunoscute în limba englezã  world, worldwide,
world integration  nu au fost acceptate în
terminologia economicã sau în documentele
O.N.U., ci doar noþiunea de global. De
asemenea, în Franþa ºi în limba francezã se
folosesc noþiunile de mondial ºi mondializare.
Avem în vedere ºi realitatea care constã în aceea
cã limba englezã, ca ºi cultura ºi filmele de
origine englezã au pãtruns ºi dominã într-o
mãsurã crescândã limbile ºi cultura europeanã,
dar ºi din alte pãrþi ale lumii. Pentru a evita
intervenþia cuvintelor engleze în lexicul limbii

franceze, statul francez a adoptat prin lege
mãsura ca filmele ºi cuvintele din cântecele
strãine (inclusiv anglofone) sã fie subtitrate sau
dublate în limba francezã în transmisia pe
canalele publice.
Dar problema de fond nu este de naturã
lingvisticã. Avem de-a face cu un concept

economic ºi politic care presupune o anumitã
interpretare a conþinutului proceselor ºi fenomenelor
din economia mondialã, ºi nu atât exprimarea
lingvisticã (într-un articol de fond al ziarului
Adevãrul din septembrie 2000 scris de redactorul
ºef, acesta acceptã noþiunea de globalizare, dar care
sã nu fie interpretatã în sensul de globalism).

Premise ale internaþionalizãrii
Dar indiferent ce noþiune sau termen folosim
în limba românã  globalizare sau mondializare
 trebuie sã avem în vedere cã în economia
mondialã s-au produs ºi se produc niºte procese
obiective, care sunt reale ºi care conduc la
globalizare sau mondializare. Astfel:
a) necesitãþile de producþie ºi consum de
diverse produse sau servicii ale unei naþiuni sau
ale unui stat cresc ºi se diversificã mult mai
repede decât poate producþia naþionalã sã le
creeze ºi sã le satisfacã la un nivel tehnologic ºi
de eficienþã economicã optimã. Ca urmare, statele
ºi firmele sunt nevoite sã se specializeze în
producþia unor produse ºi servicii ºi sã importe
ceea ce tehnologic sau economic nu este oportun.
O datã cu dezvoltarea diviziunii internaþionale
a muncii, sub forma specializãrii organologice,
avem de-a face cu o dezvoltare a comerþului cu
subansamble (asamblarea lor fãcându-se într-o altã
þarã), comerþ care este interpretat ca o globalizare

la nivelul produselor finite (exemplul cel mai des citat
este automobilul global).
b) o tendinþã care este reliefatã de toate
statisticile internaþionale constã în dinamica mai
rapidã a creºterii comerþului exterior ºi mondial
în comparaþie cu producþia mondialã;
c) rezultatul matematic al tendinþelor de mai
sus constã în creºterea cotei de export sau de
import, respectiv a coeficientului de dependenþã
(care se calculeazã dupã formula:

[

(Export + Import) de mãrfuri ºi servicii
PNB total

]

x 100

a economiei unei naþiuni de economia mondialã.
Astfel, coeficientul de dependenþã al Angliei
în 1850 era de cca 6-8%, ca în prezent acest
coeficient pentru Anglia sã reprezinte aproape
60%, dupã cum se poate vedea ºi în tabelul
urmãtor, care redã în final coeficientul de
dependenþã pentru mai multe þãri:

Coeficientul de dependenþã al unor state pe piaþa mondialã

Sursele: Rapport Mondial sur le Developpement Humain 2000, PNUD, Paris, Bruxelles, 2000

Coeficientul cel mai redus de dependenþã îl
au þãrile dezvoltate foarte mari (SUA, Japonia),
precum ºi þãrile mici, dar subdezvoltate
(Pakistan, Bangladesh). În schimb, þãrile mici
ºi mijlocii dezvoltate au un coeficient de
dependenþã foarte ridicat, cum sunt: Olanda
(122%) ºi Cehia (129%). Pentru celelalte þãri,
coeficientul de dependenþã variazã în raport de
resursele naturale exportabile sau poziþia
geograficã.
Þãrile al cãror coeficient de dependenþã
depãºeºte 100% faþã de PNB se explicã prin aceea
cã aceste þãri practicã pe larg operaþiuni de switch
ºi lohn, importul pentru reexporturi, importul
pentru prelucrarea sau asamblarea sumarã a
produselor importate, astfel cã valoarea
exporturilor din aceeaºi resursã este mai mare. În
asemenea situaþii se aflã în tabel þãri precum: Cehia
ºi Olanda  la care mai trebuie adãugate multe
altele, precum: Singapore, Hong-Kong, Panama,
Grecia, Thailanda º.a.
d) creºterea importanþei pieþei externe pentru
o naþiune obligã inevitabil statele sã adopte
mãsuri de liberalizare a schimburilor
economice prin reducerea treptatã pânã la
dispariþie a taxelor vamale, abandonarea
gradualã a obstacolelor netarifare, astfel ca
relaþiile economice externe sã se dezvolte
armonios, corespunzãtor necesitãþilor
economice ale statelor. Liberalizarea miºcãrii
internaþionale a mãrfurilor, capitalurilor,
serviciilor, persoanelor, forþei de muncã ºi
tehnologiilor reprezintã acea deschidere spre
exterior despre care se vorbeºte în literaturã ºi

în viaþa politicã, conducând practic la dispariþia
graniþelor comerciale, fãrã a fi afectate însã
graniþele de stat;
e) adoptarea de reglementãri comune de
cãtre state ( acorduri comerciale, tratate, convenþii)
privind eliminarea dublei impuneri, regimul
favorabil investiþiilor externe, acordarea clauzei
naþiunii celei mai favorizate º.a.;
f) crearea de instituþii ºi organisme internaþionale comune, de naturã mondialã, regionalã
sau subregionalã, atât publice, cât ºi private;
g) adoptarea de cãtre state a unor mãsuri de
integrare economicã internaþionalã (care se
realizeazã cel puþin pânã în prezent prin crearea de
organisme regionale), integrare economicã care
cunoaºte ea însãºi etape ºi forme, cum ar fi: integrarea
vamalã, integrarea fiscalã, integrarea agricolã,
integrarea monetarã  care pot funcþiona sub forma
integrãrii interstatale sau integrãrii suprastatale. O
formã mai avansatã a integrãrii constã în crearea pieþei
interne unice a tuturor statelor membre, adoptarea unei
monede unice, crearea unei bãnci centrale unice,
asigurarea de rezerve monetare comune, miºcarea
liberã a mãrfurilor ºi serviciilor, a persoanelor ºi forþei
de muncã, a capitalurilor ºi tehnologiilor moderne etc.
Din cele de mai sus rezultã cã mondializarea
sau globalizarea economicã este un proces
obiectiv ºi necesar, cunoaºte mai multe etape ºi
forme, de la cele mai simple pânã la cele mai
complexe, inclusiv prin organizarea unor
instrumente supranaþionale de integrare despre
care nu cunoaºtem deocamdatã cum vor fi primite
de majoritatea populaþiei.

(Va urma)
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Marilor personalitãþi ale culturii naþionale

Brâncuºi

Coloana lui Brâncuºi închide în ea mãreþia ºi
tensiunea unor generaþii de români care
ºi-au sprijinit acoperiºurile pe verticalã
(Brãduþ Covaliu)

(Urmare din pag. 1)
Pentru acest magnific, eroic
urcuº ne-a fãcut scarã prin vremuri
Brâncuºi, cãruia vor sã-i smulgã
fuºteii, pigmenii netrebnici, ca sã ne
oblige sã mergem târâºi, sã ne
blamãm neamul, eroii ºi morþii; ba
cã-s urâþi ºi pãroºi, ba cã-s þãrãnoi,
ca ºi noi cei ce sãpãm viile, ca ei sã
bea vinurile
Geniul de la Hobiþa stã-n braþele
unui pãmânt strãin, într-un modest,
prea modest mormânt din Cimitirul
Montparnasse, din care nu poate
auzi trâmbiþa Armaghedonului de
la Învierea de apoi
Ca sã poatã învia pentru
Eternitate se cade sã vie acasã,
fiindcã, vorba lui Inochentie
Micu Klain, nimeni nu poate

învia decât din pãmântul þãrii
sale. Altfel, din pãmânt strãin,
Brâncuºi ar putea rosti vorbele
lui Scipio Africanul: Ingrata
patria ne ossa quidem habebis
(Patrie ingratã, nu vei avea nici
mãcar oasele mele).
Dupã un veac de singurãtate
prin strãina strãinãtate, rai cu
porþile-necuiate, cum o numea
marele poet Aron Cotruº, cel careºi doarme ºi el somnul de veci în
pãmânt american, s-ar cãdea sã
ne aducem eroii, martirii, valorile
acasã, într-un impunãtor cenotaf,
dominant de o troiþã din care sã
se înalþe o Coloanã Infinitã, pentru
cã toate generaþiile de români ºiau sprijinit acoperiºurile, ca ºi
idealurile, pe verticalã.

(Urmare din pag. 1)
A fost ºi un pamfletar. Nu de
vorbe urâte, nu de expresii
scârboase. Un pamfletar a cãrui
ironie ustura ca plesnetele unui
bici ascuns într-un buchet de flori.
Vizita-n Parisul mic, scris în iunie
1933,articol pe care toþi cei care
astãzi, ca ºi ieri ºi, mã tem, ca ºi
mâine se îmbatã de vorbele de
complezenþã spuse de vizitatorii
grãbiþi ºi politicoºi, de calificativele stereotipe în care ajung sã
creadã ºi ei, ar trebui sã-l citeascã.
L-aº aºeza peste tot acolo unde ni
se fac complimente. O mai subtilã
demitizare a vorbelor goale
ascultate cu gura pânã la urechi,
cu zâmbete slugarnice ºi
cerºetoreºti nu cred cã s-a scris la
noi. Dupã cum la început de nou
mandat guvernamental ºi
parlamentar aº aºeza în celebrele
mape un articol al lui Perpessicius
din 1931, intitulat Arta plecãrilor
la timp. ªi cât de adevãrate erau
cuvintele lui scrise în 1931:
Niciodatã mitologia popularã nu
va ridica pe onorabilii eroi ai lui
Caragiale, negri în cerul gurii de
cerneala înghiþitã, la rangul de
martiri pentru o cauzã sacrã.
Poporul e mai discret ºi mai subtil
decât se bãnuieºte. Iar nãpastele
câte s-au abãtut peste capul lui de
15 ani încoace l-au învãþat sã
distingã între martiri ºi amatori de
publicitate.
Ziaristul  uitat Perpessicius ar
trebui introdus în toate ºcolile în care
se învaþã aceastã artã. Ca un model.
A început imediat dupã primul
rãzboi mondial un drum lung de
profesor de liceu. Mai întâi în þarã ºi
apoi din 1924 la Bucureºti, unde va
funcþiona la gimnazii, licee
comerciale ºi apoi la Liceul Matei
Basarab pânã în 1951. Perpessicius
nu a fost profesor universitar!
Nimeni nu s-a gândit sã creeze pentru
el o Catedrã Eminescu!
A fost ales, însã, din 1954,
membru
corespondent
al
Academiei, iar în 1955, membru
titular. Pentru puþin timp a fost
directorul Bibliotecii Academiei. ªi
în ultimii ani ai vieþii, directorul
Muzeului Literaturii Române.
A pornit, mai întâi, pentru
Editura Ciornei, în anul 1933
monumentala ediþie a operei lui
Eminescu. A fost un plan
îndrãzneþ, himeric chiar. ªi dacã
n-ar fi fost marele, neîntrecutul

Perpessicius

nostru editor, profesorul Al.
Rosetti, Dumnezeu ºtie dacã s-ar
fi putut materializa vreodatã. În
1938, Al. Rosetti preia contractul
ºi tipãreºte la Editura Fundaþiilor
Regale, în 1939, primul volum al
Operelor lui Eminescu, Ediþia
Perpessicius. A fost un moment,
un moment de culme, o revelaþie,
un act cultural de însemnãtate
majorã asemãnãtor cu cel a
studiilor lui G.Cãlinescu despre
viaþa ºi opera genialului poet. În
cinci ani au apãrut primele trei
volume cuprinzând poeziile
publicate în timpul vieþii, cu
notele ºi variantele lor.
Laboratorul, legendarul laborator
eminescian îºi arãta acum
nestematele lui, munca fãrã preget
a poetului nu mai constituia doar
un domeniu al amintirii celor ce
îl cunoscuserã, ci o realitate, care
putea sã fie cercetatã, urmãritã
pânã în ultimele amãnunte.
Perpessicius îºi lega numele pe
vecie de acest monument al culturii

române. Dar dacã trei volume
apãruserã în cinci ani, pânã când
sã fie tipãrit cel de-al patrulea, ºi
anume, poeziile postume, au trecut
alþi opt! În 1952, Editura
Academiei scoate volumul IV care
cuprindea Poeziile postume.
În 1954, i s-a decernat Premiul
de Stat. Tudor Vianu a scris un
patetic articol-portret dedicat lui
Perpessicius. L-a încredinþat
Gazetei Literare unde colabora.
Articolul a stârnit împotriviri. În
ziua de 23 ianuarie 1955,
Perpessicius îi mulþumeºte în stilul
sãu ales lui Tudor Vianu,
spunându-i câte mesaje de felicitare
a primit pentru articolul prietenului
sãu. Unul spunea cã rândurile lui
Tudor Vianu valoreazã mai mult
decât un premiu!
Volumul V apare dupã ºase ani,
în 1958, iar volumul VI, Literatura
popularã, dupã alþi cinci, în 1963.
N-a fost deloc uºor. Tracasãrile,
calomniile n-au încetat.
(Continuare în pag. 5)

Brâncuºi: Masa Tãcerii (Târgu-Jiu)
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omagiul Universitãþii Spiru Haret
(Urmare din pag. 4)
Când volumul ºase al ediþiei a
apãrut, Perpessicius avea 72 de ani!
Fãrã îndoialã, ediþia nu este perfectã
ºi, într-un interviu acordat
profesorului Marcel Crihana care,
continuând cartea apãrutã la Editura
Eminescu, Perpessicius interpretat
de, a publicat în deceniul 90 douã
preþioase culegeri de interviuri despre
Perpessicius  Petru Creþia aratã
imputãrile care se aduc acestei ediþii.
Dar cel care a înãlþat acest monument,
în ciuda unor imperfecþiuni pe care
cel dintâi el le-a recunoscut, cel care
a realizat uriaºa viziune arhitectonicã
ºi a ridicat o construcþie monumentalã
viabilã ºi valabilã oricând, chiar dacã
unele amãnunte s-au dovedit caduce
 a fost Perpessicius.
A fãcut-o în timp ce nu pãrãsea
nici o clipã oficiul de cronicar al
cãrþilor noi. A crezut cã-l poate
face ºi dupã 1948. A publicat mai
cu seamã studii de istorie literarã
ºi folclor. În 1958, când a apãrut
bilunarul Luceafãrul, Mihu
Dragomir a insistat ºi i s-a conferit
o cronicã a cãrþilor.
Cum spune în aceeaºi scrisoare
cãtre Tudor Vianu, colaborarea a
mers foarte greu. Entuziasmul lui
Mihu Dragomir faþã de Perpessicius
nu era împãrtãºit ºi de ceilalþi
membri ai conducerii. Dan Deºliu,
în primul rând. De aici ºicanele,
observaþiile, amânãrile, comenzile
sociale menite sã-l facã sã renunþe.
Primea greu observaþiile ºi nu
ceda uºor, îºi apãra fiecare cuvânt,
fiecare propoziþiune. A trebuit de la
un moment dat sã renunþe. Or, cartea,
cartea româneascã pe care o citea ºi
o comenta era, alãturi de Eminescu,
un alt sens al vieþii sale. Dacã ne
oprim asupra autorilor mari ºi mici,
consacraþi sau începãtori, clasici sau
contemporani, asupra cãrora el ºi-a
rostit cuvântul, vom vedea cã nu pot
fi înþeleºi dacã nu ne confruntãm cu
ceea ce a scris despre ei de-a lungul
deceniilor acest mare critic, de o
probitate moralã, de un gust ºi de o
percepþie exemplarã.
Þin minte cã atunci când a
început sã aparã seria Operelor sale,
discutam cu Perpessicius în curtea
Uniunii Scriitorilor din ªoseaua
Kiseleff. Îmi arãtam nedumerirea în
faþa tirajului destul de mic al primului
volum. Mi-a spus atunci cã-l bucura
faptul apariþiei. ªi într-o sutã de
exemplare sã fie, tot e bine. Dupã
20-30 de ani, o mai gãseºte cineva
într-o bibliotecã. ªi dupã o pauzã a
adãugat: Sã nu ne mai plângem,
domnule Râpeanu. Cã aºa cum
începuse, putea sã fie ºi mai rãu
ªi avea dreptate.
***
Uitarea lui Perpessicius, nu
numai a lui în aceºti ani, e o uitare
vinovatã. Prin trecerea la registrul
pasiv a celor care au crezut în
destinul culturii româneºti cãruia
i-au dedicat viaþa, care au înfruntat
vremuri grele, uneori cu preþul
unor dur eroase concesii  nu se
urmãreºte decât marginalizarea
valorilor spiritualitãþii noastre. Se
urmãreºte ca tineretul sã creascã
în rãspãrul adevãrului ºi în cultul
aºa-ziselor valori care s-au dovedit
a nu fi decât simpli vânãtori de
salarii ºi funcþii bine retribuite.
Vom continua oare sã uitãm ceea
ce a fost nobil într-o culturã ?
Expoziþia dedicatã lui Perpessicius
de Muzeul Literaturii Române e o
faptã culturalã pilduitoare.

Mircea Florian

(Urmare din pag. 1)

Adicã, în stare de necunoaºtere
ºi, prin urmare, în condiþia
posibilitãþii de ne-recunoaºtere a ei
ºi a lui. Necunoaºterea este una
dintre dimensiunile tragediei
noastre, o privare, ºi ea, de realitate,
semn al voinþei fantasmatice care
ne-ar vrea plasaþi acolo unde
existenþa de sine ºi pentru sine îºi
pierde orice urmã a sa.
Revista noastrã recunoaºte
starea dominaþiei spiritualismului
(în sensul precizat). Va trebui sã
readucem la realitate ceea ce se vrea
uitat din istoria realã a filosofiei
româneºti. A readuce la realitate nu

semnificã, în accepþia consemnatã
în programul revistei, sã
considere duminicile ca singurele
zile ale calendarului filosofic.
Mircea Florian nu este, aºadar,
pentru noi, un nume care sã se
rosteascã din când în când, din
decenii în decenii, la aniversãri sau
comemorãri organizate spre a fi
amintite într-un raport de activitate.
Organizarea de cãtre Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalisticã a
Universitãþii Spiru Haret, a unei
sesiuni ºtiinþifice dedicate
comemorãrii a patruzeci de ani de
la moartea filosofului se constituie
într-un fapt de necesitate. Mai ales,
dacã-l raportãm, ºi nu avem cum sã

n-o facem, la tãcerea a aproape
tuturor instituþiilor care ar fi trebuit,
prin statutul lor, sã nu uite sau dacã
n-au ºtiut pânã acum, sã se
intereseze dacã nu cumva, în anul
2000, s-ar fi cuvenit sã procedeze
la vreo acþiune prin care sã se
comunice românilor cã au existat
printre ei, mari gânditori, creatori
de concepþii filosofice originale,
minþi strãlucite care s-au îndeletnicit
cu nebunia sfântã pentru a cãuta
adevãrul sau adevãrurile lumilor.
O sesiune ºtiinþificã nu este
decât o micã dârã de luminã, pe
când opera lui Mircea Florian are
nevoie de mult mai mult decât atât.
Aceasta pentru cã, deºi în ultimii
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douãzeci de ani, au fost republicate
ºi publicate lucrãri ale lui, opera nu
a beneficiat de o ediþie care sã fie
criticã ºi completã. Din acest ultim
punct de vedere, Mircea Florian
este un mare nedreptãþit. Iar dacã
am compara situaþia editãrii (needitãrii!) operei lui cu cele ale
scrierilor filosofice ale lui Blaga ºi
Nae Ionescu, adevãrul celor mai sus
zise este încã mai evident. În lipsa
ediþiei, la care gândim, lui Mircea
Florian i se cuvin reamintirea ºi
recunoaºterea lui ca filosof al
realismului
ontologic,
al
raþionalismului neutru, critic al
iraþionalismului ºi misticismului,
teoretician al recesivitãþii ca
structurã ºi factor tulburãtor al
lumii. Recunoaºterea ºi reamintirea
au luat, de data aceasta, forma unor
comunicãri pe care le vom publica.
Prinosul este departe de valoarea
operei filosofului. Noi i-l aducem,
cu speranþa cã, nu prea târziu, vom
izbuti publicarea operei sale.

Sesiunea ºtiinþificã a Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã

Locul lui Mircea Florian în cultura filosoficã
Asist.univ.drd. Gabriela FLOREA
Definirea acestui loc a reprezentat tema Sesiunii ºtiinþifice
special consacrate evocãrii,
vieþii ºi operei celui ce a fost
Mircea Florian.
Dintre participanþi  invitaþi,
studenþi ºi profesori ai Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalisticã  trebuie

semnalatã prezenþa activã a unor
personalitãþi de marcã ale
cercetãrii filosofice româneºti care
ºi-au dedicat ani din viaþã studierii
operei marelui filosof român
Mircea Florian. Din familia
filosofului comemorat a participat
dna. Anca Florian.

În cadrul dezbaterilor s-au
prezentat comunicãri ce au avut ca
orientare valorificarea principalelor
direcþii de creaþie filosoficã ºi de
recunoaºtere a personalitãþii
filosofice româneºti de talie
europeanã pe care o reprezintã
Mircea Florian. Astfel, dintre titlurile
prezentate care s-au concretizat în
intervenþii de valoare, se cuvin
amintite: Asasinarea moralã a unui
intelectual român  de conf. univ. dr.
Valeriu Râpeanu, Recesivitatea ºi
dialectica la Mircea Florian  de
prof.univ. dr. Ion Tudosescu, Mircea
Florian ºi Johannes Rehmke - de
prof. univ. dr. Alexandru Boboc,
Dualismele recesive ca factor
tulburãtor al lumii  de prof. univ.dr.
Gh. Al. Cazan, Perspectiva
relaþionistã asupra valorii la Mircea
Florian  de prof. univ. dr. Ioan
N.Roºca, Logicã ºi teleologie la
Mircea Florian  de lect.univ.drd.
Gabriel Iliescu ºi Filosofia lui
Mircea Florian  o creaþie
româneascã originalã  de prof.
univ.dr. Ioan C. Ivanciu.
Lucrãrile prezentate vor fi tipãrite
în nr.2 al Analelor Universitãþii Spiru
Haret, Seria Filosofie.
În partea a doua a sesiunii au
avut loc dezbateri din care s-au
desprins idei ce pot defini opera
ºi personalitatea lui Mircea
Florian în cadrul culturii
româneºti. Astfel, prof.univ. dr.
Cornel Popa  a accentuat
orientarea spre logicã ºi
profunzimea analizei scrierilor de
nivel european, dar ºi necesitatea
promovãrii prin presã a modelului
uman reprezentat de Mircea
Florian prin verticalitatea ºi
caracterul sãu. Prof. univ. dr.
Acsinte Dobre a reluat ideea
desprinsã din studiul prezentat de
prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan de
filosofie a filosofiei ºi regãsirea
acestei idei ºi în ªtiinþã ºi
raþionalism. De asemenea, a
evidenþiat conceptul de analitic
aposterioric, prezentat de Mircea
Florian. Prof. univ. dr. Gh. Al.
Cazan, luând în consideraþie
contextul sesiunii ºi de fapt,

întreaga operã filosoficã a
gânditorului, a insistat asupra
necesitãþii de a nu reduce opera
lui Mircea Florian la o singurã
lucrare a sa Recesivitatea ca
structurã a lumii. Prof. Gh. Al.
Cazan a argumentat cã, în esenþa
ei, Recesivitatea este continuarea
logicã a altor lucrãri, cum ar fi de
pildã, ªtiinþã ºi raþionalism,
Cunoaºtere ºi existenþã, Reconstrucþia filosoficã, Metafizica ºi
Arta etc.
Tendinþei de a reduce gândirea
filosoficã a lui Mircea Florian la un
soi de kantianism vag, i s-a replicat
cu ideea cã opera filosofului român,
cu toate cã sau tocmai pentru cã a
scris una dintre cele mai consistente
lucrãri despre Kant (Kant ºi
kantianismul pânã la Fichte), a
continuat ca un capitol important al
ei, ºi critica ...apriorismului ºi agnosticismului  principii ale
gânditorului german.
Prof. univ. dr. Ioan Roºca a
susþinut ideea cã dialectica lui
Mircea Florian are un punct
comun cu Hegel ºi cã existã o
unitate a opuºilor. O prezenþã
ineditã a fost dl. prof. Dumitru
 Valdemar Popa, fost student al
lui Mircea Florian ºi care a
prezentat câteva amintiri
personale de la seminariile de
Logicã, Epistemologie ºi
Metafizicã þinute de filosof ºi a
salutat iniþiativa realizãrii unei
astfel de sesiuni.
În final, prof.univ.dr. Ion
Tudosescu alãturi de mulþumirile
de participare, a promis cã va face
o propunere cãtre Editura
Fundaþiei România de Mâine de
publicare a unui volum postum
dedicat lui Mircea Florian.
Sesiunea la care ne referim a
arãtat, între altele, cã nevoia
dezbaterii filosofice, competente,
a recercetãrii, fãrã prejudecãþi, a
filosofiei româneºti se instituie
într-un imperativ a cãrei realizare
nu mai poate admite întârzieri.
Filosofia româneascã este unul
dintre capitolele semnificative ale
culturii ºi istoriei noastre.

Nicolae Grigorescu, Þãrancã voioasã
(Din Galeria de Artã Româneascã Modernã)
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Programul

Postului de televiziune România de Mâine
Post propriu de televiziune, naþional, universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã generaþie în domeniu, Centrul de televiziune România de Mâine
transmite emisiuni specializate pentru învãþãmântul la distanþã al Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi emisiuni cu caracter cultural, universitar, informativ, de larg interes public.
Luni

2 aprilie 2001

Marþi

Miercuri

Joi

3 aprilie 2001

4 aprilie 2001

5 aprilie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Fotograme studenþeºti 18:15 (r)
9:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (1) 15:40 (r)
9:35 Prezentare. Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior 16:05 (r)
9:40 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (3) 16:15 (r)
10:30 Piaþa. Documentar 17:05 (r)
11:00 Facultatea de Drept
Drept civil (6) 17:30 (r)
11:40 Râul din pãdure. Reportaj turistic
11:50 Facultatea de Drept
Limba românã (7) 19:00 (r)
13:00 Atelier studenþesc. Exerciþii de interpretare 20:10 (r)
13:10 Departamentul pentru pregãtirea
personalului didactic
Psihologia educaþiei (1) 20:15 (r)
13:40 Tudor Arghezi. Documentar
14:00 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Etnografie ºi folclor (2)
14:30 Starea naþiunii 2000. România
încotro? Dezbatere 20:45 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 TVRM. Repere ºi coordonate
9:05 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (1)
15:20 (r)
10:00 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret 16:10 (r)
10:15 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (2) 16:25 (r)
10:40 Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar 16:50 (r)
11:10 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (6)
17:20 (r)
12:00 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã 18:10 (r)
12:05 Facultatea de Drept
Drept roman (7) 19:00 (r)
13:05 Vestigii milenare: Histria 20:00 (r)
13:15 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (2)
20:05 (r)
14:15 Semnal editorial. Sociologie
14:20 Departamentul de limbi specializate
Limba francezã (2)
14:45 Concert cameral 21:05 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Alma Mater 2001 18:50 (r)
9:10 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (2)
15:25 (r)
9:50 Prezentare. Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
16:10 (r)
10:05 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (4) 16:20 (r)
10:55 Reciclarea prosperitãþii.
Documentar
11:20 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (3)
17:20 (r)
12:20 Semnal editorial. Sociologie 17:10 (r)
12:30 Facultatea de Drept
Limba românã (8) 19:00 (r)
13:45 Literatura românã paºoptistã.
Documentar 20:10 (r)
14:15 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie englezã (2) 20:35 (r)
15:00 Muzicã popularã româneascã
21:20 (r)
18:15 Fotograme studenþeºti
18:30 ªtiri

6 aprilie 2001

Sâmbãtã
7 aprilie 2001

Duminicã

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Fotograme studenþeºti 18:15 (r)
9:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (3) 15:15 (r)
9:50 Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
16:00 (r)
10:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (1) 16:05 (r)
10:30 Regenerarea urbanã. Documentar
16:40 (r)
11:00 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Geografie economicã mondialã (9)
17:05 (r)
11:55 Afaceri în agriculturã.
Documentar
12:20 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Biochimia efortului (3) 19:00 (r)
12:50 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã 19:25 (r)
12:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (1) 19:30 (r)
13:25 Expoconstruct 2001 20:05 (r)
13:35 Facultatea de Drept
Drept civil (7) 20:10 (r)
14:10 Centenarul filmului românesc (I)
20:45 (r)
18:05 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

8 aprilie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (5)
9:00 Secvenþe studenþeºti
9:10 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (5) 15:30 (r)
9:45 Prezentare. Facultãþile din Câmpulung
Muscel ale Universitãþii Spiru Haret
16:15 (r)
9:55 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (4) 16:25 (r)
10:25 Concert cameral 16:55 (r)
10:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (2) 17:25 (r)
11:30 Sesiune omagialã. 150 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret 18:00 (r)
11:55 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (3) 19:00 (r)
12:25 Atelier studenþesc. Profesorii profesorilor noºtri 19:30 (r)
13:20 Facultatea de Drept
Limba românã (9)
14:35 Centenarul filmului românesc (II)
20:25 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

7:30 ªtiri
8:00 Facultatea de Drept
Drept roman (8) 14:15 (r)
9:05 Vârstele memoriei. Adamclisi
15:20 (r)
9:15 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (5) 15:30 (r)
9:50 Prezentare. Facultãþile din Blaj ale
Universitãþii Spiru Haret 16:05 (r)
10:00 Facultatea de Drept
Drept civil (7) 16:15 (r)
10:45 Biserica din Brãdeºti. Documentar
17:00 (r)
11:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (3) 17:15 (r)
11:35 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Literaturã românã: Octavian Goga,
120 de ani de la naºtere 17:50 (r)
12:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Geografie economicã mondialã (5)
19:00 (r)
13:05 Râul din pãdure. Reportaj turistic
19:55 (r)
13:15 Muzicã ºi dansuri irlandeze 20:05 (r)
18:30 ªtiri
18:50 Alma Mater 2001

Posibilitãþi de
recepþionare
a emisiunilor

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Fotograme studenþeºti 15:30 (r)
9:10 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (13) 15:40 (r)
9:55 Prezentare. Facultatea de Management-Financiar-Contabil 16:30 (r)
10:05 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologia educaþiei (8) 16:40 (r)
10:35 Expoconstruct 2001 17:10 (r)
10:45 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (3)
19:00 (r)
11:15 Doar o zi. Reportaj turistic 19:25 (r)
11:20 Facultatea de Drept
Drept civil (6) 17:20 (r)
11:55 Lege ºi ordine. Documentar 17:55 (r)
12:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (5) 19:35 (r)
13:00 Vitraliile Peleºului 20:15 (r)
13:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (2) 20:25 (r)
14:05 Tradiþii pãstoreºti 21:15 (r)
14:30 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (2)
18:20 Alma Mater 2001
18:30 ªtiri

Vineri

Cursurile Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi celelalte emisiuni
pot fi recepþionate prin reþelele de
televiziune prin cablu sau cu antenã
individualã de satelit.
Se recomandã celor ce doresc
sã recepþioneze programele TVRM
sã se adreseze societãþii de cablu
din zona de domiciliu.
Pentru recepþionarea programului cu antenã individualã:
 Satelit intelsat F705, 342. Est;
 Frecvenþa de recepþie: 11478
MHz, polarizare verticalã;
 Transmisie MPEG 2-4:2:0;
 Symbol rate: 2 604 110 bps;
 Data rate: 3 559 000 bps;
 FEC 3/4
E-mail info@SpiruHaret.ro
Pagina Internet: www.SpiruHaret.ro
Sinteza cursurilor poate fi
consultatã pe Internet în Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret,
la adresa www.Spiru Haret.ro
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O nouã emisiune la TVRM
În fiecare zi, de luni pânã vineri, la ora 8

REVISTA PRESEI
O orã cu Nicolae CRISTACHE
Director al cotidianului ORA

Sã citim

Constituþia

aºa cum se cuvine
(Urmare din pag. 1)

De aceea aceastã imunitate este
admisã în toate þãrile cu regim
parlamentar. Ea era prevãzutã ºi în
Constituþia din 1923: Nici unul din
membrii uneia sau celeilalte Adunãri nu
poate fi urmãrit sau prigonit pentru
opiniile ºi voturile emise de dânsul în
cursul exercitãrii mandatului sãu(art.54).
Aceeaºi dispoziþie se gãsea ºi în art. 51 al
Constituþiei din 1866, copiat dupã art.44
din Constituþia belgianã.
ªi legea noastrã fundamentalã admite
în cuprinsul articolului 70 cã: Deputaþii
ºi senatorii nu pot fi traºi la rãspundere
juridicã pentru voturile sau pentru
opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului. ªi, chiar dacã
dintr-o regretabilã eroare  redacþionalã
sau cine mai ºtie de ce fel  acest articol
este intitulat marginal Independenþa
opiniilor, el nu face decât sã
circumstanþieze conþinutul concret al
cauzei de imunitate la care ne-am referit
mai înainte. Textul ne aratã cã imunitatea
se aplicã membrilor ambelor corpuri
legiuitoare fãrã distincþiune, deci ºi
miniºtrilor care sunt membri ai uneia din
Camere. Imunitatea, dupã cum rezultã din
cele ce preced, este specialã fiindcã se
raporteazã numai la anumite infracþiuni
inerente dezbaterilor (calomnie, insultã,
ultraj), precum ºi la infracþiunile care au
determinat exprimarea voturilor sau
opþiunilor în Parlament (de exemplu,
traficul de influenþã, falsul etc.).
Imunitatea este ºi relativã fiindcã nu se
aplicã decât în anumite condiþii. Astfel,
dupã cum s-a precizat în doctrinã,
imunitatea se aplicã chiar dacã opinia din
care a rezultat infracþiunea nu era în
legãturã cu chestiunea ce se dezbãtea ºi
chiar dacã a fost formulatã cu intenþia de
a calomnia, insulta sau ofensa pe cineva.
Nu importã, de asemenea, dacã opinia a
fost exprimatã chiar în ºedinþa publicã sau
în comisiile corpului legiuitor respectiv.
Când un membru al Parlamentului,
abuzând de imunitatea sa, calomniazã sau
insultã ori instigã pe altul etc. prin opiniile
exprimate în Parlament, singura sancþiune
posibilã este aceea a mãsurilor
disciplinare pe care corpul legiuitor le
poate lua, conform regulamentului, contra acelui parlamentar.
Într-un cuvânt, imunitatea nu
conferã parlamentarului privilegii
absurde în raport cu cerinþele legii
penale. Ea nu îl protejeazã la modul
absolut decât în ceea ce priveºte opiniile
ºi voturile exprimate în virtutea
mandatului ce i-a fost încredinþat în mod
democratic de cãtre alegãtori. Pentru
infracþiunile ce nu au nici o legãturã cu
îndeplinirea
acestui
mandat,
parlamentarul rãspunde juridic ca oricare
alt cetãþean, singurele înlesniri ce i se
recunosc fiind de ordin procedural.
ªi atunci, stau ºi mã întreb, cum de
pot înþelege unii cã imunitatea
parlamentarã ar acorda membrilor
corpurilor legiuitoare o imunitate de-a
dreptul generalã ºi absolutã, mai ceva
decât imunitatea recunoscutã
preºedintelui României. Dacã aºa ar sta
lucrurile, aºa-zisa irespon-sabilitate
politicã seamãnã mai mult cu o cauzã
de iresponsabilitate psiho-fizicã, în
sensul cã parlamentarul nostru,
indiferent în ce condiþii ºi ordine ar

sãvârºi vreo infracþiune, indiferent de
infracþiune ºi de gravitatea ei, el scapã
incidenþei legii penale. Nici mãcar
rãspunderea contravenþionalã nu l-ar mai
atinge! ªi totuºi, cum vom arãta în cele
ce urmeazã, existã o explicaþie a acestei
regretabile confuzii.
Iar dacã tot suntem la textul
Constituþiei, nu putem trece cu vederea
articolul 69. Deºi intitulat marginal
Imunitatea parlamentarã, acest articol
nu face decât sã reglementeze
inviolabilitatea parlamentarã care se
referã numai la fapte strãine exercitãrii
mandatului.
Scopul
acestei
inviolabilitãþi este de a împiedica un
parlamentar sã fie privat de posibilitatea
de a-ºi exercita funcþia ca o consecinþã a
unor urmãriri represive sau abuzive,
inspirate din presupuse motive politice.
Citez: 1) Deputatul sau senatorul nu
poate fi reþinut, arestat, percheziþionat
sau trimis în judecatã, penalã ori
contravenþionalã, fãrã încuviinþarea
Camerei din care face parte, dupã
ascultarea sa; 2) În caz de infracþiune
flagrantã, deputatul sau senatorul
poate fi reþinut ºi supus percheziþiei.
Ministrul Justiþiei va informa
neîntârziat pe preºedintele Camerei
asupra reþinerii ºi a percheziþiei. În
cazul în care Camera sesizatã constatã
cã nu existã temei pentru reþinere, va
dispune imediat revocarea acestei
mãsuri. Cu alte cuvinte, inviolabilitatea
este o consecinþã proceduralã, iar nu
substanþialã, derivatã nu din întinderea
imunitãþii parlamentare (imunitate
relativã  art. 70), ci din cauza raþiunii
sale (imunitate proceduralã  art. 69).
Sigur cã lucrurile se cer limpezite,
dar pentru aceasta nu este câtuºi de puþin
necesar ca textele în discuþie sã
primeascã o altã redactare ºi cu atât mai
puþin sã fie revizuitã Constituþia. Este
suficientã corectarea erorilor de titulaturã
marginalã, conþinutul textelor rãmânând
însã neschimbat.
De altfel, atunci când am cerut ºi sa aprobat modificarea Regulamentului
Senatului  prin Hotãrârea nr. 16/1993
ºi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.178 din 27 iunie
1993  nu de revizuirea Constituþiei a
fost nevoie, ci de citirea cum se cuvine
a titlurilor marginale ale celor douã texte
constituþionale, admiþând cu toatã
onestitatea cã art. 69 trateazã imunitatea
parlamentarã, în vreme ce art. 70
soluþioneazã chestiunea garanþiilor
procesuale derivând din imunitate.

Orã de curs la Facultatea de Management Financiar-Contabil

În dezbatere, aspecte ale
integrãrii europene
În ambianþa instaurãrii în
societatea româneascã a unui nou tip
de relaþii libere, de piaþã ºi a unui nou
comportament productiv-economic,
impus de competiþie ºi demersurile cu
caracter privat, în economie a apãrut
nevoia accentuãrii unor direcþii noi de
metodicã ºi tehnici de instruire a
studenþilor. Este ceea ce urmãreºte
preponderent valorosul colectiv de
cadre didactice de la Facultatea de
Management Financiar-Contabil prin
atragerea studenþilor în activitatea de
cercetare ºtiinþificã. Astfel, cadrele
didactice s-au implicat cu rãspundere
în îndrumarea studenþilor în realizarea
unor studii ºi cercetãri pe teme de
mare importanþã.
ªi rezultatele nu s-au lãsat aºteptate.
Un numãr de 161 cercetãtori-referenþi
studenþi au prezentat în faþa profesorilor
ºi colegilor lor 149 comunicãri
ºtiinþifice, structurate echilibrat pe 5
secþiuni: Bazele contabilitãþii ºi
economia de piaþã, Finanþe ºi
fiscalitate, Expertizã ºi control
financiar, Tehnologiile, protecþia
mediului ºi managementul structurilor
economice, Statistica ºi informatica
de gestiune.
Referenþii  studenþi cu real
potenþial în domeniul cercetãrii

Studenþi din anul I
al Facultãþii de Matematicã-Informaticã în laborator

ºtiinþifice  au elaborat cu rigoare
didacticã comunicãrile, sub
îndrumarea cadrelor didactice de
specialitate ºi s-au strãduit  într-un
exerciþiu extrem de util  sã prezinte
succint ºi reprezentativ noutãþi,
pãreri, observaþii, propuneri ºi

Sesiune
ºtiinþificã
studenþeascã
la Facultatea
de Management
FinanciarContabil
interpretãri proprii ale fenomenelor
economice, financiare, de management ºi tehnologii, care pot contribui
la îmbogãþirea gândirii ºi practicii
economico-sociale româneºti.
În cadrul secþiunilor, între
participanþi ºi invitaþi a avut loc o
beneficã confruntare de idei.
O conotaþie aparte au prezentat
referatele vizând conþinutul strategiei
de dezvoltare economico-socialã a
României pe termen mediu,
subliniindu-se cã noul cadru conceptual din sfera contabilitãþii este
structurat, armonizat cu cerinþele vesteuropene, în perspectiva integrãrii
euro-atlantice a þãrii noastre.
Studiile de caz prezentate de
cãtre autorii comunicãrilor indicã
preocuparea asiduã a studenþilor faþã
de situaþiile reale întâlnite în
practicã, insistându-se pe necesitatea

identificãrii cãilor de modelare
financiarã ºi fiscalã a disfuncþiilor
sistemice apãrute în domeniu.
Rolul tehnologiilor în integrarea
economicã europeanã, regionalã,
atragerea de investiþii strãine pentru
privatizarea ºi eficientizarea
exploataþiilor agricole, managementul
societãþilor de asigurãri, managementul sistemului agrar, viteza de
dezvoltare tehnologicã în societatea
post-industrialã au constituit liniile de
forþã ale comunicãrilor ºtiinþifice în
reuniunea amintitã.
Lucrãrile sesiunii demonstreazã,
nu numai ancorarea studenþilor în
realitãþile economice româneºti, ci ºi
pertinenþa cu care au investigat, prin
studii ºi soluþii originale, tendinþele
ºi rezultatele evoluþiei economiei
naþionale spre economia de piaþã.
Planºele ºi foliile transparente,
întrebãrile ºi discuþiile, pãrerile formulate cu argumente ºtiinþifice pro
ºi contra faþã de unele concluzii, toate
au demonstrat cã Facultatea de Management Financiar-Contabil a devenit
un adevãrat laborator al cercetãrii
ºtiinþei economice româneºti.
A urmat festivitatea de premiere
a celor ce s-au clasat în fruntea
acestei confruntãri ºtiinþifice, pe cât
de utile pe atât de eficiente, obþinând
calificativele cele mai bune.
Într-unul din amfiteatrele facultãþii,
decanatul a organizat acest moment,
având o încãrcãturã emoþionalã
specialã, gustat cu voluptate
tinereascã de studenþii care acum au
redevenit dezinvolþi.
În aplauzele sutelor de studenþi,
decanul facultãþii a rostit cuvinte de
apreciere adresate tuturor celor care
au participat cu dãruire ºi interes la
sesiunea ºtiinþificã, subliniindu-se cã
acest eveniment excepþional a fost
posibil datoritã comuniunii practice
de idei ºi de acþiune între conducerea
facultãþii, studenþi ºi cadre didactice.
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La Muzeul Naþional de Artã al României

s-a redeschis

Galeria de Artã Româneascã Modernã
(Continuare din pag. 1)
Adãpostitã în Corpul ªtirbei,
Galeria de Artã Româneascã
Modernã cuprinde aproape 700 de
lucrãri de picturã ºi sculpturã expuse
în 11 sãli de la etajul doi. Promovând
o formulã modernã, în acord cu
standardele curente pe plan internaþional, expunerea urmãreºte evoluþia
cronologicã ºi stilisticã a artei
româneºti. Conceperea spaþiului a
avut în vedere individualizarea
cromaticã a sãlilor.
Tendinþele de emancipare de sub
tutela picturii religioase sunt
înfãþiºate în apaþiul de la mezanin
unde sunt expuse portretele realizate
în secolul al XIX-lea. Printre artiºtii
autohtoni se aflã ºi cei sosiþi din
Europa Centralã în cãutare de
comenzi  Anton Chladec, Niccolo
Livaditti, Mihail Töpler, Carol
Wallenstein, Josef August
Schöefft. Lor li se se datoreazã
primii paºi în evoluþia portretisticii
noastre, portretele realizate remarcându-se prin deosebita valoare
documentarã. Contemporanii
Revoluþiei de la 1848 sunt
reprezentaþi de Constantin David
Rosenthal, Barbu Iscovescu,
Constantin Lecca ºi Carol Popp de
Szathmary.
Lucrãrile de la Sala I aparþin
perioadei dominate de influenþele
academiste ºi impresioniste, de
oscilaþiile între valorile occidentale
ºi orientale. Reuniþi în jurul celui
mai important pictor al generaþiei
 Theodor Aman artiºtii formaþi în
Occident, Gheorghe Panaitescu
Bardasare, Sava Henþia, Petre
Mateescu, Gheorghe Tattarescu,
Constantin Stahi, întregesc prin

creaþiile lor configuraþia genurilor
ºi a manierelor de abordare.
Împreunã cu Tattarescu, Aman  în
opera cãruia se întâlnesc formulele
academiste cu cele moderne,
conºtiinþa civicã ºi sensibilitatea
liricã, pictura în atelier ºi cea în aer
liber  va pregãti noua orientare
spre pictura în plein-air. Sculpturile
lui Karl Storck ºi Vladimir Hegel
completeazã suita de picturi.
Sala II este consacratã lui
Nicolae Grigorescu ºi Ioan
Andreescu  cei mai reprezentativi
pictori ai istoriei artei româneºti.
Creaþia lui Grigorescu stã sub
semnul cãlãtoriilor, remarcându-se

sculptorul Frederic Stork ilustreazã
strãlucit prin lucrãrile expuse
perioada din jurul anului 1900,
caracterizatã de o tendinþã
reformatoare în plan cultural.
Pictura lui Theodor Pallady ºi
Gheorghe Petraºcu  nume
reprezentative pentru arta primei
jumãtãþi a secolului XX aduc o undã
de vigoare ºi elaborare calculatã, dar
ºi de aleasã poezie.
Sala V este dedicatã sculptorului
Dimitrie Paciurea  unul din
reprenzentanþii de marcã ai
simbolismului în arta româneascã.
Preocuparea pentru senzorial ºi
pentru valorificarea calitãþilor

Miliþei Petraºcu ºi Irinei
Codreanu  ultimele vizibil
influenþate de Brâncuºi.
Creaþia pãrintelui sculpturii
moderne, Constantin Brâncuºi 
reprezentatã prin 15 lucrãri  ocupã
Sala VII, reunind opere din perioada
de început a marelui artist 
concretizatã prin apetenþa pentru
studiul naturii, dar ºi prin sculpturi
care marcheazã desprinderea de sub
influenþa lui Rodin. Cuminþenia
Pãmântului, Somnul, Supliciul,
capetele de copii, bustul inginerului
Gorjan º.a. oferã publicului un moment de fericitã înâlnire cu universul
brâncuºian.

Invitaþie pentru studenþi
prin nota de exuberanþã ºi
vioiciune, tematici ºi tehnici diverse, printr-o amprentã originalã
care îi defineºte opera. Dominanta
picturii lui Andreescu este nota
poeticã, melancolicã, austerã, în
care transpare chemarea spre
desfãºurarea mereu schimbãtoare a
luminii. Un admirabil dialog între
lucrãrile celor doi titani ai picturii
româneºti, alãturi de care sunt
expuse sculpturile lui Ioan
Georgescu ºi ªtefan Ionescu
Valbudec, avându-l în centru pe
ªtefan Luchian.
Sala III se aflã sub semnul
libertãþii de concepþie ºi a fanteziei,
Kimon Loghi, Cecilia Cuþescu
Stork, Arthur Verona, Nicolae
Vermont, Gheorghe Demetrescu
Mirea, Apcar Baltazar ºi

ªtefan Luchian: Un zugrav (Autoportret)

materialului îl asimileazã pleiadei
marilor artiºti porniþi sã cucereascã,
într-un discurs coerent ºi cu un instinct fãrã greº lumea tridimensionalului. O confirmã celebrele sale
Himere care îi definesc stilul ºi
personalitatea.
Avangarda româneascã îºi
gãseºte ecoul în Sala VI, printre
numele cele mai mari numãrânduse Hans Mattis Teutsch, Marcel
Iancu, Max Herman Maxy,
Corneliu Michãilescu, Victor
Brauner în vecinãtatea avangardei
moderne reprezentatã de Micaela
Eleutheriade, Lucia Dem.
Bãlãcescu, Nina Arbore, Vasile
Popescu, Margareta Sterian. Nu
lipseºte Arthur Segall , într-o
alãturare inspiratã cu sculpturile
lui Hans Mattis-Teutsch, ale

Întoarcerea la tradiþia bizantinã
a picturii corelatã cu elemente
moderne este evocatã prin prezenþa
lucrãrilor semnate de Ion
Theodorescu
Sion,
Olga
Greceanu ºi Sabin Popp.
Sculptura aceleiaºi orientãri îi are
ca reprezentanþi pe Borgo Prund
ºi Oscar Han, în Sala VIII.
Într-un dialog tacit cu
sculpturile lui Ion Jalea, sunt
expuse operele lui Francisc ªirato,
Iosif Iser, Nicolae Tonitza, ªtefan
Dimitrescu  preocupaþi de
afirmarea specificitãþii artei
româneºti. Temele majore proprii
perioadei interbelice sunt motivele
folclorice autohtone, interiorul de
biserici, Balcicul, Orientul,
conturând o atmosferã aparte în
Sala IX.

Theodorescu-Sion: Horea

Coloriºtii Jean Al. Steriadi,
Nicolae Dãrãscu, Samuel Mützner
prelucrând influenþele impresioniste
ºi post-impresioniste, alãturi de
Anatol Vulpe, Dimitrie Berea,
Constantin Isachie º.a. se
desfãºoarã în Sala X. Picturile lui
Adam Bãlþatu, Alexandru
Phoebus, Aurel Bãeºu  în nota
expresionismului ºi constructivismului  în echilibru cu sculpturile
lui Cornel Medrea, completeazã
Sala X. Perioada din preajma celui
de-al doilea rãzboi mondial este
exemplificatã de compoziþiile lui
Camil Ressu, Dimitrie Ghiaþã,
Marius Bunescu, ªtefan Popescu
ºi Corneliu Baba, Lucian
Grigorescu, Henri Catargi,
Alexandru Ciucurencu, Ion
Þuculescu, ªcoala de la Baia Mare
 Aurel Popp, Peter Ratz,
Alexandru Ziffer, Andras Mikola,
Aurel Ciupe, Iosif Klein, Hans
Eder  încheie seria exponatelor din
Sala XI. În total acord cu picturile,
sculpturile semnate de Mac
Constantinescu, Romulus Ladea,
Ion Irimescu, Boris Caragea, Ion
Vlasiu, Vida Gheza, Gheorghe
Anghel ºi Ion Lucian Murnu,
definesc un traseu artistic minuþios
ºi complex cu varietatea problematicilor specifice perioadei
postbelice.
*
*
*
Pe lângã cele douã secþii  cea
de artã modernã româneascã ºi
secþia de artã europeanã 
muzeul din Calea Victoriei nr. 4953 are în structura actualã
urmãtoarele secþii: secþia de artã
medievalã româ-neascã  cu un
fond de patrimoniu de peste 9500
de piese (obiecte reprezentative
pentru toate provinciile þãrii,
ilustrând complexitatea fenomenului artistic din secolele X-XI,
pânã la începutul secolului al XIXlea  piese de broderie, manuscrise, fragmente de frescã, icoane,
argintãrie, piese din lemn sculptat
 stucat ºi policromat ori aurit);
cabinetul de desene ºi gravuri (de
artã româneascã ºi europeanã) 
colecþie a cãrei valorificare este
efectuatã prin programe expoziþionale tematice ºi temporare,
compensând lipsa unei expuneri
permanente mai puþin posibilã din
cauza fragilitãþii suportului ºi a
tehnicilor graficii; secþia de artã
decorativã cu un fond de aproximativ zece mii de piese de artã
europeanã ºi româneascã, fiind
cea mai importantã colecþie din
þarã. Extrem de variatã pentru a
ilustra creaþia anumitor ºcoli
europene ºi evoluþia stilurilor,
tehncilor ºi influenþelor reciproce,
colecþia cuprinde: tapiserii, piese
de mobilier, ceramicã. Secþia de
artã orientalã este cea de-a ºasea
secþie a muzeului, devenitã
autonomã din 1990 prin
desprinderea de Galeria de artã
universalã. Piesele graviteazã în
jurul a douã zone de interes
cultural, zona de artã islamicã ºi
cea reprezentatã de artele Chinei
ºi Japoniei, ºi anume, covoare,
ceramicã, þesãturi, broderii,
piese de metal.

