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Anul 2001 a însemnat, pentru Fundaþia
România de Mâine, instituþie socialumanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt,
ºi pentru Universitatea Spiru Haret, care
a luat fiinþã în cadrul ei, marcarea unui
deceniu de existenþã, activitate susþinutã
ºi remarcabile realizãri.
Gânditã ca o structurã organicã,
integratã, în care dimensiunile culturalã,
ºtiinþificã ºi de învãþãmânt trebuie sã se
îmbine armonios, Fundaþia România de
Mâine ºi-a dobândit personalitatea
juridicã la 12 februarie 1991, ca persoanã
juridicã de drept privat, fãrã scop
patrimonial (nonprofit).
Potrivit art. 5 din Statutul sãu,
Fundaþia România de Mâine are, ca scop
ºi obiective fundamentale, de a cultiva
ºi promova, în România, valorile
culturii naþionale ºi universale, de a
contribui la dezvoltarea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii.
Având în vedere realizarea acestor
obiective, Fundaþia a înfiinþat, în cadrul
ei, 15 instituþii ºi unitãþi de profil, care
funcþioneazã legal, rãspunzând în acest fel,
concret, scopului stabilit prin Statut. Prin
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret, a 4
institute de cercetare ºtiinþificã, a
Academiei de Culturã Naþionalã Dimitrie
Gusti, a postului propriu de televiziune
România de Mâine, a editurii, tipografiei,
revistei Opinia naþionalã etc., prin
constituirea unor unitãþi cu caracter
economic, social ºi cultural-sportiv, s-au
pus bazele realizãrii unei veritabile
comunitãþi sociale de viaþã ºi de
concepþie, cum afirma marele nostru
sociolog Dimitrie Gusti.
Prin strânsa conlucrare dintre cadrele
didactice, cercetãtori, oameni de culturã,
studenþi s-a nãscut un puternic sentiment

de cooperare ºi solidaritate, manifestat în
afirmarea identitãþii proprii, în mândria de
a face parte din aceastã comunitate
educaþionalã, ºtiinþificã ºi culturalã.
Concretizând în mod fericit principiul
integrãrii organice dintre învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã, Fundaþia România de
Mâine a ilustrat, în cei 10 ani de existenþã,
perenitatea concepþiei gustiene, dar ºi a
ideilor ºi operei mentorului spiritual al
Universitãþii noastre, Spiru Haret,
contribuind la modelarea culturalã a
corpului social al þãrii, la progresul
naþiunii române. În acelaºi timp, Fundaþia
a pus în practicã o concepþie integratoare,
unitarã privind menirea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii într-o societate aflatã în
plinã perioadã de tranziþie, societate care
trebuie sã dea rãspunsuri adecvate
provocãrilor secolului al XXI-lea.
La intrarea în cel de-al doilea deceniu
de existenþã, Fundaþia România de Mâine,
Universitatea Spiru Haret, celelalte
structuri instituþionale se prezintã cu
realizãri remarcabile, de substanþã.
Cele 28 de specializãri autorizate ºi 6
acreditate ale Universitãþii Spiru Haret,
potenþialul uman remarcabil  peste
30.000 de studenþi, 1.400 cadre didactice,
cercetãtori, alþi oameni de culturã ,
calitatea procesului de învãþãmânt,
rezultatele în domeniul cercetãrii ºtiinþifice
ºi al activitãþii culturale evidenþiazã cu
pregnanþã forþa intelectualã, de creaþie a
Fundaþiei România de Mâine, a
instituþiilor din structura sa. La aceasta
trebuie adãugate investiþiile de peste 1.000
miliarde lei în baza materialã proprie,
concretizatã în 10 imobile moderne,
destinate procesului de învãþãmânt, de
cercetare ºi activitãþii culturale, post de

televiziune, echipat cu tehnicã ºi
tehnologie de ultimã generaþie, editurã,
tipografie, 3 cãmine studenþeºti,
2 cluburi cu profil economic, social ºi
cultural, o bazã sportivã complexã.
Investiþiile au fost realizate exclusiv din
fonduri proprii, fãrã a beneficia de
credite bancare, donaþii sau sponsorizãri.
S-au creat, astfel, condiþii cu totul
deosebite pentru desfãºurarea unui
învãþãmânt de calitate, performant,
pentru realizarea unei activitãþi ºtiinþifice
ºi culturale de înalt nivel.
Menþionãm, în acest context, cã, în
prezent, proiectul de lege privind
acreditarea Universitãþii Spiru Haret se
aflã în dezbaterea Comisiei de
Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport a
Camerei Deputaþilor, unde se constatã
manifestarea unui spirit de obiectivitate
ºi corectitudine în analiza modului de
îndeplinire a criteriilor generale ºi
standardelor obligatorii prevãzute de
lege pentru acreditare. Dupã cum se
ºtie, Universitatea noastrã îndeplineºte
integral aceste criterii ºi standarde. Pe
acest fapt se întemeiazã convingerea
noastrã cã Universitatea Spiru Haret va
fi acreditatã prin lege.
Succinta prezentare a realizãrilor
obþinute în primul deceniu de existenþã a
Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret a pus în evidenþã
atenþia ºi grija ce au fost acordate creãrii
unor condiþii cât mai bune de studiu,
cercetare, odihnã, recreere, mãrturie
convingãtoare a înþelegerii marilor
rãspunderi pentru destinul ºcolii
naþionale, al ºtiinþei ºi culturii româneºti,
pentru formarea specialiºtilor capabili sã
edifice România de mâine.

Cu speranþa în mai bine, la finele primului an al secolului al
XXI-lea ºi începutul mileniului III, în pragul noului an, 2002,
Consiliul Fundaþiei România de Mâine ºi Senatul Universitãþii Spiru
Haret adreseazã cadrelor didactice, studenþilor, cercetãtorilor,
oamenilor de culturã, întregului personal, prietenilor Fundaþiei
ºi ai Universitãþii, colaboratorilor ºi cititorilor revistei Opinia
naþionalã, precum ºi telespectatorilor postului România de Mâine
(TvRM), calde felicitãri ºi cele mai alese urãri de sãnãtate, bucurie
în suflete ºi belºug în toate, satisfacþii ºi împliniri în viaþa
profesionalã ºi personalã, în slujirea intereselor fundamentale
ale României.

La mulþi ani!

Descoperindu-i pe alþii, românii s-au cunoscut mai bine pe ei înºiºi

PRIVIRE CRITICÃ ÎN
INTIMITATEA
JURNALULUI INTIM*

PRIMA MODERNITATE
A ROMÂNILOR
Discursul de recepþie rostit de
prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu,
la Academia Românã, cu prilejul primirii
sale ca membru titular
( ) Istoria pe care voi încerca
sã o schiþez pentru dumneavoastrã
este, poate  introduc, se înþelege ºi
subiectivitatea ºi ipoteza  aceea
care ne-a fãurit ca mentalitate de
patru secole, care ne-a ivit ca
naþiune de aproape douã veacuri,
care ne explicã parte din

comportamentele colective ºi
individuale, politice ºi metafizice,
etice ºi estetice, în crizele succesive
ale societãþii noastre de mai bine de
o jumãtate de secol. ªi mai este,
cred, aceastã istorie  în fond, cea a
modernitãþii noastre  aceea care ne
poate desluºi, fãrã patimã, atâtea

umbre ºi atâtea lumini care au
configurat portretul unui popor,
modelul nostru de a ne particulariza
într-o lume unde, etnic ºi lingvistic,
nu semãnãm cu nimeni ºi pe care am
numit-o, nu demult, a doua Europã.
(Continuare în pag. 2 )

Vãd în criticul ºi istoricul literar, în
marele scriitor epic care este Eugen Simion
un reflex al destinului românesc.
Aprecierile encomiastice îmi repugnã, ca
ºi judecãþile cu pretenþii de ultim cuvânt,
dar am impresia cã românii  ºi aici cred
cã se încadreazã valoarea reprezentativã a
lui Eugen Simion  românii, zic, se regãsesc
mai cu seamã în împrejurãri tensionate, de
agresiune venitã din afarã ori chiar dintre
ai lor, de ostilitate neagrã sau numai de

ameninþare a acesteia. În asemenea
împrejurãri, românii pot face minuni care
þin nu doar trei zile, ci pe tot parcursul
vitregiei ºi chiar dincolo de hotarul acesteia,
pânã în vecinãtatea ºi în restrânsele þinuturi
de pace, de echilibru, de peste care rãsar,
din pãcate aproape cu aceeaºi îndârjire,
izvoarele neînþelegerilor lãuntrice
risipitoare de mari ºi irecuperabile energii.
Dupã propria-i mãrturisire, Eugen Simion
a suferit succesive agresiuni sub
totalitarism (un sistem politic care m-a
fugãrit tot timpul, mi-a pus mâna în gât de
mai multe ori, m-a trimis la 23 de ani în
ºomaj  cinci ani), dar de fiecare datã s-a
regãsit pe sine cu o putere a creaþiei tot mai
proeminentã ºi care a constituit singurul
rãspuns demn la teroarea istoriei, dar ºi
la etichetarea României de Siberie
culturalã. Dupã un remarcabil debut
editorial cu Proza lui Eminescu (1964),
urmeazã Orientãri în literatura
contemporanã (1965), Eugen Lovinescu,
scepticul mântuit (1971), Timpul trãirii,
timpul mãrturisirii. Jurnal parizian (1977),

Dimineaþa poeþilor (1980), Intoarcerea
autorului (1981), Sfidarea retoricii (1986).
Sfârºitul anului 1989 l-a gãsit cu un
exemplar prestigiu cultural ºi moral,
întemeiat pe asemenea cãrþi de referinþã în
rândul cãrora cele patru volume (1974,
1977, 1983, 1989) de Scriitori români de
azi l-au consacrat ca pe unul dintre cei mai
mari critici ºi istorici literari români. Aºa
se face cã încã înaintea anului 1989, Eugen
Simion reprezenta un reper ºi îºi avea
adepþii sãi statornici în ferventul climat
cultural de la vârful vieþii literare pânã la
ºcolile rurale. Au triumfat astfel un
principiu de drept, dar ºi unul al
subiectivitãþii creatoare, al talentului
putând izvorî de pretutindeni sub raport
social ºi împlinit împotriva oricãror
vicisitudini. De aici ar trebui, poate, sã
scoatem cel dintâi criteriu în judecarea
secolului XX românesc.

Mihai IORDÃNESCU
(Continuare în pag. 3 )

* Eugen Simion, Ficþiunea jurnalului intim (3 volume: I. Existã o poeticã a
jurnalului?; II. Intimismul european; III. Diarismul românesc), Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 2001.
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(Urmare din pag. 1)
Adicã într-acea jumãtate de continent separatã
acum ºaisprezece veacuri, printr-un clivaj mental,
de un Occident pragmatic ºi aristotelic, ataºatã
misterului apofatic descinzând din gândirea
platonicã, dar ºi economiei agrare sau
naþionalismelor exacerbate, cezaropapismului
uneori sau tradiþiilor imperiale ºi absolutismelor,
pe alocuri (de unde, poate, vine ºi predominanþa
republicilor prezidenþiale, acolo unde
parlamentarismul nu are tradiþii majore). Aº mai
adãuga, într-o jumãtate de continent unde românii
ºi-au afirmat de timpuriu una dintre trãsãturile cu
adevãrat definitorii ale civilizaþiei lor, latinitatea
(a doua fiind, în viziunea mea, cum se va vedea
mai încolo, statalitatea), prin singura ortodoxie
latinã ºi prin singura latinitate ortodoxã cunoscutã
vreodatã, pãstrând, de la etnogenezã încã,
amintirea sedentaritãþii pe o terra bine definitã,
cu þãri ºi cu þãrani, ca ºi amintirea unui creºtinism popular în cuvântul desemnând edificiul,
sacru, biserica, rapel bine ºtiut  dar singular
printre limbile neoromanice  ale latinei basilica,
cu ecouri, în fine, în arhitecturi, în costum, în
cromaticã, în obiceiuri, de la cele sãteºti la cele
monahale, aºa cum le ºtim încã din vremea
întemeierilor de state. Obiºnuiþi cu periodizãrile
comode ale unor epoci ce s-ar succede, pasã-mi-te,
lent ºi aproape autarhic, fãrã legãturi cu restul
Europei, dar mai ales cu unele imagini de Epinal
ale unei desãvârºite, armonioase ºi mult idealizate
unitãþi istorice carpato-dunãrene, au fost colegi de
breaslã pe care ºtiu cã i-a ºocat, cu ani buni în
urmã, dublul meu demers, gândit într-o simetrie
voitã cu cercetãrile din tinereþe dedicate genezelor
culturale româneºti în evul mediu, raporturilor
dintre convertirile creºtine ºi alte expresii spirituale
ale Europei rãsãritene sau identificãrii aºa-numitelor coridoare culturale ale Sud-Estului european
era, pe de o parte, încercarea de aºezare a
începuturilor primei noastre modernitãþi cãtre
1550-1600 ºi, pe de alta, sesizarea  cu argumente
altele decât cele ale unor notorii istorici ºi critici
literari  a diferenþelor structurale dintre
civilizaþia Moldovei ºi aceea a Þãrii Româneºti,
între, sã spunem, momentul efemerei reuniuni
statale din timpul lui Mihai Viteazul ºi Unirea
realizatã de Cuza. ªi într-un caz ºi în celãlalt nu
fãceam, de fapt, decât sã duc mai departe, sã
sistematizez întrucâtva intuiþiile unor foarte mari
precursori, de la istoricul naþional la Ibrãileanu ºi
Lovinescu. Atunci când, scrutând arta ca fapt de
civilizaþie ºi ca parte relevantã a istoriei, vrând a
reface  la conjuncþia unor mãrturii disparate ale
ºtiinþelor despre om, fie ele istorice, artistice,
literare, etnologice sau lingvistice  modelul uman
al unei anumite epoci, am ajuns la încheierea cã
vremea din jurul lui 1550 înseamnã, în peisajul
vechii culturi româneºti, o piatrã de hotar, Nicolae
Iorga devenea un firesc reper prin tot ceea ce
scrisese despre al XVI-lea veac în faimoasa-i
sintezã de Istorie a Românilor: secol de istorie
modernã faþã de evul mediu ce fusese pânã atunci,
moment în care un întreg capitol de ev mediu se
încheie, spre a nu cita ºi alte consideraþii legate,
mai ales, de conºtiinþa dinasticã a Mihneºtilor ce
au pregãtit, politic ºi mental, în scaunele princiare
de la Iaºi ºi Bucureºti, momentul 1600. Era de
fapt o concluzie privitoare la începutul primei
noastre modernitãþi dupã 1550  în cazul românesc
socotesc cã ea cuprinde secolele al XVII-lea ºi al
XVIII-lea  ºi pe care, pentru aproape întregul
continent european, o omologaserã ºi aveau sã o
facã în continuare voci importante, de la Henri
Hauser prin celebrele sale prelegeri þinute la
londonezul Kings College, pânã la Pierre Chaunu
sau Robert Mandrou, pânã la Henry Kamen sau
José Antonio Maravall. Elementele schimbãrii
româneºti dinainte ºi de dupã 1550, în fapt ale
celor mai îndepãrtate depãºiri a medievalitãþii 
ce nu se poate numi altfel decât modernitate, în
spiritul unei cronologii istorice ce se nãºtea tocmai
acum ca disciplinã  sunt nu puþine ºi ele se aflã,
în cu mult cea mai mare parte a lor, congruente cu
preschimbãrile europene. Dacã instaurarea
dominaþiei otomane în Þara Româneascã,
Moldova ºi Transilvania va fi noutatea crucialã,
dupã care vom judeca nu puþine dintre atitudinile
colective ºi individuale ale românilor în cele patru
secole ce au urmat  cu particularitãþile absolut
definitorii, iar într-un caz, chiar, dãtãtoare de
unicitate a situaþiei noastre istorice  voi aminti cã
ea a fost un factor contemporan ºi în istoria
Ungariei de dupã Mohács sau cã, pe planul
civilizaþiei, înrâurirea acestei realitãþi politice în
singulara Republicã regalã a Poloniei a fost
covârºitoare, ivind înveliºul sclipitor ºi orientalizat
al doctrinei nobiliare sarmatice.
( ) Apariþia unei noi boierimi, dupã
tãierile vestite ale lui Mircea Ciobanu ºi ale
Lãpuºneanului  intrate în literatura noastrã
romanticã -, ivirea acelor mojici graºi ºi plini
de bani înfieraþi de Brâncoveanu ºi care nu erau
altceva decât niºte homines novi din neamuri
recente acum parvenite ºi ilustrate prin ctitorii
culturale (cu nimic deosebiþi de junkers  i
germani sau de membrii activei boiarstvo
create de Ivan al IV-lea cel Groaznic) vor
consuna, într-un fel cu o altã noutate româneascã:
cea a dispariþiei dinastiilor de la începuturile de
þarã, prin factura tradiþiei medievale petrecute,
într-un fel sau altul, la început de secol XVI prin
Neagoe, noul Basarab, iar la sfârºitul veacului,
prin Movileºti (suntem, nu trebuie uitat, în
vremea exploziilor dinastice europene, Vasa în
Polonia, Bourbon în Franþa, Stuart în Anglia,
Romanov în Rusia). ( ) Ar mai fi de spus cã în
discutarea acestei epoci de tranziþie de la
medieval la modern, acolo unde chestiunea aºazisei Renaºteri româneºti a fãcut sã curgã valuri
de cernealã, este esenþial a nu fi confundate
elemente definitorii ale evului mediu târziu,
românesc ºi est-european  mã gândesc la
eleganþa cãutatã a formelor, la rafinamentele
cromatice, la gustul pentru naraþie, la
enciclopedismul teologal, la unda de melancolie,
la freamãtul de neliniºte eshatologicã din texte,
picturi ºi arhitecturi ale secolelor XIV ºi XV 
cu alte elemente, stilistic afine, dar spiritual
diferite, din secolul al XVI-lea ºi de la începutul
celui de-al XVII-lea. Care, dupã opinia mea, nu
s-au putut închega niciodatã într-o Renaºtere
româneascã propriu-zisã în care au crezut cu
tãrie istorici ºi istorici literari.
( ) Una dintre noutãþile primei modernitãþi
româneºti pe care aº dori sã o enunþ este cea a
particularizãrilor regionale  îndeosebi cele
ale Moldovei ºi Þãrii Româneºti  într-un chip
detectabil ºi controlabil pânã în detalii, prin
faptele culturale desfãºurate de-a lungul a douã
veacuri ºi jumãtate, între 1600 ºi unirea cea
micã a principatelor de la 1859. Este poate locul
a preciza de îndatã cã dacã Transilvania ºi
Banatul sunt aici doar puncte de referinþã,
împrejurarea este datoratã, fireºte, inexistenþei
acolo, în veacurile XVI, XVII ºi XVIII  cu
excepþia parantezei Mihai Viteazul , a unui stat
al românilor apt a reflecta modul de viaþã ºi
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ideologia populaþiei majoritare, succesive
dominaþii politice ºi confesionale  maghiarã,
austriacã, protestant-calvinã, catolicã, uniatã 
stãvilind nãzuinþele de tot felul ale acelui popor
pe care un Inochentie Micu îl desemna drept
romano-valachicus, iar naþiunile dominante
ardelene îl relegau în postura folcloricã de plebs
valachica; ceea ce a fãcut, chiar ºi în timpul
reformismului iozefinist, ca ierarhia preoþeascã
ºi intelectualitatea româneascã sã-ºi poatã pune
cu greu o pecete asupra faptelor culturale majore
din aceste douã provincii româneºti.
( ) Printr-un spectaculos salt intelectual,
aceastã geografie spiritualã demnã de durata cea
lungã braudelianã, ce contrapune zone de amestec
etnic, de civilizaþie cosmopolitã ºi dinamicã, altora
de puþin amestec cu alogenii, de autarhie ºi
imobilism, ne întâmpinã ºi în viziunea cãlinescianã
a unei hãrþi literare a teritoriului naþional; Eminescu,
Titu Maiorescu, Creangã, Coºbuc, Goga, Rebreanu,
Sadoveanu, Blaga etc., ca români puri fãrã discuþie
(ardelenii mai cu seamã ºi subcarpatinii au aceastã
calitate) sunt consultabili pentru nota specificã
primordialã. Alecsandri, Odobescu, alþii în felul lor,
cu tinturã mai mult ori mai puþin greceascã, sunt
reprezentativi pentru ramura noastrã meridionalã
Bolintineanu, Caragiale, Macedonski etc. sunt traci.
Prin ei, lumea geto-carpatinã face legãtura cu familia
obºteascã traco-geticã ºi-ºi reaminteºte de structura
ei antic balcanicã.
De fapt, una dintre chestiunile centrale avute
aici în vedere este aceea a legãturii permanente
între douã sfere ale geografiei ºi ale reliefului,
ale istoriei ºi ale spiritualitãþii spaþiului românesc:
între, pe de o parte, zonele de arhaitate culturalã
din arealul carpatic, cu o strãveche ºi robustã
protoistorie dacicã relevatã de un folclor literar,
plastic ºi muzical de severã nobleþe ºi nebãnuite
adâncimi, ivit într-un orizont aproape geologic
din Maramureº pânã în Apuseni, din
Câmpulungul Moldovenesc pânã în Vrancea ºi
pânã în Gorj, un orizont prea puþin schimbat mai
ales în lumea satului românesc «retras din
istorie», spre a folosi o sintagmã pe cât de
seducãtoare, pe atât de ataºatã aparenþelor numai
 ºi, pe de altã parte, zonele de câmpie ºi stepã

Nicolae Costin ºi Nicolae Milescu, la
Pravila lui Vasile vodã cu ecouri din opera
juridicã a lui Prospero Farinacci, dar mai ales
la întreaga creaþie, acum începutã, a lui
Dimitrie Cantemir, prefigurând cu nobleþe pe
Kogãlniceanu ºi pe junimiºti. Aceasta, în
vreme ce învecinata Þarã Munteneascã a
aceluiaºi secol, mai ancoratã în trecutul
medieval  unde sigur este cã tonul îl dãdeau
edificiile cuminþi ale vremii lui Matei vodã,
sau tradiþia nomocanonicã a Îndreptãrii legii,
sau vechiul canon cronicãresc cãruia i s-au
spus Grecianu, ºi Anonimul brâncovenesc,
ºi Radu Popescu, nu larg-deschisul orizont
cultural al lui Nãsturel Udriºte sau al stolnicului
Constantin Cantacuzino, nici anumite inovaþii
stilistice de la loggia Mogoºoaiei, de la
portalul Colþei sau de pe faþadele Fundenilor 
este cea care explicã din plin celãlalt veac, al
XVIII-lea; un veac al stãrii a treia, atât de
impregnat ºi el încã de ev mediu, cu cãrþi
populare ºi cu Judecãþi de Apoi zugrãvite, în
zeci de replici, în pridvoarele lãcaºurilor de þarã,
cu folclorul sãu paremiologic ºi muzical cules
de stihuitori ºi cântãreþi bisericeºti, veac
pregãtitor, la rându-i, al spiritului deschis, liber
ºi militant, al unor Bãlcescu ºi Golescu-Arãpilã.
Cred aºadar cu tãrie cã, pentru a înþelege
originile veacului al XIV-lea românesc  cel
al modernitãþii depline ºi de toþi recunoscute
 trebuie sã scrutãm cu grijã cele douã veacuri
anterioare, ale primei noastre modernitãþi.
( ) Spirit aristocratic moldovenesc? Ei
bine da, ºi aici, o datã mai mult, intuiþia fãrã
greº a lui Ibrãileanu îºi gãseºte verificarea în
orizontul vizualului mai ales.
Deschiderea continentalã a spaþiului estromânesc strãbãtut cu trei veacuri în urmã 
adicã tocmai în vremea cu care Ibrãileanu
ºi-a început analiza din Spiritul critic  
de amintiþii cãrturari, înnobilat de ctitoriile
ieºene cu atâtea sugestii de baroc ale lui
Vasile Lupu, ce au avut o posteritate longevivã în arhitectura capitalei Moldovei, ºi nu
doar aici, poate fi presimþitã, cel mai bine,
tocmai prin asemenea momente de artã,

ªelari, cu un Iorgu staroste; semnificativ, de
altminteri, partizanii acestei celei mai puternice
familii nobiliare munteneºti au fost subiecþii unor
rapide ascensiuni, de la origini mãrunte pânã la
ranguri dregãtoreºti (am în minte, spre pildã, pe
marele ban Mareº Bãjescu, ctitorul de la Cornetu
ºi Bãjeºti).
Tot din acest spaþiu vor þâºni repede pe treapta
socialã, în veacul al XVIII-lea, stirpe de boiernaºi
ca aceea a lui ªtefan, Dumitrache ºi Dincã
Bibescu din Gorj, care fac negoþ cu vite, porci ºi
vin de Drãgãºani netezind, astfel, ridicarea celor
doi urmaºi ce au urcat pe tronul de la Bucureºti
înainte ºi dupã 1848; aici era, de fapt, în Gorj ºi
în Vâlcea, cea mai mare densitate de aºa-numiþi
boieri de vale, de mici boieri ºi de moºneni 
Tudor Vladimirescu, Bãlcescu sau chiar Brãtienii
aparþineau unui asemenea mediu, ca ºi faimosul
Ion Popescu zis Urºanu, ctitor de biserici ºi de
case admirate de cãlãtori strãini  ºi tot aici preoþi
ºi ierarhi ieºiþi din popor ajung sã joace roluri de
prim plan  de la fiul de þãrani care a fost Clement,
episcopul Râmnicului, pânã la popa Radu ªapcã
din Celei -, în vreme ce dincolo, în Moldova,
dimpotrivã, figurile de prim plan ale Ecclesiei
provin exclusiv din rândurile marii boierimi, de
la Gheorghe Movilã la Leon Gheuca, de la
Veniamin Costache la Sofronie Miclescu.
Realitatea la care fac aluzie, net diferitã în
cele douã principate româneºti la nivelul cel mai
de sus al ierarhiei sociale, era constatatã pentru
Moldova, de observatori peregrini, precum, cu
doar un sfert de veac înaintea momentului
unionist, diplomatul ºi baronul francez Joseph
de Bois-le Comte: „à la tête se présentent les
Boyards de première classe, fiers de leurs
richesses et de l’ancienneté de leur origine, et
conservent encore entre eux et les autres Boyards,
une séparation de rang, qui est déjà beaucoup
moins marquée parmi les Valaques”. Aceasta
dupã ce, câteva decenii mai înainte, în 1806,
mãrturia Christinei Reinhard era elocventã în ceea
ce priveºte absenþa unei clase de mijloc în aceeaºi
Moldovã.
Raþiuni economice desigur  spaþiul de la
rãsãrit de Carpaþi deþinea o mare rezervã

de la Neamþ fãcea, dupã izvod vienez, o gravurã
cu vederea anatomicã a cordului, iar un principe
ca Scarlat Calimachi, domnind la crepusculul
fanariot, patrona faimoasa culegere de legi ce-i
poartã numele ºi care era o traducere a chiar
codului civil austriac (superior, oricum, celui
contemporan, din Muntenia, al lui vodã
Caragea).
La acelaºi sfârºit de secol fanariot
superioritatea Iaºilor asupra Bucureºtilor era
recunoscutã în chiar strãlucirea curþilor
princiare ale celor doi domni din neamul ªuþu,
Mihai ºi Alexandru, aºa cum o proclama
indubitabil, în 1822, orientalistul britanic Sir
Robert Ker Porter: Everything, at this court
 este vorba de aceea din capitala Moldovei seems in a more polished and splendid style
than is found in that of his kinsman of Valachia.
Superioritatea acestei strãluciri moldave
venea, desigur, pentru avizatul observator
apusean din chiar alinierea europeanã a
Moldovei, ce-ºi avea rãdãcinile tot în secolul
al XVII-lea, în ceea ce am numit cândva
barocul ortodox postbizantin al vremii
vasiliene, în modenaturile de sorginte italopolonã ale Goliei, omologându-se, într-un fel,
subtila intuiþie a lui Lucian Blaga privitoare la
efervescenþele tradiþiei bizantine ºi ale
barocului, tot mai apropiate. Sã nu uitãm, întradevãr, cã, aici, singura tradiþie stilisticã
importantã era cea a barocului de iniþialã origine
strãinã, repede autohtonizat în forme de liniºtitã
armonie; o tradiþie descifratã în detaliile ce
articulau faþadele de secol XVIII din Iaºi ºi din
unele colþuri ale Moldovei  în primul rând, la
1761, în cazul bisericii Sf. Gheorghe al lui
Gavril Calimachi (eine nach der neusten
Bauart schön gebaute Kirche, scria un strãin,
cultivat ºi el) -, panouri decorative adâncite, arce
în acoladã, console, frontoane, pilaºtri cu
capiteluri, neocorintice, cu nu puþine sugestii
adãugate din barocul ºi rococoul stambuliot,
într-o formulã neoclasicã perfect sincronã cu
restul Europei, regãsitã ºi la arhitecturi
rezidenþiale moldoveneºti ale veacului.
Prezenþele stilistice occidentale din
arhitectura eclezialã  coexistând cu cele
orientale, de la ciºmele de modã otomanã, ale
Ghiculeºtilor, de la mãnãstirile Sf. Spiridon ºi
Golia, din 1765-1766 -, întâlnite la elipsoidele
bisericii Sf. Haralambie din Sãrãrie, la rotonda
de la Leþcani, în faþada bisericii Banu a unui
arhitecton Leopo  sosit, desigur, de acolo
de unde se ºcolise un artist ca Altini, care picta,
tot aici, în 1802, o catapeteasmã comandatã de
mitropolitul Iacov Stamati  erau, fãrã doar ºi
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istro-ponticã, din Dobrogea ºi Moldova
meridionalã, de-a lungul Dunãrii ºi dincolo de
gurile ei, deschise spre Balcani, spre lumea slavã
ºi elenicã, spre Mediterana ºi spre Asia Micã,
cu interferenþele culturale ce i-au conferit din
epoca greco-românã încã, mai apoi în timpul cel
îndelungat al Turcocraþiei, un facies internaþional
cãruia nu i-au fost strãine neîncetate migraþii,
cãlãtorii ale oamenilor ºi ale ideilor dinspre
miazãzi spre miazãnoapte, zone a cãror inserþie
în istorie a fost dinamicã, surprinzãtoare chiar
sub latura evenimentului ºi sub aceea a
culturalului nu mai puþin.
În spiritul acestor desluºiri nuanþate ale
spaþiului de la Carpaþi ºi Dunãrea de Jos se
plaseazã ºi observaþiile þinând de specificitãþile
regionale, muntene ºi moldovene, ale secolului
al XIX-lea, fãcute de reprezentanþii a ceea ce
ªtefan Zeletin a numit sociologia beletristicã:
Muntenia, în acest veac  vorbind pânã pe la
1880  se caracterizeazã prin lupta revoluþionarã
împotriva vechiului regim ºi prin inferioritatea
culturii, scria acum aproape o sutã de ani
Ibrãileanu, continuând: Muntenia reprezintã,
s-ar putea zice, voinþa ºi sentimentul, pe când
Moldova mai cu samã inteligenþa. Muntenia face
o operã mai utilitarã; ea îºi cheltuieºte energia în
lupta pentru schimbarea ordinii sociale, cautã sã
transplanteze din Apus formele nouã. Moldova
face o operã mai de lux: ea cautã sã adapteze
cultura apuseanã la sufletul românesc, cautã sã
adapteze la noi formele cugetãrii apusene. De
aceea în Muntenia vom gãsi o legiune de
patruzecioptiºti; în Moldova, o legiune de spirite
critice ºi de literatori. Ca un ecou, peste decenii,
studiind încercãrile constituþionale din 1821 ºi
1839, ca ºi desfãºurarea revoluþiei de la 1848,
Lovinescu recunoºtea spiritul revoluþionar al
Munteniei ºi spiritul inhibitiv al Moldovei,
conchizând: Liberalismul muntean ºi criticismul
moldovenesc trebuie
privite ºi prin prisma
psihologiei etnice. ( ) De ce oare, pentru
istoricul artelor care îºi dã osteneala sã reflecteze
la ce se aflã dincolo de o asemenea lume a
formelor româneºti în pragul modernitãþii, peisajul
muntenesc ºi oltenesc dintre, sã spunem, 1600 ºi
1800 este, în detaliile sale revelatoare, sensibil
deosebit de cel al Moldovei contemporane?
Rãspunsul se aflã într-o sumã de factori a cãror
origine coboarã pânã spre epoca în care Ibrãileanu
bãnuise cã se gãsesc germenii îndepãrtaþi ai
evoluþiei viitoare pentru universul textelor ºi
pentru cel al instituþiilor fundamentale ale
civilizaþiei româneºti.
Dacã ar fi de adãugat ceva tezelor lui
Ibrãileanu ºi Lovinescu, recurgând la de ei
ocolita sferã a artelor vizuale, aº fi înclinat sã
spun cã veacul al XVII-lea moldovenesc, atât
de aristocratic, era în acelaºi timp ºi modern,
ºi sintetic-european: am în minte elementele de
sincronie culturalã ce aparþin manierismului
desluºit în faþadele Dragomirnei sau în cutare
broderie funerarã de la Suceviþa þinând de o
veritabilã civilizaþie româneascã a tactilului,
sau mã refer la paramentele divergente, dar,
deopotrivã, baroce de la Trei Ierarhi ºi Golia,
mã gândesc la versurile lui Dosoftei, la
neastâmpãrul ºi curiozitatea intelectualã a unor

îndeosebi prin cele din mult hulitul  ºi prea
puþin înþelesul, încã secol al XVIII-lea.
În chip firesc, pentru boierii moldoveni,
stãpânitori privilegiaþi de întinse domenii, ataºaþi
mult timp orgoliilor separatiste, dar care citeau
curent pagini din Marmontel ºi Florian, din Volney
ºi Voltaire, din Fénelon ºi Montesquieu, sau care
puneau, la Târgu Ocna ºi la Botoºani, pioase epigrafe cu text franþuzesc, artele vizuale de ei prizate
trebuiau sã se rânduiascã, aºiºderea, într-un
registru european. Cãci ei erau cei care la Iaºi
ridicau  precum un Scarlat Sturza, pe la 1780 
case nach dem feinsten europäischen
Geschmack, dintre cele pe care un occidental ca
englezul Wilkinson avea sã le socoteascã, ºi el,
înãlþate in the most modern style of European
arhitecture; era, aceasta, arhitectura palaþialã pe
care se simþea dator sã o consemneze unul dintre
cele mai internaþionale personaje ale
cosmopolitului secol al Luminilor, prinþul
Charles-Joseph de Ligne, în care se colecþionau,
ceva mai târziu, opere de artã europeanã, în care
erau pãstrate armoriale cu sãmne închipuite
dupã reguli stricte ale heraldicii apusene  precum
cel al neamului Balº din 1813 -, în care osteneau
decorând interioare ºi faþade, arhitectoni veniþi
din împãrãþia Habsburgilor sau chiar de la Pariz,
cum va fi fost ºi cel care la Iaºi punea la casele
unui mare boier, Rosetii-Roznovanu, dupã buna
modã neoclasicã ivitã ºi la bisericile din jur, o
fruntespiþie unde apãreau figuri de zeiþã antice,
Apollo ºi Diana, Minerva ºi Hercules.
În acest fel se poate spune, fãrã teamã de a
greºi, cã în Moldova secolelor XVII ºi XVIII,
unor structuri artistice precis configurate în sens
novator ºi modern, le-au corespuns mentalitãþi
înnoitoare, la nivelul textului ºi la cel al
imaginii, cel puþin în acea parte a societãþii care,
prin pondere ºi conºtiinþã istoricã, avea sã
decidã cursul viitor al civilizaþiei de aici.
Neîndoios, la temeiul acestor diferenþe
cultural-regionale stau diferenþele de dinamicã
socialã. O lume mai ruralã, mai democraticã,
cu þãrani înstãriþi, cu boieraºi extrem de activi,
cu vãtafi de plai, schileri, armãºei,
ceauºi, mazili, cãpitani, postelnicei,
ridicând cu toatã gloata ctitorii de obºte,
precum acelea din Þara Româneascã este mult
mai permeabilã ascensiunilor sociale decât
aceea a unei Moldove aristocratice, cu mari
boieri separaþi vizibil de mica boierime, cu o
þãrãnime liberã prea puþin activã cultural.
La sud de Carpaþi, marii seniori, precum
Cantacuzinii valahi de descendenþã bizantinã,
neuitându-ºi sorgintea dintr-un mégas
pragmateutes imperial vestitul ªeitanoglu, au
ºtiut a fi deschiºi înnoirilor sociale, a-ºi primeni
sângele prin chibzuite ºi ritmice mezalianþe 
ªerban vodã, el însuºi era cãsãtorit cu fiica
negustorului Gheþea din Nicopole -, urmaþi aici
de o întreagã clientelã  mã gândesc, de pildã, la
marele vornic de Târgoviºte Gavril Drugãnescu,
cãsãtorit succesiv cu o fiicã de preot ºi cu o fatã
de negustor -, dupã cum tot Cantacuzinii munteni
sunt cei ce au iniþiat ctitorii mixte, ale unor boieri
împreunã cu aºa-numiþii cupeþi, precum
marele paharnic ªerban III Cantacuzino ziditor,
în 1700, al bisericii bucureºtene Sf. Nicolae

moºiereascã, nãscãtoare de ceea ce unii istorici
au numit boierismul moldovenesc, în timp ce
istoricii literari remarcau cã moldovenii, chiar
de origine ruralã, înclinã cãtre mentalitatea
boierilor , raþiuni politice  o orientare
moldoveneascã constantã cãtre Nord, spre
Polonia mai întâi, spre monarhia habsburgicã
mai apoi, pe alocuri chiar cãtre unele aspecte de
viaþã occidentalã pãtrunse în imperiul þarist (de
la armatã la francmasonerie) , raþiuni sociale,
în sfârºit  a existat mereu, în Moldova, o
tendinþã nobiliarã de aliniere la nobilitãþi strãine,
exprimatã întâi de indigenatele poloneze de secol
XVII, de contemporanele titluri transilvane, mai
târziu  au fost cele ce au conferit Moldovei
acea notã dominantã de aristocratism, pe care
Muntenia nu a avut-o, dobândind mai devreme,
în schimb  prin contactele sale permanente ºi
de esenþã popularã, în lumea ruralã ºi
neguþãtoreascã a satelor ºi târgurilor din Balcani,
din Bulgaria pânã în Albania ºi Macedonia, din
Serbia pânã în Epir ºi Tesalia  o clasã mijlocie,
burghezã, care a putut pregãti ºi realiza o
revoluþie, ce dincolo de Milcov a eºuat.
Nu mai puþin, raþiunile culturale, condiþionate
de toate celelalte ºi cu vechi tradiþii în succesivele
orientãri moldave cãtre goticul, Renaºterea sau
barocul Europei est-centrale, ca ºi cãtre
catolicismul acesteia, au dus la ceea ce remarca
din nou Ibrãileanu, explicând spiritul critic al
Junimii, de sorginte germanã ºi antiburghezã:
Pãstrãtoare a unei culturi mai vechi ºi mai
organice, boierimea moldoveneascã a devenit,
astfel, prin scriitorii ieºiþi din sânul ei, filtrul
necesar al penetraþiei civilizaþiei apusene.
( ) Moldova secolului al XVIII-lea ºi a
primei pãrþi a celui urmãtor  continuând spiritul
novator ºi occidentalofil al veacului al XVII-lea
moldav, cel al Goliei ºi Caºinului, cel al
Costineºtilor, Cupãreºtilor ºi Cantemireºtilor, avea
sã se distingã net de contemporana Þarã
Româneascã, iar acest lucru este mult prea evident
pentru a nu-ºi afla aici sublinierea. Ne gãsim, de
fapt, în spaþiul geografic, politic ºi cultural unde
se traducea, nu întâmplãtor, autorul cel mai prizat
al nobilimii europene a timpului care a fost
François de Salignac de la Mothe-Fénelon (la
1772 se copia un Telemah pentru ispravnicul
de Neamþ Iordache Darie Dãrmãnescu), unde se
comandau cãrþi contemporane sau clasice ºi
instrumente de largã utilitate culturalã, de la
Homer la lexicoanele cerute prin comenzi la
Leipzig, de cãtre un Grigorie Anton Avramie;
unde se doreau volume ale lui Rousseau sau Kant,
ca ºi constituþia abia apãrutelor State Unite, dar
se cunoºteau ºi lucrãri de erudiþie din câmpul
bizantinologiei in statu nascendi, precum cele
ale lui Charles Du Cange, numit într-un text
ieºean de dupã 1800, Carul de Frezna, domnul
di Canzã; unde se fac compilaþii dupã lucrãri de
geografie universalã de cãtre autori, precum
ierarhul de Hotin, Amfilohie, familiarizat cu o
Italie din care rãsuna la Iaºi, prin muzicieni din
Rusia, Te Deum-ul lui Giuseppe Sarti; unde
un Alexandru Beldiman traducea, la 1784, din
Metastasio ºi unde se copiau texte din Voltaire la
comanda familiilor boiereºti Jora, Palade ºi Carp;
în fine, acolo unde un cãlugãr ºcolit, ca Teodosie

poate, congruente gustului eclectic al unul ctitor,
precum acel mare dregãtor Rãducanu Racoviþã
care, în 1762, la biserica Bunei Vestiri din Târgu
Ocna punea o pisanie, deja evocatã, unde, dupã
pravoslavnica invocare a maicii prea dulcelui
Hristos, continua insolit în franþuzeºte: Après
avoir réglé les fortunes publiques / Gés donné
de leçons / Aux plus grands politiques,
dovedind cã mânuia foarte exact terminologia
cvasi-contemporanã a unor Bossuet ºi Voltaire
privitoare la numele generic al omului politic.
Dacã ne vom întoarce privirile spre Þara
Româneascã, ne va întâmpina un tradiþionalism
de epocã mateinã din secolul al XVII-lea,
continuat firesc în gustul muntenesc de veac
XVIII ºi început de secol XIX pentru cronici,
romane populare, cãrþi ecleziastice (într-o
vreme în care, spre pildã, în Banatul
multicultural se citeau, dimpotrivã, cãrþi
ºtiinþifice ºi manuale, lucrãri de filosofie ºi de
pedagogie). Suntem acolo unde tradiþia
popularã era preponderentã într-un centru
episcopal, precum Râmnicu Vâlcei, cu o
întreagã culturã bisericeascã ºi laicã marcatã
folcloric de vorba ºi de imaginea vioaie ºi
colorate ; unde costumul rãmãsese foarte
tradiþional  în timp ce învecinata Moldovã, în
acelaºi domeniu, adopta ultima modã
evropeneascã , iar boierii vechi ºi cei în
emergenþã, Brãiloii ºi Bengeºtii, Jienii ºi ªtirbeii
se aflau, în modul cel mai firesc, în strânse relaþii
de afaceri, dar ºi de prieteºug cu negustori de
felul lui Hagi Pop din Sibiu cãruia îi comandau
peruci, scaune de postav fistichiu sau cai de
rasã, vreun lucru raritet, unul dintre ei
ajungând chiar sã-i scrie, din Viena, în 1796,
activului comerciant transilvan: ªi sã ºti
Hagiule, cã nu te am de prieten, ci întocmai ca
un frate ºi prieten adevãrat.
O asemenea absenþã a unor distanþe
notabile între starea a treia ºi boierimea mai
veche sau mai nouã în evghenie a fãcut
posibile acele ctitorii mixte pe care le-am
amintit în treacãt, fenomen muntean fãrã nici
o paralelã în Moldova. Aparþinãtoare de o artã
popularã  ce nu trebuie confundatã nicicum
cu arta þãrãneascã -, ele asociau zarafi, cupeþi
ºi mitropoliþi ai Ungrovlahiei, mari vistiernici
ºi bãcani, breasla croitorilor ºi mari vornici
la bisericile bucureºtene de secol XVIII de
la Sf. Elefterie, Olari sau Flãmânda ºi aidoma
se întâmpla la Craiova, Cerneþi sau Târgu Jiu.
*
( ) O componentã esenþialã a vieþii
româneºti în trecerea de la medievalitate la
modernitate  în acelaºi timp o componentã
unificatoare în diversitatea marcatã a provinciilor
istorice  þine de schimbãrile structurale
cunoscute unitar de cele trei state de pe
meridianul nostru o datã cu a doua jumãtate a
secolului al XVI-lea, anume instalarea aici a unei
autoritãþi otomane sub forma unei suzeranitãþi
cu consecinþe pe toate planurile evoluþiei istorice.
Ceea ce este sigur  ºi mãrturisit de numeroase
izvoare locale ºi strãine de-a lungul a trei secole
 rãmâne împrejurarea cã mai durabil decât în
economie sau în politicã, planul civilizaþiei a fost

cel ce a purtat amprenta Turcocraþiei. Iar
mentalitatea, ca fapt de civilizaþie, ca ansamblu
al unor opinii, credinþe, viziuni, prejudecãþi, cu
caracter colectiv ºi inconºtient, ce a înrâurit
gândirea acelei epoci ºi în a cãrei cercetare ne
bizuim pe documente literare, plastice, muzicale,
religioase, juridice, psihologice suferã acum
radicale ºi insidioase preschimbãri, dând naºtere
la ceea ce, acum câþiva ani, am denumit  ca o
nouã ivitã particularizare româneascã a primei
modernitãþi  mentalitatea tranzacþionalã.
Adaptam astfel, de fapt, unei secvenþe istorice
precise ºi formatoare de fiinþã naþionalã,
caracterizarea pe care, acum aproape ºaptezeci
de ani, subtilul sociolog ºi eseist care a fost Mihai
Ralea o folosea într-o cunoscutã cercetare asupra
fenomenului românesc, atunci când vorbea
despre spiritul tranzacþional în materie de
politicã ºi moralã.
( ) Aflatã în spaþiul unei tradiþii ortodoxe
ºi al ruralitãþii, cu al sãu corolar nobiliar,
civilizaþia românilor a cunoscut recurent, în
epoca primei sale modernitãþi, atitudini de
autoritate monarhicã venind sã compenseze,
adeseori, slãbiciuni politice ºi crize morale 
cazul fanariot e notoriu, unind piscuri
intelectuale ºi abisuri etnice, în ceea ce a fost
socotitã o formã evidentã ºi primarã de
colaboraþionism , ilustrând însã ºi clipe de
glorie naþionalã (între toate, se cade, citat, mai
nou, episodul Cuza).
( ) Este adevãrat cã aceasta rãmâne tristrealul apanaj al modernitãþii româneºti, cãci
în trecutul nostru medieval cultul
conducãtorilor politici  ºi mai ales cultul lor
postum  nu a avut nici pe departe intensitatea
din lumea slavã, un anume raþionalism latin
temperând atunci excesele pe care le gãsim
fie în mediul rusesc al tãtucilor þari, fie în
cel sârbesc unde dinaºtii  Nemanizi,
Hrebelianovic, Brankovic  erau înconjuraþi,
cu veacuri înainte de Tito, de un adevãrat cult
transpus în texte ºi imagini.
Nu mai puþin, ataºamentul modern faþã
de soteriologicul lider arãtãtor de drum are
legãturi directe cu ceea ce abia am denumit
mentalitatea tranzacþionalã, putându-se
plasa fie în aureola unei supremaþii spre care
acela a fost propulsat prin felurite tranzacþii,
fie, pe neaºteptate  prin alte tranzacþiisinonime cu eventuale, pioase abandonuri în umrba unei rapide, violente, dacã nu chiar
fatale cãderi.
Aceastã mentalitate tranzacþionalã vine, în
prima modernitate româneascã, din
particularitatea esenþialã cã, în ansamblul
Europei orientale ºi centrale  cu excepþia
imperialã a Rusiei , numai aici la Dunãrea
de Jos, s-a pãstrat neîntrerupt un stat
organizat, cu conducãtori proprii, cu principi
autonomi, începând cu secolul al XVI-lea la
Bucureºti, Iaºi ºi Alba Iulia. Aceasta în vreme
ce, rând pe rând, Bulgaria în 1393 ºi 1396,
þinuturile greceºti între 1430 ºi 1460, Serbia
în 1459, Bosnia în 1463, Albania în 1478-1479,
Muntenegru în 1496, Ungaria în 1526, Cehia
în 1620, Polonia în 1772, 1793 ºi 1795
dispãreau de pe hartã ca entitãþi politice de sine
stãtãtoare, cãzând în felurite stãpâniri,
turceascã sau autriacã, ruseascã sau prusacã.
Pentru pãstrarea acestor state româneºti,
pentru dobândirea scaunelor princiare,
pertractãrile permanente au devenit, aºadar,
absolut necesare, în acest fel dãinuind ceea
ce se numea, în limbajul de Serai al
padiºahilor, ticãloasa raia. Conservarea
statului, chiar ºi în condiþii de tot precare,
precum în veacul fanariot, a fost un succes al
modului românesc de a gândi ºi acþiona,
indiferent de ecourile sale în planul unui vag,
ºi mereu invocat, caracter naþional; dar ea
a fãcut, spre pildã, ca ºi emigraþia politicã sã
nu devinã un fenomen istoric la români, spre
deosebire de aproape toate cazurile est ºi
central europene, de unde ºi slãbiciunea
excesivã ºi endemicã pânã astãzi, lipsa de
solidaritate ºi soliditate  perfect explicabile,
iatã  ale organizaþiilor târzii din diaspora
economicã ºi politicã, precumpãnitor gregare,
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.
( ) Într-o þarã a mândriei þãrãneºti
manifestã în vorbã ºi imagine, din obºtile
maramureºene, pânã în satele moºneneºti
de sub munte ale Olteniei ºi Munteniei ºi
pânã în cele rãzeºeºti ale Moldovei, mult
clamata ieºire din istorie, înaintea atâtor
vitregii ale acesteia, s-a manifestat,
paradoxal, prin perpetuarea tranzacþiei.
Era, mai ales, o tranzacþie pentru siguranþa
vieþii mereu ameninþate  dau turcii în
Muntenia, dau tãtarii în Moldova, au
devenit expresii curente ale limbajului
popular  ºi ce ar putea fi oare mai
elocvent, în acest sens, decât faptul cã în
chiar anul 1688, când Brâncoveanu îºi
inaugura domnia în mijlocul atâtor
incertitudini orientale ce aveau sã-l ducã
la moarte, la celãlalt capãt de continent,
în Anglia unei Glorious Revolution ºi a
contractului politic între popor ºi
coroanã, era pentru întâia oarã menþionat
simbolul certitudinii occidentale care,
pânã astãzi, poartã numele lui Edward
Lloyd, întemeietorul asigurãrilor moderne
(în fapt, cam în aceeaºi epocã, nu altceva
sugera, despre nesiguranþa româneascã, un
cunoscãtor strãin al realitãþilor noastre de
la 1.700, florentinul Anton Maria Del
Chiaro: Dobbiam considerare queste due
provincie Moldavia e Valachia a guisa di
due navi in un mar tempestuoso 96). ªirul
tranzacþiilor continua, de altminteri:
tranzacþia pentru pãstrarea averii, pentru
înlãturarea rivalului politic, pentru liniºtea
Bisericii ºi  la nivelul cel mai înalt al
socialului  tranzacþia pentru dobândirea
tronului. Toate acestea au fãcut ca în
aceeaºi þarã plinã de orgolii naþionale, una
dintre cele mai frecvente spuse intrate în
folclor sã sune, tocmai în spiritul
tranzacþiei salvatoare ºi suverane, capul
ce se pleacã, paloºul nu-l taie.
( ) De la aºezarea, pentru unii
deconcertantã, a începuturilor îndepãrtate ale
modernitãþii noastre spirituale, într-o vreme pe
care comoditatea gândului o plasa, îndeobºte,
în plin ev mediu, la chestiunea aºa-zisei
renaºteri româneºti, de la dezbaterea
specificului provincial, subiacent pânã în secolul
XX ºi atât de invocat astãzi  când nu este
politizat steril , pânã la capitolele gingaºe
þinând de acea Völkerpsychologie ce dã încã
bogatã materie de studiu specialiºtilor în ºtiinþele
omului, toate aceste subiecte vor putea fi reluate,
rediscutate, redimensionate, dar, nãdãjduiesc,
niciodatã eludate. Aceasta mãcar ºi numai
pentru faptul cã ele fac parte, în câteva cazuri 
pentru ultimele trei veacuri creatoare de specific
naþional  din chiar substanþa dezbaterilor
noastre actuale  de la tribuna congreselor
ºtiinþifice pânã în disputele electorale  asupra
particularitãþilor psihologice ºi regionale ale
arealului românesc, asupra locului românilor
într-o Europã unde s-au format ºi asupra
dialogului lor cu o altã Europã cãtre care privesc.

(Text prescurtat)
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PRIVIRE CRITICÃ ÎN
INTIMITATEA
JURNALULUI INTIM
(Urmare din pag. 1 )

O datã instauratã democraþia,
presiunile asupra lui Eugen Simion n-au
încetat, ci s-au înteþit, deosebindu-se de
cele precedente numai prin coloraturã.
Adversarii mei  mãrturiseºte criticul 
mi-au cãutat de 11 ani  ºi-mi cautã încã
 noduri în papurã, suspectându-mã de
apolitism. În imaginaþia lor ideologicã,
apolitismul înseamnã trãdare, pactizare
cu puterea, oportunism, mã rog, cãdere
moralã  Nu puþine dintre cronicile ºi
comentariile dedicate cãrþilor sale
cuprind aprecieri minimalizatoare sau
chiar de contestare, de la acuzele potrivit
cãrora judecãþile sale critice aºteaptã
precedente pe care apoi sã le valorifice
în interes propriu, la învinuirile de
didacticism ºi de refuz al revizuirilor
dupã exemplul criticii lovinesciene. S-au
auzit chiar voci care-l acuzau pe Eugen
Simion pentru faptul cã n-a rãmas
definitiv în Occident pe vremea
totalitarismului. ªi de astã datã,
adversitãþile n-au fãcut decât sã se
mântuie sub o nouã regãsire de sine a
criticului: m-am eliberat de câteva
complexe, m-am detaºat de cei mai mulþi
dintre ei dupã 1990, am urmãrit ºi am
simþit pe pielea mea comportamentul lor
în regimul libertãþi, m-am lãmurit ºi,
vorba lui G. Cãlinescu ( ), trag
perdelele ºi mã apuc sã le citesc cãrþile
pe care nu le-am citit. Din aceastã nouã
disponibilitate creatoare s-au nãscut
cãrþile Moartea lui Mercutio (1993),
Convorbiri cu Petru Dumitriu (1994),
Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii
(1995), Fragmente critice I (1997),
Fragmente critice II (1998), Fragmente
critice III (1999) º.a. Eugen Simion este
astãzi autorul a peste 20 de cãrþi originale
ºi a circa 3000 de articole publicate în
revistele de specialitate.
Din acest nou flux creator face parte
ºi Ficþiunea jurnalului intim, lucrare
fundamentalã în trei volume, totalizând
peste 1100 de pagini, reprezentând, dupã
mãrturisirea autorului, un studiu vast,
ambiþios, cu o deschidere teoreticã mare
(intimismul european, poetica jurnalului
intim, diarismul românesc, bolile
profesionale ale diaristului etc.). Ideea
acestui studiu i-a venit autorului în anii
70, când a þinut în chip sistematic un
jurnal (tipãrit în 1977 sub titlul Timpul
trãirii, timpul mãrturisirii), ºi a citit în
paralel multe confesiuni, dupã care ºi-a
pus firesc problema legitimitãþii acestui
gen de sertar pe care mulþi îl practicã, dar
puþini îi acceptã în spaþiul literaturii 
cum avea sã mãrturiseascã Eugen Simion
ºi cu ocazia recentei lansãri a acestei cãrþi
la Librãria Sadoveanu din Capitalã. A
rezultat de aici o lucrare fundamentalã de
însemnãtate europeanã, o carte care,
practic, epuizeazã subiectul prin analizele
aplicate unor mari intimiºti, din Vest ºi
din Est, de la Samuel Pepys pânã la
Stendhal, de la Amiel la Tolstoi, de la
Gide, Virginia Woolf, Kafka, Jünger,
Musil, Pavese, Julien Green, pânã la
românul Mircea Eliade ºi polonezul
Witold Gombrowicz. Iar în acest cadru
european,
literatura
subiectivã
româneascã se remarcã nu numai
cantitativ (în volumul al treilea, Diarismul
românesc, sunt analizate aproape 50 de
jurnale), ci ºi prin valoarea de document
ºi prin estetica scrierilor literare
subiective. Practic, prin acest al treilea
volum, dar ºi prin substanþiale demersuri
comparatiste din primele douã, avem o
nouã ºi originalã incursiune în Istoria
literaturii române, elaboratã din
perspectivã europeanã, o lucrare în care
diarismul nu epuizeazã tematica, ci este
doar filonul în raport de care scrierile
literare propriu zise ºi mai cu seamã
opiniile autorilor lor cu privire la literatura
nu numai subiectivã sunt analizate din
unghiuri multiple ºi dezvãluie nebãnuite
disponibilitãþi creatoare româneºti.
Formula comparatistã utilizatã aici de
Eugen Simion probeazã convingãtor
faptul cã apariþia, relativ mai târzie, a unor
curente sau genuri literare în spaþiul
cultural românesc nu echivaleazã, cum sa apreciat uneori, cu un epigonism. Ca ºi
în cazul diarismului propriu-zis,
manifestarea mai târzie a unor curente,
genuri sau specii literare a fost adesea
compensatã prin valoarea lor de sintezã
artisticã. Încadrarea sau simpla lor
raportare la evenimente istorice ulterioare
le-a amplificat capacitatea de concentrare

ºi puterea de a mobiliza conºtiinþele, le-a
conferit însuºirea de a proiecta noi idealuri
artistice, dar ºi sociale.
Situaþia ca atare trimite din nou la
destinul literar al lui Eugen Simion. Cele
patru volume din Scriitori români de azi
se citesc asemenea unui roman cu o
remarcabilã unitate, deºi personajele
aparþin mai multor generaþii. Judecãþile
critice sunt anticipate, configurate prin
metamorfozele, prin ciocnirile unor
destine literare, astfel încât, spre final,
majoritatea acestor judecãþi cad ca
adevãruri de la sine înþelese, grele de sens
ºi greu amendabile. În dorinþa unor
nuanþãri, cititorul apeleazã la opiniile ºi
ale altor critici, dar descoperã curând cã
dincolo de coloratura personalã a stilului,
unele dintre acestea nu sunt decât un fel
de variante preliminare, vagi, nesigure, un
gen de irizãri ale adevãrurilor riguros
fundamentate în Scriitori români de azi.
Concluzia?
Teama
de
risc,
conservatorismul, pretinsa rigiditate
atribuite criticului ºi istoricului literar
Eugen Simion au drept consecinþã lãrgirea
orizontului de interpretare criticã ºi
stratificarea judecãþilor de valoare pânã
la nivelul unor tãieturi în masivitãþi
granitice, tot mai greu dislocabile.
Regãsim aici vocaþia din totdeauna a
sintezei, refuzul nu al riscului, ci al

mai mulþi le contestã, cum sunt, de pildã,
Legea Blanchot (clauza calendaritãþii)
ºi clauza fragmentarismului. Analizând
problema destinatarului, autorul ajunge la
concluzia cã jurnalul intim are nu unul,
ci douã personaje:: unul care iese în faþã,
ca emblemã a autorului (imaginea lui
publicã, reprezentativã) ºi altul care se
ascunde printre rânduri.
Douã personaje sau chiar mai multe,
înþelegem noi, pentru cã fiecare om, cu
atât mai mult un artist, ca destin creator,
reprezintã un complex sufletesc alcãtuit
dintr-o pluralitate de termeni care, fie
cã vrem sau nu, cã o conºtientizãm sau
nu, cã o recunoaºtem sau nu, intrã întrun dialog, într-o dezbatere lãuntricã
profundã ºi perpetuã, excepþie fãcând,
poate, deciziile ultime, când survine
consensul. Raporturile în care intrã
aceste euri preliminã ºi justificã orice
hotãrâre mai importantã din viaþa
noastrã, iar raþiunea de a fi, ca ºi
poetica jurnalului intim de aici
izvorãsc, din acest dureros proces de
analizã ºi autoanalizã dus pânã la
ultimele lui consecinþe. ªi dacã admitem
cã literatura este ansamblul unei opere
scrise care are un caracter estetic, de ce
n-am admite cã ºi jurnalul intim este
literaturã câtã vreme înfãþiºeazã, în
esenþa lui ºi cu un anumit grad de

atmosferã în care autorii lasã uneori
impresia cã retrãiesc viaþa personajelor din
literatura lor de ficþiune, jurnalele intime,
tocmai prin asemenea însuºiri, întregesc ºi
justificã, prin scoaterea lor la luminã,
adevãruri altminteri ascunse sub pecetea
tainei. Procesul ca atare poate fi urmãrit în
cuprinsul diarismului românesc, care
constituie tematica celui de-al treilea ºi celui
mai amplu volum (433 pagini). Sunt
cercetaþi 29 de diariºti în capitole speciale
ºi aproape încã pe-atâþia într-un capitol
preliminar. Eugen Simion avertizeazã de la
început cã nu face o istorie a jurnalului
intim, ci o demonstraþie în favoarea unui
gen literar respins, între alþi critici, de E.
Lovinescu ºi G. Cãlinescu, pe motiv cã þine
jurnal intim cine nu ºtie sã facã operã de
creaþie. Iar demonstraþia ca atare convinge,
într-adevãr, cã diarismul reprezintã o
modalitate posibilã de creaþie ºi constituie
chiar o tehnicã de creaþie. Tocmai prin
asemenea atribute, el este un semn de
maturitate a culturii ºi aratã gradul de
dezvoltare a societãþii în care se manifestã,
ca ºi gradul de dezvoltare a conºtiinþei
personalitãþii umane. Românii descoperã,
mai întâi, pe alþii ºi scriu memoriale ºi
jurnale de cãlãtorie (Spãtarul Milescu,
Dinicu Golescu). Se descoperã, totodatã, pe
ei înºiºi, simþind nevoia sã-ºi afirme
identitatea printre strãini (C.A.Rosetti, Ion
Codru-Drãguºanu, Iacob Negruzzi). Prin
generaþia lui Eliade dobândesc convingerea
cã jurnalul poate avea ºi o valoare literarã.
ªi, odatã descoperitã, ideea n-a încetat sã
rodeascã, realizând, între altele, ºi un
record absolut de precocitate în istoria
diarismului, prin Iulia Hasdeu care-ºi
începe jurnalul la 7 ani.
Intuiþiile lui Eugen Simion sunt aici
remarcabile, de nelipsit, de azi înainte, în
analiza nu numai a demersurilor esteticoliterare, dar chiar ºi a unora politice. Un
singur exemplu: capitolul consacrat lui Titu
Maiorescu, autorul celui mai cuprinzãtor
jurnal românesc. Din analiza unor secvenþe
adesea banale, precum însemnãrile despre
temperatura zilnicã, profiturile rezultate din
avocaturã sau despre deranjamentele
stomacale ale copilului lui Mite Kremnitz,
dar ºi a notei, bogat subtextuale, ca, de
pildã, celebra grea epocã Eminescu
rezultã un Maiorescu mult mai nuanþat ºi
mai flexibil decât cel îndeobºte evocat.
Desigur, pe cât de mãreþ ºi de demn este el
în faþa tuturor loviturilor, pe atât de
convenþional rezultã din strãduinþa
nemãrturisitã de a-ºi influenþa posteritatea,
dar  atenþie!  jurnalul sãu, tocmai prin
asemenea ipostaze, lumineazã neºtiute
resorturi intelectuale care explicã, între
altele, înþelegerea profundã pe care el o
asocia expresiei formã fãrã fond, ca ºi
unora dintre revizuirile lui de mai târziu.
Se ºtie cã în proiectele lui de reformã a
învãþãmântului, elaborate pentru timpul
când va ajunge ministru, Maiorescu îºi
propusese sã desfiinþeze ªcoala de arte, tot
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conjuncturalului, al partizanatului ºi, în
fond, al aventurii. Iatã cã disponibilitatea
subitã faþã de orice încercare literarã, cu
care se laudã unii dintre colegii sãi din
generaþiile mai noi, reprezintã doar stadiul
preliminar al actului critic, dupã cum
privirea peisajului din mers, alt atu
revendicat de autorii reproºurilor,
conduce spre corecta lui evaluare abia
spre finalul reflecþiei fixate prin
adecvare.
Toate aceste însuºiri se regãsesc pe larg
în cele trei volume ale Ficþiunii jurnalului
intim. Primul volum este dedicat
Jurnalului ca literaturã. Pecetea lui
interogativã (Existã o poeticã a
jurnalului?) nu exprimã o îndoialã, ci mai
mult certitudinea pe care se întemeiazã.
Aºa dupã cum enunþase într-un numãr din
Caiete critice, dedicat Jurnalului ca
literaturã, Eugen Simion revine aici, în
primul volum, cu urmãtoarele precizãri: a)
jurnalul intim respinge, aprioric, toate
convenþiile literaturii, dar îºi construieºte
 cu sau fãrã ºtirea autorului  propriile
convenþii (reguli) care-i permit sã
funcþioneze; b) tocmai prin respingerea
sistemicã a ficþiunii, confesiunea diaristicã
devine adesea, fãrã ca autorul s-o
conºtientizeze, o ficþiune a nonficþiunii, o
ficþiune a trãitului, a realului, a
autenticului; c) ca atare, jurnalul intim se
poate constitui într-un gen literar ºi poate
fi citit ca literaturã. Autorul avertizeazã,
pe parcursul volumului întâi, cã toate
concluziile la care ajunge sunt provizorii,
aºa cum sunt, în realitate, toate
concluziile în domeniul esteticii, poeticii,
literaturii. Inclusiv cele câteva legi ale
diarismului, pe care unii le acceptã, iar cei

expresivitate a limbajului, acest sublim
proces al dezbaterii eurilor?
Sinceritatea
acestei
literaturi,
autenticitatea ei ºi, deci, valoarea ei
reprezentativã pot fi alimentate ºi
asigurate tocmai de faptul cã eul
profund (omul care scrie) nu se mai
ruºineazã ºi nu mai fuge de fratele sãu,
eul biografic, eul superficial (omul care
trãieºte în umbra operei), ci-ºi asumã
integral inavuabilul (nemãrturisitul sau,
mai bine zis, nemãrturisibilul), micul
infern interior (André Gide).
Volumul al doilea (intimismul
european) reuºeºte sã concretizeze ºi sã
justifice toate aceste disocieri printr-o
succesiune de micromonografii închinate
celor 26 de diariºti europeni, începând
cu Samuel Pepys (apreciat drept cel
dintâi diarist în adevãratul înþeles al
termenului) ºi încheind cu polonezul
Witold Gombrowicz. Caracterizãrile
aplicate acestor mari destine creatoare
în luptã cu secretul fiinþei lor sunt
percutante ºi fiecare în parte poate
constitui un bogat subiect de reflecþie.
Amiel trãieºte pentru a scrie un jurnal
de peste 16.000 de pagini ºi scrie pentru
a trãi; Tolstoi lasã în urmã o mitologie
a pãcatului ºi o retoricã a pocãinþei;
Jules Renard este un stendhalian
eretic; îngrijorat sã nu devinã cumva
un Flaubert de salon; Jünger atinge,
sub raport stilistic, punctul cel mai
îndepãrtat în diarismul european faþã de
Stendhal  cel care refuzã sã corecteze
o greºealã de gramaticã pentru a nu
diminua autenticitatea frazei.
Romane complexe de idei, într-o
violentã ciocnire lãuntricã, sau romane de

aºa ºi Conservatorul, iar pe profesori sã-i
transfere la ºcoala normalã. Mãsura lui
Maiorescu era, desigur, restrictivã, nu însã
reacþionarã. Într-o þarã cu majoritatea
populaþiei neºtiutoare de carte, cum era
atunci România, ideea întãririi
învãþãmântului primar era absolut necesarã.
ªi cum o bunã ºcoalã primarã este
condiþionatã de prezenþa învãþãtorilor
temeinic pregãtiþi, era firesc ca un obiectiv
al acþiunii maioresciene sã se identifice în
sprijinirea ºcolilor preparandale sau
normale. Tocmai de aceea intenþiona
Maiorescu ca pe profesorii de la
Conservator sã-i transfere ca profesori de
muzicã la ºcoala normalã; întãrirea ºcolilor
care pregãteau învãþãtori echivala cu
întãrirea învãþãmântului primar prin care se
fundamenta culturalizarea întregii
populaþii. Sau, cu însemnãrile din jurnal,
tot ce este astãzi o formulã goalã în
miºcarea noastrã publicã urma sã fie
prefãcut într-o realitate simþitã.
Cunoscuta formulã criticã a lui Maiorescu
primeºte aici un sens constructiv, ca ºi în
cazul prevederii de a se trimite bursieri în
strãinãtate la studiul pedagogiei, pentru ca
apoi, cu concursul lor, sã se înfiinþeze noi
ºcoli preparandale în sprijinul
învãþãmântului primar.
Iar asemenea exemple, care lumineazã
decizii importante din istoria culturii
româneºti, descoperim frecvent în jurnalele
româneºti, graþie cercetãrii exhaustive
efectuate de Eugen Simion. Astfel încât
întrebarea esenþialã dacã avem sau nu un
jurnal intim este depãºitã prin însuºi demersul
fundamental al criticului, consacrat modului
cum se înfãþiºeazã genul diaristic românesc,
ilustrãrii bogãþiei ºi originalitãþii acestuia.
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Eveniment cultural
de însemnãtate naþionalã

Biblioteca
Academiei are
un nou sediu

La scurtã vreme dupã reintrarea în circuitul informaþional a
Bibliotecii Centrale Universitare, un nou eveniment cultural de
însemnãtate naþionalã a avut loc în capitalã: Biblioteca Academiei
Române, care adãposteºte ºi gestioneazã cel mai mare patrimoniu
cultural românesc, a primit
un sediu modern, elegant,
cu o suprafaþã de aproape
16.000 m.p. Noul edificiu
are o arhitecturã remarcabilã ºi o funcþionalitate
sporitã, fiind dotat cu
depozite de carte, cu 9
sãli de lecturã, o salã de
conferinþe, o salã de expoziþii, plus o seamã de
anexe. Cu sprijinul acestui
patrimoniu arhitectural ºi
tehnic modern vor putea fi
puse superior în valoare
cele 10 milioane de piese
aflate în custodia Academiei, printre care se
numãrã 3 milioane de cãrþi
(aproape toate titlurile
apãrute în spaþiul românesc în ultimii 500 de ani),
300.000 stampe ºi desene, monede vechi ºi, desigur, inestimabilele
manuscrise ale lui Eminescu ºi ale altora dintre marii noºtri
scriitori. Avea dreptate
acad. Eugen Simion,
preºedintele Academiei
Române, sã spunã cã
finalizarea noului local
reprezintã un strãlucit
fapt de solidaritate româneascã ºi cã, iatã, tocmai
cultura este terenul în care
aceastã solidaritate se
poate realiza mai convingãtor. Sprijinul larg de care
a beneficiat noul local,
din partea tuturor guvernelor aflate la conducerea
României postdecembriste, a ieºit în evidenþã ºi
cu prilejul festivitãþii
inaugurale, la care au
luat parte Preºedintele
României, Ion Iliescu,
Primul Ministru, Adrian Nãstase, membri ai Parlamentului României,
reprezentanþi ai partidelor politice ºi ai societãþii civile º.a.
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O prezenþã semnificativã
la Târgul Internaþional

GAUDEAMUS:
Cartea universitarã
apãrutã în Editura
Fundaþiei România de Mâine
Într-o lume terorizatã de sãrãcie,
confruntatã cu violenþa ºi reaua-credinþã,
înrobitã confortului material obþinut peste
noapte cu orice preþ, un târg de carte
reprezintã un semnal reconfortant. Iar
Târgul Internaþional Gaudeamus  Carte de
Învãþãturã, aflat la a opta ediþie, exprimã
mesajul adresat tuturor iubitorilor de carte.
Sã ne bucurãm! Sã uitãm de grijile
istovitoare ale tranziþiei, pãtrunzând în
aceastã ambianþã elevatã, de sãrbãtoare a
spiritualitãþii româneºti, pe care a oferit-o
cu generozitate Gaudeamus, gãzduit în
Pavilionul Central Romexpo între 28
noiembrie  2 decembrie 2001, unde s-a
aflat expusã producþia de carte a 166 de
expozanþi, dintre care peste 90 de edituri
din þarã ºi strãinãtate, plus universitãþi,
difuzori de carte, tipografii º.a.
Participarea celor peste 55.000 de
vizitatori la cele 40 de manifestãri specifice
 seminarii, Galaxia Gutenberg, dezbateri,
Despre valori ºi false valori culturale,
Colocviul Internaþional al Traducãtorilor,
mese rotunde  confirmã adevãrul peren cã
românii au conºtiinþa faptului cã se poate
supravieþui prin culturã, cã opþiunea aceastã
sacrã poate constitui cea mai bunã protecþie
în faþa sfidãrilor de orice fel care întunecã
orizontul acestui început de mileniu.
Interesul sporit pentru carte a fost ºi mai
bine pus în evidenþã de cele 250 de lansãri
de carte, momente cu o încãrcãturã
emoþionalã nu numai pentru autori ºi editori,
ci ºi pentru vizitatori, care au conferit
Târgului Gaudeamus o strãlucire aparte.
În aceastã competiþie a valorilor
culturale s-a înscris organic Editura
Fundaþiei România de Mâine nu numai prin
tradiþionalul de acum stand prezentând
oferta de carte universitarã care-i defineºte
opþiunea prodigioasei sale activitãþi, ci ºi
prin lansãrile unor noi volume care au
beneficiat de o largã audienþã  profesori
universitari, specialiºti din domeniile
economic, financiar, bancar, sociologiei,
psihologiei, muzicologiei, arhitecturii,
studenþi, demonstrând semnificaþia pe care
o are acest gen de carte  manuale ºi cursuri
universitare, caiete de lucrãri practice, testegrilã, lucrãri de sintezã.
Deschizând aceste manifestãri, care au
avut loc în zilele de 28 noiembrie ºi 2
decembrie, doamna Georgeta MITRAN,
directoarea Editurii Fundaþiei România de
Mâine a remarcat faptul cã cele cinci
volume propuse spre lansare fac parte dintr-o
producþie de carte reprezentativã, pe anul
în curs fiind tipãrite 130 de titluri, fiecare
având un rol bine definit în peisajul
activitãþii educativ-didactice consacrate
sprijinirii procesului de învãþãmânt
universitar, unele umplând un gol în
registrul tematic. Este ºi cazul lucrãrii
Auditul financiar, reorganizarea judiciarã
ºi lichidarea societãþilor comerciale,
purtând semnãtura prestigioasã a
prof.univ.dr. Mircea BOULESCU ºi a
lector univ.dr. Corneliu BÂRNEA, care
demonstreazã, într-o manierã ineditã, cu
pertinenþã, o problematicã de o mare
actualitate, de acut interes, atât pentru
cadrele didactice, pentru specialiºtii din
domeniu, cât ºi pentru studenþi.
Felicitând autorii pentru curajul
intelectual dovedit prin realizarea acestei
lucrãri temerare, deschizãtoare de drumuri
nu numai pentru specialiºtii români, ci ºi
pentru potenþialii investitori strãini, prof.
univ. dr. Ali EDEN, vicepreºedinte al
Camerei Auditorilor din România, aprecia
cã realmente patrimoniul bibliografiei de
specialitate este de acum mai bogat prin
descifrarea tainelor unei tematici mai puþin
familiare  conceptul de audit financiar,
activitatea de audit financiar în România,
îndrumarea metodologicã ºi controlul
activitãþii de audit, statutul cenzorilor ºi
auditul financiar, implicaþiile reorganizãrii
judiciare ºi lichidãrii societãþilor comerciale.
Structuratã în douã pãrþi, lucrarea
îmbinã abordãrile teoretice cu cele de ordin
practic, remarcându-se prin exactitatea
definirii unor concepte  etica auditorilor,

auditul financiar de la concept la sfera
activitãþii practice de audit financiar º.a. ,
prin rigoarea ºtiinþificã, ceea ce îi conferã
calitãþile nu numai de curs universitar, ci ºi
de valoroasã lucrare ºtiinþificã.
Am bucuria sã particip la lansarea unei
cãrþi incitante care, cu siguranþã, prin
problematica abordatã, depãºeºte
dimensiunile unui curs universitar,
prezentând un interes mult mai larg  a
remarcat prof.univ.dr. Marin DUMITRU,
ºeful Catedrei de Finanþe a Facultãþii de
Management Financiar-Contabil de la
Universitatea Spiru Haret.
Forma ineditã de prezentare a lucrãrii
scoate în evidenþã experienþa didacticã,
pedagogicã ºi metodologicã a autorilor, fapt
ce va determina cititorii sã doreascã sã se
documenteze în acest domeniu. Auditul
financiar, reorganizarea judiciarã ºi
lichidarea societãþilor comerciale are
meritul de a prezenta, într-o manierã foarte
bine sistematizatã, prevederile unui numãr
însemnat de acte normative apãrute în
ultimii doisprezece ani. Dar etapa tranziþiei
la economia de piaþã ºi dorinþa de integrare
în structurile europene presupun un efort
deosebit pentru alinierea ºi armonizarea
legislaþiei în domeniul economico-financiar
din þara noastrã, aceastã lucrare de referinþã
rezervându-le un spaþiu important.
În legãturã cu cea de a doua carte lansatã
într-un asemenea cadru, Monedã ºi credit,
al cãrei autor este prof.univ.dr. Gheorghe
MANOLESCU, prodecan al Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior a Universitãþii
Spiru Haret, doamna Georgeta MITRAN a
subliniat preocuparea acestui autor, care se
aflã la a treia lucrare apãrutã în Editura
Fundaþiei România de Mâine,  de a pune la
dispoziþia cadrelor didactice, specialiºtilor,
dar ºi studenþilor lucrãri de mare actualitate
în domenii mai puþin abordate.
Prezentând lucrarea Monedã ºi credit,
prof.univ.dr. Emil DINGA a apreciat efortul
autorului de a restructura într-o viziune
proprie materialul existent în acest
domeniu, de a-i conferi informaþiile de
ultimã orã, raportând problematica tratatã
la standardele actuale. Curajul de a se îndoi
de unele aserþiuni, de a comunica reflecþiile
personale, întemeiate pe laborioase studii
ºi cercetãri, pune în evidenþã faptul cã
lucrarea a fost privitã, realizatã nu doar ca
o normã universitarã, ci ºi ca pe una de
cercetare. În acest fel, cartea oferã o bunã
bazã pentru o posibilã dezbatere polemicã.
Îmi face o mare plãcere sã particip la
prezentarea unei cãrþi ce onoreazã nu numai
pe autorul ei, ci ºi lumea bancarã, ajutatã astfel
sã înþeleagã mai bine mecanismele care o fac
viabilã, reglementãrile existente, riscurile ºi
soluþiile de gestionare a acestora, configuraþia
circuitelor financiare, managementul strategic
al bãncilor în condiþiile globalizãrii afacerilor
 a subliniat domnul Radu C.RÃDUÞ, director
în cadrul Institutului Bancar Român. În lucrare
se pune accentul pe modul în care pot fi
prevãzute, evitate anumite fenomene nedorite,
care pot apãrea în politica monetarã, altele þinute
strâns sub incidenþa unui control eficace, pe
modul în care se poate ajunge la performanþe
bancare ºi costurile lor, ceea ce o recomandã
cititorului ca un veritabil instrument de lucru.
Capitolele care abordeazã Etapele integrãrii
monetare europene, Sistemul monetar
european, Drumul spre moneda unicã, Zona
monetarã optimalã îi conferã largi deschideri,
convingându-ne, dacã mai era nevoie, cã
societatea în care trãim este o societate
monetarã.
În abordarea dr. Grigore NICOLA,
director al Institutului de Psihologie Mihai
Ralea, al Academiei Române, Istoria
psihologiei oferã cadrul unei veritabile ºcoli
de gândire în domeniu  releva în
prezentarea sa prof.univ.dr. Nicolae RADU,
decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret.
Mesajul central al lucrãrii constã în faptul
cã multitudinea de paradigme, active simultan
astãzi în psihologie, nu este un joc al flexibilitãþii
speculative, ci un arsenal de întrebãri, ipoteze,
soluþii ºi aplicaþii.

Avem în aceastã carte nu numai o
analizã contrastivã a diferitelor opere ºi
sisteme de idei, ci ºi intenþia cultivãrii
gustului pentru o ºtiinþã a dramei fiinþei
umane: singura în lumea terestrã care doar
scruteazã infinitul ºi veºnicia, cu
înþelegerea deplinã cã nu le poate atinge.
Istoria psihologiei poate fi ºi o expresie a
insistenþei cu care gânditorii tuturor
timpurilor au încercat sã depãºeascã
aceastã condiþie frustrantã.
Seria lansãrii noilor apariþii la Editura
Fundaþiei România de Mâine a continuat în
ziua de 2 decembrie, cu prezentarea
volumului Neoclasicismul muzical românesc
 secolul XX, de prof.univ.dr. Carmen
STOIANOV, decanul Facultãþii de Muzicã
a Universitãþii Spiru Haret.
Avem mare nevoie de cãrþi de culturã
ºi Neoclasicismul muzical românesc 
secolul XX contribuie la satisfacerea unui
asemenea deziderat, impunându-se de la
sine prin ambivalenþa acestui curent 
academism ºi avangardism  a remarcat
compozitoarea Maia CIOBANU.
Autoarea acestei cãrþi, care reprezintã, de
fapt, o continuare a studiilor ºi
monografiilor elaborate, surprinde cu
convingere ºi delicateþe ambele faþete,
punând accentul pe dinamica înnoirilor
ºi cucerirea stadiului de dimensionare cât
mai precisã a orientãrii neoclasice în
profil muzical românesc.
Felicitându-ºi cu cãldurã colega de
facultate, compozitoarea Maia CIOBANU
a precizat cã o asemenea lucrare ar trebui
sã se gãseascã în toate bibliotecile
conservatoarelor, ºi celorlalte instituþii cu
profil muzical.
Mulþumind pentru aprecierile fãcute
cu atâta sinceritate, prof.univ.dr. Carmen
STOIANOV a mãrturisit revelaþia pe
care a avut-o cercetând existenþa unui
asemenea fenomen de-a lungul secolului
XX, descoperind indicii ale prezenþei
neoclasicismului muzical românesc ºi în
ultimele decenii ale secolului XIX, a
ceea ce George Enescu înþelegea prin
muzicã veche.
Cartea conf.univ.dr. Emil CREANGÃ 
Programe de arhitecturã  învãþãmânt
superior  a fost prezentatã de prof.univ.
dr.arh. Corneliu DUMITRESCU, decanul
Facultãþii de Arhitecturã ºi Urbanism a
Universitãþii Spiru Haret.

Este un privilegiu pentru mine sã pot
semnala cã în acest caz este vorba despre
o dublã inaugurare: prima carte de
arhitecturã apãrutã la Editura Fundaþiei
România de Mâine, prima carte a
autorului  a explicat vorbitorul. ªi este
cu atât mai merituoasã aceastã apariþie, cu
cât în arhitecturã un asemenea demers se
finalizeazã mai anevoios. Experienþa
profesionalã ºi universitarã a autorului
acestei lucrãri l-a ajutat sã punã în ecuaþie
douã aspecte: unul legat strict de
arhitecturã ºi un altul vizând societatea,
ceea ce i-a conferit o valoare
pluridisciplinarã. Rezultã limpede cã
pentru arhitect nimic nu poate fi mai
folositor decât concluziile elaborate în alte
domenii de activitate  economie,
demografie, ecologie - iar procesul de
învãþare este abordat prin prisma
psihopedagogiei. În acest context, tipul
campus universitar devine for de culturã
universitarã în care se întâlnesc, lucreazã
ºi coabiteazã cadrele didactice ºi
reprezentanþii societãþii, spaþiile
universitare  mai flexibile, mobile, care
sã corespundã mai bine unui management
competent  fiind puse mai bine în slujba
formãrii complexe a viitorilor specialiºti,
informaþiile culturale intrând firesc în
acest proces.
În cuvântul sãu, conf.univ.dr. Emil
CREANGÃ a remarcat cã aprecierile
fãcute, precum ºi participarea unui numãr
însemnat de invitaþi la aceastã manifestare
îl onoreazã, afirmând cã a avut ºansa sã
valorifice experienþa acumulatã în
domeniu. De asemenea, a vorbit despre
acea muncã aproape anonimã, absolut
indispensabilã pentru apariþia lucrãrii,
desfãºuratã în cadrul Editurii Fundaþiei
România de Mâine.
Lansãrile de cãrþi realizate în acest
spaþiu oferit de Târgul Gaudeamus au
prilejuit numeroase întâlniri între autori
de carte universitarã, din cele mai
diverse domenii, ºi cititori, dezbateri
incitante despre valori culturale, dar ºi
despre fenomene din economie,
sociologie, psihologie. O imagine
edificatoare
asupra
activitãþii
prodigioase desfãºurate de Editura
Fundaþiei România de Mâine.

Adela DEAC

Noutãþi editoriale lansate
la Târgul Internaþional
GAUDEAMUS  Carte de învãþãturã
Mircea BOULESCU, Auditul financiar, reorganizarea
judiciarã ºi lichidarea societãþilor comerciale
Gheorghe MANOLESCU, Monedã ºi credit
Grigore NICOLA, Istoria psihologiei
Carmen STOIANOV, Neoclasicismul muzical
românesc  secolul XX
Emil CREANGÃ, Programe de arhitecturã 
învãþãmânt superior
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LUCRAREA

STAREA NAÞIUNII 2000
România încotro?
de prof.univ.dr. Aurelian BONDREA

distinsã cu DIPLOMA DE MERIT
la Salonul Naþional de Carte ºi Publicaþii Culturale

CARTEA TA 2001
Lucrarea
Starea naþiunii 2000.
România încotro?
constituie, în esenþã,
expresia preocupãrilor
noastre statornice
pentru studiul realitãþilor româneºti trecute
ºi prezente ºi, totodatã,
o modalitate de a
semnala, pe baza
analizei ºtiinþifice,
complexitatea situaþiei
în care se aflã societatea, ameninþatã în
privinþa viitorului sãu,
dacã nu se întreprind,
cu forþe unite, acþiuni
energice ºi rapide de
veritabilã reconstrucþie naþionalã.
Autorul

În sprijinul pregãtirii studenþilor
CURSURI ªI ALTE LUCRÃRI DIDACTICE
apãrute
în EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
DREPT PROCESUAL PENAL, vol.I

Petre Buneci

Rãspunzând nevoii acute de impunere ºi apãrare a ordinii de drept în societatea româneascã, autorul
îºi propune sã contribuie la cunoaºterea ºi aprofundarea sistemului de legi, a atribuþiilor ºi rãspunderilor
organelor judiciare, a activitãþii de urmãrire penalã desfãºurate de instanþele judecãtoreºti, procurori ºi
organele de cercetare penalã pentru judecarea ºi sancþionarea celor care au sãvârºit infracþiuni.
Structuratã pe opt capitole vizând procesul penal ºi dreptul penal, principiile fundamentale ale
procesului penal, participanþii la procesul penal, acþiunile în procesul penal, probele ºi mijloacele de
probã, mãsurile preventive ºi alte mãsuri procesuale, actele procesuale ºi procedurale ca instituþii
procesuale, lucrarea prezintã un larg interes atât pentru studenþi, cât ºi pentru specialiºtii din domeniu.
Definind locul ºi rolul dreptului procesual penal în dreptul românesc, autorul oferã elemente esenþiale
ale acestui complex proces, înfãþiºând cele mai noi reglementãri ale legislaþiei.

CONTABILITATEA ÎN COMERÞUL EXTERIOR

Cicilia Ionescu, Cornel Ionescu

În aceastã etapã de puternice interdependenþe internaþionale în toate domeniile de activitate ºi, în
primul rând, în plan economic, preocupãrile pentru intensificarea caracterului raþional al activitãþii
economice au luat o amploare deosebitã în contextul în care tipologia tranzacþiilor cu caracter internaþional
a cunoscut o diversificare accentuatã, peste 50% din producþia economicã a lumii realizându-se prin
activitãþi economice transnaþionale. În condiþiile în care, pe plan mondial, alãturi de tranzacþiile tradiþionale
de import-export, asistãm la apariþia de noi tipuri de tranzacþii internaþionale (investiþii internaþionale,
tranzacþii internaþionale combinate-lonn ºi reexport – tranzacþii cu mãrfuri în contrapartidã, tranzacþii de
leasing, tranzacþii valutare, tranzacþii de bursã, operaþiuni de franchising etc.), derularea plãþilor ºi
decontãrilor internaþionale constituie procesul de finalizare a tranzacþiilor de orice fel, iar utilizarea mijloacelor, modalitãþilor ºi instrumentelor
de platã poate reprezenta un stimul sau o frânã în dezvoltarea relaþiilor de afaceri internaþionale. Într-un astfel de context complex, contabilitãþii
îi revine rolul de a înregistra operaþiunile economice, tranzacþiile comerciale internaþionale pe care societãþile comerciale le deruleazã, precum
ºi rolul de a stabili ºi monitoriza rezultatul obþinut de societãþile ce desfãºoarã activitãþi de comerþ exterior.
Este tocmai scopul acestei lucrãri, care abordeazã, într-un larg registru tematic, particularitãþile contabilitãþii în comerþul exterior, în
general, domeniu în care evidenþa operaþiunilor se realizeazã atât în lei, cât ºi în devize, precum ºi cele ce vizeazã operaþiile privind exportul
de mãrfuri în comision ºi cel efectuat pe credit comercial.

CURS PRACTIC DE ENGLEZÃ  NIVEL INTERMEDIAR

Janeta Lupu

LIBRÃRIA ELECTRONICÃ
într-un cadru legislativ adecvat
Conf.univ.dr. Marius Daniel MAREª
În România, recent, a fost inauguratã
prima librãrie electronicã din þarã.
Librãria electronicã este înfiinþatã de
Institutul Naþional de CercetareDezvoltare în Informaticã, sub egida
Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei. Aceasta oferã
accesul pentru publicul larg la noile
documente în format electronic.
Librãria va conþine o bazã de date
cu diverse produse de soft, o altã bazã
de date cuprinzând informaþii despre
cãrþi electronice, precum ºi cãrþile
electronice în sine, toate aceste date
fiind disponibile ºi pe un site Web, special creat pentru librãrie, ce va fi
accesibil la adresa: www.e-librarie.ro.
Obiectivele prioritare ale acestei elibrãrii sunt: promovarea noilor forme
de prezentare a informaþiilor;
stimularea utilizãrii noilor tehnologii în
procesul de instruire ºi formare;
facilitarea accesului la cunoaºtere prin
reducerea costurilor de cumpãrare a
documentelor; promovarea produselor
software, mai ales a celor româneºti ºi
crearea unui mediu de transfer
tehnologic; asigurarea de consultanþã
pentru toþi cei interesaþi.

La 27 august 2001, în Camera
Deputaþilor au fost votate Legea pentru
protecþia persoanelor în privinþa
prelucrãrii datelor cu caracter
personal ºi libera circulaþie a acestor
date ºi Legea privind prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi
protecþia vieþii private în sectorul
telecomunicaþiilor.
Aceste legi reprezintã un mare
progres pe care îl realizeazã România,
înaintea multor state europene, ºi un pas
important cãtre implementarea
Societãþii Informaþionale în România.
Legea pentru protecþia persoanelor
în privinþa prelucrãrii datelor cu
caracter personal acordã o atenþie
deosebitã drepturilor persoanei ale cãrei
date sunt prelucrate ºi face referire la
obligaþiile corelative ale celui care
efectueazã prelucrarea. Cele mai
importante drepturi se referã la obligaþia
de informare a persoanei vizate în
procesul de colectare ºi prelucrare a
datelor cu caracter personal, la accesul
acesteia la datele ce sunt prelucrate, la
posibilitatea de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate ºi
legitime legate de situaþia sa particularã,

ca datele care o vizeazã sã facã obiectul
unei prelucrãri, cu excepþia cazurilor
în care existã dispoziþii legale contrare.
De asemenea, orice subiect are
posibilitatea de a se opune prelucrãrii
datelor care îl privesc, dacã operatorul
intenþioneazã sã efectueze prelucrarea
în scop de prospectare a pieþei, în
scopul obþinerii sau furnizãrii
informaþiilor comerciale, publicitare
sau de marketing.
Legea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi protecþia vieþii
private în sectorul telecomunicaþiilor
interzice ascultarea, înregistrarea,
stocarea sau orice altã formã de
interceptare sau supraveghere a
comunicaþiilor, cu excepþia cazului în
care acestea sunt realizate de
participanþii la comunicaþia respectivã,
care îºi dau acceptul în mod explicit în
aceastã privinþã sau sunt realizate în
exercitarea prerogativelor de autoritate
publicã. Legea prevede obligaþia unui
utilizator de a-l informa pe celãlalt
utilizator atunci când în cursul
convorbirii se utilizeazã echipament
care permite ca aceastã convorbire sã
fie auzitã de cãtre alte persoane, ceea
ce duce la restrângerea posibilitãþilor
de abuz în aceastã direcþie.

Prezentul curs practic de englezã este destinat studenþilor din anii I ºi II ºi este alcãtuit conform
programei analitice pentru aceºti ani de studiu. Cursul va fi folosit integral ca material de bazã de
cãtre toate grupele anului I (englezã  altã limbã strãinã, englezã-românã) ºi parþial (texte, o
parte din gramatica prevãzutã de programã, exerciþii ºi teme pentru eseuri) de cãtre studenþii
anului II. Cele 15 unitãþi conþin texte originale, care dezbat probleme de interes general în sec.
XXI. Fiecare unitate oferã exerciþii de înþelegere, vocabular, gramaticã, citit ºi scris. Cursul acordã
egalã importanþã atât folosirii limbii engleze în contexte variate, cât ºi formei. Exerciþiile sunt
contextualizate ori de câte ori acest lucru a fost posibil. Temele sugerate pentru modulele de
conversaþie ºi eseu sunt foarte moderne ºi variate.

TEATRUL INSTRUMENTAL

Sorin Lerescu

Fenomenul muzical contemporan a reprezentat ºi continuã sã reprezinte pentru muzicologi ºi
nu numai un domeniu vast de analizã ºi de (re)descoperire a ideilor estetice celor mai novatoare.
Teatrul instrumental, ca gen muzical complex, apãrut în Germania în anii 1965-1967, o datã
cu lucrãrile lui Mauricio Kagel, a influenþat decisiv evoluþiile stilistice din muzica secolului XX,
determinând mutaþii semnificative în ceea ce priveºte receptarea muzicii contemporane în
coordonatele sale de expresie ºi sens. Instrumentistul a devenit astfel personaj teatral, iar
instrumentul sãu, obiect teatral, aceste transformãri ale statutului consacrat al interpretului fiind
concepute de Kagel ºi, mai apoi, de cãtre compozitorul american, John Cage, ca modalitãþi eficiente
de trecere a rampei pentru lucrãrile de muzicã nouã.
Cartea care a apãrut recent la Editura Fundaþiei România de Mâine, Teatrul instrumental, semnatã
de Sorin Lerescu, compozitor, doctor în muzicologie, conducãtor al Grupului de Muzicã Nouã
TRAIECT, fondator ºi director artistic al Festivalului Internaþional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI de la Brãila, profesor la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, abordeazã, în premierã pentru muzicologia româneascã, problematica teatrului instrumental, adresându-se atât compozitorilor ºi muzicologilor interesaþi de descifrarea elementelor structurale ale acestui tip de expresie
sonorã, cât ºi mediului academic, reprezentat de studenþii ºi profesorii din instituþiile de învãþãmânt superior muzical din þarã.
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Profesorul Juergen ERFURT,
Directorul Institutului de Limbi
ºi Literaturi Romanice
de la Universitatea J.W. Goethe din
Frankfurt pe Main, a conferenþiat
la Universitatea Spiru Haret

Prof.univ.dr. Mircea MIHALEVSCHI
ªeful Catedrei de Limbi ºi Literaturi Romanice
În perioada 6-10 noiembrie
a.c., Universitatea Spiru Haret a
primit vizita Directorului
Institutului de Limbi ºi Literaturi
Romanice de la Universitatea J.W.
GOETHE din Frankfurt pe Main,
profesorul Juergen ERFURT.
Înaltul prestigiu ºi vechea tradiþie
a ºcolii germane de romanisticã
sunt bine cunoscute, precum ºi
locul important ocupat de
Universitatea din Frankfurt în
cercetãrile de profil umanist.
Scopul vizitei a fost stabilirea
unor jaloane pentru o viitoare
colaborare pe plan didactic ºi de
cercetare cu Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine a Universitãþii
Spiru Haret. În urma acestei
întâlniri, prof. Juergen ERFURT
ºi-a exprimat opinia favorabilã
asupra calitãþii desfãºurãrii
procesului de învãþãmânt din
facultate, despre nivelul de
pregãtire al studenþilor, despre
competenþa profesionalã a
cadrelor didactice.
Aceastã impresie favorabilã
i-a fost confirmatã din nou cu
ocazia conferinþei pe o temã de
sociolingvisticã þinutã ziua
urmãtoare prin participarea
studenþilor în numãr mare ºi cu
un viu interes profesional, prin
nivelul lor de pregãtire relevat cu
ocazia discuþiei ce a urmat pe
marginea tematicii tratate. În
cadrul unor întâlniri mai restrânse
avute cu profesori de la facultatea
noastrã (la care au luat parte
doamna prorector, prof. univ. dr.
Elena Bãlan, ºi doamna decan,
conf.univ.dr. Domnica ªerban) ºi
apoi în mod special cu profesori
de la catedra de filologie romanicã, s-au dezbãtut posibilitãþile
de participare a facultãþii noastre
la un proiect posibil de cercetare
(care ar implica ºi colaborarea
altor universitãþi europene) pe o
temã tratând aspecte sociolingvistice ºi culturale reperate
prin anchete în diferite medii

(micro ºi macrostructuri)
urbane ºi tratate dintr-o perspectivã comparativistã. S-a
discutat posibilitatea iniþierii
unor programe de mobilitate a
studenþilor.
Profesorul ERFURT mi-a
împãrtãºit puternica impresie
pe care i-a fãcut-o înalta
competenþã ºtiinþificã a unor
colegi (cu un prestigiu de altfel
stabilit atât în þarã, cât ºi peste
hotare) cum sunt profesorii
Teodora Cristea ºi Paul Miclãu.
Domnia sa a apreciat calitatea înzestrãrii materiale a
facultãþii ºi a universitãþii
noastre: sãli de curs ºi amfiteatre încãpãtoare, luminoase, bine
încãlzite, aparaturã tehnicã de
informare, comunicare ºi difuzare, existenþa unei tipografii
care a asigurat deja tipãrirea
unui mare numãr de cursuri,
compendii, studii, articole de
specialitate. Domnia sa mi-a
mãrturisit ce eforturi s-au depus
pentru edificarea unui complex
studenþesc al Institutului pe
care-l conduce ºi s-a arãtat
entuziasmat de rezultatele
obþinute într-un timp relativ
scurt de cãtre Universitatea
Spiru Haret pentru a oferi
studenþilor cãmine confortabile, sau complexe (autoservire,
bar, discotecã, restaurant) ca cel
din Berceni.
Constatând cã viaþa universitarã a facultãþii noastre se
desfãºoarã sub multiple aspecte
în conformitate cu parametri
sensibil apropiaþi de cei ai altor
universitãþi europene vizitate,
profesorul ERFURT ºi-a
exprimat convingerea cã prin
dinamismul sãu ºi preocuparea
constantã pentru menþinerea
calitãþii procesului de învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret
va ocupa într-un viitor apropiat
locul cuvenit printre universitãþile europene de prestigiu.

Limba românã,
întâia disciplinã fundamentalã în ºcoalã
Conf. univ. dr. Ioan ªERDEAN
În articolul precedent pe aceeaºi
temã* am ajuns la o problemã, în aparenþã controversatã, dar realã ºi de
neevitat, aceea a graiului local. Cãci
pronunþia greºitã a unor sunete poate fi
determinatã ºi de influenþele negative
ale graiului local, care, la rândul sãu,
e un fenomen ce nu poate fi repudiat.
El are temeiuri care, dimpotrivã, îl
susþin ca pe ceva ce dã farmec ºi
culoare limbii noastre.
Cu toate cã rostirea corectã, literarã
presupune o unitate perfectã, aceasta nu
poate fi realizatã în vorbirea fiecãrui
individ din motive pe deplin întemeiate.
Astfel, trebuie luat în seamã faptul cã
fiecare vorbitor e nãscut undeva, a fost
crescut ºi instruit de cineva, a intrat în
raporturi sociale cu diverse persoane sau
grupuri de persoane; mediul social ºi
chiar geografic în care a trãit sau
continuã sã trãiascã îºi pune amprenta,
în mod inevitabil, asupra întregului sãu
comportament, iar aceastã amprentã se
ºterge foarte greu. Un asemenea
fenomen face ca în vorbirea majoritãþii
indivizilor sã coexiste douã sau mai
multe sisteme lingvistice.
Pe de altã parte, în mod firesc, unele
persoane sunt mai receptive la
fenomenele limbii, altele dimpotrivã
mai puþin receptive. Unii indivizi, deºi
sunt conºtienþi pe deplin de diferenþele
dintre vorbirea literarã ºi cea regionalã,
localã, practic, nu sunt în stare sã
înlocuiascã în vorbirea lor formele
graiului local cu formele literare
corespunzãtoare. Exemplele în acest
sens sunt la îndemâna fiecãrui
cunoscãtor al limbii literare.
De asemenea, presupunând cã un
vorbitor ºi-a însuºit perfect toate
normele de pronunþie literarã, el nu va
reuºi, totuºi, sã pronunþe totdeauna la fel
*Opinia

naþionalã din 5 noiembrie 2001.

acelaºi sunet. E un lucru dovedit de
fonetica experimentalã. Astfel, un e
(sunetul e) de exemplu, poate avea un
numãr nelimitat de variante în rostirea
lui de cãtre acelaºi individ, variind în
funcþie de ritmul vorbirii, de caracterul
specific al comunicãrii, de starea psihicã
a momentului, precum ºi de alþi factori1).
În fine, ca orice fenomen, ºi pronunþia literarã se aflã, ea însãºi, în continuã
transformare ºi miºcare. Aºa încât
fiecare individ are posibilitatea de a
alege una din variantele între care
ortografia oscileazã la un moment dat.
Vorbitorul simte nevoia sã-ºi adapteze
expresia ºi, implicit, rostirea (pronunþia) în funcþie de situaþiile diverse în
care are loc actul comunicãrii. Aceastã
împrejurare, întru totul justificatã,
explicã existenþa unor variante stilistice
de pronunþare. Orice individ, indiferent
dacã vorbeºte un grai sau o limbã
literarã, indiferent de vârstã, de sexul
sau de gradul sãu de culturã, posedã cel
puþin douã stiluri de pronunþare pe care
le foloseºte în funcþie de împrejurãri.
Bunãoarã, vom rosti se aude, neînvãþat
în stilul sã-i zicem solemn, dar se-aude,
nenvãþat într-un stil familiar, mai liber.
Ambele aceste tipuri de pronunþare
aparþin limbii litarare, adicã sunt
corecte. Dacã un locuitor, sã spunem,
din Abrud (Þara Moþilor), vorbind cu
un bucureºtean (sau chiºinãuian) îºi
modificã rostirea evitând, dintr-o jenã
nemãrturisitã, formele propriului sãu
grai, înseamnã cã în conºtiinþa lui s-au
format contururile unei pronunþãri
model, spre care tinde, mai mult sau
mai puþin, conºtient.
Iar dacã aproape fiecare dintre noi
ne dãm seama, dupã rostire, cã
interlocutorul este maramureºean sau
moldovean, cã aparþine unui anumit
grad de culturã, înseamnã cã în mintea
noastrã existã imaginea unei rostiri

corecte, rostire situatã deasupra dialectelor ºi a particularitãþilor individuale.
Cãtre acest model de rostire corectã
trebuie sã se îndrepte cu stãruinþã
eforturile fiecãrui vorbitor al limbii
noastre. ªi cu cât ne apropiem mai mult
de perfecþiunea modelului ideal, cu atât
vorbirea devine mai clarã, mai
frumoasã, mai expresivã.
Educarea ºi autoeducarea pronunþãrii la adulþi nu e nevoie sã înceapã,
dupã pãrerea noastrã, cu memorarea
unui ºir de definiþii, de reguli ºi cu
aplicarea lor mecanicã la cazurile
particulare. Dacã acest proces începe,
cum spuneam, de la primele încercãri
de rostire a sunetelor, a silabelor, a
cuvintelor, la început pe bazã de
imitaþie din partea celor care învaþã,
ulterior, se pot face exerciþii sistematice
de percepere auditivã corectã a
sunetelor, izolate, pe silabe, prin
combinarea lor în cuvinte. Asemenea
exerciþii sunt necesare, de cele mai
multe ori, nu doar pe treptele ºcolaritãþii, ci chiar pe parcursul întregii vieþi,
atunci când se constatã nesiguranþã în
pronunþie. Respectarea unor reguli
elementare, cu privire la modul de folosire a componentelor organului fonator,
la emiterea sunetelor, la controlul
(autocontrolul) respiraþiei, orientarea
vocii, igiena ºi gimnastica aparatului
fonator se impune în toate situaþiile în
care se constatã incertitudine ºi neclaritate în pronunþie. La vârsta adolescenþei, când tânãrul îºi formeazã vocea,
îºi precizeazã un mod personal de a-ºi
exprima gândurile, precum ºi o anumitã
atitudine în raporturile cu cei din jur,
ar putea fi iniþiate acþiuni speciale
(lecþii) de dicþiune 2), care ar ajuta
nespus de mult pronunþiei corecte.
Timiditatea specificã vârstei ar fi mai
uºor învinsã, iar consecinþele ei (bâlbâiala, vorbirea în ºoaptã sau bolborositã
ºi alte dificultãþi întâmpinate în
pronunþie) s-ar putea înlãtura înainte de
a deveni permanente.

Unii tineri, ºi chiar cei mai puþin
tineri, considerã cã nu e cazul sã deschidã gura atât cât trebuie pentru a le
fi înþeleasã rostirea. Alþii, dimpotrivã,
socotesc cã o articulare exagerat de
puternicã a sunetelor le pune în valoare
peronalitatea. Unii folosesc conºtient
trãsãturi ale graiului local sau rostiri
neglijente în împrejurãri cu torul
nepotrivite; alþii împing pedantismul
pânã la ridicol. Toate aceste tendinþe
care se soldeazã, de cele mai multe ori,
cu o pronunþare incorectã ºi inesteticã
pot fi anulate printr-o instruire sistematicã, în scopul perfecþionãrii pronunþãrii. Cultivarea rostirii ar trebui sã
constituie pentru fiecare vorbitor al
limbii noastre, în egalã mãsurã, o
problemã de eticã ºi de esteticã. E o
lipsã de politeþe sã pui la încercare
urechea, mintea, inteligenþa interlocutorului printr-o rostire neinteligibilã.
Limba unitarã, frumoasã ºi nuanþatã
se fãureºte nu doar de scriitori, de poeþi
ºi de actori, ci de întreaga colectivitate

a celor care îºi exprimã gândurile,
ideile, sentimentele în cuvinte rostite.
În cele din urmã rãmânem cu
satisfacþia cã specificul graiului local
nu constituie deloc obstacole în
procesul comunicãrii. Dimpotrivã, ne
oferã ºansa de a identifica ºi partea de
þarã a provenienþei interlocutorului.
Personal, încerc o mare satisfacþie
atunci când interlocutorii mei mã
întreabã direct de unde sunt de loc, din
Ardeal. Oricum, citându-l pe poetul
nemuritor, ºtim cã Limba noastrã-i o
comoarã ( ) Pe moºie revãrsatã.
Iar aceastã moºie se întinde pe tot
pãmântul þãrii între hotarele ei fireºti.
Cei care se rãsfaþã comunicând prin
intermediul ei, de-s moldoveni, de-s
ardeleni sau bãnãþeni, de-s dobrogeni
sau olteni, de vieþuiesc dincolo de
hotarele þãrii se simt uniþi prin limba
lor comunã, unitarã, care, vorba poetului e un ºirag de piatrã rarã, e numai
cântec, e foc ce arde, e graiul
pâinii ªi cine nu se emoþioneazã

ºtiind cã cel care a creat aceste metafore
nepieritoare s-a nãscut ºi a învãþat
limba, pe care a învãluit-o în versuri
nemuritoare, acolo, în acea parte de
Þarã, de unde , de un deceniu ºi mai
bine primim veºti despre creºterea
limbii româneºti ºi-a patriei cinstire!
Sperãm ca nu peste multã vreme sã
putem rosti în limba noastrã, a tuturor,
împreunã cu un personaj care a intrat în
literatura românã cea mare, printr-o
singurã urare, dar care este dãtãtoare de
mari speranþe: Trãiascã România
dodoloaþã !3)
Note
1) A se vedea, în acest sens: Fulvia Ciobanu;
Lidia Sfârlea, Cum scriem, cum pronunþãm corect,
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1970, pag. 85, 86, 87;
2) În legãturã cu definirea conceptelor de
dicþiune ºi pronunþare, a se vedea: Lidia Sfârlea,
Pronunþia româneascã literarã  stilul scenic.
Editura Academiei ,Bucureºti, 1970, pag. 16.
3) Lucian Blaga, Hronicul ºi cântecul vârstelor,
Editura Tineretului, Bucureºti 1965, pag. 233.
Dodoloaþã  rotundã (în grai ardelenesc)
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Luni
31 decembrie 2001

Marþi
1 ianuarie 2002

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
- Revista presei (8:00)
10:00 În prag de Anul Nou. Colinde
10:30 Gânduri ºi speranþe
10:45 Simbolistica mãºtilor populare
11:45 Parcurile lumii. Documentar
12:30 Melodii populare româneºti. Cântece de joc
13:00 Ceramica de Horezu. Documentar
13:30 Ansamblul Cununa Ardealului 
Muzicã popularã
13:55 Viaþa planetei. Marea. Documentar
14:50 Club internaþional
16:50 Lieduri ºi arii din opere
17:20 Gânduri de sãrbãtori. Vremurile ºi
vremea colindelor
17:50 Colinde, colinde
18:30 ªtiri
19:00 Gânduri ºi speranþe
19:15 River dance (1)
20:10 Obiceiuri de iarnã
20:30 River dance (2)
21:05 Colinde
21:35 Cântece de petrecere
22:00 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
8:00 Obiceiuri de iarnã
8:15 Gânduri ºi speranþe
8:30 Au venit colindãtorii
9:30 Portret de interpret: Elisabeta Turcu
10:10 Concert de orgã
10:45 Varietãþi cu
tinere speranþe
12:15 În Orãºelul Copiilor
12:30 Muzicã de fanfarã
13:15 Festivaluri tradiþionale chineze
13:50 Din folclorul românesc
14:20 Mark Twain. Documentar
14:50 Patrimoniul cultural al umanitãþii Salamanca
15:45 Virtuozitate. Program folcloric
16:35 Drôme. Documentar
17:30 Gânduri ºi speranþe
17:45 Studenþi în concert
18:30 ªtiri
19:00 Momente vesele
19:30 Notre Dame de Paris (1)
20:40 Jocuri de artificii
21:00 Notre Dame de Paris (2)
22:05 Jazz-ul la el acasã
22:35 Program muzical nocturn

Luni

Miercuri
2 ianuarie 2002
6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
8:00 Colinde
8:30 Dansul fulgilor de nea
8:45 Nuntã în Þara Lãpuºului. Documentar
9:15 Microcosmos. Documentar
10:25 Ferestre spre Europa. Documentar
10:50 La rampã

ºansoneta

11:20 Parcul naþional. Documentar
12:15 Cântece de petrecere
12:45 Tradiþii pãstoreºti
13:15 Bourgogne. Documentar
14:10 Muzicã uºoarã
15:15 Simbolistica mãºtilor populare
16:10 Concert de orgã
16:40 Film artistic: Cântecul Tibetului
18:30 ªtiri
19:00 Varietãþi la Spiru Haret
21:10 Teatru laser

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

17 decembrie 2001
6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
- Revista presei (8:00)
10:00 Drept civil (9)
10:55 Lege ºi ordine. Documentar
11:20 Drept penal. Partea specialã (10)
12:35 Drept roman (15)
13:00 ªtiri
13:10 Din folclorul românesc
13:40 Cântecele Oltului
14:00 Psihologia educaþiei (12)
14:30 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4)
14:55 Pedagogie generalã (7)
15:25 Multiculturalism. Documentar
15:50 Psihologie experimentalã (3)
16:25 Rolul medicului veterinar în protecþia sãnãtãþii consumatorului
17:35 Informaticã pentru sociologie (6)
18:30 ªtiri
19:00 Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof. univ. dr. Corneliu Turianu
19:25 Paris. Documentar
20:20 Crossing point - jazz
20:50 Realitãþi italiene. Documentar
21:45 Granma. Reportaj turistic
22:00 ªtiri
22:30 Program muzical nocturn

Vineri

21 decembrie 2001
6:00 Matinal

Marþi

18 decembrie 2001
6:00 Matinal

- ªtiri (7:30)

- Revista presei (8:00)

- Revista presei (8:00)

10:00 Economie politicã (18)

10:00 Cercetãri de marketing (1)

10:50 Cum sã începem o afacere? (8) Do-

10:30 Bazele informaticii (13)

cumentar
11:20 Matematici pentru economiºti (4)

12:00 Cercetãri de marketing (2)
12:30 City - Inima economiei britanice.
Documentar
13:00 ªtiri
13:10 Din folclorul românesc
14:00 Limba românã (11)

13:35 Interpreþi de altãdatã

13:00 ªtiri

13:10 Melodii populare româneºti

13:10 Din folclorul românesc

13:55 Informaticã pentru sociologie (7)

14:00 Istoria literaturii române (10)

13:35 Popas pe Valea Luncavãþului. Do-

15:00 În slujba adevãrului (r)

cumentar
14:35 Drept comercial (3)

16:35 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (1)

15:00 Piaþa. Documentar

16:25 Pedagogie generalã (8)

17:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii.

15:25 Teoria comunicãrii (4)

16:55 Program educaþional. Documentar

16:35 Presa britanicã. Documentar

17:25 Geografie economicã mondialã (5)

18:00 Limba francezã - curs practic (3)

17:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (5)

18:30 ªtiri

18:30 ªtiri

18:30 ªtiri

19:00 Sãnãtate pentru toþi

19:00 Litera ºi spiritul legii  talk-show de

Documentar

19:30 Drôme. Documentar

prof. univ. dr. Corneliu Turianu

22:30 Program muzical nocturn

19:00 Lecþia de sãnãtate
19:30 Notre Dame de Paris (2)
20:35 Bretagne. Documentar

20:00 Notre Dame de Paris (1)

21:20 Simbolul eternitãþii în China

21:10 Provence. Documentar

22:00 ªtiri

22:00 ªtiri

22:00 ªtiri

22:30 Program muzical nocturn

22:30 Program muzical nocturn

22:30 Program muzical nocturn

Sâmbãtã

22 decembrie 2001
6:00 Matinal

9:00 Bazele informaticii (13)
9:30 Limba latinã (2)
10:05 Patrimoniul cultural al umanitãþii.
Salamanca. Documentar

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
- Revista presei (8:00)
10:00 Etnografie ºi folclor (1)
10:25 Melodii populare româneºti
10:50 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2)
11:55 Cum sã ne conducem regiunea? Documentar
12:25 Literaturã românã (3)
13:35 Drag mi-e cântecul
14:30 Club internaþional
16:30 Armonii celeste
17:15 Paris. Documentar
18:05 Piese concertante la vioarã
18:30 ªtiri
19:00 Tradiþii ºi obiceiuri româneºti de Crãciun ºi Anul Nou
19:45 Colinde
20:15 Virtuozitate- Program folcloric
20:45 Tradiþii populare de sãrbãtori
21:40 Concert cameral Credo
22:40 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
8:00 Horã la români
8:30 Tradiþii ºi obiceiuri româneºti de Crãciun ºi Anul Nou
9:20 Colinde
9:50 Sub cetina de brad
10:05 Melodii populare româneºti
10:30 Cele mai frumoase grãdini. Documentar
11:15 Festivaluri tradiþionale chinezeºti
11:55 Reverie în Carpaþi
12:05 Din folclorul românesc
12:35 Sub cetina de brad
12:50 Patrimoniul cultural al umanitãþii 
Avila. Documentar
13:45 La rampã
ºansoneta
14:20 Bretagne. Documentar
15:15 Gânduri de sãrbãtori. Vremurile ºi
vremea colindelor
15:45 Festival folcloric la Medgidia
16:15 Sub cetina de brad
Orãºelul Copiilor
16:30 Compania de dans Rebecca Kelly
17:00 Cântece din ºezãtori
17:25 Corot  naturã în atelier
18:30 ªtiri
19:00 Seara sfântã de Crãciun. Colinde
20:00 Varietãþi cu
tinere speranþe
21:30 Drag mi-e cântecul
22:30 Program muzical nocturn

21:30 Parcul olimpic naþional. Documentar

27 decembrie 2001

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
8:00 Concert de orgã
8:35 Sub cetinã de brad
8:50 Melodii populare româneºti
9:15 Parcul naþional. Documentar
10:10 Cântece vechi în Lumea Nouã
10:40 Cãlãtor în Þara Lãpuºului. Documentar
11:40 Din folclorul românesc
12:05 Provence. Documentar
13:00 Concertul orchestrei de camerã a inginerilor din Bucureºti
14:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii 
Salamanca. Documentar
15:00 Melodii populare româneºti
15:25 Ceramicã vâlceanã. Documentar
15:55 Colinde, colinde
16:20 Simbolul eternitãþii în China. Documentar
16:55 Jocuri de artificii
17:15 Bourgogne. Documentar
18:30 ªtiri
19:00 Varietãþi la Spiru Haret
21:00 Film artistic: Cântecul Tibetului
22:50 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
- Revista presei (8:00)
10:00 Drept civil (10)
10:55 Viaþa privatã. Documentar
11:25 Drept penal. Partea specialã (12)
12:40 Popas de suflet la Rohia. Documentar
13:00 ªtiri
13:10 Din folclorul românesc
13:50 Oaspeþi la Universitatea Spiru Haret
14:00 Informaticã pentru sociologie (8)
14:30 Femeia în societate. Documentar
15:00 Dialog juridic (r)
15:25 Psihologie experimentalã (5)
15:55 Bazele informaticii (13)
16:25 Proiectarea unui produs. Documentar
16:55 Pedagogie generalã (10)
17:30 Geografia economicã mondialã
18:30 ªtiri
19:00 Lecþia de sãnãtate
19:25 Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
20:20 Drôme. Documentar
21:15 Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
22:00 ªtiri
22:30 Program muzical nocturn

Vineri

29 decembrie 2001

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
- Revista presei (8:00)
10:00 Statisticã economicã (15)
10:20 Economie politicã (20)
11:25 Este sistemul capitalist cel mai bun
sistem? Documentar
11:55 Cercetãri de marketing (3)
12:20 Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar
13:00 ªtiri
13:10 Melodii populare româneºti
14:00 Limba românã (11)
15:00 Sãnãtate pentru toþi (r)
16:05 Literaturã românã (4)
17:15 Lieduri pe versuri de Eminescu
17:35 Istorie ºi civilizaþie francezã (5)
18:30 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea
20:00 Nemuritorul jazz (1)
20:55 Granma. Ilustrate din Cuba
21:05 Nemuritorul jazz (2)
22:00 ªtiri
22:30 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- ªtiri (7.30)
- Revista presei (8.00)
9:00 Bazele informaticii (14)
9:30 Limba latinã (3)
9:55 Realitãþi italiene. Documentar
10:45 Istoria limbii române (1)
12:35 Conservarea patrimoniului. Documentar
13:05 Din folclorul românesc
13:30 Festival folcloric la Medgidia
14:00 Lingvisticã generalã
15:00 Litera ºi spiritul legii (r)
16:00 Rolul medicului veterinar în protecþia sãnãtãþii consumatorului
17:20 Idei în dezbatere: Istoria reformei
învãþãmântului românesc (8)
18:00 Paºi pe glob
18:30 ªtiri
19:00 Notre Dame de Paris (1)
20:10 Provence. Documentar
21:00 Notre Dame de Paris (2)
22:05 Lieduri ºi arii din opere
22:35 Program muzical nocturn

Duminicã

6:00 Matinal
- ªtiri (7:30)
8:00 Viaþa planetei. Marea. Documentar
8:55 Melodii populare româneºti
9:20 Patrimoniul cultural al umanitãþii.
Avila. Documentar
10:20 Moment folcloric

11:35 Genurile presei (1)

10:30 Parcul naþional. Documentar

12:10 Eticã în jurnalism. Documentar

11:30 Melodii populare româneºti

12:40 Din folclorul românesc

12:00 Lumea în clipa 2000 (r)

Opinia naþionalã va apãrea

13:00 Corot naturã în atelier

luni, 14 ianuarie 2002

13:55 Cele mai frumoase grãdini ale lumii.
Documentar

17:10 Idei în dezbatere: Istoria reformei
învãþãmântului românesc (7)
18:00 Paºi pe glob
18:30 ªtiri
19:00 Nemuritorul Jazz (1)
19:55 Bourgogne. Documentar
20:50 Nemuritorul Jazz (2)
21:45 Balet  spectacol ºcoalã

Numãrul urmãtor al revistei

13:50 Microcosmos. Documentar
15:05 Lecþia de sãnãtate (r)
15:35 Din folclorul românesc

mentar
17:30 În slujba adevãrului  talk-show de
conf.univ.dr. Petre Buneci
18:30 ªtiri
19:00 Calendar literar - decembrie
19:35 Lieduri pe versuri de Eminescu
20:00 Film artistic: Cântecul Tibetului

22:10 Crossing point jazz (2)

21:40 Main Street Jazz

22:40 Program muzical nocturn

22:40 Program muzical nocturn

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84

Sâmbãtã

28 decembrie 2001

11:05 Pedagogie generalã (9)

13:25 Horã la români

Joi

26 decembrie 2001

23 decembrie 2001

17:05 Conservarea patrimoniului. Docu-

22:00 ªtiri

15:55 Stress. Documentar

20:25 Tropicana. Spectacol muzical Cuba

16:55 Din folclorul românesc

21:20 River dance (2)

15:30 Psihologie experimentalã (4)

16:05 Eminescu ºi muzica. Documentar

16:05 Permanenþe etnografice

20:55 William Merritt - picturã

15:00 Dialog juridic (r)

14:05 Drept diplomatic ºi consular (3)

16:00 Profesorii profesorilor noºtri

20:00 River dance (1)

14:25 Bazele informaticii (12)

15:40 Limba românã (10)

16:40 Contemporanul meu, Caragiale

Marian Oprea

11:35 Drept penal. Partea specialã (11)

12:30 Tineretul britanic. Documentar

15:00 Litera ºi spiritul legii (r)

19:00 Lumea în clipa 2000  talk-show de

11:10 Asistenþa socialã. Documentar

13:00 ªtiri

15:35 Literaturã românã (3)

18:30 ªtiri

10:00 Dreptul muncii (10)

12:15 Istoria economicã a României (4)

14:40 Trepte ale performanþei

17:50 Sponsorizarea artelor. Documentar

- Revista presei (8:00)

13:10 Melodii populare româneºti

15:00 Sãnãtate pentru toþi (r)

17:20 Istorie ºi civilizaþie francezã (3)

- ªtiri (7:30)

12:00 Psihologia educaþiei (13)

mentar

- Revista presei (8:00)

cumentar

cumentar

6:00 Matinal

13:00 ªtiri

- Revista presei (8:00)

11:35 Cum sã începem o afacere (10) Do-

11:00 Cum sã începem o afacere? (9). Do-

Joi

20 decembrie 2001

11:25 Bazele contabilitãþii (8)

11:50 Ferestre spre Europa. (1) Docu-

- ªtiri (7:30)

10:45 Economie politicã (19)

6:00 Matinal

- ªtiri (7:30)

- ªtiri (7:30)
10:00 Statisticã economicã (14)

Miercuri

19 decembrie 2001

25 decembrie 2001

Miercuri

22:30 Program muzical nocturn

Marþi

24 decembrie 2001

Duminicã

30 decembrie 2001
6:00 Matinal
- ªtiri (7.30)
8:00 Drag mi-e cântecul
8:55 A trãi sãnãtos. Documentar
9:25 Biserica din Brãdeºti. Documentar
9:40 Melodii populare româneºti
10:05 Colinde, colinde
11:05 Gânduri de sãrbãtori. Vremurile ºi
vremea colindelor
11:35 Ferestre spre Europa. Documentar
12:00 Lumea în clipa 2000 (r)
13:00 Din folclorul românesc
13:25 Popas de suflet la Rohia
13:40 Concert în iarbã. Documentar
15:00 Lecþia de sãnãtate (r)
15:25 Tradiþii ºi obiceiuri româneºti de
Crãciun ºi Anul Nou
16:10 Permanenþe etnografice
17:10 În slujba adevãrului  talk-show de
conf.univ.dr. Petre Buneci
18:30 ªtiri
19:00 Cântaþi cu noi
20:00 Jocuri de artificii
20:25 Ritmuri cubaneze
21:20 James Whistler - graficã
21:40 Cântece ºi dansuri populare
22:30 Program muzical nocturn
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Sãrbãtori fericite,
cu încredere ºi speranþã în viitor!
Seninãtate, tihnã ºi voioºie
în sufletele tuturor,
luminã ºi îndestulare în casele
purtând podoaba neasemuitã
a datinilor româneºti !
Linu-i lin ºi iarãºi lin,/ Bate vântul frunza lin/ Lin ºi iarãºi lin.
Lucian Blaga

COLINDÃ

ªt. O. Iosif

DE SÃRBÃTORI
Afarã-i noapte neagrã; vijelie ...
Se tânguieºte vântul prin cotloane:
Adoarme-acum, ca un copil cu toane,
Acum porneºte iar, plin de mânie.
Eu stau la foc, trudit de insomnie,
Ascult cum bate ploaia în obloane;
Visez ... ºi-n vis mã cheamã dragi icoane
Din þara Doinei, dulcea Românie!
Vãd copilaºii pe uliþele ninse
Umblând cu steaua ºi cu Moº-Ajunul
ªi-aud departe-un cor de glasuri stinse ...
Aº vrea s-alerg spre ei, sã-i strâng în braþe,
Sã-i dãruiesc ... dar nu mai e nici unul ...
ªi-o lacrimã mi-alunecã pe faþã ...
Din volumul Poezii, 1902

V. Voiculescu

FLORILE DALBE
Rãsar în zori de vremuri nouã, nevinovate, dalbe flori,
Cu mâini curate le culegem ºi ne pornim colindãtori.
Bãtând uºor cu ele-n pragul oricãrui suflet luminat
Vom clãtina crenguþa dulce ºi dupã ce ne-am închinat
Cânta-vom cântece de slavã, de dragoste ºi de prinos
Cã pentru neamul nostru astãzi se naºte-ntr-adevãr
[Hristos.
Copii sfioºi, crescuþi din leagãn în sfinte datine, venim
ªi noi la marea sãrbãtoare, slãvitei patrii sã menim
Sã calce harnicã de-a pururi pe-al holdelor bogat lãicer,
Sã nu-i apunã niciodatã izbãvitoarea stea din cer.
Pe firul vechilor refrenuri înºiruind cântãri de azi
Pornim de la coliba noastrã ºi strãbãtând prin munþi
[cu brazi,
De sus, din grindurile Tisei ºi pân-la cuibul din Hotin
Vom duce graiul ºi povestea nestrãmutatului destin:
Prin muncã doar ºi vitejie trecurãm tulburul noian
De când ne-a fost sãdit aicea bãdiþa nostru drag Troian.
Plecând cu dalbe flori în mânã, d-alungul þãrii
le purtãm
La orice casã cu luminã sã ne oprim ºi sã cântãm,
Vom clãtina crenguþa dulce ºi versul cald, încetinel
Va prinde aripi nãzdrãvane ca sã vã ia în zbor cu el,
Iar de-þi vedea pe alba floare bobiþe tainice sclipind
Sã ºtiþi cã-s lacrimi ce le varsã, rãsleþi, ciobanii
[de la Pind.
Din volumul Pârgã, 1921

Nichifor Crainic
pentru Dorli

Doarme colo în poiatã
un pruncuºor fãrã de tatã.
ªi mãicuþa mama lui
se tot plânge boului
c-a nãscut în Vifleim,
n-are scutece de in,
n-are apã, n-are faºã,
nici opaiþ, nici nãnaºã.
Iosif cercul de pe cap
În cuier ºi l-a lãsat
ºi-a plecat unde-a plecat
ca sã-l latre câinii-n sat.
Noaptea-i neagrã, ceasu-i lung,
stã mãicuþa lângã prunc.
Sã le þie de urât
înger-nalt s-a coborât.
ªi în noapte înadins
degetul ºi l-a aprins
Arde îngerul lui Dumnezeu
ca o lumânare de sãu.
1933

George Coºbuc
..................................................
Cum sta pe paie-n frig Hristos
În ieslea cea sãracã,
ªi boul cum sufla milos
Cãldurã ca sã-i facã,
Drãguþ un miel cum i-au adus
Pãstorii de la stânã
ªi îngeri albi cântau pe sus
Cu flori de mãr în mânã.

ÞARA DE PESTE VEAC
Spre þara lui Lerui-Ler
Nu e zbor nici drum de fier, 
Numai lamurã de gând,
Numai suflet tremurând
ªi vâslaº un înger.

Octavian Goga

COLINDÃ
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
La casa de om sãrac
S-a gãtat fãina-n sac
ªi n-avem sã-þi dãm colac
Moº Crãciun !
Moº Crãciun, Moº Crãciun !
Pe toate rãzoarele,
Pe toate ogoarele
Ne-am trudit picioarele
Moº Crãciun !
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Toate sãptãmânile
Ne-am ostenit mânile
ªi-am adunat grânele
Moº Crãciun!

Spre þara de peste veac
Nesfârºire fãrã leac,
Vãmile vãzduhului,
Sãbiile Duhului
Pururea de strajã.
Sus! pe sparte frunþi de zei,
ªovãielnici paºi ai mei!
Piscuri de-ntrebãri  momâi
Sã-mi rãmânã sub cãlcâi
ªi genuni de zare!
În þara lui Lerui-Ler
Nãzuiesc un colþ de cer.
De-oi gãsi, de n-oi gãsi!
Nimenea nu poate ºti 
Singur Lerui-Ler.
(Din volumul Þara de peste veac, 1931)

Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Slujim slujba satului,
Þarina Bogatului,
Pajura-mpãratului
Moº Crãciun!
Moº Crãciun, Moº Crãciun!
Pe toate cãrãrile
Îþi cântãm cântãrile,
Ardem lumânãrile
Moº Crãciun!
Din volumul Ne cheamã pãmântul, 1909

Balul bobocilor

Într-o ambianþã festivã, specificã sãrbãtorilor de iarnã (ghirlande,
clopoþei, betealã, instalaþie luminoasã), joi, 6 decembrie 2001, a avut loc
la Clubul Universitãþii Spiru Haret din Bd. Metalurgiei nr. 87, Balul
bobocilor de la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior ºi
Facultatea de Muzicã.
Programul a fost prezentat de Alexandru Miu ºi Irina Olaru, studenþi
în anul III la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, care au anunþat
atrãgãtoarele momente artistice, precum ºi probele de concurs pentru
obþinerea mult râvnitelor titluri de MISS ºi MISTER. A urmat trupa
Metropolis care a spart gheaþa, încântând asistenþa cu melodii aparþinând
genului rock, din repertoriul propriu ºi internaþional.
Programul artistic a fost susþinut în mare parte de studenþii de la
Facultatea de Muzicã din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Vedete ºi trupe celebre au onorat acest spectacol cuceritor. Silvia
Dumitrescu a interpretat melodii ce au consacrat-o, precum ºi cântece noi,
la care a fost acompaniatã de trupa Metropolis ºi studentul în anul I la
Facultatea de Muzicã, Lucian Cioargã, membru al cunoscutei formaþii Taxi.
S-au organizat câteva concursuri ºi s-au acordat premii.
Din partea sponsorului Mini Prix, pentru fete au fost oferite premii în
valoare de 1.000.000 lei  locul I, 750.000 lei  locul II ºi 500.000 lei 
locul III, iar pentru bãieþi s-a oferit premiul Mister Mini Prix.
Atmosfera tinereascã, de bunã dispoziþie, a fost însufleþitã de un
program de discotecã, savurat din plin de cãtre toþi participanþii, indiferent
de statut  dascãl sau student , de vârstã, demonstrând cã cei care au
organizat aceastã tradiþionalã, de acum, manifestare au avut în vedere ºi
un asemenea moment de destindere ºi voie bunã.

Cristina IONESCU,

studentã, anul III, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

