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Oriunde a pus mâna, a sãpat în cremene urme neºterse cã pe-acolo a trecut el,
uriaºul rasei noastre, învãþãtorul aspru al nostru ºi al urmaºilor noºtri... Ne-a
ridicat pleoapele, ne-a fãcut sã pipãim ºi sã deosebim bine, ceea ce putem de ceea
ce nu putem, ridicolul de cuminþenie, patria noastrã de patria zevzecilor, libertatea
de libertinaj, moravurile de nãravuri... (Delavrancea)

Comicul ºi tragicul
Apariþia nuvelei O fãclie de Paºti (în
revista Convorbiri literare, 1 august 1889),
cu câteva luni înainte de reprezentarea pe
scena Teatrului Naþional din Bucureºti a
dramei Nãpasta, a stârnit uimire ºi chiar
nedumerire, aºa cum spune C. DobrogeanuGherea, martor al acestui moment: Scrierile
din urmã ale lui Caragiale au provocat o mare
confuzie în spiritele multora. Publicul român
s-a învãþat aºa de mult sã surâdã de spiritualele
producþiuni ale mult talentatului nostru satiric
încât era o adevãratã mirare, pentru toþi,
apariþia Nãpastei, unde, în loc de veselie, se
oglindeºte groazã, jale ºi durere.
Într-adevãr cititorul nu putea sã nu fie
surprins de aceastã radicalã schimbare de
registru; de la un comic violent la sumbrele
drame ale inconºtientului din O Fãclie de
Paºti, la procesele de conºtiinþã ce privesc
nu numai viaþa, ci mai ales moartea, moartea
vãzutã atât în incredibila ei dezlãnþuire, ca ºi
în lenta ei desfãºurare în negurile temniþei din
Nãpasta. Impresie sporitã nici doi ani mai
târziu, când, la 27 ianuarie 1892, apãrea, în
Universul literar, o nouã nuvelã a lui
Caragiale  Pãcat -, ce purta cititorul în zonele
nebuloase ale ereditãþii ºi ale dezlãnþuirii unor
temperamente impetuoase, iar peste un
deceniu de la apariþia Fãcliei de Paºti, în
paginile revistei Gazeta Sãteanului, aceastã
nouã direcþie a operei lui Caragiale avea sã
se împlineascã prin nuvela În vreme de rãzboi.
În 1909, Garabet Ibrãileanu a stabilit
trei perioade în evoluþia operei lui

Caragiale:întâia e a comediilor, în care
atacã liberalismul. A doua /
/ e a
Nãpastei, a Fãcliei de Paºti ºi a nuvelei
Pãcat. A treia a Momentelor / /. Aceastã
operã întreagã se poate clasifica, apoi, în
douã categorii: în perioada întâia ºi a treia
Caragiale e un scriitor satiric, în perioada
a doua e un scriitor tragic. Mai departe: ca
satiric Caragiale e un critic de moravuri,
ca tragic un pictor de stãri sufleteºti, cu alte
cuvinte satira lui e socialã, tragedia lui e
psihologicã.
Perspectivã ratificatã, mai târziu, cel
puþin în liniile ei esenþiale, de Paul
Zarifopol ºi de Pompiliu Constantinescu.
Când publica, în 1889, O Fãclie de
Paºti, Caragiale avea în urma sa un deceniu
de notorietate literarã ºi câþiva ani de
relativã tãcere ce au urmat comediei Dale Carnavalului, notorietate cuceritã prin
comediile sale jucate la Teatrul Naþional din
Bucureºti ºi publicate în revista Convorbiri
literare: O noapte furtunoasã, O scrisoare
pierdutã, D-ale Carnavalului.
Toate reprezentau nu numai lucrãri
dramatice care au impus numele unui autor,
ci consfinþeau naºterea, statornicirea ºi
înãlþarea comediei româneºti pe culmi
neatinse nici astãzi. În faþa lor, producþia
de pânã atunci a genului  chiar vastul ºi
diversul repertoriu comic al lui Vasile
Alecsandri, datoritã cãruia se crease în cea
mai mare mãsurã obiºnuinþa socialã de a
frecventa teatrul ºi se impuseserã actori

Comunicare susþinutã la
Simpozionul consacrat inaugurãrii

ANULUI I.L. CARAGIALE,

manifestare care a avut loc luni, 21 ianuarie 2002,
la Teatrul Naþional din Bucureºti.

precum matei Millo  cãpãta doar o
semnificaþie de pionierat. ªi aceasta
deoarece, aºa cum a spus cu intuiþia unui
desãvârºit om de teatru autorul Iaºilor în
Carnaval, avea sã înfrunte lipsa oricãrei
tradiþii dramaturgice româneºti, modestele
posibilitãþi ale actorilor în cea mai mare
parte diletanþi ºi amatori, limba încã puþin
formatã pentru a reda subtilitãþile acestui
gen. Pe acest teren pregãtit cu entuziasm ºi
nu o datã cu scânteieri de adevãrat maestru
de Vasile Alecsandri, ca ºi de revistele
umoristice ale lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu, N.T. Orãºanu ºi alþii, I.L. Caragiale
trece într-un spaþiu de numai ºase ani  din
1879, când are loc premiera Nopþii
furtunoase, ºi pânã în 1885, când vede
lumina rampei D-ale Carnavalului 
hotarul generoaselor intenþii, înscriindu-se
în aria deplinelor biruinþe estetice.
Respinse, interzise, hulite, comediile lui
Caragiale n-au fost primite cu bunãvoinþã
sau cu entuziasm. Dar Caragiale  fluierat
sau aplaudat, aprobat sau dezavuat  crease
la noi nu numai comedia ca gen dramatic,
dar ºi starea de spirit specificã acestui gen,
declanºase înfruntãri publice, despãrþise
critica, instituþiile teatrale, spectatorii în
tabere adverse. Prin piesele lui, comedia
exista nu numai ca operã de artã în sine, ci
ºi ca fenomen social, psihologic, ca una din
componentele mentalitãþii ºi ale
imaginarului colectiv.
Am reamintit toate aceste fapte istorice
pentru a putea înþelege de ce la apariþia
nuvelelor O Fãclie de Paºti, Pãcat ºi a
dramei Nãpasta surpriza a fost cu totul
îndreptãþitã, mai ales cã schimbarea de
registru nu fusese previzibilã. Se mai
adãuga ºi un alt fapt exterior operei lui
Caragiale: lumea nuvelelor O Fãclie de
Paºti, Pãcat, În vreme de rãzboi, a dramei
Nãpasta devenise unul din subiectele
semnificative ale prozei româneºti la Ion
Creangã, Ion Slavici, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, care toþi se afirmã între
1880-1885.
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I.L. Caragiale

Valeriu RÂPEANU

Sub cupola

Aceºti trei prozatori au produs mutaþiile
semnificative faþã de viziunea incantatorie,
strãbãtutã de jubilarea patrioticã în faþa unui
peisaj moral ingenuu, cum era privitã lumea
þãrãneascã în literatura romanticã a anului
1848. Se conturaserã destul de clar nu
numai zone de inspiraþie  Moldova,
Ardeal, Muntenia  dar mai cu seamã
tipologii umane specifice acestor zone. Nici
unul din scriitorii generaþiei lui Caragiale
nu vãzuserã satul din perspectiva
patologicului, a proceselor care se
declanºeazã în subconºtient ca apoi sã
distrugã structura psihicului nostru, sã-l
facã sã reacþioneze iraþional.
Bineînþeles, periodizarea lui Ibrãileanu
pe care am citat-o la începutul acestor
rânduri nu trebuie înþeleasã în mod
limitativ. Fenomene de osmozã ºi de
interferenþã sunt evidente ºi ele corespund
unitãþii personalitãþii artistice a lui
Caragiale clãditã pe numeroase contraste,
împlinitã din extreme. În acest sens
pledeazã ºi observaþia lui Pompiliu
Constantinescu: Pãcat, Om cu noroc sunt
din 1892, Poveste din 1894, Cãnuþã, om
sucit din 1897, iar între 1889 (O Fãclie )
ºi 1901 (La conac) se statorniceºte aproape
ºi forma lui de nuvelist, cu La hanul lui
Mînjoalã, Douã loturi ºi În vreme de
rãzboi. Succesiuni repezi, procese de
creaþie în plinã fermentare, care nu lasã un
pustiu iremediabil dupã epuizarea
dramaturgului.
ªi mai departe Pompiliu Constantinescu
face aceastã observaþie esenþialã pentru a
înþelege opera lui Caragiale: Fecunditatea
ºi varietatea geniului lui Ion Luca, în
lumina datelor bibliografice, ni se par astãzi
uluitoare. El aproape n-a cunoscut epoci
proaste, perioade de decadenþã; pauzele sau
scurtele intervaluri de aparentã obosealã
sînt germinatoare de noi forþe ºi noi
orientãri.
(Continuare în pag. 4)

Lansarea tratatului
ISTORIA
ROMÂNILOR
a prilejuit o sãrbãtoare
a solidaritãþii naþionale

Ca un omagiu adus aniversãrii celor 143
de ani de la Unirea Principatelor, Academia
Românã a avut frumoasa iniþiativã de a
lansa, în ziua de 22 ianuarie 2002, primele
patru volume din tratatul de Istoria
Românilor ºi încã nouã volume (din totalul
celor 21 apãrute pânã acum) din colecþia
Opere Fundamentale, cu lucrãri literare
aparþinând lui Rebreanu, Goga, Slavici, I.L.
Caragiale, Mateiu I. Caragiale, Bacovia.
Manifestarea ca atare a fost o veritabilã
sãrbãtoare a spiritului naþional, ea reunind
membrii Academiei Române, dar ºi
miniºtri, parlamentari, profesori
universitari, cercetãtori ºtiinþifici, editori,
ziariºti, alte personalitãþi cu structuri
profesionale ºi, uneori, orientãri politice
foarte diferite, dar care s-au regãsit sub
semnul demnitãþii naþionale de þinutã
academicã. A participat Preºedintele
României, domnul Ion Iliescu, care a rostit
o succintã, dar substanþialã alocuþiune.
A fost, practic, o sesiune solemnã a
Academiei Române în deschiderea cãreia
domnul Eugen Simion, preºedintele
Academiei, a evidenþiat dorinþa istoricilor
români ca, în preajma zilei de 24 ianuarie, sã
fie lansate în circuitul spiritual primele 4
volume din tratatul de Istoria Românilor,
lucrare de cãpetenie, mult aºteptatã, a culturii
române, care continuã ºi, într-un fel, întregeºte
aspiraþiile de secole ale tuturor românilor,
eforturile lor de sintezã, începute cu Dimitrie
Cantemir ºi continuând cu reprezentanþii de
frunte ai ªcolii Ardelene, cu Hasdeu, Xenopol,
N. Iorga, C.C. Giurescu ºi cu cei ce le-au urmat.
Acest tratat de Istoria Românilor se
înscrie la loc de frunte într-un serial de
ample lucrãri de sintezã, iniþiate de actuala
echipã de conducere a Academiei Române,
din rândul cãrora fac parte Dicþionarul
tezaur al limbii române, Tratatul general

al literaturii române, Dicþionarul
etimologic al limbii române ºi alte lucrãri
de sintezã, unele începute cu mai multe
decenii în urmã, dar a cãror finalizare a
devenit posibilã astãzi, în condiþiile
deplinei libertãþi de expresie ºi ale
obiectivitãþii ºtiinþifice, fãrã ingerinþe
politice. Amintind numeroasele dificultãþi
întâmpinate de apariþia tratatului de Istoria
Românilor, preºedintele Academiei
Române a elogiat eforturile celor 63 de
cercetãtori ai istoriei naþionale, implicaþi în
elaborarea primelor volume, ºi a mulþumit
sponsorilor acestei lucrãri fundamentale,
editorilor ºi tipografilor care au realizat
împreunã o lucrare de înaltã þinutã inclusiv
esteticã. Graþie tuturor acestor eforturi,
urmãtoarele 5 volume ale tratatului
urmeazã sã aparã în curând  chiar în cursul
acestui an , iar în final se preconizeazã ca
întreaga lucrare sã fie concentratã în 2
volume academice care, traduse în limba
englezã, sã fie difuzate în marile biblioteci
ale lumii. În încheierea cuvântului sãu,
acad. Eugen Simion a subliniat: Dorinþa
noastrã, a tuturor, este ca Academia
Românã sã dea românilor ºi celor interesaþi
de istoria lor o operã într-adevãr
totalizantã, adicã o operã lucidã, dreaptã,
cuprinzãtoare, o operã care sã nu
înfrumuseþeze istoria noastrã, dar nici s-o
denigreze... Sinteza pe care o oferã
Academia Românã încearcã sã valorifice
numeroasele documente descoperite ºi,
totodatã, libertatea pe care poporul român
ºi-a câºtigat-o în 1989. Libertatea, în cazul
ºtiinþei istorice, înseamnã înainte de orice
libertatea de a spune integral adevãrul
despre ceea ce a fost înaintea noastrã,
adicã libertatea de a conjuga fericit
pasiunea cu exigenþa.

Mihai IORDÃNESCU

(Continuare în pag. 6)

Argentina
Explozia sãrãciei
într-o þarã bogatã
Constantin MECU

La mijlocul lunii decembrie 2001 un
veritabil vulcan a erupt în Argentina  þarã
frumoasã ºi binecuvântatã de Dumnezeu cu
bogãþii imense, situatã în conul sudic al
Americii Latine, scãldatã pe trei din laturile
sale de apele Oceanelor Atlantic ºi Pacific.
Manifestãri violente de stradã
Canalele mass-media au prezentat opiniei
publice scene dezolante, de veritabil coºmar;
mulþimi uriaºe de oameni, îndeosebi tineri,
mãrºãluind pe strãzile capitalei Buenos Aires
ºi în alte oraºe ale þãrii ºi strigând n-avem ce
mânca, iar guvernul plãteºte credite;
devalizarea magazinelor îndeosebi a celor
alimentare, de îmbrãcãminte ºi produse
electronice ºi sustragerea de bunuri în cantitãþi
pe care le putea cãra fiecare; bombardarea
cu pietre smulse din caldarâmul strãzilor a
prãvãliilor ºi clãdirilor administrative însoþite
de tentative de a le da foc; declanºarea unei
originale intifada botezatã de localnici
cancerolazo, constând în ieºirea acestora
la ferestre ori strãzi, bãtând violent cu beþe în
cratiþe ºi tigãi ºi acoperind þara cu un zgomot
infernal; confruntãri violente între forþele de
ordine ºi manifestanþi soldate cu zeci de morþi
ºi sute de rãniþi (inclusiv din rândurile
poliþiºtilor).
Încercãrile de amãgire a populaþiei
întreprinse de administraþia fostului
preºedinte Fernando de la Rúa de genul
distribuirii de ajutoare alimentare, a
deblocãrii imediate a 100.000 de noi locuri

de muncã ori catalogarea miºcãrilor
populare de protest ca fiind organizate de
duºmanii republicii au aprins ºi mai
puternic mânia populaþiei. Adãugându-se
la toate acestea refuzul FMI de a acorda un
împrumut de 1,3 miliarde de dolari care ar
fi putut ameliora cu ceva tensiunile
acumulate de-a lungul anilor  toate acestea
au constituit masa criticã care a obligat pe
fostul preºedinte de la Rúa sã demisioneze,
urmat imediat de artizanul modelului
neoliberal de dezvoltare a Argentinei
ministrul Economiei  Domingo Cavallo.
Demisia acestuia a însemnat recunoaºterea
intrãrii þãrii în incapacitate de platã.
Noua administraþie instauratã în urma
unor chinuitoare dezbateri parlamentare în
cadrul cãrora a fost desemnat în funcþia de
Preºedinte interimar Adolfo Rodriguez Sàa,
guvernator al provinciei San Luis, s-a
dovedit neputincioasã în faþa situaþiei
explozive. Mãsurile economice preconizate
 suspendarea oficialã a plãþii datoriei
externe, în aºteptarea unei renegocieri cu
creditorii, crearea unei noi monede 
argentino; transformarea paritãþii fixe
dolar/pesos într-una flotantã etc., au fost
apreciate de protestatari drept preludiul
unei înrãutãþiri ºi mai grave a stãrii lor
materiale ºi sociale, ceea ce a intensificat
miºcãrile de protest care, la câteva zile dupã
numire, au mãturat pe noul preºedinte.
(Continuare în pag. 6)
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Consultaþii pentru studenþi

România în secolul XX
POPULAÞIA

Prof.univ.dr. Victor AXENCIUC
Deschidem abordarea proiectului asupra seriilor seculare ale economiei României1
cu secþiunea referitoare la populaþie întrucât, în afarã de orice dubiu, factorul demografic,
sub variate laturi, reprezintã componenta determinantã ºi activã, dinamicã, pe termen
lung, în configuraþia potenþialului resurselor motorii ale societãþii ºi a activitãþii economice,
alãturi de ceilalþi factori constitutivi ai producþiei sociale a unei comunitãþi umane.
Raporturile de interdependenþã ºi funcþionalitate între componentele organismului
economico-social, precum ºi multiplele corelaþii calculate între condiþiile umane ºi
materiale, între factorii participanþi la activitatea economicã, asigurã obþinerea unor
indicatori complecºi, de mãsurare a variatelor aspecte calitative, a eficienþei, valorii
proceselor economice ºi sociale.
Pentru tema noastrã, în condiþiile modificãrii de mai multe ori, în decursul secolului
XX, a teritoriului statului român, raportarea indicatorilor materiali ºi valorici la poplulaþie,
de diferite categorii ºi forme, poate asigura, prin relaþia pe locuitor, un anumit grad de
comparabilitate relativã, indirectã a acestora pentru întreg intervalul.
În afarã de aceasta, cum este îndeobºte cunoscut, aspecte importante ale vieþii
economice ºi sociale precum productivitatea, eficienþa economicã, consumul ºi alte
componente ale habitatului, se exprimã sintetic prin raportarea la mãrimea numãrului
diferitelor categorii de populaþie.
Sursele de informare ºi documentare ale acestei secþiuni a lucrãrii le-au constituit
publicaþiile periodice ale Institutului Naþional de Statisticã, studiile ºcolii româneºti de
demografie, cercetãrile de demografie socialã ºi economicã din alte instituþii de cercetare
ºi învãþãmânt.
În aceastã parte vom prezenta ºi analiza succint indicatorii demo-economici sub formã
sinteticã, cu date pentru anii selectaþi ºi reprezentativi ai diferitelor perioade din intervalul
secolului XX.
La început, înfãþiºãm evoluþia populaþiei ºi densitatea ei pe unitate de suprafaþã, la
anumite momente, determinate, ale intervalului secular. Menþionãm cã perioadele de
modificare a teritorului þãrii sunt despãrþite, în tabelele ce urmeazã, cu linii mai groase,
ceea ce atenþioneazã cã unii indicatori nu sunt comparabili.

- ASPECTE SOCIO-ECONOMICE

Transilvania, Banatul , dar ºi prin pierderile directe ºi indirecte provocate de primul
rãzboi mondial, populaþia pe km2 se reduce pânã în anul 1920 la 53 locuitori; în deceniile
interbelice desimea populaþiei sporeºte din nou, în anul 1939 reprezentând cea mai ridicatã
densitate de la formarea statului modern român; observãm cã la începutul epocii moderne,
la 1860 reveneau pe km2 doar 31 locuitori: aceasta însemna cã pânã la 1915 densitatea
populaþiei la unitatea de suprafaþã s-a dublat, iar din 1860 pânã în 1990, respectiv în 130
de ani, aceasta a crescut de peste trei ori. Dar dupã 1948, în patru decenii, o datã cu
sporirea constantã a populaþiei ºi concomitent cu aceasta, densitatea urcã de la 67 locuitori
pe km2 la 97 locuitori, respectiv cu 45%; diminuarea populaþiei în deceniul 10 cu 0,3%
pe an a produs o scãdere uºoarã la 94 locuitori pe km2.
În consecinþã, în decursul unui secol patrimoniul demografic al României, la
dimensiunile teritoriale din perioada interbelicã, a sporit de la cca. 12,4 mil.2 în anul
1900 la cca. 27 mil. în anul 1999 - respectiv o creºtere de 2,2 ori; în anul 1900, circa
jumãtate din teritoriu se afla în cadrul statal al marilor imperii vecine, iar dupã 1918
întregul stoc de populaþie a României se afla în spaþiul teritorial dintre frontierele naþionale;
ulterior, pânã la sfârºitul secolului câteva milioane de populaþie româneascã s-a aflat în
afara statului român.
Procesul de îmbãtrânire a populaþiei României
Un fenomen de importanþã majorã, care a însoþit creºterea demograficã în secolul XX
în România, ca pretutindeni în þãrile continentului, l-a constituit deplasarea populaþiei de
la grupele de vârstã mai micã cãtre cele de vârstã mai mare, în a doua jumãtate a secolului
apãrând procesul de îmbãtrânire a populaþiei, datoritã creºterii ponderii celei de peste 60
de ani.
În România, punctele principale de reper ale acestui fenomen se exprimã în urmãtoarea
structurã, dupã vârstã, a populaþiei.
Tabelul nr. 2
Populaþia României pe mari grupe de vârstã în secolul XX
Ani selectaþi

Tabelul nr. 1
Populaþia României în dinamicã, dupã rata de creºtere ºi densitate în secolul XX
Ani selectaþi

Note: 1)  România în hotarele de dupã independenþã, dobânditã în anul 1877, ºi Congresul
de la Berlin cuprindea provinciile: Moldova, Muntenia, Oltenia ºi Dobrogea.
2)
 Plus teritoriul Cadrilaterului dobrogean, obþinut în urma rãzboiului balcanic
din 1913.
3)
 Teritoriul ºi populaþia României dupã întregirea þãrii cu provinciile unite în
1918.
4)
 Teritoriul ºi populaþia României reduse dupã rapturile din anul 1940, fãrã
Basarabia, Bucovina, nordul Transilvaniei ºi Cadrilaterul.
5)
 Teritoriul ºi populaþia României dupã al doilea rãzboi mondial, cuprinzând pe
lângã suprafaþa din anul 1940 ºi nordul Transilvaniei ºi sudul Bucovinei.
6)
 Cifre întregite la unitate.
Sursa: Anuarul Statistic al României: 1912, 1915-1916, 1939, 1940, 1995, 2000.
O primã constatare, evidenþiatã de tabelul nr. 1 este creºterea, variabilã, dar continuã,
a populaþiei în acest secol, cu excepþia anilor de beligeranþã ai României din primul
rãzboi mondial  1916 1918, ºi ai deceniului zece al secolului XX. Întrucât în acest
secol s-au produs patru modificãri a mãrimii teritoriului statului român în anii  1913,
1916  1918, 1940, 1945 -, urmãrirea evoluþiei mãrimii comparabile a populaþiei întâmpinã
dificultãþi; nu s-a elaborat2 încã o istorie a populaþiei României pentru a ne furniza datele
comparative, necesare, la acelaºi teritoriu.
Totuºi, la suprafaþa datã din perioadele respective densitatea demograficã pe km2
confirmã procesul ascendent de mãrire naturalã a patrimoniului populaþionist al României.
Un excurs în perioada anterioarã a începutului secolului XX cu teritoriu relativ stabil, de
patru decenii, respectiv 1860  1899, la fel cu cea care a urmat dupã rãzboiul al doilea
mondial, populaþia þãrii a sporit de la 3,9 milioane locuitori la 5,96 milioane locuitori.
România conta în demografia continentului ca una dintre þãrile cu natalitatea cea mai
ridicatã. În intervalul antebelic 1900  1915, creºterea demograficã a fost cea mai ridicatã
din toatã epoca modernã a României ºi din secolul XX, de 2,2% anual; restul secolului
pânã la 2000 ea se înscrie în tendinþã de scãdere; în perioada interbelicã, urmatã de un
interval de redresare în urma pierderilor provocate de primul rãzboi mondial, rata creºterii
a fost de 1,6%, în prima decadã ºi de 1,2%, în a doua decadã. Anii rãzboiului al doilea
mondial, 1941  1945, nu au fost atât de gravi pentru evoluþia demograficã cum au fost
cei ai primului rãzboi mondial, când s-a produs o scãdere absolutã ºi relativã a populaþiei.
La creºterea, slabã, evident, demograficã din anii 1941  1944 a contribuit nu numai
excedentul natural al acestor ani, ci ºi imigrarea în statul român a unei pãrþi a populaþiei,
în urma înstrãinãrii unor teritorii româneºti statelor vecine; populaþia refugiatã din nordul
Transilvaniei, din Basarabia ºi Bucovina ºi Cadrilaterul Dobrogei s-a stabilit ºi a rãmas,
în majoritate, în România, ridicând numãrul locuitorilor în aceastã perioadã.
Intervalul cel mai lung de timp din secolul XX  1945  1990 - a înregistrat un trend
ascendent, dar în descreºtere, alimentat din anul 1966 mai ales, de mãsuri restrictive de
întrerupere a sarcinilor, astfel: între anii 1948  1968 creºterea medie anualã a fost de
1,3%, între 1969  1988 de 0,9%, pentru ca ulterior, în deceniul 10, sã se înscrie în
tendinþã de scãdere absolutã, cu o medie anualã de minus 0,3%. Ca rezultat, în acest
ultim deceniu al secolului XX, din patrimoniul demografic s-a pierdut faþã de deceniul
anterior creºterea de un milion, plus scãderea absolutã de 750 mii, în total 1,75 milioane
persoane sau 7,9% din stocul de populaþie din 1990.
Creºterea sau reducerea populaþiei în diferite perioade, ca rezultat al diminuãrii sporului
natural anual, al unui raport subpar între naºteri ºi decese a fost determinatã, în mãsurã
diferitã de condiþiile de existenþã, de tradiþii ºi mentalitãþi nataliste ºi de gradul de civilizaþie
dobândit.
Densitatea populaþiei, în alt mod, exprimã creºterea ei în diferite perioade cu valori
diferite, tendinþa constantã în secolul XX, în cadrul aceluiaºi teritoriu, fiind însã de creºtere,
cu excepþia ultimului deceniu. Astfel, la începutul secolului  la 1900, pe km2 reveneau
46 locuitori, pentru ca dupã 15 ani, în 1915 aceasta sã ajungã la 61 locuitori. Dupã întregirea
þãrii, în 1918, prin aportul demografic al unor provincii cu densitate mai redusã 

Tendinþa generalã a secolului XX a fost diminuarea ponderii populaþiei tinere  0 
14 ani  sub jumãtate, de la 40% la 18,8% ºi sporirea populaþiei în vârstã  de 60 de ani
ºi peste  a cãrei greutate specificã a crescut de la 7% la 18,5%. Dacã la 1900, cele douã
grupe de vârstã extreme se gãseau în decalaj foarte important, cea tânãrã fiind de aproape
ºase ori mai mare (40 la 7), la sfârºitul secolului ponderile erau aproximativ egale 
18,8% - 18,5%. Trendul secular marca astfel reducerea substanþialã a resurselor populaþiei
mature, respectiv a potenþialului viitoarelor resurse de muncã.
Mai semnificativ apare faptul cã, în primele patru decenii, când economia ºi populaþia
româneascã se sprijinea prioritar pe agriculturã, proporþia dintre grupele tânãrã ºi în vârstã
nu s-a schimbat sensibil, ceea ce subliniazã cã modul de producþie ºi de viaþã ruralã, care
reprezenta rezerva demograficã a poporului român, nu producea, pe termen secular,
modificãri în acest tip de structurã populaþionistã.
Dupã demarajul procesului accelerat de industrializare ºi urbanizare modernã ºi de
ridicare a calitãþii vieþii a maselor de populaþie de la baza piramidei sociale se intensificã
tendinþa secularã de evazare a distanþei dintre grupa tânãrã ºi cea vârstnicã; astfel, la
recensãmântul din 1956, prima grupã deþinea doar 27,5% din total faþã de 36,7% în
1938, în vreme ce grupa a treia, sporeºte mult mai puþin, de la 7,9% la 9,9% în întreaga
populaþie. Procesul se accelereazã în urmãtoarele patru decenii: cele douã grupe, prima
prin reducere, cealaltã prin creºtere, ajung, cum s-a menþionat, la egalitate în anul 2000.
Important apare însã faptul cã grupa cea mai largã, a populaþiei mature, funcþionale în
activitatea economico  socialã, cea între 15  59 ani, pe termen lung înregistreazã mãrirea
ponderii sale de la 54,7% la 62,7% în stocul de populaþie. Se poate afirma cã, chiar dacã
în viitorul apropiat ºi mai îndepãrtat reducerea sensibilã a grupei de vârstã tinere în favoarea
celei vârstnice va avea consecinþe directe asupra populaþiei active, deocamdatã, în prezent,
aceasta deþine ponderea cea mai ridicatã, din tot secolul XX.
În consecinþã, România intrã în secolul XXI cu un patrimoniu demografic semnificativ
îmbãtrânit, aproape o cincime din populaþie, ºi cu o rezervã de populaþie tânãrã de aceeaºi
mãrime, care-ºi va pune în urmãtoarele decenii o amprentã negativã asupra grupei active,
de bazã, a economiei naþionale. Nu este cazul sã analizãm aici cauzele tendinþei generale
ºi a disparitãþilor negative produse în sfera demografiei româneºti în acest secol.
Tendinþe noi în miºcarea naturalã a proceselor populaþiei
Scãderea natalitãþii relative ºi absolute, precum ºi reducerea mortalitãþii prin extinderea
condiþiilor mai bune de viaþã ºi asistenþã medicalã din a doua jumãtate a secolului XX, ce
au avut ca efect creºterea duratei medii de viaþã se impun a fi luate în considerare la
judecarea evoluþiei demografice a României în secolul XX.
Aceste determinante se vor înfãþiºa mult mai clar prin examinarea dinamicii naturale
a populaþiei þãrii în aceastã perioadã.
Tabelul nr. 3
Miºcarea naturalã a populaþiei României în secolul XX
Ani selectaþi
-%-

Factorul esenþial al mãririi populaþiei l-a constituit, pânã la 1915, creºterea natalitãþii,
România, cu rata sa de 38  40%0 din aceastã perioadã, continuatã încã din a doua jumãtate
a secolului XIX, figurând în statistica demograficã internaþionalã pe primul loc între
þãrile continentului nostru. În condiþiile în care rata deceselor rãmânea relativ constantã,
rezulta un spor natural de 14,6%0  16%0.
În perioada interbelicã, care la începutul anilor 20 purta încã efectele negative ale
rãzboiului, miºcarea absolutã a populaþiei intra într-o fazã nouã, marcatã prima oarã,
pe termen mediu, de reducerea mortalitãþii, dar ºi de diminuarea natalitãþii; întrucât
primul proces a fost mai puternic decât al doilea, a rezultat un spor natural în creºtere
relativã, dar exprimat în ratã la 1000 locuitori, redus considerabil, de la 16%0 în 1915
la 9,7%0 în 1939.
România se înscria, astfel, începând din anii interbelici, pe tendinþele generale ale
miºcãrii demografice continentale: de reducere a ratei natalitãþii ºi sporului natural, de
reducere mai accentuatã a mortalitãþii, de sporire a duratei medii de viaþã ºi creºterii
ponderii populaþiei vârstnice.
În a doua jumãtate a secolului XX, aceste trenduri, deºi frânate de politici nataliste,
ºi-au urmat cursul cu variaþii mai mari (sau mai mici) în diferite intervale. Curios apare
faptul cã, dupã un secol, în 1999 se nãºteau în România 235 mii copii, tot atât cât s-au
nãscut în anul 1900, când populaþia þãrii era de peste trei ori mai puþinã.
În jumãtatea de secol, dintre 1948  1999, sincopa cea mai importantã este în anul
1966, când numãrul nãscuþilor coboarã la 273 mii, la aproape de nivelul natalitãþii din
jurul anului 1900; se introduc mãsuri administrative de limitare a întreruperilor de sarcini;
ca o consecinþã, în anii urmãtori, numãrul naºterilor creºte brusc la peste 500 mii, dupã
care natalitatea iarãºi se înscrie în tendinþã de coborâre pânã la sfârºitul secolului.
La rândul sãu, mortalitatea diminueazã sensibil, pânã la 1990 mai avansatã ca
natalitatea, de unde ºi un spor relativ, deºi ºi acesta în declin, de populaþie. Dacã natalitatea,
dinamica ei nu se aflã într-un raport rigid ºi imediat cu situaþia materialã, cu nivelul
condiþiilor de viaþã, mortalitatea depinde direct de ele: natalitatea putea ºi a putut fi
modificatã, în aceastã perioadã, prin mãsuri de constrângere, în vreme ce mortalitatea se
supunea doar condiþiilor economico  sociale ºi naturale.
Cuprinderea treptatã, de la sfârºitul deceniului cinci, a întregii populaþii într-un sistem
de politicã medicalã preventivã ºi asigurare medicalã, rãspândit ºi la sate, precum ºi
strãmutarea majoritãþii populaþiei rurale, cum se va vedea mai departe, de la sate în oraºele
nou construite, amenajate cu utilitãþi moderne, chiar dacã mai modeste de locuire, igienã
ºi alimentaþie, au produs efecte revoluþionare asupra condiþiilor de trai.
Mortalitatea s-a redus considerabil; rata deceselor coboarã de la 24,2%0 în 1900 la
18,6% în 1939, la 8,2% în 1966; din motive generate de restricþia întreruperilor de sarcini,
de ajungerea la limita vârstei a generaþiilor de la începutul secolului, în majoritate ºubrede
ºi neocrotite medical jumãtate de secol, precum ºi ca urmare a declinului condiþiilor
medicale ºi de consum din ultimele douã decade ale secolului XX, rata mortalitãþii se
plaseazã din nou în tendinþã de creºtere, fiind în 1999 de 10,6%0.
Cu o contribuþie însemnatã s-a înscris mortalitatea infantilã, menþinând nivelul general
ridicat al ratei deceselor, în primele patru decenii ale secolului; rata deceselor infantile
însã evolueazã într-o înclinare puternicã dupã 1948.
Urmãrirea datelor aratã cã, în 1900, aceasta depãºea 20,3%; în 1920, influenþatã de
urmãrile rãzboiului face un puseu de 22,2%, ca ulterior, pânã în 1939 sã coboare la
18,3%; dupã un deceniu, în 1948, aceasta încã determina o pierdere de 14,3 copii pânã la
1 an din 100 nãscuþi. De aici coborârea devine spectaculoasã; de la 4,7% în 1966, la
2,3% în 1986 ºi la 1,9% în 1999. Astfel, acest indicator demografic a acuzat o reducere
continuã, cu excepþia câtorva ani din deceniul nouã care a purtat amprenta declinului
condiþiilor medicale.
Cu toate acestea, România chiar la sfârºitul secolului se afla la distanþã însemnatã,
cu procent mult mai ridicat la mortalitate infantilã, faþã de þãrile dezvoltate ale
continentului nostru.
Tabelul nr. 4
Rata mortalitãþii infantile a unor þãri, între anii 1938-1990
la 1000 nãscuþi

Sursa: Anuarul Statistic al României, Bucureºti, 1991, 2000;
Statistical Yearbook 1949  1950; 1979  1980.
Studiul de faþã ºi cele ce vor urma reprezintã forma rezumatã a primei secþiuni
din proiectul, Evoluþia economico-socialã a României în secolul XX. Date ºi serii statistice
pe termen lung, comparate ºi comentate, temã înscrisã în programul nostru de cercetare
ºtiinþificã pe anii 2001-2003.
2)
Regretatul academician Vladimir Trebici a lucrat la Istoria populaþiei României,
pe care însã nu a reuºit sã o termine.
3)
Studii ºi cercetãri economice, 1967, p. 258.
1)

În numãrul urmãtor:
POPULAÞIA - Dinamica ºi structura

Note: 1) media anilor 1899  1901
2)
media anilor 1909  1912
3)
media anilor 1930  1932
4)
media anilor 1964  1967
5)
media anilor 1977  1978
6)
media anilor 1992  1994
Surse: Anuarul Statistic al României, 1912, 1915  1916, 1939 ºi 1940, 1990, 2000;
Vladimir Trebici, Demografie, Bucureºti, 1996;
Vasile Gheþãu, Evolution de lessperance de la vie en Roumanie (1900  1975),
Bucureºti, 1977.
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Studenþi de la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior a Universitãþii Spiru Haret

La practicã în Marea Britanie

Confirmând încã o datã permanenta
preocupare a Universitãþii Spiru Haret
pentru îmbunãtãþirea ºi creºterea
performanþei actului educativ-instructiv,
participarea directã, timp de trei luni, a unui
numãr de opt studenþi de la Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior la activitãþile
desfãºurate de prestigioase firme de
specialitate din Anglia, în cadrul
Programului de plasament  LEONARDO
DA VINCI  , a conferit formãrii lor
profesionale noi orizonturi. O adevãratã
competiþie s-a desfãºurat în selectarea
studenþilor care puteau reprezenta cel mai
bine Facultatea de Marketing ºi Comerþ
Exterior, care puteau, prin contribuþiile lor

la efectuarea unor investigaþii ºi studii de
marketing, sondaje de opinie, acþiuni
promoþionale, prin activitatea lor practicã
desfãºuratã acolo, departe de supravegherea
atentã a dascãlilor lor, la firmele-gazdã sã
ofere imaginea complexã, interdisciplinarã
a pregãtirii lor în cadrul Universitãþii Spiru
Haret. Criteriul valoric ºi-a spus din plin
cuvântul, învingând orice urmã de
subiectivism.
Cum au fost pregãtiþi pentru ca o
asemenea confruntare sã fie trecutã cu
succes, cu ce sentimente au pornit cei opt
fericiþi beneficiari ai unui asemenea
program, de anvergurã internaþionalã, cum
au fost primiþi, trataþi ºi ajutaþi sã se

integreze în noile colectivitãþi, cât de întins
a fost registrul de activitãþi, realizate, cu
ce impresii au revenit acasã  iatã câteva
din întrebãrile pe care le-am adresat, în
primul rând, conf. univ. dr. Manuela Epure,
secretar ºtiinþific al Facultãþii de Marketing
ºi Comerþ Exterior, sufletul iniþierii ºi
realizãrii acestui program, cea care a
contribuit direct la selectarea, instruirea
intensivã, însoþindu-i pe cei opt studenþi
ºi acestora, în al doilea rând.
Publicãm, în cele ce urmeazã,
rãspunsurile primite, mãrturii peste timp
ale seriozitãþii, efortului de a valorifica
privilegiul acesta unic oferit de Facultatea
de Marketing ºi Comerþ Exterior.

ªansa de a cunoaºte
metode practice moderne
utilizate de englezi
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Secretar ºtiinþific al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Preocuparea
pentru
însuºirea
cunoºtinþelor teoretice s-a manifestat ºi se
susþine prin prelegeri ºi seminarii bine
structurate, conturând o tematicã de
actualitate ºi corelatã cu teoria ºi practica
internaþionalã în domeniu.
Pentru crearea unui cadru adecvat de
instruire practicã, la nivel de universitate, dar,
cu precãdere, la facultãþile economice, s-a
acþionat pentru construirea unor programe de
practicã de specialitate, adaptate cerinþelor
fiecãrei specializãri. Un astfel de program a
fost ºi cel denumit Facing the challenge in
the community spirit FCICS (Acceptã
provocarea în spirit comunitar), ce s-a
desfãºurat în perioada 3 septembrie  23
noiembrie 2001, beneficiari fiind 8 dintre cei
mai buni studenþi ai anului IV zi, Facultatea
de Marketing ºi Comerþ Exterior.
Aºadar, spiritul comunitar începe sã prindã
contur ºi în România, þarã care ºi-a propus sã
adere ºi ea la Comunitatea Europeanã.
Programul FCICS s-a realizat cu sprijinul
financiar al programului educaþional al
Comunitãþii Europene Leonardo da Vinci,
beneficiarii fiind asistaþi financiar pe toatã
perioada menþionatã. Înfãptuirea lui a constat
în stagii de practicã, de 12 sãptãmâni, pentru
fiecare din cei 8 beneficiari în întreprinderi
din Marea Britanie. Asigurarea acestor
plasamente de practicã a fost posibilã datoritã
partenerului englez implicat în proiect  IPPS
International Placement Provider  The
Training Partnership Ltd.
Universitatea noastrã a organizat, înainte
de deplasare, pe perioada a trei sãptãmâni, o
pregãtire intensivã, atât la disciplinele de
specialitate (Marketing, Cercetãri de
Marketing, Tehnici de Comercializare,
Comerþ Internaþional etc.), cât ºi, mai ales, la
limba englezã. Limba englezã, de altfel, a
reprezentat un criteriu de bazã în procesul
de selecþie, întrucât întreprinderile britanice
au acceptat, sau au respins studenþii români,
în funcþie de nivelul de cunoaºtere ºi
capacitatea de utilizare curentã a limbii
engleze. De exemplu, unii dintre studenþii
beneficiari au primit telefoane de la
reprezentanþii firmelor britanice, unde urmau
sã lucreze, tocmai pentru ca aceºtia sã se
convingã direct de capacitatea lor de a
comunica în limba englezã. Poate tocmai
acum au înþeles aceºti studenþi, ºi nu numai
ei, ci ºi colegii lor, cât de importantã este
studierea temeinicã a limbilor strãine.
Primul contact cu societatea ºi civilizaþia
englezã s-a produs în aeroport, când, efectiv,
studenþii noºtri au folosit cunoºtinþele de
limbã englezã, nu numai pentru a-ºi recupera
bagajele, dar ºi pentru a lua contact cu ºoferul
microbuzului sau la chioºcul de ziar, pentru
a cumpãra cartele telefonice.
Perioada de adaptare a fost uºor depãºitã
de studenþii noºtri, mai ales, datoritã
partenerului englez, IPPS, care a preluat ºi a
rezolvat cu promptitudine toate problemele
legate de cazare, plasare în întreprinderi, acces
nelimitat la bibliotecã, la INTERNET,
precum ºi orientare în teritoriu ºi chiar
prezentarea celor mai sigure ºi ieftine
modalitãþi de petrecere a timpului liber.
Stagiul de practicã a început efectiv în 4
septembrie 2001, cu prezentarea fiecãrui
student la noul sãu loc de muncã pentru
urmãtoarele 3 luni.
Întrucât la activitatea cotidianã
desfãºuratã la firmele în care au fost
repartizaþi se vor referi chiar studenþii,
beneficiari ai acestui generos program, eu voi
pune accentul pe modul în care au ºtiut sã
valorifice potenþialul de creaþie, dând dovadã
de un veritabil curaj profesional.
Bãlãºoiu Gabriel a fost prezentat
managerului
firmei
INDALO
INTERNATIONAL Ltd din localitatea
EXETER. Specificul activitãþii firmei 
prestãri servicii pentru participarea la târguri
ºi expoziþii, a dat posibilitatea studentului
nostru de a activa într-un mediu de afaceri
specific marketingului, având ºansa sã vadã
ºi sã participe efectiv la proiectarea unor
standuri pentru diferiþi clienþi, sã propunã ºi
sã realizeze mijloace specifice de promovare

ºi prin natura atribuþiilor sale sã decidã ºi sã
urmãreascã rezultatele (efectele) propriilor
demersuri. Bãlãºoiu Gabriel a realizat un
proiect de practicã bine structurat ºi deosebit
de interesant pentru toþi ceilalþi colegi ai sãi
din România, prin metodele de promovare
(Power Point  animaþie pe calculator).
Efectuând stagiul de practicã în cadrul
Agenþiei guvernamentale teritoriale de
plasare a forþei de muncã, JOB CENTER din
TORQUAY, fiind subordonatã direct
managerului de marketing, Ciobanu Mariana
datoritã cunoºtinþelor teoretice aprofundate
în cei 3 ani de studiu, a propus chiar o temã
de cercetare  Studierea eficienþei asistenþei
acordate ºomerilor de cãtre JOB CENTER,
consideratã deosebit de interesantã de cãtre
factorii de decizie din agenþie, dornici sã
urmãreascã rezultatele anchetei.
Pentru Diniþã Simona, care a activat într-o
întreprindere de transport internaþional pentru
participarea la târguri ºi expoziþii, activitatea
firmei, desfãºuratã nu numai în Europa, ci ºi
în Orientul Îndepãrtat, Asia ºi chiar America,
a constituit o sursã directã de informaþii în
studierea modului de abordare a diferitelor
pieþe, în funcþie de specificul ºi elementele
tradiþionale ale acestora.
Florescu Raluca, lucrând în sfera relaþiilor
publice (public relations) ºi de promovare
pentru o firmã ce activa în industria showbusiness-ului, a avut astfel ºansa de a îndeplini
funcþia de asistent de marketing, care i-a dat
posibilitatea ca zilnic sã se afle în imediata
apropiere a managerului de marketing al
firmei (dna Val Harris) ºi sã înþeleagã
mecanismul decizional în marketing.
Micu Florentina, care a efectuat stagiul
de practicã în localitatea Plymouth, la Agenþia
de plasare a forþei de muncã, JOB CENTER
a propus ºi tema a fost acceptatã, un studiu
privind eficienþa tehnicii de calcul moderne
în asistarea ºomerilor în procesul de cãutare
a unui loc de muncã. ªi trebuie sã remarcãm
faptul cã rezultatele studiului efectuat se
regãsesc în deciziile directoarei de marketing
pentru creºterea popularitãþii acestui sistem
modern de asistenþã ºi consiliere a persoanelor
aflate în cãutarea unui loc de muncã.
Încrederea manifestatã în capacitatea
studenþilor noºtri a întrecut aºteptãrile. Astfel,
Mihai Nicoleta a efectuat stagiul de practicã
la BLUE SKY TECHNOLOGIES,
întreprindere specializatã în realizarea de
piese ºi subansamble în domeniul
telecomunicaþiilor. Cum întreprinderea activa
pe piaþã de puþin timp (2 ani), managerul
acesteia i-a dat ºansa studentei noastre de a
activa ºi decide ca un adevãrat director de
marketing. Astfel, i s-a pus la dispoziþie un
buget de marketing ºi i s-a solicitat sã
proiecteze un program de marketing, pentru
o mai bunã plasare pe piaþa serviciilor de acest
gen. Responsabilitatea a fost mare, dar
studenta noastrã a reuºit sã implementeze
câteva procedee specifice procesãrii
serviciilor ºi sã obþinã aprecierea patronatului
pentru munca sa.
Lucrând ca asistent de marketing la
GEMINI RADIO Ltd , post de radio regional,
Popescu Dalina Georgiana a avut posibilitatea
sã realizeze o cercetare de marketing, iar

rezultatele studiului au constituit baza
adoptãrii unor decizii de perfecþionare a
activitãþii de marketing din companie.
Cel mai aproape de mediul universitar
ºi postliceal, cunoscând din interior sistemul
britanic de orientare profesionalã a tinerilor,
s-a aflat în tot acest timp studentul
Tudorache Mihai în cadrul colegiului
SOUTH DEVON COLLEGE din
TORQUAY. Prin numeroase analize ºi
micro-studii, Tudorache Mihai a participat
la întreaga activitate cerutã de marketing,
beneficiind de îndrumarea unui bun ºi
experimentat specialist în marketing, cu o
bogatã experienþã practicã în SUA.
Iatã cã se poate afirma cã aceºti
beneficiari ai stagiului de practicã au
cunoscut diversitatea activitãþii de
marketing din UE (Marea Britanie) ºi au
pus în aplicare propriile cunoºtinþe
teoretice, având ºansa de a-ºi însuºi
metode practice moderne utilizate de
specialiºtii englezi.

O experienþã
de neuitat

Alina Georgiana POPESCU,
studentã, anul IV
Vestea cã voi participa la acest program
m-a fãcut extrem de fericitã, deoarece pentru
prima oarã mi-au fost recunoscute eforturile
depuse de-a lungul celor 3 ani de facultate.
Urma sã trãiesc o nouã experienþã, eram
încântatã, dar, în acelaºi timp, mã temeam de
necunoscut. Nu credeam cã voi putea face
faþã cu succes tuturor schimbãrilor.
Am fost foarte norocoasã.
De-a lungul celor 3 luni am lucrat în cadrul
celui mai cunoscut post de radio din sudul
Angliei, ºi anume: Gemini Radio. Aici am
întâlnit un colectiv deosebit, condus de domnul
Mike OBrien (Sales Director/ Station
Manager), care a fost supervizorul meu.
Primele douã sãptãmâni pe care le-am
petrecut la radio au fost de acomodare ºi
de cunoaºtere a fiecãrui departament care
alcãtuieºte compania. Astfel, am petrecut
câte o zi în fiecare departament:
departamentul de ºtiri, departamentul
administrativ, departamentul de creaþie,
departamentul de control, departamentul
tehnic, departamentul Programe.
Însã cea mai mare parte a timpului am
lucrat în cadrul departamentului de vânzãri,
departament ce încorpora ºi departamentul de
Marketing. Aici am reuºit sã pun în practicã
toate cunoºtinþele teoretice pe care le
dobândisem pe parcursul celor 3 ani de studiu.
Am avut posibilitatea de a putea participa la
pregãtirea campaniilor promoþionale ºi
ofertelor ce urmau a fi prezentate clienþilor.
Am plecat pe teren împreunã cu agenþii de
vânzare, pentru a putea vedea cum are loc o
prezentare, cum pot fi convinºi clienþii sã
opteze pentru una din ofertele propuse ºi cum
sunt încheiate contractele.
În tot acest timp, am învãþat lucruri noi,
mi-am îmbunãtãþit cunoºtinþele de computer
ºi mi-am dezvoltat abilitãþile de comunicare
ºi am câºtigat, poate cel mai important lucru:
încrederea în sine.
Am reuºit sã cunosc oamenii cu care am
lucrat ºi, în afara orelor de program,
participând împreunã cu ei la diverse

Studenta Simona Diniþã împreunã cu angajaþi ai firmei britanice

evenimente sociale. S-au dovedit a fi foarte
prietenoºi, dornici sã afle cât mai multe lucruri
despre þara din care veneam, pentru a putea
înþelege cât mai bine cultura ºi felul nostru
de a fi, al românilor.
Nimic din ce auzisem despre englezi:
cã ei sunt politicoºi, dar reci ºi rezervaþi,
distanþi ºi îngâmfaþi, nu s-a confirmat. În
realitate, englezii sunt calzi ºi prietenoºi,
dispuºi sã te ajute necondiþionat, fiind
alãturi de tine atât timp cât ai nevoie. Un
popor vesel care ºtie sã se distreze, fãrã a
depãºi limitele bunului simþ.

Reper important
în profesia mea
Raluca Alina FLORESCU,
studentã, anul IV

Am lucrat timp de 12 sãptãmâni la
Princess Theatre din Torquay, unul dintre
cele mai luxoase ºi moderne teatre din S-V
Angliei, în cadrul departamentului de
marketing al teatrului ºi am avut ocazia sã
pun în practicã toate cunoºtinþele de
marketing acumulate în cei 3 ani de
facultate ºi sã mã familiarizez cu tehnicile
ºi metodele folosite de departamentul de
marketing în relaþiile cu clienþii, cu presa
pentru promovarea spectacolelor. Lucrând
ca asistent de marketing am avut
posibilitatea de a lua contact direct cu massmedia (ziariºti, oameni de televiziune,
radio), cu artiºti renumiþi de filme ºi teatru,
reuºind sã-mi impun, într-o oarecare
mãsurã, punctul de vedere ºi sã-mi pãstrez
o conduitã potrivitã fiecãrei situaþii.
Împreunã cu supraveghetoarea mea,
directorul de presã Valerie Harries, am
participat la conferinþe cu presa în cadrul
cãrora se luau interviuri actorilor ºi se
fãceau ºedinþe foto.
Aceastã experienþã este ºi va rãmâne
unicã pentru mine, deoarece doar trãind ºi
muncind acolo ai posibilitatea de a cunoaºte
o altã lume, de a-i vedea cum se comportã
la locul de muncã ºi în afara acestuia. Pe cât
de corecþi ºi serioºi sunt la lucru, pe atât de
distractivi ºi inventivi sunt în afara lui.
Aºadar, am avut ºansa de a cunoaºte acest
minunat colectiv în diferite ipostaze: la locul
de muncã, în cadrul unor situaþii mai mult
sau mai puþin tensionate, la petreceri ºi am
putut sã-mi conturez o pãrere despre englez
 ca OM ºi ANGAJAT.
Ce mai îmi pot dori?

Asistentã
de marketing
în oraºul Torquay
Mariana CIOBANU,
studentã, anul IV
Am fost asistentã de marketing la un
Centru de plasament de forþã de muncã din
oraºul Torquay.
Acolo a trebuit sã îndeplinesc anumite
responsabilitãþi precum: implementarea unui
program de promovare a departamentului,
sfãtuitorul persoanelor cu handicap, astfel
în urma evaluãrilor s-a uºurat accesul la
informaþii pentru aceastã categorie;
redactarea ziarului local de specialitate al
acestui Centru de plasament de forþã de
muncã, în care trebuia sã introduc 30 de
locuri vacante, cele mai atractive din baza
lor de date; redactarea sãptãmânalã a unei
agende regionale, unde toate centrele de
plasament din regiunea Deron îmi trimiteau
diferite articole din ziare, iar eu trebuia sã
concep pentru fiecare un rezumat. Acest
lucru i-a ajutat foarte mult pe angajaþii
centrelor de plasament, deoarece nu aveau
suficient timp pentru a rãsfoi toatã presa
regionalã; tot în cadrul acestei perioade am
redactat un proiect, cu tema: Studierea
opiniei populaþiei asupra serviciilor oferite
de Johcentre, la care am anexat o prezentare
în Power Point a celor ºapte compartimente
a relaþiilor cu publicul.
Pe parcursul plasamentului am benficiat
ºi de un curs avansat al limbii engleze (atât
scris, cât ºi verbal) în domeniul
marketingului ºi afacerilor, iar la sfârºitul
plasamentului am obþinut certificatul de
limbã englezã, nivel avansat.
În ultimele douã sãptãmâni activitatea
mea a fost evaluatã de o comisie alcãtuitã
din managerul organizaþiei guvernamentale
 Johcentre  Torquay, managerul
Departamentului de Marketing, superiorul
meu ºi un angajat al firmei I.P.P.S., firmã
care era direct rãspunzãtoare de plasamente
ºi diferite activitãþi ale tuturor studenþilor
ºi în urma acesteia am obþinut Diploma de
MERIT, cu specializarea în domeniul
Marketingului.

La fel ca
angajaþii firmei
Nicoleta MIHAI,
studentã, anul IV

Managerul companiei la care am fost
repartizatã mi-a fãcut o prezentare detaliatã
a firmei, m-a prezentat întregului colectiv
ºi mi-a expus pe larg atribuþiile pe care urma
sã le îndeplinesc. Încã de la început am fost

impresionatã de seriozitatea cu care am fost
tratatã, de faptul cã am avut responsabilitãþi,
ca oricare din angajaþii firmei, precum ºi
acces la datele confidenþiale.
La început nu ºtiam prea multe lucruri
despre domeniul de activitate în care Bluesky
Technology activa: telecomunicaþiile. Nu
vindeau bunuri de consum, ci echipamente
sofisticate de testare a tehnologiilor de
ultimã generaþie în comunicaþii, ale cãror
abrevieri nu-mi spuneau nimic la
început.Însã, datoritã timpului petrecut cu
managerul general ºi directorii tehnici, am
reuºit sã mã familiarizez cu piaþa acestor
echipamente ºi tehnologii ºi chiar sã încerc
aã anticipez cota de piaþã a firmei pentru
urmãtorii ani.
În activitatea de studiu, practica aceasta
a reprezentat un lucru excepþional pentru
cã te ajutã sã cunoºti condiþiile de muncã
dintr-o companie europeanã, sã te
familiarizezi cu ele, te pune faþã în faþã cu
multe situaþii imprevizibile pe care trebuie
sã le depãºeºti, faþã de care trebuie sã te
adaptezi ºi, în plus, de ce nu, îþi oferã ºansa
de a studia cultura ºi modul de viaþã al unei
civilizaþii europene.
În urma acestui plasament, am primit douã
certificate, unul de limbã englezã ºi unul pentru
serviciile prestate într-o companie englezeascã,
ambele recunoscute pe plan european.

Un câºtig
profesional
Gabriel BÃLÃªOIU,
student, anul IV
Aceastã perioadã de practicã de trei luni
în Marea Britanie a reprezentat pentru mine
un câºtig enorm, atât din punct de vedere
profesional, cât ºi din punct de vedere
cultural.
Acolo am lucrat efectiv în cadrul
companiei Indalo International ce avea
drept profil de activitate serviciile
expoziþionale.
În cadrul firmei rolul meu s-a rezumat
în a crea o bazã de date cu toþi clienþii firmei
(chiar ºi cei potenþiali), începând cu anul
înfiinþãrii; realizarea unor pagini Web pe
Internet, precum ºi o publicitate realizatã
în programul Power Point (acest program
nefiind cunoscut de nici unul dintre
angajaþi), salvatã pe suport magnetic, lungã
de aproximativ de 25 de minute ºi care a
reprezentat, totodatã, ºi proiectul meu ca
urmare a acestei perioade de plasament.
Consider cã mi-am îndeplinit cu succes
toate atribuþiile ce mi-au fost repartizate în
aceastã perioadã de 3 luni; drept urmare
am fost rãsplãtit cu un certificat de muncã
al cãrui nivel este: First class distinction.
Tot în aceastã perioadã, am fost
beneficiarul unui curs de limba englezã
pentru afaceri, în urma cãruia am obþinut
un certificat de absolvire, recunoscut pe
plan european.
În încheiere, aº dori sã remarc cã, pe
lângã cele douã certificate obþinute în urma
plasamentului pe care le consider un atu în
desãvârºirea viitoarei mele cariere, un loc
important îl ocupã ºi faptul cã am reuºit sã
mã adaptez condiþiilor de muncã dintr-o
companie competitivã, europeanã, fapt ce
mi-a sporit considerabil încrederea în
forþele proprii ºi mã face sã privesc cu mai
mult optimism în viitor.

Într-un mediu
universitar
Mihai TUDORACHE,
student, anul IV
Aceastã instruire practicã a fost o
experienþã ineditã pentru mine, pentru cã
am avut ocazia sã lucrez la o companie din
strãinãtate. Am lucrat în Departamentul de
Marketing al Colegiului South Devon, cel
mai important colegiu pe plan local.
Aici am avut posibilitatea sã vãd cum
îºi desfãºoarã activitatea studenþii ºi vã pot
spune cã profesorii pun foarte mult accent
pe activitatea practicã ºi mai puþin pe teorie.
Lucrând în Departamentul de
Marketing al colegiului, mi-am dat seama
cât de important era acest departament
pentru colegiu, pentru cã prin broºurile pe
care le fãceau atrãgeau un mare numãr de
studenþi. De asemenea, colegiul acordã o
mare importanþã studenþilor strãini care vin
în Anglia sã studieze.
În cele 3 luni cât am lucrat la colegiu
am fãcut 3 cercetãri de marketing. Prima
cercetare a presupus studierea modului în
care studenþii cãlãtoresc spre colegiu (ce
mijloace de transport folosesc) ºi ce
îmbunãtãþiri ar vrea sã se realizeze de cãtre
colegiu pentru fiecare mod de transport.
Aceastã cercetare a presupus utilizarea
unui chestionar.A doua cercetare a fost
asemãnãtoare cu prima, numai cã a vizat
profesorii ºi stafful colegiului. A treia
cercetare a vizat spaþiul de parcare oferit
de colegiu. Aceastã cercetare am fãcut-o
prin metoda observãrii ºi a fost foarte utilã
colegiului, care, pe baza informaþiilor
oferite de mine, a luat decizia de a construi
o nouã parcare pentru studenþii colegiului.
O altã cercetare s-a referit la proiectul
personal fãcut pentru universitate ºi pentru
Agenþia Leonardo da Vinci, urmãrind sã
defineascã cât de mulþumiþi sunt studenþii
Colegiului South Devon de diferitele

servicii furnizate de colegiu. Aceastã
cercetare s-a fãcut cu ajutorul
chestionarului ºi a presupus intervievarea
unui anumit numãr de studenþi.

Episodul
Anglia
Florentina MICU,
studentã, anul IV
Am fost plasatã la o instituþie
guvernamentalã, o agenþie de plasamente de
locuri de muncã. A fost foarte interesant prin
prisma faptului cã am avut posibilitatea sã
cunosc oameni din diferite medii sociale, care
se aflau în cãutarea unui job. Pe perioada
plasamentului am efectuat o cercetare de
marketing, am ajutat Departamentul de
Marketing în pregãtirea unor expoziþii pe
diverse teme (de exemplu, Christmas Jebs
Fair). De asemenea, am participat la
pregãtirea ºedinþelor sãptãmânale, care aveau
loc cu un reprezentant guvernamental. Acesta
avea rolul de a informa, atât conducerea, cât
ºi angajaþii în legãturã cu ultimele noutãþi în
domeniu.
O altã sarcinã repartizatã era aceea de
a mã ocupa de pagina sãptãmânalã pe care
agenþia o avea în principalul ziar local.
Este o mare diferenþã dintre ce se spune
despre englezi ºi cum sunt de fapt. Sunt
consideraþi niºte oameni foarte rigizi, ceea
ce nu este sub nici o formã adevãrat. Sunt
foarte deschiºi la dialog ºi dispuºi sã te
ajute, indiferent de problema pe care o ai.

Trei luni
cât o viaþã
Simona DINIÞÃ,
studentã, anul IV
3 septembrie 2001  prima oarã în avion
 într-adevãr o senzaþie deosebitã. ªi, totuºi,
mi se strângea inima gândindu-mã cã las
în urmã tot ce cunosc ºi mã îndrept cãtre
un loc unde voi fi o strãinã între strãini.
4 septembrie 2001  prima întâlnire cu
organizaþia de primire  IPPS. Toþi foarte
drãguþi ºi foarte amabili. Am rãmas totuºi
puþin uimitã când, odatã ajunºi în birou,
ne-au invitat sã ne aºezãm. Pe jos. Era curat,
dar totuºi noi eram toþi îmbrãcaþi la patru
ace. Aºa cã s-au gãsit câteva scaune pentru
a ne aºeza. Mi-au lãsat impresia cã toþi
vroiau sã ne fie prieteni. ªi, cu cei mai tineri
dintre ei, chiar am devenit prieteni.
5 septembrie 2001  prima zi de
serviciu. Firma la care lucram era în alt oraº
(45 de minute cu autobuzul). Dar nu îmi
pãrea rãu, deoarece îmi fãcea plãcere sã
merg cu autobuzul (drumul era de-a lungul
coastei) ºi sã privesc marea, pescãruºii,
oamenii. În autobuz toatã lumea era
prietenã cu ºoferul, de parcã se ºtiau de-o
viaþã (de fapt, ºoferii erau foarte amabili ºi
intrau în vorbã cu oamenii).
Odatã ajunsã la birou, mã simþeam
importantã. Facem atâtea lucruri noi ºi
învãþãm atât de mult ºi, în acelaºi timp, îi
ajutam ºi pe ceilalþi din birou, încât nu
m-aº fi putut plictisi. În afara faptului cã,
pe zi ce trecea, cunoºteam noi studenþi
aduºi de IPPS din diferite þãri ºi era atât de
interesant sã discuþi cu ei, am cunoscut
oameni realizaþi (directori de firme), care
mi-au schimbat puþin modul de a gândi.
23 noiembrie 2001  ziua întoarcerii.
Nu credeam cã voi fi tristã sã plec, deoarece
îmi era foarte dor de casã ºi numãram zilele
pânã la plecare.
Însã modul cum ºi-au luat la revedere
(cei de la IPPS ºi toþi ceilalþi pe care îi
cunoscusem) m-a fãcut sã vãrs câteva
lacrimi de tristeþe, ºtiind cã poate nu-i voi
mai revedea niciodatã.
Totuºi, printre multele senzaþii
deosebite încercate în Torquay, am trãit o
altã senzaþie la fel de puternicã: când am
vãzut, din avion, la întoarcere, Munþii
Carpaþi cu crestele înzãpezite. Am simþit
cã ajung acasã. ªi pot sã vã spun cã, dintre
þãrile vãzute din avion, þara noastrã este cea
mai frumoasã.
Multe ar mai fi de povestit. Pentru mine
trei luni au fost o întreagã viaþã, o nouã viaþã
cu multe experienþe inedite. Am învãþat din
fiecare cât am putut de mult ºi apoi m-am
bucurat sã mã întorc la vechea mea viaþã.

Paginã realizatã
de Adela DEAC
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I.L. Caragiale. 150 de ani

Înainte de a porni la analiza nuvelelor va trebui
sã ne întoarcem la încadrarea prozei lui I.L.
Caragiale în evoluþia genului: moldoveanul
Creangã, munteanul Delavrancea, ardeleanul Ioan
Slavici, fiecare din ei contura o lume specificã
impunând tipologii rurale, definind un peisaj aparte
cu o marcatã individualitate. Nuvelele lui Caragiale
nu se înscriu nici prin descrieri de peisaj, nici prin
situãri geografice, nici prin înfãþiºãri ale caracterului
omenesc într-o zonã anume a þãrii (de aici ºi
nenumãratele identificãri ale Podenilor, locul unde
se desfãºoarã acþiunea Fãcliei de Paºti) nu au un
specific local. Se indicã doar coordonatele de relief
necesare pentru a contura cadrul care devine în toate
nuvelele sale un factor determinant al procesului
psihologic declanºat: Valea Podenilor este o
vãgãunã închisã din patru pãrþi de dealuri pãduroase.
În partea dinspre miazãzi, mai cufundatã, se adunã,
din ºipotele de izvorãsc de sub dealuri, niºte bãltaie
adânci, deasupra cãrora se ridicã ca niºte perii,
stufiºuri dese de rogoz. Între partea bãltoasã ºi partea
mai ridicatã dinspre miazãnoapte, în mijlocul vãii,
stã hanul lui Leiba.
Precizarea unei anume localitãþi nu se leagã
de acþiunea propriu-zisã, ci de o perioadã revolutã
a existenþei personajului: apoi croitor ºi ºtergãtor
de pete într-o ulicioarã tristã din Iaºi. Cât priveºte
nuvela În vreme de rãzboi, deznodãmântul este
pregãtit prin descrierea unei zile de toamnã rece,
când ploaia se metamorfozeazã în ninsoare.
Caragiale reþine elementele de ordin general,
caracteristice oricãrei zile din aceastã perioadã,
când vremea prevesteºte sosirea unui alt anotimp;
mai închis, mai neprimitor ºi care în împrejurãrile
de atunci sporeºte sentimentul de izolare, de
claustrare: Afarã ploaua mãrunþel, ploaie rece
de toamnã, ºi boabele de apã prelingându-se de
pe streºini ºi picând în clipe ritmate pe fundul
unui butoi dogit, lãsat gol într-adins la umezealã,
fãceau un fel de cîntare cu nenumãrate ºi ciudate
înþelesuri.
Natura, fie ca peisaj înfãþiºat în sine, fie în
desfãºurarea anotimpurilor, fie ca prezenþã a
fenomenelor meteorologice are în nuvelele lui
Caragiale o strictã funcþionalitate, este
esenþializatã. Aºadar referirile succinte nu au alt
rost decât acela de a contura cadrul fizic ce sporeºte
imaginea singurãtãþii, face sã creascã spaima ºi,
ca urmare, senzaþia lipsei oricãrui sprijin uman
venit din afara individului aflat pradã angoasele.
Garabet Ibrãileanu a dezvoltat ideea, de
astfel riguros exactã, a unei nete bipolaritãþi morale în scrisul lui Caragiale: oraº-sat. Cel dintâi
a furnizat obiectul satirei, cel de al doilea al
tragediei. Criticul spunea: Niciodatã în opera
sa tragicã el n-a luat personaje din clasele nouã,
din mahala, în operele lui satirice dimpotrivã,
niciodatã n-a luat personaje din clasa þãrãneascã.
Aºadar, Caragiale nu ºi-a bãtut joc niciodatã de
þãrãnime; iar cînd a scris tragedii, niciodatã n-a
crezut cã clasele nouã meritã onoarea de a servi
ca material pentru tragedie  pentru sentimente
puternice, serioase, grave.
Consideraþiile lui Garabet Ibrãileanu pot fi duse
mai departe în sensul bipolaritãþii modului în care
ne este înfãþiºat cadrul acþiunii. În timp ce toate
faptele petrecute în mediul rural sunt înconjurate
de elemente care se mãrginesc la conturarea
atmosferei generale, lipsite parcã de miºcare, cele
câteva scene care se desfãºoarã la oraº  ºi aici mã
refer la nuvela Pãcat  au nervozitatea, animaþia,
culoarea specificã paginilor din momentele lui
Caragiale. Contrastul este net, evident, deliberat.
Nu o incapacitate a autorului de a zugrãvi natura, ci
adecvarea ei la tragedia umanã, o stare de osmozã
între om ºi mediu, între frãmântãrile individului ºi
ambianþã, între seismele lui interioare ºi ceea ce se
petrece în afarã menite sã potenþeze zbuciumul sãu.
O altã bipolaritate a nuvelelor tragice ale
lui Caragiale este o atemporalitate destul de
marcatã a lumii satului (evidentã ºi în acelea cu
caracter fantastic Kir Ianulea, La hanul lui
Mînjoalã etc.) ºi înscrierea prin anumite
elemente în cea de-a doua jumãtate a secolului
nostru doar a oraºului, locul unde se aflã
avocaþii, procurorul, comisarii de poliþie,
oamenii politici, toþi cei de care se leagã ideea
de administraþie, de aplicarea legii. Satul are ca
elemente definitorii: hanul ºi biserica, iar ca
autoritate ne apare doar primarul, dar ºi acesta
mai ales în calitate de sfãtuitor al preotului.
Pe când nuvelele tragicomice (Douã lozuri,
Cãnuþã om sucit) aparþin lumii oraºului. Cel ce a
statornicit acest gen fãrã a avea înaintaºi ºi l-a urcat
pe culmile cele mai înalte ale desãvârºirii artistice,
creând adevãrate prototipuri, a situat personajele lui
strict în lumea oraºului. Este una din distincþiile care
se cer fãcute atunci când cãutãm sã delimitãm lumile
lui Caragiale. Care chiar dacã se intersecteazã precum
în Pãcat îºi pãstreazã integral trãsãturile antagonice.
O întrebare specialã ridicã nuvela În vreme de
rãzboi în care acþiunea, destinul celor doi eroi capãtã
o întorsãturã radicalã datoritã rãzboiului de
independenþã. Dar acest eveniment nu este privit în
conotaþiile sale istorice, ci reprezintã soluþia
salvatoare pentru dispariþia preotului infractor din
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calea unei inevitabile urmãriri, arestãri ºi
condamnãri, ca apoi moartea pe câmpul de luptã sã
încheie în acorduri eroice o viaþã menitã dezonoarei
ºi chinului în temniþã. ªi, în aceeaºi mãsurã, oferã
posibilitatea fratelui de a intra în definitiva posesie
a averii. Am putea spune cã rãzboiul are aici un
sens invers decât cel pe care îl cunoaºtem: el poate
acoperi un fapt iresponsabil ºi schimba radical douã
destine. Cu extrema rigoare ce i-a caracterizat
scrisul, Ion Luca Caragiale ºi-a intitulat nuvela În
vreme de rãzboi, adicã ceea ce se poate întâmpla
într-un timp neobiºnuit, când fãgaºurile existenþei
normale pot fi eludate sau chiar abolite. Deºi
evenimentul este evocat prin câteva repere: trecerea
voluntarilor, cele douã scrisori, nu-i mai puþin
adevãrat cã acþiunea este proiectatã tot într-o
ambianþã atemporalã.
Satul trãieºte într-o stare în care timpul pare
cã nu a acþionat: preotul Niþã dupã ce împuºcã
pe cei doi copii aflaþi în pragul pãcatului: ia de
mânã pe Cuþiteiu ºi porneºte urmat de obºtea
satului (s.n.), un mod arhaic de a judeca un
fapt reprobabil, iar Leiba Zibal merge la Iaºi
sã spunã rabinului, nu se supune judecãþii
autoritãþii, ci ierarhiei confesionale.
Geoge Cãlinescu a analizat cele trei nuvele
din perspectiva influenþei lui Zola, a doctrinei
naturaliste în general. Caragiale a avut oroare
de ideea de ºcoalã literarã, orice încorsetare în
regulile rigide ale unui curent stârnind spiritul
sãu caustic materializat în savuroase parodii.
Criticul considerã cã : În alte nuvele, Caragiale
a studiat numai procesul încordãrii ºi nebunia
de origine paroxisticã. De data aceasta domeniul
e curat psihologic, totuºi mentalitatea naturalistã
stãruie în preocuparea de a stabili lanþuri
cauzale.
Ereditarea, pe care Zola o considera ca având o
mare influenþã în manifestãrile intelectuale ºi
pasionale ale oamenilor, stã la temelia nuvelei Pãcat.
Aºa cum a observat George Cãlinescu, În vreme de
rãzboi este în mod indirect construitã pe aceeaºi idee:
ambii fraþi suferã de aceeaºi tarã moralã: lãcomia
anormalã. Nuvela Pãcat este în fond prima ºi, pânã
la epica Hortensiei Papadat-Bengescu, cea mai de
seamã împlinire a epicii româneºti în care ereditarea
capãtã întruchipare artisticã deplinã. Pornind de la
unirea între un bãiat sãnãtos de þarã ºi vãduva unui
dement, boala de disemineazã în întreg organismul
familiei. E un þesut inundat de celule patogene, care
nu se propagã numai în linie directã. Paradoxal Ileana,
care declanºeazã pasiunea incestuoasã ºi se
înverºuneazã sã o ducã pânã la capãt, e nãscutã din
dragostea curatã a cãsniciei preotului cu soþia lui. Mitu
cel care e nãscut din dragostea vinovatã a tânãrului
seminarist cu vãduva aristocraticã, e un placid,
manifestãrile destrãbãlate ale primei copilãrii
înceteazã din moment ce e scos din mediul orãºenesc
ºi adus în curãþenia moralã ºi fizicã a satului. Fiica
femeii bogate de la oraº cu soþul ei nebun este bolnavã
cu manifestãri de o violenþã ieºitã din comun. Deci
din aceeaºi mamã se nasc doi copii cu structuri opuse
normal-bolnav, din acelaºi tatã (preotul) tot astfel.
Cine poartã germenul decãderii? Fiecare din pãrinþi
vãdeºte o ereditate ambivalentã. Autorul poate cã a
vrut sã încurce pistele în aºa fel încât sã nu se
conformeze unei scheme, prestabilite. ªi aceasta
deoarece leit motivul nuvelei e pãcatul. Cuvântul
pãcat apare în momentele cheie ale acþiunii, el
constituie obsesia care marcheazã existenþa preotului
Niþã.
În prima confruntare cu fiica sa Ileana, aceasta
e sintagma care este rostitã de trei ori, rostind-o de
fiecare datã mai apãsat. Preotul vrea sã împiedice
cu orice chip incestul care pentru el reprezintã
ruºinea ºi pãcatul. Când îi încredinþeazã fiului
sãu taina naºterii îi spune: Am greºit am
pãcãtuit . ªi ultimele cuvinte ce le adreseazã
copiilor sãi morþi sunt Nu aºa, cã-i pãcat. ªi
exemplele s-ar putea înmulþi, dar ceea ce am vrut
sã dovedim e faptul cã nu conºtiinþa ereditãþii
încãrcate e determinantã în comportarea preotului,
ci conºtiinþa pãcatului. Desigur, privitã din punctul
de vedere al doctrinei naturaliste, nuvela prezintã
inconsecvenþe ºi abateri de la teoria ereditãþii. Cred
cã pe aceastã idee germinativã, I.L. Caragiale a
ridicat o adevãratã tragedie clasicã, unicã în literatura
românã, în care un pãcat comis fãrã voie aduce
nenorociri în lanþ asupra întregii familii, ce nu pot fi
oprite decât printr-o dublã crimã ºi plãtite cu propria viaþã. Preotul este un Oedip modern care,
comiþând pãcatul împotriva voinþei lui, atras de
insistenþele femeii mature, luptã din rãsputeri ca el
sã nu se mai abatã ºi asupra celei de-a doua generaþii.
Preotul se opune destinului implacabil, procedând
cu acea cruzime tipicã eroului antic.
Nu numai o datã Caragiale a pornit de la ceea
ce viaþa imediatã îi scotea în cale, topind în structura
comediilor,momentelor, nuvelelor sale tipuri ºi
întâmplãri culese ca urmare a unei priviri continue
asupra lumii din jur. ªerban Cioculescu, de-a lungul
neobositei sale existenþe de cercetãtor al operei lui
Caragiale, a relevat multiple aspecte ale acestei
relaþii. Ceea ce nu a fost pus în evidenþã pânã acum
este faptul cã momentul de inspiraþie al nuvelei
Pãcat se aflã într-o tragedie petrecutã cu aproape
doi ani înainte de apariþia acestei capodopere.

Caþavencu

Vom folosi douã surse: G. Cãlinescu, Istoria
literaturii române de la origini pânã în prezent,
Editura Minerva, 1982, p.529 ºi Mihai Sorin
Rãdulescu, Elita liberalã româneascã, 1866-1890,
Editura All, p.106, ambele legate de V.A. Urechia,
academician, profesor universitar, demnitar, literat.
Era un om cu o mare suprafaþã în viaþa socialã
intelectualã a României. Dupã moartea primei sale
soþii, s-a cãsãtorit în 1859 cu Luiza Pester Wirth,
de care a divorþat în 1872, pentru a se cãsãtori în
anul urmãtor cu Ana Pester Wirth sora Luizei
(Mihai Sorin Rãdulescu). Surorile Pester Wirth
erau în numãr de patru. Cu Luiza V.A. Urechia a

Episodul nu este transpus ca atare de prozator.
Dar Caragiale nu putea sã nu fie impresionat de
aceastã tragedie petrecutã în anul 1890. Pânã la
publicarea în Universul literar (1892, 27 ianuarie 
3 februarie) nu trecuserã nici doi ani ceea ce a impus
în mod imperios anume abateri de la modul în care
s-au desfãºurat faptele. Ce este identic: ºi în realitate,
ºi în nuvelã, tatãl a comis pãcatul, tot tatãl este acela
care mãrturiseºte fiicei ºi fiului pãcatul pe care l-a
comis ºi situaþia incestuoasã în care se aflã cei doi.
Iniþiativa a avut-o tot fiica, care a divorþat de soþul
sãu dr. Rizu fiind îndrãgostitã de ofiþerul cu care
vrea sã se cãsãtoreascã, neºtiind cã e fratele ei. ªi în

Comicul
ºi tragicul
avut trei copii: Nestor, Corina (cãsãtoritã cu dr.
Eugen Rizu) ºi dr. Alceu Urechia, prea cunoscutul
umorist, prieten al lui I.L. Caragiale ºi al lui Al.
Vlahuþã. Dupã divorþul de cea de-a doua soþie, V.A.
Urechia se va recãsãtori cu sora acesteia Ana
(Teþina). Iatã cum prezintã G. Cãlinescu acest
episod: A doua sorã Wirth-Pester, Ana (Teþina),
trece cu nupþii legale în alcovul lui V.A. Urechia,
care coabita, se zice, ºi cu a treia sorã, Carlotta
(Leria) Pester, profesoarã de muzicã a reginei
Elisabeta (V.A. Urechia avea vilã la Sinaia) [ ]
Era a patra sorã, Emilia Pester soþia generalului
N. Dona, socrul lui Al. Vlahuþã. Aceasta muri la
10 noiembrie 1889, lãsând un fiu cãpitan în vârstã
de treizeci de ani, Alexandru Guriþã. Cãpitanul voi
a se cãsãtori cu Corina Rizu, fiica lui V.A. Urechia
(conform volumului Elitele liberale , Corina
divorþase de dr. Rizu în 1888 n.n.) însã
academicianul se opuse violent, mãrturisind
primejdia incestului. Ofiþerul era fiul sãu cu Emilia,
deci frate al Corinei. Cei doi se sinuciserã.

realitate, ºi în nuvelã, tatãl se opune. ªi în realitate,
ºi în nuvelã, cei doi îndrãgostiþi mor.
Sã mai reþinem cã pãcatul se comite în lumea
oraºului ºi în realitate, ºi în nuvelã. Cu deosebire cã
bãrbatul aparþine în nuvelã lumii satului, lume purã
în concepþia lui Caragiale, care este atrasã pe panta
pãcatului de cineva din oraº. În consecinþã, se poate
spune cã o comparaþie între realitate ºi transpunerea
ei accentueazã opoziþia oraº-sat, din punct de vedere
moral, din opera lui Caragiale în defavoarea celui
dintâi. Iar finalul vine sã întãreascã aceastã opoziþie
în sensul cã, deºi importantul om politic V.A.
Urechia a atras atenþia celor doi îndrãgostiþi ºi s-a
opus cãsãtoriei, iar cei doi au ales moartea unei
despãrþiri din motivele invocate de tatãl lor. Acesta
n-a fost zguduit precum preotul din nuvela lui I.L
Caragiale de tragedia morþii copiilor lui. A mai trãit
unsprezece ani. Nãscut în 1834 înceteazã din viaþã
la sfârºitul anului 1901. Nu înainte de a mai cunoaºte
încã un episod care nu s-a încheiat tragic ca cel dintâi,
dar care aratã cã sãmânþa pãcatului sãu se diseminase
în toate ramurile familiei. Dacã fiica lui V.A.
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Urechia, Corina, se sinucisese fiindcã nu s-a putut
cãsãtori cu fratele sãu, de data aceasta unul din bãieþii
lui V.A. Urechia, doctorul Alceu Urechia, se va
îndrãgosti de veriºoara lui primarã, Margareta,
cãsãtoritã cu bunul sãu prieten Al. Vlahuþã în ziua
de 3 martie 1888. Dupã cum am vãzut Margareta
era nãscutã din cãsãtoria celei de a patra surori Pester, Emilia, cu generalul N.Dona. Alceu ºi veriºoara
sa convieþuiesc adulterin ºi au un copil în afara
cãsãtoriei. Soþia doctorului divorþeazã, precum va
face un an mai târziu, în 1896 ºi Al. Vlahuþã. Cã
dragostea Margaretei pentru vãrul sãu a fost mai
mare este evident: Margareta Dona, devenitã
Urechia, refuzã sã-ºi mai vadã vreodatã cele douã
fiice din cãsãtoria cu Al. Vlahuþã. Glasul dragostei
pentru vãrul sãu a fost mai puternic decât glasul
maternitãþii. Familia Urechia era bântuitã de spectrul
imoralitãþii lui V.A. Urechia. Când s-a petrecut acest
incest de gradul al doilea care nu e pedepsit de
lege, I.L. Caragiale publicase nuvela Pãcat. În
consecinþã numai primul episod tragic din viaþa
familiei V.A. Urechia l-a inspirat.
Influenþa ºcolii naturaliste se face simþitã mai
ales în nuvela Pãcat prin ceea ce Zola numea în
celebra sa prefaþã la romanul Thérése Raquin14
studierea temperamentelor ºi nu a caracterelor: Am
ales personaje integral dominate de nervii ºi de
sângele lor, lipsite de liberul arbitru, conduse de
fidelitatea trupului în fiecare act al vieþii lor, spunea
romancierul francez.
Ori femeia cu care seminaristul întreþine pentru
prima datã în viaþã sexuale este condusã de acþiunea
surdã a pasiunilor care nu-i dã pace tânãrului frumos
pânã nu îl posedã cu o voluptate ieºitã din comun.
Ileana, fiica preotului, reproduce la o amplitudine
mult mai mare ºi la o dezlãnþuire instinctualã mai
tensionatã tenacitatea doamnei în dorinþa de posesiune
fizicã a celui pe care îl iubeºte. Pentru cã ºi
seminaristul Niþã ºi fiul sãu Mitu nu fãcuserã nici un
pas spre femeile care îi provoacã, îi atrag, dovedind
obstinaþie în realizarea pasiunii lor neînfrânate.
Bãrbaþii sunt placizi, soþul Ilenei este aproape un idiot,
dupã cum soþul doamnei era un nebun. Va fi simþit
oare preotul Niþã cã fiul sãu Mitu nu va rezista
dezlãnþuirii erotice a femeii aºa cum nu a rezistat nici
el în tinereþe unei alte femei tot atât de insistentã?
Studierea acestei unitãþi stranii care se poate produce între douã temperamente diferite, ca sã citãm
iarãºi din prefaþa lui Zola, reprezintã structura nuvelei.
Prin aceasta Pãcat devine, cred, cea mai
reprezentativã operã a ºcolii naturaliste în þara noastrã.
În acelaºi timp trebuie sã arãtãm cã pãcatul
seminaristului Niþã este echivalent cu trauma care
a marcat psihic pe bãiatul de prãvãlie Leiba când
asista la un act de cruzime cãruia ºi el era sã-i
devinã victimã. Cele trei nuvele ale lui Caragiale
dezvoltã ideea traumei psihice care are asupra
individului consecinþe ce nu pot fi eludate. Idee
pe care s-a constituit doctrina lui Freud ºi pe care
o regãsim printr-una din acele inexplicabile
coincidenþe ale spiritului în nuvelele lui Caragiale.
Pentru cã ºi cârciumarul din În vreme de rãzboi
suferã o traumã : scãpându-ºi fratele de implacabila
pedeapsã a autoritãþilor, el îl trimisese la moarte.
Ca într-o tragedie anticã el este salvatorul care produce moartea. De aceea va fi mereu hãituit de
spectrul revenirii fratelui. În fond, aceastã nuvelã
ar trebui înscrisã în aria mai largã a mitului numit
funesta întoarcere care a dat  printre altele 
acea capodoperã a teatrului universal
Neînþelegerea de Camus. Opera Sãrmanul
matelot de Darius Milhand pe un libret de Jean
Cocteau, inspirat dintr-o crimã petrecutã la
Constanþa în anii 20. Dar la Caragiale tragedia se
dezlãnþuie din momentul în care cel ce revine îºi
declinã identitatea ºi nu invers cum se întâmplã
în toate întruchipãrile literare ale acestui mit.
Trauma produce spaima, sentiment te care sunt
clãdite toate aceste trei nuvele: spaima de a fi asasinat
în O Fãclie de Paºti, spaima de perpetuare a pãcatului
în Pãcat, spaima revenirii fratelui deposedat în nuvela
În vreme de rãzboi. I.L. Caragiale a analizat modul
în care o traumã apãrutã în momente diferite ale vieþii:
copilãrie (O Fãclie de Paºti), adolescenþa (Pãcat),
maturitate (În vreme de rãzboi) acþioneazã asupra
psihicului într-o gradaþie fãrã oprire ºi fãrã
posibilitatea de tãmãduire. Spaima e în aceste nuvele
un proces psihic ireversibil ce se desfãºoarã în cercuri
concentrice. De aceea reacþiile finale ºi ale lui Leiba
Zibal ºi ale Popei Niþã ºi ale lui Stavrache, fiind la
prima vedere imprevizibile ºi de-a dreptul
monstruoase raportate la firea lor de oameni fricoºi
(Leiba), cumsecade (preotul Niþã), lacomi
(Stavrache), sunt pe deplin motivate de spaima care
acþioneazã galopant.
Dar mai înainte de a cãuta explicaþii în domenii
livreºti, de a stabili influenþe ºi filiaþii poate cã ar
trebui sã dãm acestor nuvele o explicaþie pornind
de la structura personalitãþii lui Caragiale. Nuvelele
potenþeazã în zonele neobiºnuitului, trãsãturile de
caracter ale lui Caragiale: anxietatea, convingerea
cã e urmãrit de ghinion, superstiþia, ipohondria,
credinþa în semnele cereºti, obsesia nenorocului,
ideea vieþii în contratimp, teama de ceasul rãu ºi
de piaza rea .
Nuvelistica lui, mai presus de influenþele livreºti
care au fost puse în evidenþã încã de la apariþia lor,
subliniindu-se atât apropierile cât ºi diferenþierile de
literatura rusã ºi scandinavã  Tolstoi ºi Ibsen , poartã
mult pecetea firii sale bântuitã de neliniºti. Nu o datã
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când se întâmplã ceva rãu, dar nu iremediabil spune
celor în cauzã: sã v-ajute Dumnezeu a vã vedea
restabiliþi cât mai curând. Lui sã-i mulþumiþi cã nu va rãpus piaza rea ºi îi îndeamnã sã ajutaþi corpului
a lupta împotriva urmãrilor blestematului ceas rãu.
Norocul e o noþiune frecventã, invocatã de-a lungul
scrisorilor ºi operei sale beletristice. Nuvela Douã
lozuri este construitã pe aceastã structurã. Lefter
Popescu nu a luat bilete la loterie cu banii sãi: fiindcã,
spuseserã mulþi, când se tot plângea cã n-ar noroc la
joc, sã-ncerce a juca cu bani de-mprumut. Când ºia cumpãrat biletele la cele douã loterii a râs pesimist
 Þi-ai gãsit ! eu ºi noroc! ªi când încep avatarurile
cãutãrii celor douã bilete, Lefter Popescu îi spune
prietenului sãu comisarul sã ºtii, nene Turturene, cã
le gãsim tocmai a doua zi dupã termen Îmi cunosc
eu norocul.
I.L. Caragiale afiºa cu ostentaþie  pentru a
preîntâmpina orice obiecþie i s-ar fi putut face 
faptul cã nu-ºi încheiase instrucþia ºcolarã: Eu,
nefiind dat la carte, nu ºtiu ce sã zic despre timp
ºi despre spaþiu, despre aceºti doi fraþi gemeni,
fãrã mamã creaþi. Mã mulþumesc a zice cã aºa a
vrut Dumnezeu A-tot-Þiitorul.
Filonul popular fie fantastic, fie legat de
superstiþii, de ceea ce nu se poate explica, de ceea ce
rãmâne în zonele obscure ale sufletului, revine mereu
ca un leit motiv al prozei sale, La hanul lui Mânjoalã
reprezentând o paginã caracteristicã în acest sens.
Dar norocul prezent ºi în titlurile unora din
nuvelele sale, cum se întâmplã în Om cu noroc cu
un înþeles ironic duce ºi la o altã permanenþã a prozei
sale: viaþa în contratimp. Nu numai o datã vom
întâlni la Caragiale acest paradox, o idee modernã
izvorâtã dintr-o credinþã popularã, dintr-o superstiþie.
Acest extraordinar cunoscãtor al limbii române afla
termenii autohtoni pentru a pune în valoare
contratimpul funciar al omului cu viaþa: omul este
sucit A fost odatã un om care toatã viaþa lui nu
s-a putut potrivi cu lumea  un om sucit, aºa începe
nuvela Cãnuþã om sucit. De mic merge în rãspãr
viaþa: aºa copil sucit n-am mai vãzut. ªi întreaga
dezvoltare a nuvelei demonstreazã savuros acest
contratimp pe care nici o faptã a personajului nu-l
poate evita. Douã lozuri reprezintã acelaºi
contratimp tragic evidenþiat în douã structuri
fundamentale: biletele câºtigãtoare sunt pierdute,
iar atunci când sunt gãsite, ele sunt câºtigãtoare
invers. În consecinþã, contratimpul intervine ºi atunci
când situaþia devine la prima vedere fericitã.
Contratimpul este una din prezenþele cele mai
evidente ale operei lui I.L. Caragiale. Dupã cum
ambiguitatea reprezintã iarã o trãsãturã a
nuvelisticii lui. Aºa cum am spus, critica, atât cea
contemporanã lui, cât ºi cea exercitatã în
posteritate, a subliniat influenþa naturalismului,
curentul dominant al prozei sfârºitului secolului
al XIX-lea în literatura europeanã. Dar în acelaºi
timp I.L. Caragiale, care disecã minuþios cazurile
patologice aºa cum am vãzut, creeazã o
ambiguitate fie a finalului (Douã lozuri, În vreme
de rãzboi), fie a întregii desfãºurãri a acþiunii (La
hanul lui Mânjoalã). Libertatea sa faþã de ºcolile
literare l-a fãcut sã pãrãseascã un filon tocmai când
îl credeam mai adânc ancorat ºi sã treacã în partea
opusã cu naturaleþe.
Chiar pãcatul nu este definit conform legilor scrise
sau unei anume doctrine, femeia care îl ademenise era
vãduvã. Nici ea, nici seminaristul nu comiseserã un
adulter în sensul juridic al cuvântului, dar preotul are
conºtiinþa pãcatului în momentul în care îl întâlneºte
pe Mitu copil nãscut în afara cãsãtoriei. Atunci se
dezlãnþuie spaima. Nu sub ameninþarea legii, ci a
sentimentului de vinovãþie pe care preotul îl are, deºi
nimic nu ar fi putut dovedi faptul cã el este tatãl iar cei
doi îndrãgostiþi sunt fraþi. Dacã în momentele ºi schiþele
sale toate obsesiile lui Caragiale sunt prezente în forme
încãlzite de zâmbetul resemnãrii sau de ambiguitate,
aici ele se dezlãnþuie implacabil cãtre moarte.
ªi tot ca o consecinþã a caracterului sãu este
acea frazã pe care o rosteºte la un moment dat
Caragiale, mãrturie a caracterului sãu bântuit de
furtunile neliniºtii ºi ale superstiþiei ºi care de
asemeni ºi-a pus amprenta asupra nuvelelor sale:
Omule! sã-þi fie întotdeauna fricã de împlinirea
unei mari dorinþe. În fond ºi Leiba Zibal ºi
preotul Niþã ºi Stavrache ºi Lefter Popescu îºi
îndepliniserã marea dorinþã: cei doi hangii ai unei
bunãstãri cucerite prin muncã, în primul caz, ºi
prin moºtenirea unei averi realizate prin tâlhãrie,
în cel de-al doilea, printr-o viaþã curatã, tihnitã,
prin aducerea în fluxul existenþei normale, demne,
a copilului destrãbãlat în cazul preotului, iar
ultimul câºtigând cele mai râvnite lozuri de la
loteriile respective. Dar nenorocirea se abate
asupra tuturor exact în momentul când totul pãrea
statornicit pe fãgaºul liniºtii. Cãutând explicaþiile
acestor nuvele în motivaþiile interne ale
personalitãþii scriitorului, în profunzimile
sufletului lui atât de frãmântat ºi bântuit de toate
furtunile anxietãþilor, înþelegem specificul ºi
unicitatea lor în istoria literaturii române.
Apãsaþi de o traumã implacabilã, eroii
acestor nuvele vor sã se elibereze de toate
spaimele pe care aceasta le genereazã. Destinul
se dovedeºte a fi mai puternic decât omul prins
în nemiloasa maºinã infernalã, care
acþioneazã fãrã cruþare ºi nu se opreºte decât
atunci când opera sa de distrugere totalã s-a
încheiat.
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Nicolae Iorga
Geniul lui era unul din punctele
nediscutate ale Crezului naþional
Natura s-a sfiit sã scadã prin chinurile ºi
slãbiciunile bolii pe acel tânãr de ºaizeci de
ani, voinic, frumos, sigur, vesel  tot numai
siguranþã ºi energie , care era, pentru noii
prieteni cari-l vedeau des, ca ºi pentru prietenii
cei mai vechi, ºi poate nu din cei mai rãi, Ioan
Luca Caragiale. L-a luat dintr-un singur gest,
cãruia el i s-a supus fãrã sfialã. Trãia de ani
de zile într-un exil de bunã voie, pe care þara
nu-l merita. Ea, ºi cu dânsa neamul întreg, îi
încunjurase icoana de o strãlucitã glorie.
Geniul lui era unul din punctele
nediscutate ale Crezului naþional. ªi tot
despreþul pe care-l arunca el admiratorilor
ºi iubitorilor sãi n-ajungea ca sã ºtirbeascã
aureola. I se recunoºtea  lucru rar pe lume

 dreptul de a zice ºi a face oricui orice, de
a jigni sentimentul public în orice formã,
de a sta împotriva vremii sale, ºi când
greºea ea, ºi când el era greºitul.
Mãrimea ºi caracterul de sigurã eternitate
a talentului sãu literar nu explicã în de ajuns
aceastã atitudine. Urmaºii cari n-au vãzut ºi
auzit omul, n-o vor înþelege la acest om cu
ochii în cari fugiau flacãri ciudate, de ironie
ºi înduioºare, de admiraþie ºi pornire
distrugãtoare, acest om cu impresionantul
glas de impunere, a credinþelor ºi capriciilor
sale, cu gesturile stãpânitoare, zguduitoare,
nimicitoare ale unui genial actor, acest spirit
plin de intenþii ironice ºi de capricii rafinate,
capabil de elementare asalturi crude, de

entuziasmuri oarbe, de neînduplecatã
negaþie provocatoare, azi într-un fel, mâne
în altul, cu totul opus, dar totdeauna, ca
poezie, ca glumã corosivã, mai presus de
mãsura obiºnuitã a fiinþei omeneºti. ªi
aceasta o respectãm, suntem datori a o
respecta. E doar una din manifestaþiile
puterilor ce cãlãuzesc lumea ºi, respectând
un astfel de suflet, peste suferinþile ºi
resentimentele noastre,  ei ne închinãm.
Era aºa pentru cã în el s-au luptat totdeauna,
într-un conflict tragic, care l-a sfâºiat,
instinctele clasice cele mai sigure cu pornirile
romantice cele mai cutezãtoare. Cântãrea de o
sutã de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie
într-o caligrafie perfectã, pe care-l cetea cu o

George Cãlinescu
Este la Caragiale un umor
inefabil ca ºi lirismul eminescian

Opera lui I.L. Caragiale nu e atât de
copioasã încât criticul sã simtã nevoia
stratificãrii pe epoci. Teatrul e mai vechi,
proza încã mai caracteristicã pentru
mentalitatea artisticã. I.L. Caragiale este,
dupã Delavrancea, scriitorul cel mai zolist,
naturalistul nostru prin excelenþã. Cetãþeanul
indignat, care locuia la Berlin ºi admira
civilizaþia germanã, n-avea nici cea mai micã
legãturã cu literatura respectivã ºi o cultiva
dimpotrivã pe cea francezã. Naturalismul
este, spre deosebire de realism, ºcoala de
origine pozitivistã care introduce în literaturã
explicaþia ºi toate metodele exacte de
investigaþie. Pe zolist nu-l intereseazã tipul,
ci legãtura cauzalã între fapte, seriile.
Preferinþa lui e pentru patologie ºi
sociologie, unde se pot urmãri înfurcatele
rãdãcini ale temperamentului. Problema
ereditãþii îl obsedeazã ºi ospiciul îl atrage.
Charcot a fost idolul zoliºtilor ºi nu e naturalist care sã nu fi studiat un caz de patologie
mintalã, o boalã socialã. Se înþelege cã ºi
criminalistica e tot atât de gustatã. Crima nu
mai e acum faptul epic palpitant, romantic,
e un caz în care se verificã determinismul.
Intenþia naturalistã a lui Caragiale este
învederatã ºi e de mirare cã n-a fost luatã în
serios. Dar poate fi la mijloc puternica
impresie de viaþã care acoperã þinuta
scientistã. E cu putinþã oare o nuvelã mai
pozitivistã de cât O fãclie de Paºti ? I s-a zis
des nuvelã psihologicã, deºi ea este mai mult
fiziologicã, etnologicã, în sfârºit într-un
câmp de relaþii ce depãºesc cu mult
conºtiinþa. (...)
Caragiale este, dupã Anton Pann ºi N.
Filimon, un mare promotor al
balcanismului în sens larg, al unui spirit la
punctul longitudinal real ocupat pe continent. Balcanismul lui începe cu un etnicism
provincial bizuit pe specificul muntean ºi,

încã mai exact, bucureºtean. Eroul
reprezentativ este Miticã. Atunci când
notele caracterologice sunt estompate,
rãmân suficiente miticisme care sã dea
eroului o coloare localã. Miticã este un
cetãþean volubil, deloc singuratic, ca
provincialii lui Brãtescu-Voineºti sau ai lui
Sadoveanu, având în cel mai înalt grad pe
suflet interesele þãrii, pe care le vede
întotdeauna în negru (Stãm rãu, foarte rãu,
domnule!), ºi soluþii pentru toate
problemele la ordinea zilei.
Miticismul se încadreazã în balcanism.
În direcþia aceasta, Caragiale a creionat
numai câteva schiþe. Încã din vremea Vetrei
îl surprindem pe scriitor colectând anecdote
din epoca fanariotã (De când cu bãºica lui
Caragea, Crai de Curtea-Veche, Vodã
Nicolae Mavrogheni etc.). Pestriþãtura epocii
îl interesa; ºi-l mai atrãgea, ca ºi pe
Delavrancea, coloritul mahalalei
bucureºtene. De la el e desigur informaþia
cã expresia din gardul Mântulesei vine de
la vãduva boierului Manta, din gardul cãreia
trecãtorii rupeau, ca sã se apere de câini fãrã
stãpân. Amestecul acesta de mizerie
prãfoasã orientalã ºi nume sonore boiereºti
redeºteaptã lumea lui I. Ghica. Decât Ghica
era balcanic în materie, Caragiale încearcã
un balcanism artistic, de limbaj ºi atmosferã.
De aceea nici nu-ºi bate capul sã inventeze.
Pastramã trufanda e o prelucrare din auzite,
dupã o bucatã nastratineascã, Kir Ianulea e
o versiune largã dupã Belfagor al
nemuritorului
nostru
Nicolaki
Machiavellis (istorie ce mai fusese tradusã
în spaþiu moldovenesc, dupã alt izvor), AbuHasan, o poveste din Halimà. Toatã
mireasma inefabilã din Pastramã trufanda,
povestea lui Iusuf care a mâncat fãrã sã ºtie
pastramã de ovrei, stã în tonul de pricepãtor
în mâncãrile orientale. Ca în tot ce e rafinat

intrã o certã dozã de primitivitate ºi asprime:
sac, sãrãturã. Din anecdotã vine o dulce
duhoare de bãcãlie. [...]
Fãrã sã fie esenþialã, structura tipologicã
existã în opera lui Caragiale, ca un schelet
susþinãtor. Altfel opera ar pãrea uºuratecã.
Nicãieri nu dãm de caracterul complet, trãind
independent de comicul situaþiilor. Femeile
sunt fãrã interes, mai degrabã vulgare, iar când
sunt comice, atunci umorul vine din procedee.
Nu întâlnim aci pe mizantrop, pe avar, pe
ipocrit, adicã marile probleme de viaþã moralã.
Caracterele lui Caragiale sunt minimale. În O
noapte furtunoasã, jupân Dumitrache e un
mahalagiu fioros de moral, þinând la onoarea
lui de familist, propriu-zis credul, mai mult brutal decât vigilent ºi deci inevitabil cocu. Nae
Ipingescu, ipistatul, amicul sãu, e un devotat
redus la minte, întunecat de o onestã stupiditate.
Chiriac, întinãtorul onoarei conjugale a
stãpânului, e ºters. Ricã Venturiano nu-i decât
un pretext de umor verbal ºi de ºarjã a
jurnalismul liberal. Restul inexistent. În O
scrisoare pierdutã, ªtefan Tipãtescu, prefectul,
e foarte neînsemnat ca om. Zaharia Trahanache
e o variantã bonomã a lui jupân Dumitrache,
un cocu cu bãnuielile uºor de potolit.
Agamiþã Dandanache e mai mult un bâlbâit ºi
un mãrginit mintal, simbol trist al necesitãþilor
electorale ºi lamentabil exponent de clasã. El
comite nedelicateþa de a se sluji la infint de o
scrisoare compromiþãtoare, cãzutã în mâinile
sale, dar se pune întrebarea dacã personal are
destul proces mintal spre a-ºi da seama de
natura moralã a faptelor. Farfuridi,
Brânzovenescu, Cetãþeanul turmentat, cei
dintâi doi tenebroºi, ultimul onest ºi beþiv, sunt
mai curând niºte intrãri grase în scenã decât
niºte corporalitãþi. Caþavencu e zgomotos,
schelãlãitor, escroc, galant, sentimental, patriot,
adicã un Miticã, exponent al câmpiei
danubiene. Poate cã mai substanþial este

Paul Zarifopol
Virtuozitatea artistului este la limita
de sus a posibilitãþilor literare

( ) Când sosesc hoþii, Zibal e gata
ca o bombã cu fitilul pus: sigur, e
îngheþat ºi aiurit, pe când lucreazã hoþii
la poartã, dar de aici încolo va fi ºi din
ce în ce mai lucid. În fricã se infiltreazã
de acum tot mai tare desperarea rece.
Rãutatea hoþului a pãtruns ºi germineazã
febril, prin strictã logicã în sufletul celui
care stã sã fie victimã.
În conducerea acestor miºcãri interioare,
virtuozitatea artistului este, cred, la limita de
sus a posibilitãþilor literare; exacta înlãnþuire
a termenilor progresiunii e condusã cu o
vigoare ºi minuþiozitate fãrã clipã de slãbire
 te gândeºti la rabinul din la Torture par
lespérance a lui Villiers de lIsle Adam, cu
rafinata clãtinare între nãdejde ºi pierzare; îmi
pare însã cã aici artificialul construcþiei totale,
prea aparent, slãbeºte întrucâtva verosimilul:
schema prea vizibil voitã a unei probleme
rãceºte impresia de viaþã imediatã.
Din absorbirea lui bolnãviciasã de animal în primejdie supremã, îl trezeºte pe Zibal
vârful sfredelului care a strãpuns poarta ºi-l
înþeapã. Hoþii lucreazã cu un fierãstrãu ºi un
sfredel  amândouã simboluri clasice de
caznã sãlbaticã ºi prelungã; aºteptarea
sugrumã pe Zibal, alternativ, sub hârºcãiala
fierãstrãului ºi sub roaderea hapsânã a
sfredelului. În sfârºit, vârful rãsucit îl
împunge: aºteptarea trece în realizare, cu
durerea fizicã imediatã, ºi nimiceºte brusc
gândul de scãpare. Este aici, în dispunerea
imaginilor de chinuri ºi moarte, în îmbinarea
brutalitãþilor palpabile cu zguduirea
dinãuntru, o ridicare la culme excepþional
mãiestritã a miºcãrii de rafinatã pregãtire pe
care caut sã o interpretez. ªi e, deosebitã, o
abilitate supremã în felul cum Zibal e adus
ca, din întâmplare, sã-i vinã ideea de a prãji
braþul hoþului. ªi cu ce minunatã siguranþã se
dã povestirii mers moderat, îndatã ce începe
cazna sub ochii liniºtiþi, în sfârºit, ai ovreiului:
savoarea torturii stã în încetinealã. Finalul e
tradiþional melodramic. Un teatralism vechi,
astãzi supãrãtor tare, biruie adesea chiar
simþul atât de sigur al acestui maestru. Despre
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finalul Fãcliei de Paºti a spus Gherea de mult
tot ce trebuie.
Metodei acesteia de artã scenicã
învechitã, aplicatã pe temperamentul dramatic al lui Caragiale, s-ar putea atribui nu
numai prisosurilor declamatorii: Da! s-o
þintuiascã pe lor ªi rãmase timp cu ochii
holbaþi pe lumina de la fereastrã Câteva
momente el stãtu astfel încremenit pe altã
lume, dar deodatã: Da, repetã el surâzând cu
o clipire fioroasã: da! s-o þintuiascã pe loc!
, dar ºi intervenþiile explicative ale
povestitorului. În subiectivismul acesta se
vede apucãtura omului de teatru, a regizorului
se poate zice, care, dacã nu-ºi prezintã
ficþiunile de-a dreptul pe scenã, simte neapãrat
trebuinþa sã conducã întruna ºi spectacolul ºi
pe spectatorul implicaþi ideal în conºtiinþa
povestitorului care nu se poate opri de a
imagina teatrul A! e cu mult mai micã
deosebirea între soare ºi cea mai de nimic
scânteie decât între acesta ºi întunericul orb!
 explicã, de exemplu, Caragiale, dupã ce nea dat, clarã, impresia directã a lãmpii cu fitilul
lãsat jos de tot, în dugheana unde tremurã
Leiba în aºteptarea hoþului. Sau: dupã ce
evreul de deºteaptã înfiorat de înþepãtura
sfredelului, ºi dupã ce s-a spus cum, în
fantezia nenorocitului, unealta luase
dimensii nemaiînchipuite, învârtindu-se
mereu la infinit, se mai întinde comentariul
astfel, ºi deplorabil: Ceea ce se petrece în
acel creier ieºea din sfera gândirii umane:
viaþa se ridicase la o treaptã de exaltare din
care toate se vedeau, se auzeau, se pipãiau
enorme, de proporþii haotice. Într-o paginã
cu þesãturã strânsã extrem, asemenea retoricã
face goluri; stricteþea reliefului se altereazã
prin aceastã verbozitate care înºealã atenþia
cititorului.
Maniera arãtatã în exemplul din urmã se
exagereazã în Pãcat, acolo unde autorul vrea
sã descrie începutul dragostei furioase a
seminaristului cu tânãra vãduvã: Vorbe?
încap vorbe? Cum o femeie ºtie alinta 
ºi celelalte, ºi celelalte. Pentru înþelegerea
acestor asperitãþi urâte, îmi pare cã, pe lângã

graba, fireascã temperamentului dramatic
incomodat oarecum de restrângerile ce i le
impune situaþia de pur narator, e nevoie sã ne
gândim ºi la acþiunea scrisului gazetãresc
asupra celui literar. Care cititor, neprevenit
cã iscãlitura e a lui Caragiale, n-ar crede cã
vorbeledin citatul al cãrui început l-am dat,
nu sunt ale unui redactor oarecare de
supliment literar de pe vremuri? În Pãcat,
reportajul, cu neologismele sale disgraþios
masate, întinde ca o parodie groteascã pe
fondul serios ºi rural al povestirii: Ce face
atât sensaþie? A fãcut o nepomenitã
sensaþie popa
Succesul colosal ºi
spontaneu n-a afectat câtuºi de puþin Când
scãpat cu totul de verminã, l-au îmbrãcat în
mintean Revoltat cã vrea sã-i ia bãiatul,
preotul a fãcut o elocventã apãrare a cauzei
sale. Cuvântul oratorului câºtigase aproape
pe asistenþi Tonul magistral ºi sever 
trebuia sã rãstoarne impresia ce preotul
obþinuse cu elocvenþa-i sentimentalã Chiar
pentru o faptã sau numai pentru o
demonstraþie  el se repezi ºi luã puºca
Popa înþelege cã inspiraþia nu trebuie
cãutatã De neologism, ca obicei rãu, nu
scapã Caragiale nici în cele de pe urmã pagini
ale sale de poveste. E aproape de necrezut
cã, în Abu-Hassan, în Kir Ianulea ºi în ultimul
text rãmas de la el: în fragmentul de Poveste,
toate bucãþi de ton arhaizat ºi popular, artistul
care altfel îºi îngrijea scrisul cu o fricã
fantasticã, a putut lãsa strãinisme moderne
atât de izbitoare ca: (daruri) preþioase,
cazarmã, credit, (mã gândesc la) viitorul meu,
(cât îºi sunt de) recunoscãtor, (în fiecare zi)
regulat, fii singur, te asigur, raportul (e vorba
de un calif care primeºte raportul vizirului),
om preþios, rupturã (cu înþelesul francezului
rupture), împãcaþi (din poveste) care vedeau
o ameninþare pentru siguranþa lor.
Deprinderile ziaristului bucureºtean au fãcut
sã adoarmã uneori cu totul pânã ºi atenþia
excepþional veghetoare a acestui artist: un
exemplu tipic de ce poate mediul, în acþiunea
lui neobservatã, dar sigurã, ca pãtrunderea
unei boli lungi, ascunse ºi fãrã leac.[ ]

dicþiune fãrã greº, pentru a-l distruge la cea
mai slabã îndoialã despre adevãrul
corespondenþei lui cu ideia sa ori cu armonia
operei. Un condei mai stãpânit n-a existat
vrodatã, nici aiurea, ºi rare ori un creator mai
mare a nimicit cu mai multã pasiune opera sa
pentru cã nu corespundea celor mai nobile
intenþii artistice. Dar, în acelaºi timp, mintea
lui era plinã de planuri uriaºe, de figuri
extraordinare, de acþiuni exagerate, de
contraste tari, de atacuri revoluþionare, de
paradoxe nebune, ºi niciodatã nu era mai
mândru decât atunci când putea sã prindã în
senina formã clasicã rece ceva din concepþiile
unui romantism înflãcãrat.
Dar, pentru ca aceasta sã se întâmple, între
plan ºi mijlocul de îndeplinire se dãdea zilnic,
an de an, pânã în aceastã clipã de durere, o luptã
în stare sã distrugã pe rând productivitatea,
fericirea ºi vieaþa unui om.
Aceastã luptã ne-a rãpit nouã zecimi din
roada fireascã a unui suflet mare.
Dar ne-a dat ºi unul din acele exemple
superioare de onestitate, de conºtiinþã, de
eroism în sacrificiu, de abnegaþie pentru arta
adoratã, care fac pentru literaturã mai mult ºi
decât cele mai mari ºi trainice din paginile lui.
16 iunie 1912
comisarul Pristanda, un Polonius pentru
aceastã lume bombasticã, funcþionând ca un
ecou docil. ªi mai organic este conu Leonida,
care cautã a þine pe coana Efimiþa sub prestigiul
ºtiinþei sale universale: psihologice, istorice,
politice, economice. Afarã de aceasta e un egoist burghez, un poltron ºi un tiran care nu iese
din ale lui. Când teoria fandacsiei nu se verificã,
el suceºte explicaþia tot în favoarea lui. Toþi
aceºti eroi sunt structural satisfãcãtori, însã nu
s-ar putea face cu ei comedie adâncã. Comicul
rezultã din combinarea mijloacelor ºi rãmâne
în cele din urmã în sfera indemonstrabilului.
Este la Caragiale un umor inefabil ca ºi lirismul
eminescian, suprapus observaþiei ori criticei
ºi pânã la un punct independent, constând în
caragialism, adicã într-o manierã proprie de
a vorbi. Teatrul lui e plin de ecouri memorabile
ce au asupra spectatorului efectul delirant pe
care melodia operei italiene o are asupra
publicului. Spectatorul ia fraza, vrãjit, din gura
actorului ºi o continuã singur. Când Pristanda
vorbeºte de remuneraþia lui dupã buget, simþi
nevoia de a striga din stal: micã, sãrut mâna,
coane Fãnicã, într-atât aceste replici-sentinþe
trãiesc singure cu o puternicã viaþã verbalã.
Ele zugrãvesc misterios sufletul nostru volubil
ºi ne reprezintã inanalizabil, deºteptând simþul
estetic nu prin curiozitate, la prima lecturã, ci
prin imposibilitatea de a le mai înlãtura din
conºtiinþã, dupã ce ne-am familiarizat cu ele.
De altfel, tot ce se poate cita din Caragiale se
ºtie dinainte pe dinafarã. (...)
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1. I.L. Caragiale, tânãr.
2. Caragiale ºi fiul sãu, Mateiu.

Garabet Ibrãileanu
Caragiale insista pe larg
asupra injustiþiei justiþiei
Desigur Caragiale nu idealizeazã pe
þãrani. Nu toþi sunt buni, dar, chiar când sunt
rãi, sunt oameni adevãraþi. Dragomir din
Nãpasta e un asasin,  nu-i vorbã, un criminal pasional! Ileana din Pãcat e o fiinþã
crudã Dar nimeni nu e ridicol! Caragiale
n-a gãsit, n-a vãzut, nu l-a lãsat inima sã vadã
ridicolul în viaþa þãrãnimii  cum n-a gãsit,
n-a vãzut, nu l-a lãsat inima sã vadã ceva
omenesc în viaþa claselor noi
Dar sã mergem mai departe.
ªi în Nãpasta ºi, mai cu seamã, în Pãcat,
Caragiale pune faþã-n faþã þãrãnimea cu clasele
orãºeneºti. Când toatã societatea dintr-un
orãºel, senatori, magistraþi, ofiþeri, burghezi îºi
fac o plãcere proastã ºi crudã din scãlâmbãturile
neruºinate ale perversului vagabond orfan, în
vârstã de vreo opt-nouã ani, Mitul Boierul, 
numai o þãrancã bãtrânã, care e-n rândul întâi
al spectatorilor, ruºinatã de refrenul pe care
copilul i-l aruncã ei cu o intenþie diabolicã, îºi
cãutã loc sã scape de privirile întoarse
asupra-i ºi, singurã ea, plinã de milã,
se-nchinã ºi zise depãrtându-se:
- Cine ºtie ce pãcate! Sã fereascã
Dumnezeu pe orice copil.
ªi pe când oamenii de societate, lacomi
de acest spectacol infam, încurajeazã pe micul
pervers: Domnul senator îl trateazã cu cafea
ºi rom. Alt amic îl îmbie încã cu un
pãhãrel ºi încã unul   numai un preot
de sat, popa Niþã, cu pumnii încleºtaþi se sui
pe trotuar ºi apostrofã, cu accentul celei mai
mari indignãri, pe cei ce se râdeau:
- E pãcat, Domnilor! gândiþi-vã!
Creºtini! Frumos! Mare pãcat!
ªi popa Niþã, sã se bage de seamã, nu
ºtia încã cine e Mitu Boierul. El aflã mai târziu.
Dar mai este un lucru, atât în Nãpasta,
cât ºi în Pãcat, un lucru, care îi stã la inima
lui Caragiale, cãci îl utilizeazã în ambele
bucãþi ºi îl prezintã cu multã insistenþã ºi cu o
indignare abia conþinutã cu obiectivitatea
ce-i impun condiþiile artei. E vorba de justiþia
celor de sus faþã cu þãrãnimea.
În Momente, unde e vorba de clasele noi,
când atinge justiþia, ca în Boris Sarafoff!,
Caragiale numai o ridiculizeazã Ce-i pasã,
pare-cã, de chipul cum se face justiþia între
dânºii, cei din mahala Când e vorba însã
de þãrãnime, Caragiale nu mai râde
Cine n-a tremurat de indignare, ori n-a
plâns de milã, la Nãpasta, de suferinþele
bietului Ion nebunul, o victimã a unei erori
judiciare, cãruia i s-au smuls prin bãtaie, la
instrucþie, mãrturii neadevãrate, care l-au
dus la ocnã ºi la nebunie?
Dar în Pãcat Caragiale insistã pe larg
asupra injustiþiei justiþiei, când e vorba de
þãrani, fãcând o amarã criticã socialã. ªi, în
acelaºi timp, apãrând imoralitatea ºi venalitatea
justiþiei lor, celor din oraº, faþã de cinstea ºi
omenia celor de la sate, mai aratã încã o datã
ºi prin acesta, infamia celor de sus faþã cu cei
de jos, îºi mai aratã încã o datã antipatia sa faþã
de unii ºi simpatia sa faþã de ceilalþi.
ªi, în adevãr, pe când popa Niþã face o faptã
bunã ºi moralã, strângând bãietul de pe

drumuri, societatea bunã din oraº, privatã
de o plãcere, gãseºte în procuror, privat ºi el
de aceastã plãcere, unelte prin care sã se
rãzbune împotriva popei cã le-a rãpit aceastã
distracþie ªi procurorul, în numele legii,
rãstindu-se la popã, cât pe ce sã scape pe
Mitu de abuzul ce-l fãcuse popa de a-i rãpi
libertatea de a muri beat sub un gard, dacã
cumãtrului Cuþiteiu, om cunoscãtor cum stau
lucrurile la târg, nu i-ar fi venit buna idee de a
învãþa pe popã sã corupã prin bani
integritatea procurorului care, nu numai cã
se moaie, dând procesului verbal o altã
încheiere, în favoarea popei, ci þine ºi un
discurs, la masã, lãudând caritatea acestui om
de bine, popa (Mai târziu, procurorul acesta
devine prefect, reprezentantul, deci, în judeþ
al puterii centrale, al statului român modern!).

Dar în aceastã nuvelã, Caragiale înnegreºte
pe conducãtori cu tot negrul paletei sale, numai
ca sã facã cât mai teribil contrastul între omenia
celor de la þarã ºi infamia conducãtorilor. Lui
Caragiale nu-i este de ajuns cã procurorul e
atât de vulgar, venal; el mai introduce în nuvelã
ºi pe poliþaiul oraºului, care e un escroc laº;
când preotul se duce la prefect (fostul
procuror), pentru a-i cere un serviciu ºi când
leºinã, poliþaiul, în timpul leºinului, îi furã din
buzunar punga cu bani cu banii, pe care
preotul îi adusese ca sã câºtige favoarea
prefectului. Dacã, din punct de vedere artistic,
aceastã îngrãmãdire de infamii poate fi un defect ºi o lipsã de realism,  apoi, din punct de
vedere al concepþiei sociale a lui Caragiale, ea
e foarte interesantã, foarte caracteristicã ºi
foarte elocventã.
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Chemare
la luciditate
în trasarea direcþiilor
de evoluþie a lumii
Prof.univ.dr. Constantin VLAD
(Urmare din numãrul trecut)

Volumul IV, coordonat de acad.
ªtefan ªtefãnescu ºi acad. Camil
Mureºanu, închinat împlinirii a 400
de ani de la Unirea înfãptuitã de
Mihai Viteazul ºi de la dispariþia
tragicã a voievodului, prezintã
evoluþia societãþii româneºti de la
mijlocul sec. XIV, pânã în zorii
veacului XVII.
Urmãtoarele patru volume ale
tratatului vor cuprinde procesele
istorice din sec. XVII pânã la 30
decembrie 1947. Seria acestui tratat
se va încheia cu un volum în care va
fi
prezentatã
dezvoltarea
istoriografiei româneºti, dar prinde tot
mai mult viaþã ideea elaborãrii a încã
douã volume, unul consacrat
perioadei 1948-1989, iar altul
perioadei de pregãtire pentru intrarea
României în Uniunea Europeanã.
În aplauzele asistenþei, a luat
cuvântul domnul Ion Iliescu,
Preºedintele României. Între altele
domnia sa ºi-a exprimat bucuria de
a fi prezent la acest eveniment de
însemnãtate naþionalã, ºtiut fiind cã
România era una dintre puþinele þãri
europene care nu aveau un tratat de
istorie naþionalã. Aceastã lacunã,
persistentã în pofida þinutei de înaltã
clasã a ºcolii istoriografice
româneºti, se explicã prin faptul cã
cercetãtorii români n-au acceptat sã
se lase antrenaþi, pe parcursul
ultimelor peste cinci decenii, în
aprecieri partizane. Dupã anul 1989
 a continuat Preºedintele Iliescu 
libertatea de expresie face posibilã

elaborarea unor lucrãri de referinþã
ºi este meritul Academiei Române,
al actualului ei preºedinte, dl. Eugen
Simion, de a se fi angajat în
finalizarea unor asemenea lucrãri de
anvergurã. Un merit cu atât mai mare
cu cât se fac simþite tot mai arogante
tendinþe de denigrare, aºa-zis de
demitizare a istoriei naþionale,
tendinþe care, practic, resping orice
merit al culturii române, al românilor
în general. Cea mai bunã replicã datã
acestor denigratori o reprezintã
tocmai lucrãrile de anvergurã
asemenea celor lansate sub
autoritatea Academiei Române. Cu
atât mai mult cu cât integrarea
europeanã  obiectiv strategic major
al României  nu înseamnã
abandonarea valorilor naþionale, ci
un cadru propice de circulaþie a
ideilor ºi de punere ºi mai bine în
valoare a patrimoniului nostru
naþional. În încheiere, preºedintele
Ion Iliescu a subliniat faptul cã
Guvernul României a sprijinit ºi va
sprijini în continuare Editura
Enciclopedicã, pentru ducerea la bun
sfârºit a tipãririi tratatului, ca ºi
Editura Univers Enciclopedic,
angajatã în tipãrirea operelor
fundamentale ale scriitorilor români.
În încheierea sesiunii Academiei
Române, preºedintele Eugen Simion a
mulþumit preºedintelui Ion Iliescu
pentru cuvintele rostite ºi tuturor
participanþilor la aceastã sãrbãtoare a
solidaritãþii naþionale.

Raporturile dintre civilizaþii, spre a
putea fi aºezate pe terenul dialogului,
trebuie sã porneascã de la recunoaºterea
dreptului la deosebire, de la respectul
acordat valorilor adoptate de alþii, de la
un spirit de înþelegere ºi toleranþã, de la
recunoaºterea faptului cã schimbãrile
culturale cer timp, rãbdare, cooperare
între egali.
Tocmai în acest sens, un cunoscut
cercetãtor nipon al civilizaþiilor, Ito Kenichi,
afirma la un simpozion þinut cu câtva timp în
urmã la Sinaia: Nu întreaga lume se
conformeazã standardelor civilizaþiei
occidentale; la sfârºitul acestui mileniu,
popoarele trebuie sã recunoascã în mod clar
prezenþa a diferite civilizaþii, cu moºteniri
valoroase ºi stiluri de viaþã înfloritoare,
înainte de a condamna grãbit drept anormal
ºi barbar tot ceea ce este diferit de normele
societãþii occidentale. ªi este de subliniat
cã un astfel de sens al raporturilor dintre
civilizaþii vine din partea reprezentantului
unei societãþi avansate economic ºi
tehnologic, care-ºi pãstreazã însã trãsãturile
proprii în ceea ce priveºte modul de viaþã,
adicã civilizaþia proprie ºi specificã.
Pe lângã declaraþiile privind
superioritatea civilizaþiei occidentale,
declaraþii larg rãspândite în mediile
intelectuale, politice ºi de afaceri din
Vest, existã însã ºi premise obiective care
hrãnesc spiritul de adversitate ºi
confruntare între diferite tipuri de
civilizaþii. Mã refer aici la decalajele
uriaºe dintre partea dezvoltatã ºi cea
sãracã a planetei, decalaje care evolueazã
nu în sensul reducerii, ci al adâncirii lor.
Într-adevãr, decalajele dintre polul
dezvoltat ºi cel subdezvoltat al globului
devin tot mai mari ºi mai grave. În
ultimele decenii, concentrarea de putere,
deci de bogãþie, ce are loc în anumite
zone geografice este fãrã precedent în
istorie. ªi, în opoziþie, partea
subdezvoltatã a Terrei devine, în termeni
relativi, ºi mai sãracã. Astfel, potrivit
datelor Bãncii Mondiale, Produsul Intern
Brut al þãrilor dezvoltate în care trãiesc
15,9% din populaþia lumii, a crescut de
la 7 936 miliarde dolari în 1980 la 22 560
miliarde dolari în 1997. În acelaºi interval, PIB-ul statelor slab dezvoltate,
inclusiv China ºi India, în care trãiesc
60,6% din populaþie, a sporit de la 801,4
la 1811,1 miliarde dolari. Tabloul
decalajelor devine încã mai concret dacã
se are în vedere cã, în intervalul
menþionat, ponderea þãrilor celor mai
dezvoltate în PIB-ul mondial s-a ridicat
de la 73,2 la 79,5%, rãstimp în care cea a
þãrilor slab dezvoltate a scãzut de la 4,2
la 2,41%. În ceea ce priveºte Produsul
Intern Brut pe locuitor, în 1998, þãrile
subdezvoltate, fãrã China ºi India, aveau
în medie 380 dolari (520 dolari/locuitor,
împreunã cu China ºi India), în timp ce

înregistratã de exportul total al
României). Este, totodatã, unul dintre
cei mai mari producãtori ai regiunii de
petrol, având ºi cele mai moderne
centrale nucleare din zonã, ceea ce i-a
permis sã devinã un important
exportator de energie. Un alt atuu al
economiei argentiniene îl reprezintã
sectorul minier ºi industria metalurgicã
aferentã. Aceastã stare de lucruri nu a
împiedicat însã Argentina sã intre în
colapsul în care se aflã în prezent.
Rãdãcinile colapsului se aflã în
istoria capitalismului argentinian,
subdezvoltat ºi dependent care,
conservând multe din tarele vechilor
structuri economice, le-a adãugat altele,
la fel de nocive. Avem în vedere marile
inegalitãþi de averi, conservarea
pauperismului absolut, ajuns la cote
alarmante, lipsa unei democraþii reale,
autentice în conducerea societãþii,
tendinþele spre puciuri ºi dictaturi
militare, corupþia pãtrunsã în toate
structurile societãþii, evitarea unor
reforme radicale.
Consecinþele sângeroasei dictaturi
militare dintre anii 1978-1983, deruta
provocatã de pierderea rãzboiului din
Malvine (1982), efectele traumatizante ale
hiperinflaþiei din 1989 (de 5000%) sunt
câteva din manifestãrile structurilor
economice ºi social-politice bolnave ale
Argentinei ultimelor douã decenii.
În 1991, guvernul peronist al lui
Carlos Menem i-a cerut fostului
guvernator al Bãncii Centrale 
Domingo Cavallo sã punã capãt
hiperinflaþiei. Binecuvântat de
comunitatea financiarã internaþionalã,
de FMI ºi Banca Mondialã, artizanul
noii revoluþii economice, ale cãrei
reforme avea pretenþia de a fi cele mai
radicale din America Latinã, Cavallo a
aplicat în practicã cu rigurozitate
scrisorile de intenþie ale experþilor FMI:
nimicirea sectorului public ºi scoaterea
în ºomaj a sute de mii de salariaþi;
privatizarea întreprinderilor, liberalizarea economiei ºi a schimburilor
externe; creºterea ratei dobânzii 

introducerea dobânzilor real-pozitive;
introducerea sistemului de convertibilitate, bazat pe paritatea fixã de 1/1
între dolar ºi moneda naþionalã 
pesos-ul; introducerea în Parlament a
Legii deficitului bugetar zero, prin
reducerea salariilor ºi pensiilor ºi
diminuarea continuã a altor capitole de
cheltuieli. Totodatã, cel mai bun elev al
FMI, Argentina, a facilitat pãtrunderea
nelimitatã a capitalului strãin, astfel cã,
în prezent, 90% din bãncile sale ºi 40%
din industrie se aflã în mâinile acestuia.
Concomitent, datoria externã a þãrii a

încheierii anului 2001 ºi 2 miliarde dolari
pânã la sfârºitul lunii ianuarie 2002 
guvernul a impus limitarea sumelor care
puteau fi retrase din bãnci de cãtre
cetãþeni la 250 dolari pe sãptãmânã bani
lichizi, din propriul cont bancar. Aceastã
mãsurã a fost decretatã dupã ce marii
speculanþi naþionali ºi internaþionali
scoseserã deja din þarã peste 15 miliarde
dolari. Economiile mici ºi mijlocii
reprezentau astfel ultimul sprijin al
guvernului în acel moment. Cetãþenii de
rând nu mai puteau sã dispunã liberi de
propriile bunuri, trãind sub teroarea
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A fost apoi invitat sã ia cuvântul
acad. Dan Berindei, ºeful Secþiei de
ºtiinþe istorice ºi arheologie a
Academiei Române, care a prezentat pe
larg conþinutul primelor patru volume
ale tratatului, publicat de Editura
Enciclopedicã.
Volumul I, coordonat de acad.
Mircea Petrescu-Dâmboviþa ºi prof.
Alexandru Vulpe, membru corespondent al Academiei Române, trateazã
istoria teritoriului românesc din cele
mai vechi timpuri pânã la ocuparea
Daciei de cãtre romani, valorizând cele
mai noi cercetãri arheologice,
numismatice, epigrafice ºi istorice.
Volumul II, coordonat de prof. univ.
Dumitru Protase ºi cercetãtor principal I
Alexandru Suceveanu, prezintã istoria
regiunilor pontice ºi carpato-dunãrene
de la cucerirea romanã pânã la începutul
sec. VI-lea, a Daciei romane ºi
postromane, a Dobrogei romane ºi
romano-bizantine, a teritoriilor locuite
de dacii liberi ºi de populaþia romanicã,
a valurilor migratoare ºi a convieþuirii
lor cu autohtonii.
Volumul III, coordonat de
regretatul acad. ªtefan Pascu ºi acad.
Rãzvan Theodorescu analizeazã
evoluþia societãþii carpato-danubianopontice din momentul cristalizãrii ºi
individualizãrii, în cadrul lumii
romanice, a limbii ºi poporului român
(sec. VII) pânã la constituirea statelor
medievale româneºti de la mijlocul
secolului XIV, perioadã ce stã sub
Sigiliul Romei.
(Continuare din pag. 1)
Restricþiile bancare impuse populaþiei
în retragerea de bani din conturile de salarii
ºi economii la 1.000 de pesos pe lunã au
fost de naturã sã ridice la acþiuni de protest, alãturi de cei sãraci, pãturile mijlocii
ale populaþiei. Toate acestea au impus
alegerea unui nou preºedinte Eduardo
Duhalde, al treilea în numai 10 zile, care
s-a aflat însã în faþa aceloraºi probleme ce
par insolubile ºi orice mãsurã adoptatã
trezeºte nemulþumiri noi, fie din partea
diferitelor straturi sociale ale populaþiei, fie
a patronilor autohtoni, ori a monopolurilor
transnaþionale.

Cauze ale
crizei argentiniene
Trebuie spus cã istoria cauzelor crizei
se confundã cu însãºi istoria Argentinei,
îndeosebi cu evoluþia vieþii economice ºi
social-politice a þãrii din ultimii 30 de ani.
Argentina este o þarã bogatã în
resurse naturale. Dispune de terenuri
arabile ºi agricole întinse, de pãduri
imense, de bogãþii ale subsolului
îndestulãtoare, de zone de pescuit cum
puþine þãri ale lumii dispun, de o
populaþie cu un nivel de culturã ºi
civilizaþie specific þãrilor dezvoltate.
Toate acestea ar fi îndreptãþit Argentina
sã se afle în liniºtea ºi siguranþa pe care
le creeazã bunãstarea. Cu o populaþie
mai mare ca a României cu 63% (37
milioane locuitori), un teritoriu mai
mare ca al României de peste 10 ori
(2.736.690 kmp.), cu un produs intern
brut pe locuitor mai mare ca al României
de 5,7 ori (de 7.500 dolari SUA), Argentina poate fi consideratã o þarã mediu
dezvoltatã din punct de vedere economic, ceea ce îi conferã în ierarhia
dezvoltãrii un loc cu mult deasupra
României. Este unul din cei mai mari
producãtori mondiali de produse
agricole, exportând anual produse în
valoare de peste 13 miliarde dolari (cu 2
miliarde mai mult decât cifra maximã

Explozia sãrãciei
într-o þarã bogatã
crescut de la 7,6 miliarde dolari la
sfârºitul anilor ´70 la 132 miliarde dolari
în prezent (unii experþi o estimeazã la
155 miliarde de dolari), fãrã a mai aminti
cã circa 40 miliarde dolari încasaþi de
stat din privatizãri s-au evaporat.
Concomitent, averile plasate în
strãinãtate ale liderilor politici, sindicali
ºi patronatelor se ridicã la 120 miliarde
de dolari, întregind astfel fizionomia
elevului latino-american model al
FMI.
Între timp ºomajul a sãrit de la 3-20%;
sãrãcia extremã s-a ridicat de la 200 de mii
la 5 milioane de persoane, analfabetismul
s-a întins de la 2-12% iar analfabetismul
funcþional de la 5-32%.
Hold-upul întreprins de Domingo
Cavallo la 1 decembrie 2001 a fost picãtura
care a vãrsat paharul furiei cetãþenilor.
Sub presiunea scadenþelor financiare
internaþionale  þara trebuind sã
ramburseze 750 milioane dolari înaintea

posibilitãþii devalorizãrii monedei
naþionale ºi a volatilizãrii economiilor de
o viaþã, devenite hârtii cu valoare
îndoielnicã. Profitând de disperarea cu
care oamenii încercau sã-ºi procure bani
lichizi, bãncile pretindeau comisioane de
40% la pesos ºi 29% la dolari,
ameninþând cã vor mãri aceste
comisioane.
Toate acestea au declanºat revolta
popularã. Clasa politicã a fost pusã în faþa
situaþiei de a recunoaºte eºecul modelului
ultraliberal, a cãrui esenþã o constituie,
cum s-a vãzut, favorizarea pe toate cãile a
îmbogãþirii ºi mai frapante a celor bogaþi
pe seama lovirii în nevoile ºi interesele
vitale ale majoritãþii populaþiei þãrii.
Politicile neoliberale ale administraþiilor argentiniene au exacerbat racilele
organice ale capitalismului subdezvoltat.
În acest sens, se poate spune cã
dolarizarea economiei susþinutã alãturi de
politicieni ºi de grosul populaþiei, ºi

þãrile dezvoltate atingeau cifra de 25 510
dolari pe locuitor. La aceasta trebuie
adãugate încã 49 de state, lãsate în afara
statisticilor Bãncii Mondiale (The Least
Developed Countries: þãrile cele mai
puþin dezvoltate ), care cunosc un nivel
de dezvoltare chiar mai scãzut. Dacã la
aceste aspecte, predominant cantitative,
se adaugã altele, mai ales de ordin
calitativ, cum sunt nivelul capitalului
financiar, capacitatea ºtiinþificã ºi
tehnologicã, gradul de angajare,
respectiv de neangajare în actuala
revoluþie în informaticã ºi comunicaþii
etc. , imaginea pe care o oferã polarizarea
amintitã devine ºi mai sumbrã. ªi, în
aceastã ipostazã, ea spune ceva esenþial
ºi despre viitor, anume cã tendinþele
actualelor discrepanþe sunt spre
amplificare ºi adâncire. Iatã de ce, sunt
de înþeles chemãrile la raþiune care s-au
fãcut auzite dupã 11 septembrie 2001,
inclusiv la actuala sesiune ONU, conform
cãrora lupta împotriva terorismului
reclamã eradicarea sãrãciei, înainte de
toate a sãrãciei extreme.
Discrepanþele dintre cei doi poli
menþionaþi nu se reduc însã nicidecum la
aspecte economice. Dimpotrivã, ele ating
dimensiuni esenþiale ale existenþei
popoarelor  dimensiuni spirituale,
culturale, confesionale, etnice, din
domeniul valorilor, prin aceasta
înscriindu-se direct în sfera
raporturilor dintre civilizaþii. Astfel,
este de remarcat cã acea uriaºã
concentrare de putere ºi bogãþie pe care
o evocam este situatã în emisfera nordicã,
excepþii fiind doar Australia ºi Noua
Zeelandã; cã respectiva concentrare de
putere ºi bogãþie are loc în zona planetei
locuitã de omul alb, cu câteva excepþii:
Japonia, Coreea de Sud, Singapore; în
acea parte a planetei, unde oamenii
împãrtãºesc în principal credinþa creºtinã,
ºi anume, catolicismul ºi protestantismul;
cu excepþiile menþionate, nici o altã mare
religie a lumii: islamul, hinduismul,
budhismul, ca ºi ortodoxia nu sunt
rãspândite în regiunile cu o înaltã
dezvoltare economicã. Cu aceastã ultimã
observaþie se ajunge la esenþa problemei:
oricum s-ar defini conceptul de
civilizaþie, religia este una dintre
trãsãturile sale definitorii. Iatã, dar,
cum subdezvoltarea se cupleazã cu
diferenþierea societãþilor, statelor,
popoarelor în civilizaþii, cuplare care dã
naºtere unui amestec de o mare forþã
explozivã. În plus, aceeaºi zonã
dezvoltatã cunoaºte cele mai avansate
forme de integrare: Uniunea Europeanã
ºi NAFTA, ºi este singura care dispune
de garanþii de securitate: NATO ºi câteva
acorduri ºi aranjamente bilaterale, cum
sunt cele dintre SUA-Japonia, SUACoreea de Sud, SUA-Israel. Asemenea
realitãþi se adaugã discrepanþelor
economice, potenþându-le efectele, de
constând, aºa cum s-a arãtat, în
introducerea unei paritãþi fixe dolar-pesos,
precum ºi a unui directorat financiar a
avut un efect contrar celui scontat;
scumpind exporturile, le-a diminuat
competitivitatea ºi a dus la acumularea
de deficite comerciale, a cãror umplere
impunea contractarea de noi datorii
externe. Pe de altã parte, presiunea
datoriei externe asupra finanþelor
naþionale amplifica deficitele bugetare,
suprasolicitând contractarea de noi
credite externe peste limitele de
suportabilitate economicã. La rândul sãu,
plata serviciului datoriei externe a
constituit un factor agravant al
decapitalizãrii þãrii, al scurgerilor
financiare spre exterior, promovate de
oligarhiile financiare interne ºi externe.
Aºadar, un lanþ de cauzalitãþi ºi efecte interne ºi externe, economice, financiare,
comerciale, sociale ºi morale au dus þara
la colapsul sistemului economic ºi politic naþional.

Perspective
Spre ce se îndreaptã în prezent Argentina? Este greu de dat un rãspuns cât
de cât mulþumitor. În acest context nu
lipsesc aprecierile cã Argentina se
îndreaptã spre o anarhie totalã care poate
facilita evoluþii economice, politice ºi
sociale asemãnãtoare Europei dupã
marea crizã din 1929-1933. ªi în cazul
Argentinei, consecinþele unui rãzboi
pierdut îºi fac simþitã prezenþa, anii de
frustrare care au urmat, discreditarea
aleºilor, pierderea încrederii în instituþii,
absenþa oricãror orizonturi de viitor
întreþin ideea cã vidul de putere ar avea
ca finalitate un sistem dictatorial, având
în frunte cine ce ºtie ce aventurier.
Pe de altã parte, nu se poate spune cã
nu existã ºi idei care, treptat, se pot
constitui în osatura unui sistem de
supravieþuire. Între acestea se remarcã
îndemnurile spre constituirea unui sistem
de idei ºi valori proprii, de politici
economice pe care sã se bazeze

aceastã datã pe planul stabilitãþii
ºi securitãþii.
Este ordinea economicã internaþionalã,
bazatã pe principiile pieþei ºi orientarea
cãtre adâncirea liberalizãrii fluxurilor
comerciale ºi de capital, capabilã sã
opreascã ºi sã inverseze actualul curs spre
adâncirea discrepanþelor dintre partea
bogatã ºi cea sãracã a globului? Dacã
rãspunsul la aceastã întrebare ar fi formulat
pornind de la experienþa mondialã
anterioarã lui 11 septembrie 2001, el ar fi
categoric unul negativ. S-ar putea însã ca
data evocatã sã aducã un plus de
înþelepciune, înainte de toate la factorii ºi
centrele de putere fundamentale, cu impact
hotãrâtor în trasarea direcþiilor de evoluþie
a lumii. Este limpede cã, lãsat doar în voia
regulilor pieþei, adicã la cheremul marilor
corporaþii transnaþionale, sensul actual de
miºcare a discrepanþelor nu se va modifica;
liberalismul excesiv se dovedeºte nu numai
miop, ci ºi plin de grave consecinþe.
Umberto Eco surprinde într-o imagine de
o forþã de evocare extraordinarã aceastã
neputinþã organicã a agenþilor care dominã
viaþa economicã de a ieºi din propria
condiþie: Îmi închipui cã producãtorii
occidentali de arme îºi freacã mâinile de
bucurie de fiecare datã când reuºesc sã
vândã înaltã tehnologie de rãzoi ºi, pentru
a sãrbãtori, îºi cumpãrã o nouã barcã
lungã de 100 de metri. Dacã e bine aºa,
atunci puteþi fi fericiþi, bãieþi, aþi învins!
(Republica, octombrie 2001); puneþi în
locul vânzãtorului de arme omul de afaceri
luat în sens generic ºi aveþi dimensiunile
universale ale comportamentului generat de
mediul de afaceri, lãsat în voia lui.
Dacã se vrea ca prãpastia dintre
lumea bogatã ºi cea sãracã sã nu se
adânceascã ci, dimpotrivã, sã ia cursul
unei reduceri treptate, atunci intervenþia
unor
factori
regulatori
este
indispensabilã; iar asemenea factori
regulatori sunt, nu pot fi decât, statele.
Mecanismele
adecvate
existã:
Organizaþia
Naþiunilor
Unite,
organismele financiare internaþionale,
Organizaþia Mondialã a Comerþului, cu
condiþia ca în spatele lor sã se afle voinþa
politicã ºi conºtiinþa rãspunderii statelor,
înainte de toate a statelor puternic
dezvoltate, care au un cuvânt greu de
spus în economia lumii ºi în politica
mondialã. Nu este vorba despre o simplã
disputã doctrinarã între intervenþionism
ºi liberalism, ci de o opþiune care, odatã
fãcutã, va avea un impact major ºi de
lungã duratã asupra dezvoltãrii generale
ºi a raporturilor de forþe în lume,
inclusiv a raporturilor dintre civilizaþii,
în bine sau, dimpotrivã, în rãu.
Iatã câteva dintre cauzele care
genereazã sau contribuie la generarea
terorismului internaþional. Orientarea
comunitãþii internaþionale spre eliminarea
lor, eforturile ce s-ar întreprinde în acest
sens, ar diminua treptat pânã la eliminare
sursele adânci, adesea ascunse, ale acestui
flagel. Dimpotrivã, ignorarea lor, tratarea
lor cu jumãtãþi de mãsurã ºi, cu atât mai
mult, folosirea unora sau altora dintre
aceste cauze pentru promovarea unor
interese înguste de unele sau altele dintre
marile puteri nu ar face decât sã
perpetueze fenomenul terorismului ca
atare, printr-o regenerare continuã a
acestuia. Iar omenirea ar urma sã se
obiºnuiascã a trãi cu teroriºtii, aºa cum
este obligatã sã accepte bolile incurabile;
cu deosebirea cã aceastã boalã nu este de
neînvins prin ea însãºi, ci devine astfel din
cauza neputinþei oamenilor de a-i extirpa
rãdãcinile.
elaborarea unui program naþional de
înfruntare ºi depãºire a crizei.
Pragmatismul economic al
autoritãþilor tinde sã înlocuiascã, în ciuda
opoziþiei unor pãturi destul de largi,
sistemul paritãþii fixe peso-dolar cu un
sistem flotant care presupune devalorizarea
pesos-ului ºi care sã se constituie într-un
recipient al lipsei de eficienþã a activitãþii
unor unitãþi economice, al slabei
productivitãþi a muncii, a managementului
defectuos al unor firme, ramuri, sectoare
de activitate ori ale economiei în ansamblu.
Acest decantor  amortizând ºocurile
ineficienþei economice nu poate însã salva
deteriorarea masivã ºi continuã a cursului
de schimb al monedei naþionale,
conducând, în ultimã instanþã, tot la
scurgeri de venit naþional, fãrã echivalent,
spre exterior, adicã tot la sãrãcirea þãrii ºi a
cetãþenilor.

Impactul internaþional
Criza argentinianã menþine treazã
atenþia cercurilor de afaceri, a oamenilor
de finanþe, a comunitãþilor ºtiinþifice de
pretutindeni, atât din þãrile dezvoltate, cât
ºi din cele sãrace, din Apus ºi din Rãsãrit.
Marile bãnci ºi trusturi de afaceri vor
sã intuiascã cum îºi vor putea rãscumpãra
capitalurile ºi care este impactul acestei
crize asupra pieþelor financiare. Un lucru
este sigur: acestea îºi vor spori vigilenþa,
vor ridica dobânzile ºi comisioanele,
atunci când acordã credite.
Þãrile sãrace doresc sã evalueze pe baza
exemplului argentinian propria lor strategie
de promovare a reformelor, ca ºi
consecinþele finale ale greºelilor produse
în privatizarea ºi restructurarea economiilor
lor, în liberalizarea pieþelor, în
supraîndatorarea externã, consecinþele
corupþiei, ale lipsei de transparenþã ale
economiei, ale autoritarismului exacerbat.
Românii se simt aproape de
argentinieni. Le deplâng starea în care se
aflã ºi aºteaptã ca, pornind de la valorile
perene ale culturii lor, sã-ºi regãseascã
locul demn în civilizaþia de azi ºi de mâine
a lumii.
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Violenþa
pe micul ecran
Ion BUCHERU

Când te saturi de violenþã, treci pe tvRM !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

28 ianuarie 2002

Marþi

29 ianuarie 2002
6:00 Matinal

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,

- Informaþii utile, sfatul medicului,

gimnasticã, revista presei, interviuri

gimnasticã, revista presei, interviuri

ºi muzicã

ºi muzicã

10:00 Drept civil (2)
10:45 Dreptul muncii (7)
12:00 Femeia în societate. Documentar
12:30 Drept diplomatic ºi consular. Sintezã (1)
13:30 Muzicã popularã româneascã
14:00 ªtiri
14:15 Sociologie juridicã. Sintezã (2)
15:05 Stress. Documentar
15:35 Pedagogie generalã (5)
16:05 Drept penal  partea specialã (17)
16:55 Lege ºi ordine. Documentar
17:20 Drept roman (16)
17:45 Vârstele memoriei. Adamclisi.
18:00 Videoclipuri muzicale. Florent Pagny
19:00 Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:30 Provence. Documentar

10:00 Bazele contabilitãþii (6)
10:35 Cum sã începem o afacere? (18)
Documentar
11:00 Economie politicã (7)
11:55 Istoria economicã a României (7)
12:25 Studiul comparativ al sistemelor
economice. Documentar
12:55 Geografie economicã mondialã (6)
14:00 ªtiri
14:15 Melodii populare româneºti
14:40 Limba românã (6)
15:25 În slujba adevãrului (r)
16:40 Istorie ºi civilizaþie francezã (2)
17:10 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)
17:45 Patrimoniu cultural al umanitãþii.
Documentar
19:00 Sãnãtate pentru toþi
19:30 Cuba. Reportaj turistic
19:50 Varietãþi muzicale

20:30 ªtiri

20:30 ªtiri

21:15 Jazz în stradã (1)

21:15 Jazz în stradã (2)

22:10 Corot  naturã în atelier

22:10 Cultura Sanxingdui. Documentar

23:05 Program muzical nocturn

22:40 Program muzical nocturn

Vineri

1 februarie 2002
6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã

Sâmbãtã

2 februarie 2002
6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, interviuri ºi muzicã

10:00 Economie politicã (8)

9:00 Bazele informaticii (7)

10:55 City, inima economiei britanice.

9:30 Pedagogie generalã (6)

Documentar
11:25 Bazele contabilitãþii (7)
11:55 Statisticã economicã (5)

10:00 Tineretul britanic. Documentar
10:25 Sisteme logice (2)

12:30 Piaþa. Documentar

10:55 Informaticã pentru sociologie (5)

12:55 Matematici pentru economiºti (2)

11:25 Psihologie experimentalã (7)

13:25 Cântece din ºezãtori

11:55 Muzicã popularã

14:00 ªtiri
14:15 Societatea româneascã încotro? România în programul Uniunii Europene
15:15 Ora de românã
16:10 Mihai Eminescu la Casa Arghezi
16:40 Limba francezã. Curs practic (1)
17:10 Paris. Documentar
18:05 Armonii celeste
19:00 Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea
20:00 Cântece de petrecere
20:30 ªtiri
21:15 Muzicã uºoarã

12:55 Viaþa planetei. Marea. Documentar
13:50 Rolul medicului veterinar în protecþia
sãnãtãþii consumatorului
15:00 Litera ºi spiritul legii (r)
16:00 Istoria literaturii române (9)
16:35 Piese concertante la vioarã
17:00 Club internaþional (r)
19:00 Notre Dame de Paris (1)
20:30 ªtiri
21:15 Jazz la Cotton Club (1)

22:15 Step  Spectacol ºcoalã

22:10 Cultura americanã

22:45 Program muzical nocturn

22:40 Program muzical nocturn

Miercuri

Joi

30 ianuarie 2002

31 ianuarie 2002

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Cercetãri de marketing (2)
10:30 Bazele informaticii (6)
11:00 Regenerare urbanã. Documentar
11:25 Psihologia educaþiei (17)
11:55 Informaticã pentru sociologie (4)
12:55 Protecþia consumatorului. Documentar
13:20 Moment folcloric
14:00 ªtiri
14:15 Drept internaþional public (7)
15:15 Societatea americanã. Documentar
15:45 Lingvisticã generalã (3)
16:25 Muzica pentru toþi. Harpa
17:00 Societatea româneascã încotro? România în programul Uniunii Europene
18:00 Piese concertante la vioarã
18:25 Vizitã la Casa Albã
19:00 Litera ºi spiritul legii  talk-show de
prof. univ. dr. Corneliu Turianu
20:00 La rampã
ºansoneta
20:30 ªtiri
21:15 Drag mi-e cântecul
22:10 Opera din Pekin. Documentar
22:50 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept penal. Partea specialã (18)
11:15 Dreptul la libertate religioasã. Documentar
11:40 Dreptul muncii (8)
12:55 Cântece de voie bunã
13:30 Din folclorul românesc
14:00 ªtiri
14:15 Pieþe de capital ºi Burse de valori (2)
14:40 Ferestre spre Europa. Documentar
15:00 Dialog juridic (r)
15:30 Fundamentele psihologiei (3)
16:00 Drept roman (17)
16:40 Limba latinã (8)
17:05 Diplomaþia sub lupã. Terorismul internaþional (1)
17:40 Istoria limbii române (2)
18:30 Melodii populare româneºti
19:00 Lecþia de sãnãtate
19:30 Dröme. Documentar
20:30 ªtiri
21:15 Compania de dans Rebecca Kelly
21:40 Statuia libertãþii. Documentar
22:10 Nemuritorul jazz
22:40 Program muzical nocturn

Duminicã

13:30 Club internaþional

3 februarie 2002

15:25 Cântece de voie bunã

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, interviuri ºi muzicã
8:00 Parcul naþional. Documentar
8:55 Popas de suflet la Rohia. Documentar
9:15 În zile de sãrbãtori
10:25 Patrimoniul cultural al umanitãþii.
Salamanca. Documentar
11:20 Melodii lãutãreºti ºi cântece de
12:00 Lumea în clipa 2000 (r)
13:00 Concert de orgã

Opinia

naþionalã

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

învãþãmântului românesc III (r)
16:30 Obispo - live
18:05 Cele mai frumoase grãdini. Documentar
19:00 În slujba adevãrului  talk-show de
conf.univ.dr. Petre Buneci

9:40 Copii în spectacol

petrecere

16:00 Idei în dezbatere. Istoria reformei

20:00 Melodii populare româneºti
20:30 ªtiri
21:15 Jazz la Cotton Club (2)
22:05 Simbolul eternitãþii în China. Documentar
22:40 Program muzical nocturn

(Urmare din numãrul trecut)
Nu ºtiu ce ecou a avut apelul preºedintelui, dar se poate afirma cu certitudine cã
americanii au învãþat sã foloseascã violenþa
nu numai ca ingredient de spectaculozitate,
ci ca element de construcþie pentru a acredita
mai convingãtor ideile fundamentale din lista
valorilor tradiþionale americane. În filmul de
Oscar Salvaþi-l pe soldatul Ryan (povestea
cãutãrii pe frontul din Normandia a unui tânãr
soldat pentru a fi adus acasã, întrucât rãmãsese
singurul supravieþuitor dintre patru fraþi
plecaþi în rãzboi), ni se oferã, în debutul
filmului, poate cea mai violentã viziune
cinematograficã asupra debarcãrii trupelor
anglo-americane pe coasta normandã, în
ziua cea mai lungã a anului 1944.
Analizatã cadru cu cadru, suita de secvenþe
consacrate debarcãrii reprezintã o colecþie de
imagini terifiante, la care spectatorii mai slabi
de înger rezistã cu greu, dar cu rost estetic
perfect justificat: spectatorul trebuie sã ºtie de
la începutul filmului în ce infern a intrat
soldatul Ryan, ce riscuri va avea de înfruntat
comando-ul trimis sã-l recupereze ºi, mai ales,
ce patriotism, ce curaj animã pe tânãrul Ryan
 care va refuza sã se întoarcã acasã, la adãpost,
în timp ce camarazii lui rãmân sub focul
ucigãtor al armatei naziste.
Când violenþa nu îndeplineºte o funcþie
esteticã, nu este subsumatã unei idei artistice,
marii creatori de film au refuzat-o; ei ºi-au
transformat arta într-un simplu vehicul de
rãspândire a cruzimii ºi agresiunii. De altfel,
filmul ne-a oferit semnale de alarmã zguduitoare la adresa proliferãrii fenomenului
ºi a transformãrilor lui într-o maladie a
societãþii contemporane. Parcã pentru a
rãscumpãra pãcatele comise, totuºi, de o
cinematografie ce-ºi recunoaºte partea ei de
vinovãþie socialã, un Quentin Tarantino,
un Oliver Stone (citez doar nume dintr-o listã
mult mai largã) s-au aplecat, cu excepþionale
rezultate artistice (Pulp-fiction, respectiv
Nãscuþi asasini), asupra violenþei în stare
purã, gratuitã, patologicã, încercând sã
zgâlþâie inconºtienþa unei societãþi care
tolereazã ºi uneori chiar încurajeazã
fenomenul prin instituþiile sale. Filmul lui
Stone denunþã explicit complicitatea
televiziunii la escaladarea violenþei demente,
aºa cum, cu mult înainte, încã de pe vremea
începuturilor mariajului violenþei cu micul
ecran, un alt film antologic (Network 
Sydney Lumet) lansa un semnal premonitoriu, prezentând publicului povestea unei
directoare de reþea TV care, pentru a doborî
toate recordurile de audienþã, nu s-a sfiit sã
provoace, ºi sã difuzeze pe post, în direct ºi
în prime-time, sinuciderea celui mai popular prezentator de ºtiri al postului.
Iatã, schiþate succint ºi fatalmente schematic, câteva elemente din voluminosul
dosar al violenþei pe marele ecran. Am
conturat astfel zestrea preluatã de
telviziune o datã cu repertoriul filmului de
ficþiune, zestre ce avea sã fie sporitã
excepþional. Cum, prin ce mecanisme? În
primul rând, prin transformarea filmului în
altceva decât este el în sala de cinema.
Sã începem analiza de la parametrii
strict cantitativi. Întâlnirea cu filmul a unui
spectator obiºnuit se produce, în medie, o
datã sau de douã ori pe lunã; transformatã
în emisiune TV, filmul este receptat
cotidian, în medie douã titluri pe zi (în
week-end cifra creºte). Ponderea filmului
în oferta de program a posturilor generaliste
depãºeºte, de regulã, 30%, iar audienþa
acestui tip de mesaj depãºeºte media
audienþei mesajelor publicistice (cu
excepþia telejurnalului de searã). Aºadar,
considerând posibilã sau chiar probabilã o
anumitã influenþã a violenþei din filme
asupra receptorilor (de fapt  influenþa
existã, ea este semnalatã de majoritatea
cercetãtorilor), ceea ce era sporadic ºi limitat în varianta marelui ecran, devine componentã cotidianã, picãturã chinezeascã
ce nu poate rãmâne fãrã urmãri în plan
formativ, cu atât mai mult cu cât, se ºtie,
valorile de vârf ale cinematografiei pãtrund
greu ºi rar pe micul ecran, grosul ofertei
reprezentându-l producþiile modeste  dacã
nu mai rãu, în care ingredientele (sexul,
violenþa) devin însãºi structura de
rezistenþã a poveºtii.
ªi mai relevante în planul discuþiei noastre
sunt consecinþele transformãrii filmului în
emisiune TV, receptatã nu în sala de cinema,
nu în cadrul unui act de ceremonial social, nu
neapãrat ca rezultat al unei opþiuni ºi în urma
unei minime pregãtiri (informãri) prealabile
(ea însãºi un fapt de culturã), ci în intimitatea
cãminului, fãrã nici o constrângere exterioarã
care sã solicite atenþia, concentrarea,
continuitatea, efortului de înþelegere, ci pur ºi
simplu prin deschiderea ºi butonarea
aleatorie a telecomenzii. Aceastã nouã condiþie
a receptorului telespectatorului, care-ºi împarte
atenþia între oferta micului ecran ºi eventualele
solicitãri exterioare (discuþii, apeluri telefonice,
mici treburi gospodãreºti etc.) pulverizeazã
concentrarea, mutã accentul de pe înþelegerea,
perceperea întregului cu sensurile lui, pe
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receptarea parþialã, trunchiate, scoasã din context. Aceasta duce la reþinerea cu precãdere a
elementelor exterioare, ce se impun prin
spectacolul vizual; acestea sunt, de cele mai
multe ori, furnizate de ingredientul numit
violenþã. În amalgamul de ficþiune ºi nonficþiune reprezentat de programul TV, unde
filmul precede sau succede telejurnalul ori
reportajul ca într-un carusel ce nu se opreºte
niciodatã, ºi unde graniþa dintre real ºi imaginar
se estompeazã, amestecând ficþiunea cu
realitatea, expresia ca-n filme! începe sã-ºi
piardã acoperirea. Ficþiunea se dezbarã  cel
puþin parþial  de haina sensurilor, a metaforei,
a subtilitãþilor estetico-etice, cãpãtând
caracterul terre-a-terre al realitãþii.
În plus, la micul ecran acced, practic, toþi
oamenii, chiar ºi cei mai puþin pregãtiþi pentru
a recepta ºi asimila un mesaj artistic, cu toatã
bogãþia de nuanþe ºi cu subtilitãþile conferite
de autor. Apropierea operei cinematografice,
prin însãºi croiala, structura sa, de datele
realitãþii, este cel mai bine exemplificatã de
serialul TV. Aceasta opereazã parcimonios cu
metafora cinematograficã, apeleazã tot mai
puþin la subtilitãþile limbajului cinematografic,
preferând sã traseze gros, cu bidineaua
(accesibil tuturor privitorilor ºi palierelor de
gust ºi înþelegere) poveºti întortocheate ºi
interminabile, întocmai ca romanele-foileton
interbelice. Viaþa bate filmul ne asigurã o
vedetã din constelaþia Media pro; într-adevãr,
realitatea a modificat, a sãrãcit, a simplificat
exprimarea artisticã a creatorului de film dacã
opera sa este creatã pentru micul ecran.
Cândva, Marshall Mc. Luhan afirma cã
principala disfuncþie a televiziunii este
formidabila ei putere, conferitã de însuºi
natura canalului. Lumea. în general (ca ºi
lumea televiziunii, de altfel), n-a înþeles
adevãrul formulat de celebrul cercetãtor
canadian; una dintre dovezi este, printre altele,
faptul cã nu s-a instituit un sistem prin care
mesajele destinate marelui ecran sã fie
preluate de micul ecran astfel încât sã nu se
ajungã la transformarea efectelor secundare
negative din sala de cinema în veritabile noxe
educaþionale. Sistemul ar fi presupus, desigur,
criterii, deci  inevitabil  restricþii. Dar, se
ºtie bine, ideea de restricþie creeazã peste tot
panicã ºi respingere, în virtutea unor principii
altfel greu de combãtut sau neglijat:
independenþã editorialã, dreptul la opþiune
din partea telespectatorului în cadrul unei
oferte pluraliste, într-un cuvânt  libertate.
Prin rândurile de faþã nu punem în discuþie
aceste principii. Semnalãm, pur ºi simplu, un
fenomen, afirmând cã, mai devreme sau mai
târziu, se va înþelege necesitatea unor soluþii.
Dar asupra acestei idei vom reveni în final, dupã
ce capitolul urmãtor va întregi argumentaþia.
Dacã violenþa pe micul ecran s-ar fi
limitat la difuzarea mesajelor de tip artistic,
preluate din cinematografie împreunã cu
procentul lor  mai mare sau mai mic  de
violenþã, sau dacã aportul televiziunii s-ar
fii redus la creºterea altor mesaje, din aceeaºi
mare familie a ficþiunii filmate, suferinde de
acelaºi pãcat congenital, în mod sigur
motivele de alarmã ar fi astãzi incomparabil
mai reduse; poate cã ele nici n-ar fi existat.
Escaladarea decisivã ºi gravã s-a fãcut prin
pãtrunderea violenþei în zona mesajelor
publicistice, ba chiar structura emisiunilor
informative. Violenþa a devenit felia de
viaþã, ocupând tot mai multe procente din
întreg, oferitã clipã de clipã unui public
ce se numãrã cu zecile ºi sutele de milioane,
aflat în faþa micului ecran nu pentru a urmãri
poveºti ca-n filme, ci pentru a vedea cum
este viaþa, cum se trãieºte de fapt.
Fenomenul nu este specific sau exclusiv
românesc. Boalã de creºtere a televiziunilor
europene, dar mai ales a celor de pe continentul
nord-american (ai cãrui anticorpi pentru
boala numitã violenþã sunt mai puþin eficienþi),
violenþa a debordat în deceniile 7 ºi 8. Formele
de manifestare: excesul de imagini-ºoc,
aplecarea obstinatã asupra crimei ºi
comportamentelor deviante, predilecþiei pentru
planul-detaliu care cautã (ºi gãseºte) sânge,
chipuri desfigurate, oroarea în toate ipostazele
ei. Fetiºul imaginii-document a deschis larg
poarta unei maniere de reflectare a realitãþii
care n-a întârziat sã stârneascã reacþia societãþii
ºi a factorilor de decizie.
Într-o lume confruntatã dramatic cu
explozia agresivitãþii (motivate ºi chiar
nemotivate social), a rãspândirii drogurilor, a
sexualitãþii maladive, o lume în care
noncomformismul sau fronda tradiþionalã a
tineretului se transforma periculos în contestare
vehementã, nihilism ºi refuz de integrare
socialã, s-a înþeles repede cã violenþa ca-n
filme este o dulce copilãrie pe lângã violenþã,
aºa cum o aduce micul ecran, non-stop, sub
privirile tuturor vârstelor ºi nivelelor de
înþelegere, chiar ºi la orele de maximã audienþã.
Nici nu era greu sã se perceapã diferenþa de
impact dintre antimodelul creat prin ficþiune
ºi ucigaºul, psihopatul, sadicul, violatorul,
banditul extras din realitate, filmat cât mai
citeþ ºi difuzat în exces. Realitatea însãºi avea
sã trimitã semnale, rapid, avertizând cã situaþia
riscã sã scape de sub control; era exact epoca
în care delincvenþa ºi criminalitatea juvenilã
(fenomen alarmant în sine) aveau sã
degenereze în delincvenþã ºi criminalitate
infantilã. La asemenea nivele de vârstã (deci
de discernãmânt, de experienþã socialã) nu se
putea sã nu se punã acut problema modelului,
a sursei de inspiraþie; printre cauzele tot mai
numeroaselor episoade tragice de aceastã
naturã, n-a mai putut fi escamotatã declaraþia
ce se repeta ca un lait-motiv, oferitã de minoriicriminali: aºa am vãzut la televizor. În SUA,
o serie de omoruri comise de copii în ºcoli a
zguduit  ºi încã ºocheazã  opinia publicã
americanã: 43 de victime în anul ºcolar 19921993, 23 în 1998-1999. De fiecare datã,
cercetãrile au relevat cã aceste carnagii
provocate de copii care-ºi omoarã colegii
trebuie puse în relaþie cu accesul extrem de
facil la arme ºi muniþie, ºi cu micul ecran ca
sursã de inspiraþie declaratã.
(Va urma)
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Preocupare neîntreruptã pentru dezvoltarea bazei materiale a Universitãþii Spiru Haret
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Facultãþii
de Medicinã Veterinarã
Prof.univ.dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Facultatea de Medicinã Veterinarã din
Universitatea Spiru Haret a primit, în anul
2001, avizul Consiliului Naþional de
Evaluare ºi Acreditare Academicã pentru
obþinerea acreditãrii, fiind singura
Facultate de Medicinã Veterinarã din
România ºi din partea centralã ºi de sudest a Europei care nu este finanþatã de la
bugetul statului, fãcând parte din
învãþãmântul superior de fundaþie ºi aflatã
sub egida Fundaþiei România de Mâine.
Facultatea de Medicinã Veterinarã
din Universitatea Spiru Haret s-a
organizat în cadrul Fundaþiei România
de Mâine în urmã cu 10 ani. În aceastã
perioadã, facultatea a obþinut succese
remarcabile în domeniul pregãtirii
profesionale a studenþilor, în asigurarea
cu cadre didactice proprii ºi dezvoltarea
bazei materiale. În ultimii 4 ani, au
absolvit cursurile facultãþii un numãr de
143 studenþi, care, în urma susþinerii
examenelor de licenþã la Universitatea
de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti, au devenit
doctori medici veterinari, promovând
examenul de licenþã ºi s-au alãturat
colegilor de la alte facultãþi de medicinã
veterinarã, devenind medici veterinari
cu liberã practicã.
Ca urmare a calitãþii actului instructiveducativ, toþi absolvenþii facultãþii noastre
lucreazã în profesie, pentru apãrarea
sãnãtãþii animalelor, fiind medici veterinari
în cabinete medicale-veterinare
particulare, în domeniul controlului
produselor de origine animalã, în cercetare
ºi învãþãmânt, în farmacii ºi marketing
farmaceutic. Unii absolvenþi au reuºit ca
într-un timp scurt, cu ajutorul cunoºtinþelor
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profesionale dobândite în facultate, sã îºi
organizeze cabinete medicale veterinare
proprii. Majoritatea absolvenþilor lucreazã
alãturi d colegii cu experienþã mai
îndelungatã pentru a dobândi cunoºtinþele
profesionale ºi tainele profesiei. În plus,
confirmând valoarea pregãtirii lor
profesionale, toþi absolvenþii facultãþii
noastre au devenit membrii ai Colegiului
Medicilor Veterinari ºi ai Asociaþiei
Generale a Medicilor Veterinari din
România, beneficiind de toate drepturile
care le revin prin Legea 160/1998 privind
organizarea ºi exercitarea profesiei de
medic veterinar.
Un veritabil succes al facultãþii noastre
îl constituie formarea unui colectiv de
cadre didactice tinere, care alãturi de
maeºtrii consacraþi ai învãþãmântului
veterinar se pregãtesc sã acceadã spre cele
mai performante nivele ale profesiei,
însuºindu-ºi calitatea de dascãl, prin
pregãtirea alãturi de cadre didactice de
valoare ale învãþãmântului ºi cercetãrii
veterinare, ca prof. univ. dr, Florina Seiciu,
prof. univ. dr. Horea Bârzã, prof. univ. dr.
Heogomar Rãducãnescu, prof. univ. dr. V.
Viorel Popa, prof. univ. dr. Constantin
Vior, prof. univ. dr. Marin Marinescu, prof.
univ. dr. Nicolae Constantin ºi mulþi alþii.
Calitatea corpului profesoral, preocuparea
constantã pentru perfecþionarea propriei
pregãtiri pentru adâncirea specializãrii este
purã în evidenþã ºi de faptul cã 99% din
cadrele didactice ale facultãþii au obþinut
titlul doctori în Medicinã Veterinarã sau
de doctoranzi. Toate cadrele didactice
tinere sunt înscrise în sistemul de
perfecþionare prin doctorat. Menþionãm cã
65% din cadrele didactice încadrate sunt

cu norma de bazã în Universitatea Spiru
Haret, din care 26% sunt profesori ºi
conferenþiari, în conformitate cu
prevederile Legii 88/1993. O realizare
deosebitã a colectivului de cadre didactice
din Facultatea de Medicinã Veterinarã din
Universitatea Spiru Haret o constituie
preocuparea acestora de a asigura
disciplinele cu manuale, cursuri ºi
îndrumãtoare pentru lucrãri practice.
Astfel, în ultimii 6 ani au fost tipãrite în
cadrul Editurii Fundaþia România de
Mâine 65 de cursuri ºi îndrumãtoare de
lucrãri practice, asigurând acoperirea cu
manuale a 68% din disciplinele prevãzute
în planul de învãþãmânt.
Baza materialã a facultãþii s-a
dezvoltat an de an, reuºind sã se asigure
prin aparaturã de laborator, animalele
de experienþã ºi reactivii, tot ce este
necesar pregãtirii profesionale atât de
complexe a studenþilor în domeniul
medicinei veterinare, profesie care
îmbracã aspecte foarte variate, de la
creºterea animalelor ºi apãrarea
sãnãtãþii lor, pânã la apãrarea sãnãtãþii
publice ºi a mediului înconjurãtor.
Un pas important în modernizarea
procesului de instruire profesionalã a
constituit-o darea în folosinþã a Clinicii
veterinare universitare, care, prin grija
Biroului Executiv al Fundaþiei România
de Mâine ºi a Biroului Senatului
Universitãþii Spiru Haret ºi-a început
activitatea la 15 ianuarie a.c. Clinica
veterinarã face parte integrantã din
procesul de instruire didacticã a
studenþilor, având un rol definitoriu pentru
pregãtirea practicã a absolvenþilor în
exercitarea profesiei de medic veterinar.
Activitatea Clinicii universitare se
desfãºoarã într-o clãdire reamenajatã din
str. Maºina de Pâine nr. 47, Sectorul 2,
fiind deservitã de cadrele didactice ºi

Activitatea Clinicii universitare se desfãºoarã în str. Maºina de Pâine nr. 47,
Sectorul 2, Bucureºti
studenþii facultãþii, cu excepþia a 8
persoane care asigurã desfãºurarea
activitãþilor utilitare (administraþie,
încãlzire, întreþinere etc.).
Clinica universitarã veterinarã dispune
de cabinete de consultaþii pentru
disciplinele de Medicinã, Chirurgie,
Obstetricã ºi Ginecologie, 3 sãli de
operaþie pentru animalele mici ºi animalele
mari, un punct farmaceutic pentru
deservirea clinicii, laboratoare de
diagnostic pentru biochimie, parazitologie
ºi boli infecþioase ale animalelor.
În incinta clinicii va funcþiona un
aparat de diagnostic cu ultrasunete
(ecograf) ºi un aparat Röentgen, care vor
fi deservite de cadrele didactice special
instruite ºi specializate în aceste domenii.
Clinica facultãþii funcþioneazã 12 ore
pe zi, fiind deschisã inclusiv sâmbãta,
timp în care studenþii din anii V ºi VI
asigurã serviciul de gardã, executând, sub
supravegherea cadrelor didactice, toate
activitãþile specifice profesiei.

Sãlile de consultaþie ºi laboratoarele
de consultaþie dispun de mobilier
modern, special confecþionat pentru
nevoile activitãþilor didactice, o salã de
sterilizare a instrumentelor chirurgicale
dotate cu autoclave moderne automate de
ultimã generaþie, o salã de pregãtire
preoperatorie, o salã de internare
postoperatorie ºi pentru terapie intensivã,
precum ºi o salã pentru prezentarea
cazurilor ºi o salã de curs pentru studenþii
din anii V ºi VI. Aici îºi desfãºoarã
activitatea 78 de studenþi din anul V ºi
VI. Clinica dispune de vestiare
individuale, unde studenþii îºi pot pãstra
echipamentul folosit în clinicã. Sãlile de
operaþie dispun de lãmpi scialitice, mese
de operaþie pentru animale mici ºi mari,
o unitate dentarã, electrocautere, toate
realizate în þarã la un nivel ridicat de
performanþã în domeniu. Menþionãm
efortul depus de specialiºtii Societãþii de
Aparaturã Medicalã Bucureºti, a domnului
director Nica Gabriel pentru aportul adus

la realizarea într-un timp scurt a aparaturii
din sãlile de operaþie, care se ridicã la
nivelul standardelor internaþionale.
Datoritã dotãrilor ºi facilitãþilor
oferite de Clinica veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret, studenþii pot
învãþa concret cum trebuie sã îºi
desfãºoare activitatea în condiþii
corespunzãtoare standardelor de
exigenþã ale profesiei. Aceastã activitate
practicã vine sã completeze activitãþile
clinice desfãºurate de studenþi la fermele
agrozootehnice din jurul Capitalei ºi
care au drept scop instruirea în domeniul
patologiei animalelor de fermã.
Prin punerea în funcþiune a Clinicii
veterinare de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã a Universitãþii Spiru Haret,
studenþii facultãþii noastre au mai
parcurs o etapã în desãvârºirea
pregãtirii profesionale, asigurându-se
cele mai bune condiþii de practicã, în
vederea creºterii calitãþii actului
medical veterinar.
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1. Lecþie demonstrativã
2. Salã de operaþii pentru animale mici,
disciplina Obstetricã ºi ginecologie
3. Examen radiologic postoperator
4. Salã de tratamente chimice pentru disciplina
Patologie medicalã
5. Salã de curs
6. Salã de operaþii pentru animale mici.
Pregãtiri pentru o intervenþie chirurgicalã

