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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

În prezenþa unor personalitãþi marcante ale vieþii
politice, sociale, economice, cultural-ºtiinþifice ºi
artistice din þara noastrã, luni, 20 mai 2002, a avut loc

Lansarea oficialã

a Postului de televiziune

România de Mâine
naþional, universitar, cultural

Mesajul adresat de Preºedintele României, Mesajul domnului ADRIAN NÃSTASE,
domnul ION ILIESCU
Prim-Ministru al României
Domnule rector,
Distinºi participanþi,
Dragi studenþi,
Doamnelor ºi domnilor,
Salut cu cãldurã lansarea oficialã a
Postului de televiziune naþional
România de Mâine.
Este remarcabilã apariþia în massmedia româneascã a unui nou post de
televiziune modern, dotat cu tehnicã
de ultimã generaþie în domeniu, care
transmite emisiuni specializate de
învãþãmânt, precum ºi emisiuni cu
caracter cultural, informativ, de larg
interes, inclusiv privind integrarea
euro-atlanticã a þãrii.
În societatea informatizatã ºi
economia digitalã, cunoaºterea va
constitui cel mai important, productiv
ºi hotãrâtor bun al omenirii. Acolo
unde se vor acumula roadele
cunoaºterii, ale revoluþiei ºtiinþifice în

plinã dezvoltare, acolo se va acumula
ºi bogãþia socialã.
De aceea, investiþiile în educaþie ºi
pentru rãspândirea cunoaºterii sunt
cele mai importante investiþii în
asigurarea viitorului naþiunii noastre.
Un popor educat este un popor liber,
ataºat valorilor democraþiei ºi
civilizaþiei europene.
Fie ca noul post de televiziune, prin
programele sale educative, sã
contribuie la rãspândirea învãþãmântului modern, accesibil tuturor, sã
constituie o sursã de informare, de înalt
nivel pentru ridicarea standardului de
cunoºtinþe ºi de performanþe al celor
dornici sã le obþinã. În acest fel, pe calea
undelor, ºtiinþa ºi valorile culturale vor
putea pãtrunde în cele mai îndepãrtate
locuri, în cadrul fiecãrei familii,
valorificându-se mai eficient, în folosul
nostru, al tuturora, facilitãþile comunicãrii
audiovizuale.

Domnule preºedinte
al Fundaþiei România de Mâine,
Doamnelor ºi domnilor,

Felicit conducerea Fundaþiei
România de Mâine pentru iniþiativa de a
crea o astfel de televiziune, preponderent
cultural-ºtiinþificã, fãrã scop comercial
sau politic ºi vã urez succes în realizarea
înaltei misiuni pe care v-aþi asumat-o.

Preºedintele României
Ion ILIESCU

Toþi cei interesaþi vor gãsi
în Televiziunea România de Mâine
un partener deschis ºi serios

Am urmãrit cu deosebit interes
evoluþia ºi realizãrile obþinute de
Fundaþia România de Mâine ºi de
Universitatea Spiru Haret în domeniile
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, pentru
care vã adresez sincere felicitãri.
Astãzi are loc un moment foarte
important care marcheazã o nouã
realizare a Fundaþiei România de Mâine,
respectiv lansarea oficialã a postului
de televiziune.
Postul de televiziune România de
Mâine se individualizeazã între
celelalte televiziuni prin personalitatea
sa aparte, prin atributele sale esenþiale:
naþional, universitar, cultural.
Urmãrind grila de programe a
postului, am constatat cu satisfacþie
preocuparea constantã de a informa
corect ºi de a pune în dezbaterea
opiniei publice probleme de cea mai
mare actualitate ºi importanþã. Aº
spune cã este vorba despre efortul de a
face cunoscutã þara realã, cum spunea,
cu îndreptãþire, marele sociolog
Dimitrie Gusti. Este vorba, aºadar, de
analiza stãrii de fapt, de diagnoza

realã, exactã a societãþii româneºti.
Cunoscând bine aceastã realitate, se
poate trece la acþiune, la intervenþie
lucidã, pertinentã, responsabilã.
Cunoaºterea în profunzime a
diferitelor domenii ale vieþii economicosociale, abordarea, cu îndrãznealã, a
aspectelor sensibile cu care se confruntã
societatea româneascã aflatã în tranziþie
 combaterea sãrãciei, corupþiei, a
violenþei ºi drogurilor , dezbaterea
deschisã, lipsitã de prejudecãþi, a tuturor
problemelor controversate, prin
participarea specialiºtilor, a oamenilor
politici, a reprezentanþilor societãþii
civile, se constituie în obiective
esenþiale ale unei veritabile ºtiinþe a
naþiunii, în verigi fundamentale ale
procesului decizional în care este
implicat Guvernul României.
În acest sens, se poate afirma cã
Postul de televiziune România de
Mâine  prin ciclul de emisiuni
desfãºurate sub genericul Starea
naþiunii. România, încotro?  are un
rol deosebit în acþiunea de
sensibilizare a opiniei publice, de
cunoaºtere ºi înþelegere a
complexitãþii vieþii sociale ºi a
dificultãþilor cu care se confruntã
þara, de conturare a unor soluþii

realiste, viabile, care sã poatã
dobândi finalitate practicã.
Împreunã dorim sã facem ca
lucrurile sã meargã mai bine în þara
noastrã, sã acþionãm pentru ca
România sã devinã un partener credibil
ºi respectat în organismele europene ºi
euroatlantice, în întreaga lume.
În încheiere, în numele Guvernului
ºi al meu personal, urez viaþã lungã
Postului de televiziune România de
Mâine, sã îºi îndeplineascã
dezideratele ºi sã rãspundã cât mai
deplin devizei sale PRIVEªTE
SPRE VIITOR.

Prim-Ministru,
Adrian NÃSTASE

Cuvântul

Cuvântul

scriitorului DINU SÃRARU,
director general onorific

prof.univ.dr. AURELIAN BONDREA,

al Televiziunii România de Mâine

preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret
Onoratã ºi distinsã asistenþã,
Stimaþi telespectatori,
Ne aflãm astãzi, 20 mai, în
studioul-amfiteatru al Televiziunii
România de Mâine.
De aici, se transmite în direct
festivitatea prilejuitã de lansarea oficialã
a primului post de televiziune naþional,
universitar ºi cultural din România.
Suntem bucuroºi ºi deosebit de
onoraþi sã salutãm prezenþa ºi sã
exprimãm cele mai calde mulþumiri
tuturor celor care au dat curs
iniþiativei noastre  senatori,
deputaþi, miniºtri, magistraþi,
reprezentanþi ai mass-media, oameni
de ºtiinþã, culturã ºi artã, cadre
didactice ºi studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret.

Totodatã, vã rog sã-mi permiteþi sã
adresez cele mai sincere salutãri
telespectatorilor Postului de televiziune
România de Mâine, celor care s-au
constituit, deja, în publicul nostru
constant ºi fidel.
Nu pot sã nu exprim satisfacþia
deplinã observând cã au rãspuns
invitaþiei noastre atâtea personalitãþi
marcante ale vieþii politice, sociale,
economice, cultural-ºtiinþifice ºi
artistice din þara noastrã.
Am dori ca toþi cei prezenþi aici sã
se afle mai des împreunã, dezbãtând
marile probleme de interes naþional,
cãutând soluþii, acþionând concordant
pentru rezolvarea lor.
(Continuare în pag.2)

Domnule Preºedinte al Fundaþiei
România de Mâine,
Distinsã asistenþã,
Ipostaza de onorific, în care mã aflu
aici, atât de la modã azi, sper, în ceea ce
mã priveºte, sã nu mã priveze de ºansa de
a fi ºi mai aproape de criteriile care mã
conduc de atâta vreme sub raportul
implicãrii devotate în angajamentele pe
care mi le asum ºi îi asigur pe colegii de

breaslã televizionistã cã împãtimirea din
anii debutului, în aceastã geografie
fascinantã, nu m-a pãrãsit.
Televiziunea aflatã sub emblema
Fundaþiei România de Mâine  operã a
eminentului Profesor universitar doctor
Aurelian Bondrea  are, cred, toate
condiþiile sã se individualizeze  deºi nu
va fi deloc uºor  ºi sã cucereascã tocmai
prin libertatea ei faþã de rigorile pragmatice
ale mediei comerciale, subjugându-se
inspirat exigenþelor procesului educaþional
ºi ale promovãrii valorilor culturii ºi ºtiinþei
într-o conjuncturã în care ºi educaþia ºi
cultura ºi ºtiinþa seamãnã, din pãcate
nefericit, cu tichia de mãrgãritar.

Iatã de ce sunt convins cã acest post de
televiziune va trebui, ca sã câºtige, sã suporte
 fãrã nici o prejudecatã  provocarea gândirii
universitare tinere, care alcãtuieºte segmentul
cel mai important al beneficiarilor ei ºi, astfel,
sã accepte, cu eleganþa, francheþea, altfel
mobilizatoare, cu care generaþiile tinere
resping pedagogia lui Marius Chicoº
Rostogan, în favoarea solidaritãþii cu o
gândire modernã, cu o privire lucidã ºi
neiertãtoare asupra realitãþii imediate,
izvorând din nevoia irepresibilã de repere
autentice ºi de certitudine în descifrarea
viitorului ºi în alegerea ofertelor lui.

Relatarea desfãºurãrii festivitãþii
Cuvântul participanþilor

(Continuare în pag.2)
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Comisia de Învãþãmânt
a Camerei Deputaþilor a dat verde
Universitãþii Spiru Haret
Comisia de Învãþãmânt a Camerei
Deputaþilor a adoptat, ieri, dupã câteva ore de
discuþii, proiectul de lege privind înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti.
Raportul favorabil va fi înaintat plenului
Camerei Deputaþilor, dupã care legea va fi

trimisã spre promulgare preºedintelui
României. Universitatea Spiru Haret va
deveni, astfel, cea de-a 9-a instituþie de
învãþãmânt superior particular ce va fi
acreditatã prin lege.
(Valentina Muscalu)

Reprodus din ziarul Adevãrul din 22 mai 2002

Lansarea
oficialã
a Postului
de televiziune
România
de
Mâine
Cuvântul
prof.univ.dr. AURELIAN BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret
(Continuare din pag. 1)
Pentru înfãptuirea acestui þel fundamental, toþi cei interesaþi vor gãsi în
Televiziunea România de Mâine un
partener deschis ºi serios.
Este important sã subliniez cã, de la
constituirea sa, Fundaþia România de
Mâine ºi-a propus înfiinþarea unui post
de televiziune care, împreunã cu celelalte
instituþii componente din structura ei, sã
contribuie la realizarea scopului ºi
obiectivelor stabilite prin Statut: de a
cultiva ºi promova, în România, valorile
culturii naþionale ºi universale, de a
contribui la dezvoltarea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii, de a crea condiþii ºi
cadrul necesar pentru dezbaterea publicã
ºi confruntarea de idei pe probleme
teoretice ºi practice de larg interes
naþional, socio-economic, ºtiinþific, de

învãþãmânt ºi culturã, precum ºi pe
probleme ale înfãptuirii democraþiei ºi a
statului de drept, de a atrage, în circuitul
confruntãrilor de idei ºi pentru edificarea
noii Românii, întregul potenþial creator
de care dispune þara  intelectuali,
muncitori, þãrani, studenþi, elevi, fãrã
discriminãri politice, de naþionalitate sau
credinþe religioase.
Onoratã asistenþã,
Dragi telespectatori,
În continuare, permiteþi-mi sã dau
cuvântul domnului profesor universitar
doctor Mihai Constantinescu, consilier
prezidenþial, pentru a da citire mesajului
domnului Ion Iliescu, Preºedintele
României.
Adresãm cele mai vii ºi calde
mulþumiri domnului Preºedinte Ion

Iliescu pentru mesajul transmis, pentru
aprecierile formulate.
Dau cuvântul doamnei profesor
universitar doctor Ecaterina Andronescu,
ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a
prezenta mesajul domnului profesor
universitar doctor Adrian Nãstase, PrimMinistru al Guvernului României.
Vã mulþumesc, doamnã ministru
Ecaterina Andronescu, ºi vã rog sã
transmiteþi domnului Prim-Ministru
Adrian Nãstase gratitudinea noastrã cea
mai sincerã pentru aprecierile cuprinse în
mesaj.
Înainte de a da cuvântul domnului
Dinu Sãraru, vã rog sã-mi permiteþi sã mai
spun câteva cuvinte.
În primul rând, doresc sã vã informez
cã, recent, directorul Teatrului Naþional
Ion Luca Caragiale din Bucureºti,

cunoscutul scriitor ºi om de culturã Dinu
Sãraru, a acceptat sã îndeplineascã ºi
funcþia de director general onorific al
Postului de televiziune România de
Mâine. Acest fapt nu este întâmplãtor.
Ambele instituþii au scopuri ºi obiective
comune: sã promoveze marile valori ale
culturii ºi artei, sã formeze conºtiinþe, sã
modeleze ºi sã educe comportamente.
În acelaºi timp, de Dinu Sãraru mã
leagã o îndelungatã ºi trainicã prietenie,
o filosofie a vieþii ºi un mod de a gândi
comune. Amândoi suntem fii de þãrani din
zona Horezu  Vâlcea, Dinu Sãraru din
Slãtioara, eu din Mateeºti. Amândoi am
pus bazele unor fundaþii culturale: Dinu
Sãraru  bazele Fundaþiei pentru culturã
ºi civilizaþie ruralã Niºte þãrani, eu  pe
cele ale Fundaþiei România de Mâine.
Amândoi am dorit sã contribuim la
cunoaºterea ºi revigorarea civilizaþiei ºi
culturii rurale, la dezvoltarea
învãþãmântului ºi ºtiinþei româneºti, la
propãºirea României de azi ºi de mâine.
În privinþa opþiunilor politice, amândoi
împãrtãºim viziunea marelui diplomat român
Nicolae Titulescu, care declara Partidul meu
se numeºte România.
În acest spirit dorim sã acþionãm, astfel
încât, asemenea Teatrului Naþional 
devenit prima scenã a þãrii , Televiziunea
România de Mâine sã joace un rol de prim
rang între instituþiile din domeniul
audiovizualului românesc.
În continuare, dau cuvântul domnului
academician Rãzvan Theodorescu,
ministrul Culturii ºi Cultelor.

Luni, 20 mai 2002, în amfiteatrul-studio
al Universitãþii Spiru Haret

Aºa cum s-a relatat în Adevãrul din
21 ºi 22 mai, în amfiteatrul-studio,
situat în edificiul din ªoseaua Berceni
nr. 24 al Universitãþii Spiru Haret, luni,
20 mai 2002, a avut loc, într-o ambianþã
solemnã ºi angajantã, festivitatea
consacratã lansãrii oficiale a Postului
de televiziune România de Mâine,
naþional, universitar, cultural, primul
post în sistemul audiovizualului
românesc, având ca profil ºi obiective
promovarea consecventã ºi la înalt
nivel profesional, a învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii.
La festivitate au participat
membri ai guvernului ºi ai
parlamentului, alte personalitãþi
marcante ale vieþii politice, sociale,
culturale ºi uniaversitare, cadre
didactice ºi studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret.
În deschiderea festivitãþii, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea,

preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret, a fãcut
o succintã prezentare a obiectivelor ºi
rãspunderilor asumate, a profilului
postului ºi mijloacelor utilizate pentru
realizarea emisiunilor de televiziune, în
vederea înfãptuirii programului publicistic
prin care se defineºte personalitatea
distinctã a televiziunii lansate oficial întrun cadru atât de distins.
(Cuvântul rostit a apãrut în
Adevãrul din 21 mai 2002).
Solemnitatea a fost onoratã de
mesajele transmise de preºedintele
României, domnul Ion Iliescu, ºi de
Primul-Ministru al României, domnul
Adrian Nãstase.
Mesajul preºedintelui României, salutat
cu aplauze de întreaga asistenþã, a fost
prezentat de domnul prof. univ. dr. Mihai
Constantinescu, consilier prezidenþial.
Mesajul primului-ministru, de
asemenea, primit cu aplauze de cei

prezenþi, a fost prezentat de doamna
prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu,
ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii.
(Ambele mesaje au fost publicate
în Adevãrul din 21 mai 2002).
Doamna ministru a rostit în
continuare un scurt salut din partea
ministerului în fruntea cãruia se aflã
ºi câteva cuvinte de apreciere pentru
iniþiativa ºi demersurile Fundaþiei
România de Mâine în vederea punerii
în funcþiune a unui post de
televiziune universitar.
Directorul general onorific al
Televiziunii România de Mâine,
scriitorul Dinu Sãraru, directorul
Teatrului Naþional I.L. Caragiale, ºi-a
definit în câteva cuvinte remarcabile
sentimentele ºi intenþiile care-l animã în
momentul asumãrii rãspunderilor ce-i
revin în conducerea postului.
(Cuvântul rostit a apãrut în
Adevãrul din 21 mai 2002).

Luând cuvântul, domnul Rãzvan
Theodorescu, ministrul Culturii ºi
al Cultelor, dupã ce a salutat efortul
Fundaþiei România de Mâine de a
crea un post de televiziune cu profil
universitar ºi cultural, a þinut sã
precizeze cã face parte, în calitate
de profesor, din corpul didactic al
Universitãþii Spiru Haret.
Au mai rostit cuvinte de apreciere
ºi încurajare domnii ing. ªerban
Pretor, membru al Consiliului
Naþional al Audiovizualului, prof.
univ. dr. Ghiorghi Prisãcaru,
senator, preºedintele Comisiei pentru
politicã externã a Senatului
României, senatorii, profesori
universitari Ioan Pop De Popa ºi
George Pruteanu.
În încheiere a vorbit directorul
executiv al Televiziunii România de
Mâine, prof. univ. ing. Nicolae
Stanciu.

Cuvântul

scriitorului DINU SÃRARU,
director general onorific
al Televiziunii România de Mâine
(Continuare din pag. 1)
Aceastã televiziune este, în ochii mei, se
cuvine sã fie, are datoria sã fie, un
incandescent purtãtor de cuvânt al generaþiilor
tinere, avide de ºtiinþã ºi de culturã, avide de
progres ºi de binefacerile lui, sau determinate
de ea sã devinã, astfel, o televiziune a lumii
româneºti tinere, lumea cãreia îi va aparþine
România de mâine ºi în numele cãreia va sã
ºi militeze. Tocmai de aceea, ºi are marea
onoare de a convinge cã este ea însãºi tânãrã,
slujitã în primul rând de cãuzaºii României
de mâine ºi care mâine vor fi de faþã.
Conºtient cã ºi eu aparþin, mãcar
biologic, unui veac de curând încheiat,
dintr-un mileniu ºi el de curând încheiat, îmi
îngãdui, recomandându-mi mie întâi, sã sper

cã toþi cei care ocrotesc aceastã televiziune
se vor bucura, în favoarea succesului ei, de
o promovare curajoasã a tineretului în toate
domeniile care o alcãtuiesc, pentru cã nici o
instituþie de presã nu impune cu mai multã
stringenþã prezenþa unei lumi de creatori
tineri ºi frumoºi, ºi cuceritori, capabili sã ne
dea sentimentul perspectivei, al viitorului.
Iatã de ce ºi cred cã noi toþi, în general,
în aceastã þarã, se cuvine sã învãþãm mai
repede cã România de mâine aparþine
veacului al douãzeci ºi unulea, dintr-un
mileniu nou, al treilea, ºi cã mâine înseamnã
ºi veacul douãzeci ºi doi. Iatã, dacã vreþi, ºi
scopul nobil cãruia în mod sigur i-a fost
dedicatã aceastã televiziune de cãtre
fondatorii vizionari ºi cu adevãrat cutezãtor
inspiraþi ai Fundaþiei România de Mâine.

27 mai 2002

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ 338

Sesiuni anuale de comunicãri ºtiinþifice
ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor
Facultatea de Geografie
Obiºnuita  pentru alte facultãþi 
sesiune anualã de comunicãri ºtiinþifice a
luat de astã datã, la Facultatea de Geografie
a Universitãþii Spiru Haret, amploarea ºi
însemnãtatea unui simpozion: al III-lea
Simpozion de Geografie, desfãºurat în 5
secþiuni (dintre care una studenþeascã) ºi
reunind aproape 60 de comunicãri
ºtiinþifice dintre cele mai interesante chiar
ºi pentru un nespecialist. Cuvântul de
deschidere a lucrãrilor a fost rostit de
prof.univ.dr. Grigore Posea, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, preºedinte al
Societãþii de Geografie din România, iar
de curând ºi deþinãtor al titlului de
Profesor de onoare al Universitãþii
Al.I.Cuza din Iaºi. Celor prezenþi le-au
fost astfel adresate, din partea prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, urãri de bun venit ºi de succes
deplin în desfãºurarea acestei reuniuni
ºtiinþifice. Dupã care lucrãrile
Simpozionului au continuat în cele 5
secþiuni: Geomorfologie-Pedologie (14
comunicãri); Hidrologie-Climatologie (13
comunicãri); Geografia populaþiei ºi
aºezãrilor (10 comunicãri); Geografia
turismului, Mediu (14 comunicãri);
Secþiunea studenþeascã (8 comunicãri).
Manifestarea ca atare s-a distins mai
întâi printr-o bunã organizare, începând cu
modul cum a funcþionat propriul secretariat
(distribuiri de ecusoane ºi de felurite
materiale informative, inclusiv lucrãri de
specialitate apãrute la Editura Fundaþiei
România de Mâine, solicitarea candidaþilor,
cu precizãrile de rigoare, spre a-ºi depune
lucrãrile în vederea publicãrii lor într-unul
dintre volumele de Anale, seria Geografie,
ale Universitãþii Spiru Haret) ºi sfârºind cu
concluziile dezbaterilor pe marginea
comunicãrilor. În legãturã cu acest din urmã
aspect se impune atenþiei faptul cã, de
regulã, reuniunile ºtiinþifice ale geografilor
favorizeazã dezbaterile ample, confruntãrile
acute de idei în dimensiuni cât mai
cuprinzãtoare ºi mai diversificate. Dacã
asemenea manifestãri ºtiinþifice s-ar
desfãºura numai pe grupuri restrânse, între
noi, folosul n-ar fi prea mare  preciza unul
dintre principalii organizatori. Fiecare cam
ºtie ce face ºi ce gândeºte cel de alãturi, la
ce lucreazã ºi discuþiile ar risca sã capete,
într-un cadru restrâns, un caracter formal.
Pe câtã vreme într-un cadru mai larg,
confruntãrile ºtiinþifice favorizeazã
stabilirea adevãrului ºi, totodatã,
complinirea eforturilor de cercetare nu
numai între diferite centre ºi grupuri, dar
ºi între generaþii. Aºa se ºi explicã
solidaritatea profesionalã dintre geografi,
mult mai accentuatã decât cea a altor
categorii profesionale, unde revizuirile
drastice, acuzele reciproce de carenþe

informaþionale sau, ºi mai grav, de
partizanat ideologic ºi politic conduc spre
o imensã risipã a energiilor creatoare.
Într-adevãr, între geografi, dimpotrivã,
acþioneazã spiritul de conlucrare, de
preluare ºi de valorificare superioarã a
rezultatelor precedente din cercetare, iar
acest adevãr a ieºit în evidenþã ºi cu prilejul
recentului Simpozion, organizat de
Facultatea de Geografie a Universitãþii
Spiru Haret. La lucrãrile lui au participat
nu numai cadrele didactice din aceastã
facultate, ci ºi din alte instituþii de
învãþãmânt superior, precum Universitatea
Babeº-Bolyai
din
Cluj-Napoca,
Universitatea din Bucureºti, Universitatea
ªtefan cel Mare din Suceava, Universitatea
Valahia din Târgoviºte, Universitatea din
Craiova, Universitatea RomânoAmericanã, Universitatea Creºtinã
Dimitrie Cantemir din Sibiu, Universitatea
de Vest din Timiºoara, dar ºi din Liceul
teoretic ªtefan cel Mare din Târgu-Neamþ,
Liceul teoretic Radu Vlãdescu din
Pãtârlagele. Au participat, de asemenea,
cercetãtori ºtiinþifici de la Institutul de
Geografie, Oficiul judeþean de studii
pentru pedologie ºi agrochimie din
Suceava, Institutul Naþional de
Meteorologie ºi Hidrologie, Comisia
Naþionalã de Statisticã, ale cãror lucrãri
n-au fost cu nimic mai prejos decât cele
ale universitarilor. A fost, aºadar, un
simpozion cu o largã participare ºi de o
înaltã þinutã ºtiinþificã, fapt cu atât mai
remarcabil cu cât, se ºtie, în ultima vreme,
reuniunile ºtiinþifice interuniversitare, ca
sã nu mai amintim de cele cu caracter
naþional, sunt din ce în ce mai rare. ªi
tocmai lipsa lor alimenteazã riscul
suprapunerilor tematice din cercetare,
concentrarea investigaþiilor pe probleme
uneori deja rezolvate în alte centre
universitare, dar despre care se ºtie mai
puþin, numai în cercuri restrânse.
Descentralizarea sistemului românesc de
învãþãmânt, lipsitã fiind de caracter
sistematic ºi de o perspectivã clarã, a
condus nu la mult dorita iniþiativã localã
de valoare ºi de rezonanþã naþionalã, ci la
stimularea tendinþelor centrifugale, la
apariþia enclavelor izolate unde totul pare
necesar a fi luat de la capãt, cu o dureroasã
risipire a energiilor. Aºa se ºi explicã
apetenþa, la nivelul cercetãtorului
individual, pentru manifestãri ºtiinþifice de
anvergura celei recent gãzduite de
Facultatea de Geografie a Universitãþii
Spiru Haret.
ªi, din fericire, o asemenea apetenþã are
ºanse sã sporeascã datoritã, între altele, ºi
faptului cã în programul manifestãrilor
ºtiinþifice de la aceastã facultate figureazã
organizarea unei sesiuni cu caracter

naþional ºi, apoi, internaþional. Intenþia ca
atare este favorizatã inclusiv de contractele
de cercetare pe care aceastã Facultate de
Geografie le încheie cu diferiþi parteneri.
Unul dintre aceste contracte are ca obiect
de studiu Munþii Apuseni ºi el se
desfãºoarã în colaborare cu universitari din
Bucureºti ºi Cluj-Napoca, dar ºi cu
universitari din Germania. Iar participarea
la asemenea contracte ºi, în genere, la
cercetarea unor probleme concrete,
practice, dezvoltã însuºirea de cercetãtor
ºtiinþific, îi conferã o substanþã sporitã, în
afara cãreia nu mai poate exista cu adevãrat
nici un cadru didactic. Astãzi, nici un
cadru didactic universitar nu se mai poate
afirma fãrã o intensã ºi sistematicã
activitate de cercetare preciza, în
deschiderea Simpozionului, prof.univ.dr.
Grigore Posea. De la permanenta
îmbunãtãþire a cursurilor, pânã la
formarea cadrelor didactice tinere, care
sã preia ºi sã continue tradiþia ªcolii
româneºti de geografie, totul reclamã o
intensã muncã de cercetare, în primul rând
pe teren, pentru cã cel mai modern ºi mai
complex laborator al nostru este natura.
Iar în acest laborator complex, studenþii
sunt iniþiaþi de la primele eforturi de
cercetare. Aºa se ºi explicã faptul cã, în
comunicãrile prezentate la acest
simpozion, studenþii Facultãþii de
Geografie de la Universitatea Spiru Haret
au sintetizat cercetãrile lor de teren,
desfãºurate sub conducerea cadrelor
didactice, în mai multe regiuni ale þãrii. ªi
ele au condus la concluzii de mare
însemnãtate, fie cã aveau în vedere
resursele de sol ale Burnasului de est,
calcarele de la Bãdila, aspectele pedogeografice ale teraselor Argeºului la sud
de Bucureºti, solurile interfluviului Gârda
Seacã  Ordãncuºa (Munþii Apuseni),
muntele de sare de la Slãnic-Prahova sau
aspectele de hidrologie carsticã în zona
Gheþari  Ocoale (Munþii Bihor).
Privit în ansamblu, cel de-al III-lea
Simpozion de Geografie de la
Universitatea Spiru Haret s-a impus ca un
eveniment ºtiinþific de referinþã. El atestã
implicit faptul cã marile personalitãþi au,
între altele, ºi o valoare cataliticã,
mobilizeazã conºtiinþele celor din jur întrun amplu efort de creaþie, le solidarizeazã
în asumarea unor mari obiective ºi le
cultivã interferenþele dintre tradiþie ºi
modernitate. Aºa se ºi explicã faptul cã o
personalitate de talia prof.univ.dr. Grigore
Posea îºi face simþit prestigiul inclusiv la
nivel naþional.

Mihai IORDÃNESCU

Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport

Faptul cã educaþia fizicã ºi sportul pot
avea o componentã intelectualã
fundamentalã s-a adeverit din plin în
comunicãrile prezentate la cea de-a VII-a
sesiune ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi
studenþilor, recent desfãºuratã la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret. Cele circa 30 de comunicãri
prezentate au probat un orizont de largã
cuprindere ºi o riguroasã metodã
interdisciplinarã de cercetare. Nu numai
anatomia ºi fiziologia omului, ci în primul
rând psihologia, sociologia, educaþia,
statistica ºi alte discipline au contribuit din
plin la elaborarea unor lucrãri ºtiinþifice
de sintezã, cu aplicaþii sociale de nebãnuit
pentru observatorul neavizat. A fost
realmente o sãrbãtoare a spiritului ºi
oricine a participat la desfãºurarea ei
înþelege raþiunea prestigiului de care se
bucurã aceatã facultate în lumea
diriguitorilor, organizatorilor, dar ºi a celor
ce iubesc manifestãrile sportive de calitate,
tehnicã ºi educaþionalã. Semnificativ, în
aceastã privinþã, este ºi faptul cã la lucrãrile
sesiunii ºtiinþifice au þinut sã fie prezente
personalitãþi de seamã din structura
instituþionalã sportivã a þãrii ºi toate luãrile
lor de cuvânt, foarte aplicate ºi fãrã
obiºnuitul iz protocolar, s-au constituit
într-un vibrant elogiu adus Universitãþii
Spiru Haret în cuprinsul cãreia
funcþioneazã cea mai mare ºi mai
prestigioasã facultate privatã de educaþie

Facultatea de Management Financiar-Contabil
ºi Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
În peisajul activitãþii studenþilor din
Universitatea Spiru Haret implicarea în
realizarea programelor de cercetare
ºtiinþificã, a unor contracte, încheiate cu
diferite institute de profil ºi firme,
reprezintã o constantã provocare, fiind
realmente o ºansã de pregãtire într-o
specialitate nouã, pe lângã cea pentru care
au optat. Este cu atât mai greu sã reziºti în
faþa acestei tentaþii, sã nu participi la
studierea, investigarea unor fenomene ºi
tendinþe specifice etapei pe care o
traverseazã economia româneascã, cu cât
aceste facultãþi, ca ºi toate celelalte din
Universitatea Spiru Haret, beneficiazã de
o bazã materialã de invidiat, de laboratoare
de informaticã dotate cu aparaturã
electronicã modernã. În plus, pentru
implicarea studenþilor în activitatea de
cercetare ºtiinþificã s-au creat structuri
adecvate, cum sunt cercurile ºtiinþifice, în
care au loc dezbateri sistematice asupra
stadiului de elaborare a temelor alese
pentru comunicãrile ºtiinþifice, în cadrul
cãrora cadrele didactice, coordonatoare
ºtiinþifice ale lucrãrilor ce urmeazã a fi
elaborate de studenþi prin efortul propriu,
le acordã sistematic îndrumãrile necesare,
consultanþa de care au nevoie.
Marele interes manifestat faþã de
studierea unor fenomene majore de acutã
actualitate, dincolo de cunoºtinþele oferite de
cursuri ºi seminarii, este exprimat de cele 48
de comunicãri ºtiinþifice prezentate de
studenþi în cadrul celor patru secþiuni ale
Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale
studenþilor, impulsul cãtre o activitate
creatoare gãsind teren fertil pentru afirmarea
înclinaþiilor, aptitudinilor lor spre asemenea
demersuri. Astfel, în comunicarea Dinamica
deschiderii europene a economiei româneºti,
studenþii Andreea Dobre ºi Daniel Staicu,
anul III, au adus în atenþia participanþilor
aspecte mai puþin cunoscute privind sprijinul
Uniunii Europene acordat României pentru

aderare, în reconstrucþia economicã ºi socialã
în douã zone ale þãrii, respectiv, în crearea
de locuri de muncã în judeþul Gorj ºi în Valea
Jiului, care au beneficiat de un program-pilot,
Phare, de credite nerambursabile pentru
înfiinþarea unor întreprinderi mici ºi mijlocii,
de Programul Phare de refacere a
infrastructurilor afectate de inundaþiile din
1997 ºi 1998 ºi de dezvoltare instituþionalã
a Bãncii Naþionale Române.

personalului dintr-o companie britanicã,
prezentatã de studenta Dalina Popescu,
Piaþa forþei de muncã în Marea Britanie
 JOB Center ºi rolul lor în consilierea
tinerilor, prezentatã de Florentina Micu,
Programe educaþionale pentru tineri în
Marea Britanie, susþinutã de Maria
Diniþã, ca sã ne oprim doar la câteva
exemple, au demonstrat competenþa de a
elabora asemenea teme, priceperea de a

Comunicãri ale
studenþilor
Admirabile sunt îndrãzneala, curajul de
a intra într-o veritabilã competiþie creatoare,
încã din anul I al facultãþii, care au marcat
comunicãrile susþinute cu argumente
ºtiinþifice de cãtre studenþii Alice Chiþu 
Privatizare sau creare a sectorului privat 
, Andreea Mihãilescu  Integrare
economicã internaþionalã  politica FMI ºi
România, Marius Folea  Câteva critici la
adresa globalizãrii, Ramona Raicu 
Impactul EURO asupra statelor UE ºi
asupra României ºi multe altele.
Elemente inedite privind domeniile
abordate au conferit lucrãrilor sesiunii o
consistenþã aparte, relevând cã investigaþiile
efectuate în sfera activitãþii de cercetare nu
au graniþe. Este vorba despre comunicãrile
prezentate de studentele din anul IV,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
care au beneficiat de o documentare în
Marea Britanie ºi care, acum, iatã, au
captivat pur ºi simplu atenþia colegilor lor
ºi profesorilor deopotrivã. Motivarea

valorifica deplin ºansa pe care facultatea
le-a oferit-o.
Impresionant a fost caracterul incitant de
prezentare a comunicãrilor, degajând nu
numai pasiune, ci ºi siguranþã, o bogãþie de
argumente strãbãtând lucrãrile tuturor
secþiunilor sesiunii ºtiinþifice. Referindu-se
la Probleme metodologice ale evaluãrii
sãrãciei, studenta Anca Mãdãlina Achim,
anul II nu s-a limitat doar la indicatorii folosiþi
îndeobºte în acest scop, ci întrebându-se ºi
întrebând cât de sãraci sunt românii, a dat
rãspunsuri percutante, subliniind factorii care
genereazã o sãrãcie lucie, plasând România
pe un nedorit loc de frunte, ce se ascunde,
de fapt, sub indicatorul deficitul de
consum, cine sunt sãracii, care sunt
categoriile sociale permanent sãrace ºi ce
aspecte sociodemografice îi definesc,
ajungând la concluzia cã programele de
protecþie socialã sunt mult prea firave ºi nu
vor putea da rezultate decât în condiþiile
relansãrii economice.

Propunându-ºi sã pãtrundã în
mecanismele recensãmântului populaþiei ºi
al locuinþelor, Mihaela Roncescu, anul II,
s-a oprit pe larg asupra semnificaþiei
recensãmântului din anul 2002, prefaþându-ºi comunicarea cu aspecte ale experienþei
istorice din lume ºi din România.
Cunoaºterea ºi promovarea metodelor
moderne de analizã ºi de evaluare a
fenomenelor economice actuale au
determinat studenþii implicaþi în activitatea
de cercetare ºtiinþificã sã adânceascã aceste
metode, aºa cum au reuºit studenþii Diana
Scripcaru, în comunicarea Analiza statisticã
a evoluþiei numãrului de ºomeri, Gabriela
Florea, în lucrarea Analiza statisticã a
activitãþii de creditare bancarã ºi studenta
Anca Rotãrescu, în comunicarea,
Finanþarea microîntreprinderilor.
Într-o ambianþã relaxatã, la capãtul
emoþionantelor runde de prezentãri, de
dezbateri, lucrãrile cele mai bune au fost
distinse cu diplome ºi menþiuni  27 ,
efortul studenþilor fiind rãsplãtit cu
acordarea unor cãrþi ºi cursuri universitare.
Între aceºtia s-au aflat ªtefan FÃINÃ ,
Rareº BAICU (premiul I), Alice CHIÞU,
A.DOBRE, D.STAICU, Florina CIURCÃ,
Anca CUZUBAN (premiul II), Diana
SCRIPCARU, Simona MÂINEA, Raluca
CRISTESCU, Daniela CÃLÃRAªU,
Ana-Maria NICOLA, Alexandru
MÃRGINEANU (premiul III), felicitaþi cu
cãldurã de dascãlii lor, de colegii lor, cu
regretul uºor disimulat cã nu au avut ºi ei
aceastã ºansã. Dar din aceastã competiþie
toþi participanþii au câºtigat o experienþã
unicã ce va deschide, cu siguranþã, calea
afirmãrii unor noi generaþii de studenþi în
fascinanta activitate de cercetare ºtiinþificã.

Adela DEAC

fizicã ºi sport din România. În ordinea
înscrierii lor la cuvânt, dupã ce sesiunea
ºtiinþificã a fost deschisã de prof. univ. dr.
Septimiu Florian TODEA, decanul
facultãþii, aceºti oaspeþi de seamã s-au
regãsit în unitatea aprecierilor pozitive ºi
în apelul lor vibrant ca Facultate de
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret sã constituie un factor
catalizator în lumea sportului universitar
ºi nu numai. Din aceastã perspectivã,
dl. Arthur HOFFMAN, director general în
Ministrul Tineretului ºi Sportului, a
declarat, între altele:
Facultatea dumneavoastrã slujeºte
foarte mult potenþialul de resurse umane
ºi baza materialã a sportului românesc. O
apreciez ca pe o instituþie care ºi-a gãsit
locul potrivit ºi exercitã o influenþã
binefãcãtoare asupra întregului nostru
sistem sportiv. Am vãzut cum, prin postul
de televiziune al Fundaþiei România de
Mâine, realizaþi anchete de calitate în
domeniul educaþiei fizice ºi sportului. Vã
doresc succese tot mai mari, astfel încât
mesajul Universitãþii Spiru Haret sã
pãtrundã
în
toate
sectoarele
învãþãmântului românesc, pentru a
determina pretutindeni un salt calitativ în
desfãºurarea educaþiei fizice ºi sportului.
Academia Olimpicã Românã, al cãrei
secretar sunt, vã trimite salutul sãu.
Contaþi pe sprijinul Ministerului
Tineretului ºi Sportului ºi pe cel al
Comitetului Olimpic Român.
Doamna conf. univ. dr. Graziela-Elena
VÂJIALA, director adjunct al Institutului
Naþional de Cercetãri pentru Sport,
remarcând fuziunea organicã dintre
învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã la
Facultate de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret ºi rãsfrângerile
pozitive ale acestei concepþii asupra
pregãtirii studenþilor, a precizat:
 Institutul nostru sprijinã facultatea
dumneavoastrã în demersurile sale de a
antrena cât mai mulþi studenþi în
activitatea de cercetare ºtiinþificã. Am
încheiat un protocol pentru includerea
cadrelor didactice tinere, dar ºi a
studenþilor din anii superiori, în activitatea
de cercetare a institutului nostru. Sperãm
ca la sesiunea ºtiinþificã de anul viitor sã
prezentãm cât mai multe asemenea
cercetãri comune.
Prof. univ. dr. Adrian DRAGNEA este
preºedintele Comisiei de Educaþie Fizicã
din Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
precum ºi preºedintele Comisiei de
Cercetare ªtiinþificã aparþinând de
Federaþia Sportului Universitar din
România, iar în aceastã dublã calitate,
domnia sa a spus:
 Vã felicit pentru aceastã sesiune
ºtiinþificã de largã cuprindere ºi de înaltã

þinutã. Faptul cã Universitatea Spiru Haret
este preocupatã de pregãtirea ºtiinþificã a
studenþilor ne bucurã pe toþi. O datã
înfiinþatã Comisia pentru studiul sportului
universitar din România, vom organiza
anual o sesiune de comunicãri ºtiinþifice la
care vã vom invita ºi pe dumneavoastrã sã
luaþi parte. Domnul decan Septimiu
TODEA este ales în comitetul de organizare
a acestei sesiuni care va avea ºi o
participare internaþionalã. În curând va
apãrea ºi revista Sportul universitar la care
de asemenea vã invitãm sã participaþi cu
articole. Existã granturi pentru cercetãtorii
tineri ºi, cunoscând potenþialul dv. de
cercetare, sunt sigur cã veþi accede la multe
dintre acestea. Sub toate raporturile, eu vã
urez succese tot mai mari!
Referirile ºi apelurile adresate cu
precãdere tinerilor au fost favorizate de
participarea considerabilã a acestora la
lucrãrile respectivei sesiuni ºtiinþifice. Nu
mai puþin de 22 studenþi, preparatori ºi
asistenþi universitari au fost autori ai
comunicãrilor prezentate cu acest prilej, iar
contribuþia lor ºtiinþificã a fost frecvent
evidenþiatã în dezbateri. De altminteri, sã
reþinem cã circa 60 la sutã dintre cadrele
didactice ale acestei facultãþi sunt tineri
pânã la 40 de ani. ªi fiecare lucrare s-a
fãcut remarcatã graþie îndeosebi
concluziilor sale aplicative, cu efect
benefic asupra practicãrii educaþiei fizice
ºi sportului de la vârstele cele mai fragede.
Iatã doar câteva exemple de asemenea
teme: Cãi ºi mijloace de atragere a copiilor
ºi tinerilor la practicarea exerciþiilor fizice
ºi sportului, Anevrismele ºi incidenþa lor
la sportivi, Modificãri morfologice ºi
funcþionale produse de practicarea
exerciþiului fizic la nivelul muºchilor,
Aspecte comunicaþionale implicate în
educaþia fizicã ºcolarã, Aprecierea
creºterii normale a copiilor de vârstã
ºcolarã cu ajutorul parametrilor
antropometrici, Managementul sportiv 
funcþii, coordonare, conducere, control,
optimizarea psihologicã a performanþelor
sportive, Dezvoltarea vitezei prin mijloace
specifice atletismului la Clubul sportiv
ºcolar Giurgiu, Studiu privind nivelul
performanþial al atletismului juvenil
românesc între anii 1981-2001.
Asemãnarea acestei sesiuni ºtiinþifice
cu un laborator de creaþie este susþinutã ºi
de faptul cã lucrãrile prezentate aici vãd
lumina tiparului în volumele de Anale ale
Universitãþii Spiru Haret, seria Educaþia
Fizicã, ºi au astfel o largã circulaþie în
mediile de specialitate. Primele douã
volume de Anale au ºi apãrut, ultimul
coincizând cu desfãºurarea lucrãrilor
recentei sesiuni.

Mihai IORDÃNESCU
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Gheorghe
Lazãr
întemeietor
de
ºcoalã
româneascã
Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN
În urmã cu 170 ani, pe la începutul anului 1832, un dascãl
vestit, Gheorghe Lazãr, cu studii temeinice la ºcolile înalte de la
Cluj, Sibiu ºi Viena, ctitorul primului lãcaº superior de învãþãturã
în limba românã, participant activ la rãscoala lui Tudor
Vladimirescu, profesorul multor revoluþionari ºi scriitori de seamã
de la 1848, cãzuse bolnav la pat, într-o odaie modestã ºi pustie de
la ªcoala Sfântu Sava din Bucureºti. Avea atunci vârsta de
patruzeci ºi patru de ani, dar nu mai avea nici o perspectivã de a
mai redeschide ºcoala, care se afirmase vreme de cinci ani ca
focar revoluþionar de ºtiinþã ºi culturã românescã progresistã. Uitat
de prieteni ºi prigonit de duºmani, Gheorghe Lazãr se va muta,
dezamãgit, la un vãr al sãu, George, care locuia la o vilã la
marginea Bucureºtiului, pe locul unde mai târziu a funcþionat
tipografia lui Ion Heliade Rãdulescu ºi unde se aflã astãzi Piaþa
Obor. De acolo l-a luat, prin luna iunie, fratele sãu Ion, cu o cãruþã
ºi l-a dus, împreunã cu o violinã, cu câteva instrumente inginereºti
ºi o ladã cu trei sute de cãrþi, la casa pãrinteascã din satul Avrig,
de lângã Sibiu, unde, pânã atunci la vârsta de douãzeci de ani
Gheorghe Lazãr muncise pãmântul, pãzise vitele, trãise ca orice
þãran, cunoscând exploatarea baronului Brunkenthal. În acest
vechi sat românesc, aflat cam pe la jumãtatea drumului dintre
Fãgãraº ºi Sibiu, s-a stins din viaþã acest mare suflet românesc,
aceastã mare inteligenþã care a ctitorit învãþãmântul în limba
naþionalã, a demonstrat lumii întregi cã limba þãranilor de la

Dunãre ºi Carpaþi e capabilã sã exprime cele mai abstracte noþiuni
ºtiinþifice ºi filozofice.
Spirit umanist, educat la marea ºcoalã a iluminismului francez
ºi german, fire rãzvrãtitã, ostilã feudalismului ºi tuturor formelor
anacronice de existenþã, luptãtor pentru progres, care a îndrãznit
sã foloseascã amvonul bisericii episcopale din Sibiu pentru
difuzarea noilor idei iluministe, Gheorghe Lazãr va fi socotit o
persoanã periculoasã pentru ordinea feudalã. Va fi persecutat ºi
eliminat din învãþãmântul teologic din Sibiu ºi depus sub
supraveghere ca un suspect ºi periculos. Va fi sâcâit neîntrerupt
de meschinul episcop Moga de la Sibiu ºi de ºi mai meschinul
episcop unit Ion Bob de la Blaj, ºi se va muta pentru scurtã vreme
la Braºov, unde lucra pe-atunci, cu o deosebitã hãrnicie ºi dãruire,
modestul scriitor Ion Barac, autorul unei foarte rãspândite lucrãri
despre cunoscuþii ºi frumoºii eroi populari Arghir ºi Elena. De la
Braºov, Gheorghe Lazãr va trece munþii în Þara Româneascã,
unde, în condiþii deosebit de grele, va începe lupta pentru
întemeierea primei ºcoli în limba româneascã. Acþiunea era
deosebit de anevoioasã într-o lume cosmopolitã, aservitã culturii
greceºti, ostilã spiritului românesc ºi redeºteptãrii noastre
naþionale. La curtea domneascã, la curþile boiereºti, în
administraþia de stat ºi chiar în domeniul tipãriturilor, prezenþa
limbii greceºti era deosebit de subliniatã. Sã nu uitãm influenþa
acestei limbi chiar în opera unor scriitori ca Ienãchiþã ºi Alecu

Vãcãrescu, sã nu uitãm cã ºi Dinicu Golescu ºi-a redactat prima
versiune a scrierii sale Însemnare a cãlãtoriei mele ... în limba
greacã. La începutul veacului al XIX-lea, toþi fiii de boieri învãþau
la Academia greceascã de la Bucureºti, înfiinþatã pe la 1680 de
domnitorul ªerban Cantacuzino. În cercurile boiereºti, ca ºi la
Academia greceascã, se cultiva insistent ideea eronatã dupã care
limba românã ar fi fost incapabilã de a exprima noþiuni abstracte,
ºtiinþifice ºi tehnice ºi cu atât mai puþin în stare de a avea un
vocabular filozofic. Gheorghe Lazãr, cunoscãtor temeinic al
resurselor creatoare ale poporului român, patriot luminat,
încrezãtor în facultãþile intelectuale ale neamului sãu, stãpân pe
cele mai diverse ºtiinþe ale vremii, ºi-a cheltuit întreaga sa
pregãtire ºi energie pentru difuzarea cunoºtinþelor trebuitoare în
rândurile poporului. La începutul veacului al XIX-lea, în ciuda
stãpânirilor strãine ºi a unei atmosfere cosmopolite, Gheorghe
Lazãr scria cu atâta amãrãciune ºi clarviziune cã ruºine vine
unui popor ºi neam,ce este aºa vechi, aºa vestit, proslãvit ºi
înzestrat cu toate rodurile pãmântului [...] sã nu aibã ºi el o ºcoalã
mai de treabã, o Academie cu ºtiinþã, chiar în limba maicii sale,
ci sã se lase mai slab, mai scãzut ºi mai batjocoritor, decât toate
celelalte limbi ºi popoare ale feþii pãmântului.
Preocupãrile pedagogice ale lui Gheoghe Lazãr aveau
profunde implicaþii naþionale, cãci, socotea el, patrii nu-i poate
fi tot una, mãcar ce feliu de creºtere vor primi mãdulãrile
urmãtoare. De aceea, el chema într-un spirit îndrãzneþ ºi cu totul
nou întreaga tinerime la ºcoala pe care o iniþiase: Veniþi toþi, de
toate pãrþile ºi de toatã starea, veniþi la izvorul tãmãduirii ca sã
ne împãrtãºim ºi noi. În aceeaºi înºtiinþare, cãtre iubitã ºi de
toatã cinstea vrednicã tinerime, rãspânditã prin Bucureºti în
august 1818, înainte de începerea cursurilor, Gheorghe Lazãr
definea conþinutul ºi structura învãþãmântului în limba
româneascã. Noua ºcoalã urma sã aibã trei grade de învãþãmânt.
La gradul I se predau: cunoaºterea slovelor ºi slovirea
cuviincioasã; cunoaºterea numerelor ºi întrebuinþarea lor; cetirea
desãvârºit; scrisoarea cu ortografia; katehismul ºi istoria
vivliceascã, testamentul vechi ºi nou; gramatica ºi aritmetica
încîtva ºi alte ºtiinþe mai mici folositoare pruncilor. La ciclurile
doi ºi trei se adaugã: geografia globului pãmântului, retorica ºi
istoria neamului cu a patriei dimpreunã, gheometria
teoreticeascã, trigonometria, algebra [...], gheodezia sau iniþierea
câmpului cu iconomia ºi arhitectura, precum ºi alte ºtiinþe ce
sunt de trebuinþã spre înþelesul acestora.
Continuând tradiþiile progresiste ale ªcolii Ardelene,
Gheorghe Lazãr afirmã ºi el originea latinã a poporului român
ºi a limbii sale, drepturile noastre inalienabile asupra acestor
pãmânturi, insuflând elevilor sãi un cald ºi puternic patriotism.
El s-a strãduit din rãsputeri sã redea românilor încrederea în
propriul lor destin istoric, sã-i înalþe la binefacerile culturii ºi
civilizaþiei într-o vreme când clasele superpuse îi þineau pe cei
mulþi în jugul greu al neºtiinþei. Prin întreaga sa personalitate,
bogatã, complexã, prin vastitatea ºi varietatea cunoºtinþelor
însuºite din domeniul ingineriei, dreptului, teologiei ºi
pedagogiei, prin strãlucita lui inteligenþã, Gheorghe Lazãr este
el însuºi un exemplu grãitor, privitor la marile resurse spirituale
ale poporului român, care, înfruntând toate vicisitudinilor istoriei
sale atât de zbuciumate, ºi-a creat o culturã naþionalã
impunãtoare, cu reale contribuþii la cultura universalã, ºi-a
îmbogãþit permanent limba strãmoºeascã, capabilã astfel sã
exprime orice noþiune din acest domeniu al existenþei, al
ºtiinþelor ºi al gândirii. Neîndoios, numele lui Gheorghe Lazãr
se leagã indisolubil de un moment de seamã din istoria ºtiinþei,
culturii ºi învãþãmântului românesc, un moment de rãscruce care
echivaleazã cu o adevãratã redeºteptare naþionalã, cu un moment
esenþial în lupta poporului român pentru dreptul sãu sacru la
existenþã demnã, liberã, în deplinã egalitate cu toate popoarele
europene.

O sintezã remarcabilã -

Istoria literaturii dacoromane
Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
În 1999 a vãzut lumina tiparului, la Editura Alcor Edimpes, o
lucrare monumentalã  Istoria literaturii dacoromane, semnatã
de domnul Mihail Diaconescu. Este o carte masivã, de peste 830
de pagini, apãrutã în excelente condiþii grafice, datoritã unui
cãrturar de elitã, care s-a remarcat în ultimele decenii ca romancier,
istoric al literaturii române, eseist, estetician, critic literar ºi
cercetãtor în domeniul teologiei.
Literatura dacoromanã i-a preocupat, de-a lungul timpului,
pe mulþi specialiºti  istorici, teologi, filologi, lingviºti, filosofi,
logicieni, istorici literari români ºi strãini. Între aceºtia se aflã
Petru Maior, Gheorghe ªincai, Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu,
Nichifor Crainic, Dumitru Stãniloae, Ioan G. Coman, Nestor
Vornicescu, Antonie Plãmãdealã, Nicolae Corneanu, Gheorghe
I. Drãgulin, Henri Irénée Marrou, Raymund Netzhammer, Jacques
Zeiller, Henri Brémond, Dom Germain Morin, Klaus Gamber ºi
alþii.
Cele mai multe analize ale noii sinteze a lui Mihail Diaconescu
vizeazã problematica istoricã, esteticã ºi teologicã a literaturii
dacoromane.
Provenind din lumea mirenilor, domnul Mihail Diaconescu
s-a angajat într-o activitate extrem de grea, prin dimensiunile
efortului ºtiinþific, de a realiza o istorie a literaturii dacoromane
în întreaga ei complexitate. În ultimele decenii, autorul a efectuat
cercetãri aprofundate, comunicate unui public din ce în ce mai
larg. Mai întâi a prezentat comunicãri la diferite reuniuni ºtiinþifice
din þarã ºi din strãinãtate; a publicat articole ºi studii în reviste de
specialitate ºi de culturã generalã; apoi a þinut cursuri în faþa
studenþilor de la mai multe universitãþi, dupã care a realizat o
primã sintezã materializatã în cartea Istorie ºi valori (1994).
Pe baza experienþei ºi a acumulãrilor realizate în timp, domnul
Mihail Diaconescu a pornit asaltul decisiv ºi anume realizarea
unei lucrãri de sintezã privind istoria literaturii dacoromane.
Analiza de text efectuatã cu acribie se împleteºte cu abordãri
din unghiuri diferite  specifice mai multor ºtiinþe  cronologie,
bibliografie, gramatica istoricã, patrologie, teologia dogmaticã,
comparatism, retoricã, sociologie, stilisticã lingvisticã etc.  astfel
cã literatura dacoromanã apare ca o expresie puternicã ºi durabilã,
de o frumuseþe unicã, a epocii în care a fost creatã, dar ºi a vocaþiei
intelectuale, respectiv artistice, a unor personalitãþi de excepþie.
Cronologia, ce începe cu 82 de ani înainte de Hristos, marcând
domnia lui Burebista, regele geto-dacilor, se încheie cu anul 1988,
când a apãrut lucrarea preotului prof.dr. Gheorghe I. Drãgulin
intitulatã Areopagitica, în care sunt evocaþi Dionisie Smeritul
(Exiguul) ºi alþi mari teologi strãromâni. Ea cuprinde în cele 175
de pagini, o adevãratã panoramã a vieþii politice, culturale,
religioase, militare a lumii creºtine, fapt ce permite înþelegerea
locului ºi rolului literaturii dacoromane, din momentul scrierii ºi
afirmãrii ei, pânã la diversele etape din evoluþia receptãrii acesteia
de-a lungul timpului ºi în diverse culturi.
Secþiunea Argumentum prezintã contextul istoriografic în care
apare noua sintezã a lui Mihail Diaconescu, respectiv modul cum
a fost receptatã literatura dacoromanã în scrierile unor cãrturari
români, în ultimele decenii, perspectivele ºi noutatea abordãrii
acestei teme, conceptualizarea cu care opereazã autorul ºi

capacitatea ei de cuprindere. Tot în aceastã secþiune sunt
prezentate probleme de teorie, de metodã ºi de periodizare în
studiul literaturii dacoromane, respectiv de receptare a epocii
literare dacoromane în istoriografia românã ºi europeanã
(momente, personalitãþi ºi lucrãri ºtiinþifice).
Epoca literarã dacoromanã în perspectivã socio-istoricã
constituie substanþa secþiunii a III-a, în care accentul este pus pe
raportul dintre metoda istoricã ºi valoarea esteticã a operelor
discutate, dintre metoda sociologicã ºi profilul artistic-spiritual
al scriitorilor, îndeosebi pe rolul diferitelor instituþii (ºcoala,
administraþia, armata, Biserica etc.) în realizarea unor opere de
înaltã þinutã artisticã, ca ºi pe contextul socio-militar ºi sociospiritual al literaturii dacoromane.

O deosebitã importanþã are secþiunea a IV-a, intitulatã
Literatura geticã în care se au în vedere momentele ºi aspectele
din evoluþia ideologiei literare antice. Literatura noastrã cultã în
epoca geto-dacã este reprezentatã de regele poet Cotys I ºi de
Publius Ovidius Naso, în anii exilului sãu la Pontul Euxin între
geþi, când a scris ºi în latinã ºi în limba autohtonilor.
Domnul Mihail Diaconescu discutã în secþiunea a V-a din
cartea sa despre Autori pãgâni la începutul erei creºtine, cu referiri
speciale la literatura epigraficã daco-romanã. Sunt, de asemenea,
prezentaþi pe larg juristul Gaius Noster, o personalitate de valoare
universalã, precum ºi memorialistul ºi geograful Aethicus
Histricus, a cãrui operã a cunoscut o strãlucitã carierã în posteritate
în mai multe culturi europene.

Începuturile literaturii creºtine constituie secþiunea a VI-a,
în care sunt abordate sursele istorice ce atestã prezenþa ºi
activitatea misionarã intensã a Sfinþilor Apostoli Andrei, Pavel
ºi Filip precum ºi a discipolilor lor în cetãþile ºi satele din þinuturile
getice.
Actul martiric este o formã literarã caracteristicã pentru cultura
noastrã în epoca dacoromanã, respectiv pentru procesul complex
al încreºtinãrii locuitorilor antici de la Carpaþi, Tisa, Nistru, Dunãre
ºi Marea Neagrã. În acest sens domnul Mihail Diaconescu
analizeazã actul martiric al Sfinþilor Epictet ºi Astion de la
Halmyris, actul martiric al Sfântului Irineu Episcop de Sirmium,
actul martiric al Sfântului Dasius de la Axiopolis, actul martiric
al Sfântului Emilian de la Durostorum ºi actul martiric al Sfântului
Sava de la Buzãu.
Un interes aparte suscitã ªcoala literarã de la Tomis (secþiunea
a VII-a) ilustratã de personalitãþi literare ºi teologice ca Sfinþii
Bretanion, Theotim I Filozoful, Ioan Cassian, Dionisie Smeritul
ºi Areopagitul, precum ºi de Ioan Maxentius, Leontius Byznatinus
ºi Valentinianus al Tomisului. Tot în aceastã secþiune este discutatã
implicarea unor scriitori teologi din ªcoala literarã de la Tomis în
marea revoltã armatã a dacoromanilor ortodocºi de la Dunãrea
de Jos, condusã de Vitalianus de la Zaldapa contra împãratului
eretic monofizit Flavius Anastasius.
ªcoala literarã de la Dunãrea de Jos, promovatã de scriitori
ortodocºi precum episcopul Laurentius Mellifluus de Novae,
Sfântul Niceta de Remesiana ºi Sfântul Martinus de Bracara,
dar ºi de scriitori eterodocºi precum Auxentius (Mercurinus)
de Durostorum, Palladius de Ratiaria, Maximin, Secundianus
de Singidunum este prezentatã în secþiunea a VIII-a a cãrþii.
Cazuri aparte în cadrul acestei ºcoli sunt Germinius de Sirmium,
un eterodox revenit la ortodoxie, precum ºi scriitorul ºi istoricul
Iordanes, nãscut în Dacia Ponticã, o personalitate ieºitã din masa
migratorilor romanizaþi ºi încreºtinaþi.
În calitatea sa de filolog, domnul Mihail Diaconescu
analizeazã într-o secþiune specialã (a IX-a) un numãr important
de Aspecte ale limbii ºi stilului evidenþiate de operele literare
dacoromane. El aratã cã aceste opere sunt surse de o importanþã
excepþionalã pentru istoria limbii române. El se referã îndeosebi
la stilul impus de aspectele doctrinare din operele scriitorilor
dacoromani.
Lucrarea se încheie cu o amplã secþiune (a X-a) intitulatã
Literatura dacoromanã în patrimoniul naþional ºi universal.
Gãsim aici referiri speciale la creaþiile literare dacoromane de
valoare universalã, care au avut o intensã circulaþie în diverse
culturi europene ºi în diverse epoci istorice. Datele acestui capitol
ne ajutã sã înþelegem mai bine contribuþia scriitorilor teologi
dacoromani la evoluþia identitãþii etno-spirituale româneºti. Sunt
discutate, de asemenea, operele scriitorilor teologi dacoromani
ca parte importantã a patrimoniului cultural ºi spiritual românesc
ºi universal.
Parcurgând paginile sintezei Istoria literaturii dacoromane
am rãmas impresionat de bogãþia informaþiei, de cultura ºi de
viziunea largã a autorului ei, domnul Mihail Diaconescu.
Aceastã carte fundamentalã este o expresie vie a faptului cã
românii  prin strãmoºii lor din secolele I-VI d.Hr.  au realizat
opere durabile, prin care au sporit zestrea intelectualã a
umanitãþii.

RãdulescuMotru
despre
psihologia
românilor
Prof.univ.dr. Gh. Al. CAZAN
1. Un document istoric. Constantin Rãdulescu-Motru
(C.R.M.), a cãrui viaþã a durat aproape nouã decenii (1868-1957),
a trãit incandescent, adeseori de-a dreptul tragic, istoria care i-a
fost contemporanã. Despre ce istorie a fost vorba, poate cã ar fi
suficient, deºi foarte abstract, dacã aº ruga cititorul sã rememoreze
mãcar evenimentele de rãscruce ale acelui timp cuprins între
ultimele douã decenii ale secolului al XIX-lea ºi primele ºase
decenii ale celui de al XX-lea. Va constata, astfel, cã propoziþia
vremurile au fost tulburi este de o sãrãcie înspãimântãtoare, ea
nu spune mai nimic, deºi pare cã ar spune mult despre faptele,
evenimentele, oamenii care au fãcut ca vremurile sã fie în anume,
iar nu în alte feluri, cu anume, iar nu cu alte determinãri. Rãzboiul
de independenþã, conflictele politice generate de impunerea de
cãtre Congresul de la Berlin (1878) de modificare a articolului
ºapte din Constituþia þãrii noastre (vremuri de altã datã, cu
procedee recognoscibile la contemporani ai noºtri), organizarea
miºcãrii socialiste româneºti, marea rãscoalã þãrãneascã din 1907,
rãzboaiele balcanice, cele douã rãzboaie mondiale, anii
socialismului, atâþia câþi au fost trãiþi de gânditorul despre care
scriu aici, sunt câteva dintr-o îndelungatã istorie care n-are cum
sã fie înþeleasã în determinismul ei, de s-ar face abstracþie de
culturã, de pildã, ºi mai ales, de viaþa realã a acelora care i-au dat
chip, ºi dupã chipul vieþii lor. Când afirm despre Constantin
Rãdulescu-Motru cã a trãit incandescent ºi adeseori tragic istoria
românilor, am în vedere viaþa ºi opera lui, implicarea sa nemijlocitã
în politicã, în sistemele educaþionale, editãri ºi conducere de
reviste de culturã, psihologie, filosofie etc., ca ºi lucrãrile sale
filosofice sau de alt gen în care ne-a gândit  acesta este termenul
cel mai adecvat operei lui  în variate ipostaze ale existenþei
noastre istorice, inclusiv ºi îndeosebi, în realitatea noastrã
psihologicã. Ceea ce a scris el în Cultura românã ºi
politicianismul, în urmã cu aproape o sutã de ani (1904) rãmâne,
mãcar în câteva idei referitoare la natura ºi funcþiile
politicianismului românesc, absolut valabil; adevãrate sunt ºi idei
din Naþionalismul. Cum a fost. Cum trebuie sã fie (1909), acelaºi
atribut de adevãr comportând o mulþime de idei dezvoltate în
Personalismul energetic (1927), Vocaþia, factor hotãrâtor în
cultura popoarelor (1932), Românismul, catehismul unei noi
spiritualitãþi (1936), Etnicul românesc (1942). A ne închipui cã
am putea sã ne cunoaºtem pe noi înºine, în posibilitãþile pe care
le avem ca popor, ca ºi în date psiho-istorice care ne definesc ºi
ne particularizeazã în istoria europeanã ºi a lumii n-ar fi altceva
decât amânarea la calendele greceºti a unei pe cât de mari, pe atât
de urgente nevoi. Amânarea este posibilã, este chiar realã,
pierderea este ºi ea, gravã, mare, cu consecinþe vizibile la tot pasul.
Motru a avut strãluciri aparte în cercetarea psihologiei
românilor. Se afla, în aceastã privinþã, într-o admirabilã, frumoasã
ºi spiritual bogatã familie, cu nume ilustre, Nicolaus Olahus,
Neagoe Basarab, Cantemir, Ion Budai Deleanu, Bãlcescu,
Maiorescu, Gherea, Conta fiindu-i precursori, iar dintre
contemporanii de aceeaºi generaþie cu el, Dumitru Drãghicescu,
autorul din 1907 al acelei masive ºi bune lucrãri Din psihologia
poporului român, mai ales prin ultimul capitol al cãrþii,
semnificativ intitulat Însuºirile sufleteºti actuale ale poporului
român demonstra cã este posibilã ºi necesarã depãºirea pretenþiei
cã ai putea ºti ceva real despre psihologia poporului tãu numai în
virtutea faptului cã îi aparþii sau cã ai rãsfoit la întâmplare vreo
lucrare pe tema în cauzã (Alde Patapievici au bântuit mai tot
timpul prin cultura noastrã!). Pentru Constantin Rãdulescu-Motru,
o atare pretenþie constituia semnul supremei afirmãri ºi dovada
peremptorie a consecinþelor pãguboase pe care le are aventura
ignoranþei în spaþiile lumilor subtile. Unei asemenea pretenþii, el
s-a opus cu mãsura ºtiinþei pe care o stãpânea exemplar, aºa încât,
de-a lungul a câteva decenii, va publica, de pildã, Sufletul
neamului nostru (1910), Psihologia ciocoismului (1911),
Psihologia industriaºului (1911), Din psihologia revoluþionarului
(1919), Psihologia poporului român (1937), toate de strictã
intenþionalitate psihologicã. Peste tot, pune în lucru, metodele
ºtiinþelor, face efortul considerabil de a nu plonja în plasa cu multe
ºi periculoase capcane a subiectivismului, arbitrariului ºi atât de
frecventat de alþii, elogiu nemãsurat al românilor vãzuþi ca
purtãtori, în exclusivitate, de calitãþi. I s-a pãrut, cu temei asigurat,
cã tot atât de viciatã, ca ºi elogiul fãrã argumentare validã, este ºi
calomnierea poporului român. A denigra neamul tãu, cum zicea
el pe urmele lui Miron Costin, nu este lucru de ºagã. Se pare cã
pe Motru l-a interesat, prioritar, adevãrul despre psihologia
românilor, iar nu mãgulirea lor, a noastrã. Principiul acesta rãmâne
constant în tot ce a scris ºi mai încoace despre români, calitãþile
ºi defectele noastre ca popor. Cred cã, mai ales în privinþa
popasului asupra felului în care românii se asumã, cu date ale
psihologiei lor în istoria de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
Jurnalul lui Motru meritã sã fie ºi mãcar o atragere aminte asupra
lui. Apãrut în opt volume (la Editura Floarea Darurilor) sub titlul
cu vorbe care spun singure ceva  Revizuiri ºi Adãugiri  jurnalul
reia vechi idei ale gânditorului despre români, le aduce în spaþiul
postbelic, le amplificã sub povara istoriei recente, aºa cum o trãia
ºi înþelegea el pe vremea hãituirii istoriei ºi culturii româneºti de
cãtre noii lor ocupanþi, care nu veneau doar din exteriorul þãrii.
Jurnalul lui Motru acoperã anii 1943-1952, ani de suferinþe atroce,
de istorie conflictualã, de agresiuni spirituale care au lãsat urme
adânci în existenþa româneascã. Cartea este, oricum am privi-o,
un autentic document istoric. pentru cã, un document istoric sunt
ºi gânduri, idei trãite, cele mai multe de autor, referitoare la felul
în care românii s-au asumat pe ei înºiºi în istoria acelor ani. Nu
stricã nimãnui, ba dimpotrivã, s-ar putea sã fie oricui folositoare
cunoaºterea gândurilor lui Motru despre noi cei de atunci, care,
nu este deloc exclus, sã fim cei de azi. Asta, însã, într-un alt numãr
al Opiniei naþionale.
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Petru
cel
mare
Valeriu RÂPEANU

Când aceste rânduri vãd lumina tiparului au trecut mai multe
sãptãmâni din ziua în care pe un pat de spital din oraºul francez Metz
se stingea din viaþã unul din marii scriitori ai României contemporane:
Petru Dumitriu. Deºi din cei ºaptezeci ºi opt de ani, câþi ar fi împlinit
o lunã dupã ce inima lui a încetat sã mai batã, doar primii treizeci ºi
ºase îi petrecuse în þarã, iar patruzeci ºi doi în exil.
O datã cu el pãrãsea aceastã lume ultimul reprezentant al
strãlucitei generaþii de scriitori care, la cumpãna anilor 19551956, înfruntând dogmele unui realism socialist pustiitor,
mutaserã centrul de greutate al prozei spre adevãrata literaturã.
Nãscut în acelaºi an cu Eugen Barbu, cu trei ani mai tânãr
decât Marin Preda, Petru Dumitriu a avut alãturi de ei ºi în egalã
mãsurã cu ei un rol eminent pe care doar cu preþul falsificãrii
adevãrului din mãrunte raþiuni politice ºi electorale îl putem
tãinui în afirmarea unei proze româneºti care, fiind cu totul nouã,
avea atâtea legãturi cu perioada strãlucitã a epocii dintre cele
douã rãzboaie. Petru Dumitriu, prin funcþiile sale consecutive
de redactor ºef al revistei Viaþa Româneascã ºi director al
Editurii de Stat pentru Literaturã ºi Artã, a avut meritul de a-ºi
fi asumat rãspunderea ºi consecinþele publicãrii romanelor
Groapa ºi Moromeþii, care au stârnit împotriviri înaintea tipãririi
ºi scandal dupã apariþie atât în revistã, cât ºi în volum. Dacã nau debutat sub auspiciile lui, dacã  în special Marin Preda  se
fãcuserã cunoscuþi înainte  mai puþin Eugen Barbu , intrarea
lor pe poarta triumfalã a literaturii s-a fãcut sub auspiciile lui
Petru Dumitriu, tânãrul care abia împlinea treizeci de ani.
Erau alãturi de scriitori afirmaþi între cele douã rãzboaie cu
statut de maeºtrii sau de clasici în viaþã, cum li se spunea
atunci. Dintre ei doar George Cãlinescu dãduse la sfârºitul anului
1953 Bietul Ioanide, capodoperã a romanului românesc. Ceilalþi,
precum uriaºul munþilor Mihail Sadoveanu, scria ceea ce nu
se putea numi literaturã. Cezar Petrescu îºi desfigura cu voluptate
opera ºi oferea prin cãrþile noi caricatura cãrþilor sale
reprezentative. Doar Camil Petrescu prin Un om între oameni
publica un roman de valoare despre o epocã ºi despre un om
faþã de care simþea o atracþie mãrturisitã cu cel puþin douã decenii
mai înainte. Zaharia Stancu îºi cucerise prin Desculþ ºi prin ceea
ce avea sã urmeze pagini de poezie tragicã despre viaþa þãrãnimii
de la începutul secolului. Dar scrierile lui în prozã aparþineau
mai degrabã povestirii, retrospectivei sentimentale, încãrcatã
de toate emoþiile aducerilor aminte.
Noua generaþie se va afirma cu cei trei scriitori care, chiar
dacã nu vor aduce lumi noi, vor aduce perspective noi asupra
lumilor unde au vãzut lumina zilei ºi-au trãit cel puþin copilãria.
Cei trei s-au afirmat într-un climat politic, social, cultural
potrivnic literaturii pe care o scriau, de aceea ºi reacþiile la
apariþia cãrþilor lor.
Dupã anul naºterii ºi împrejurãrile debutului ºi epoca în care
s-au format, încercãrile pe care le-au trãit erau, în linii mari
aceleaºi, câteodatã chiar ºi în amãnunte. Dar îi despãrþeau alte
multe coordonate. În primul rând, mediul naºterii, al copilãriei
ºi al adolescenþei. Care îi conferea, din punct de vedere cultural,
un net ascendent lui Petru Dumitriu. Sporit prin anii de studii în
Germania rãzboiului, unde între 1941 ºi vara lui 1944 a cucerit
o culturã filosoficã ºi ºi-a desãvârºit cunoºtinþele precoce din
þarã. Ca sã nu mai vorbim de stãpânirea câtorva limbi de
circulaþie internaþionalã.
A pãºit în literatura românã dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, ca un tânãr de dupã primul rãzboi mondial. Numai cã
el venea în contratimp, ºi anume într-o epocã în care incultura
devenea din ce în ce mai mult un blazon, când ºtiutorii limbilor
strãine erau suspectaþi de cosmopolitism.
Dar cu Petru Dumitriu s-a întâmplat un fenomen ciudat: tot
ceea ce dupã 1948 opera împotriva altora, tot ceea ce putea opera

LA MUZEUL
NAÞIONAL DE ARTÃ
AL ROMÂNIEI

UN TEZAUR
DE VALOARE EUROPEANÃ

GALERIA DE ARTÃ
MEDIEVALÃ
ROMÂNEASCÃ

La Muzeul Naþional de Artã al României a fost redeschisã
Galeria de Artã Medievalã Româneascã. Evenimentul a avut
loc sub patronajul Preºedintelui României, domnul Ion Iliescu,
ºi cu participarea unor înalte personalitãþi româneºti ºi de peste
hotare, între care Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanþi ai altor culte
religioase, parlamentari, miniºtri, ambasadori acreditaþi la
Bucureºti. Pentru publicul larg, expoziþia este deschisã
începând de duminicã, 28 aprilie a.c., ºi reintroducerea ei în
circuitul cultural are o însemnãtate remarcabilã din mai multe
puncte de vedere.
Sã reþinem, mai întâi, cã redeschiderea acestei galerii
marcheazã încheierea lucrãrilor de restaurare ºi recondiþionare
(foarte costisitoare) a fostului Palat Regal, grav afectat de
incendiile ºi tirurile din zilele ºi nopþile Revoluþiei din
decembrie 1989. Iar prin cele ºapte sãli, special amenajate acum
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împotriva lui a jucat un rol pozitiv în ascensiunea lui fulgerãtoare. A dovedit precocitate pe toate planurile.
Revista Fundaþiilor Regale, principala publicaþie culturalã
din acel moment, îl publicã înainte de a împlini 20 de ani! La
mijlocul anului 1943, se tipãreºte Nocturnã la Mûnchen, care vestea
un scriitor atemporal, imun la evenimentele tragice ale istoriei.
Cum avea sã rãmânã pânã în 1947, când debuteazã în volum la
Editura Fundaþiilor Regale, aflatã în ultimul an al existenþei ei. Dupã
aceea însã, Petru Dumitriu avea sã cunoascã una din cele mai
spectaculoase angajãri pe drumul literaturii noi, pe care a servit-o
cu o fervoare ieºitã din comun ca prozator, ca publicist, ilustrând
toate temele majore ale momentului: construcþia canalului
Dunãre-Marea Neagrã, lupta împotriva chiaburilor, a partizanilor,
colectivizarea. Totul. A fost singurul? Nu. Dar înainte de întoarcerea
în þarã, în timpul scurtei vizite la Bucureºti ºi dupã aceea, lui i s-a
imputat cu cea mai mare obstinaþie ceea ce a scris atunci, lui i s-au
cerut cele mai multe explicaþii, lui i s-au fãcut cele mai multe procese
de intenþie. Tot ceea ce au scris alþii, o datã cu el, s-a uitat. Unii ºiau câºtigat un statut de revoluþionari, de exemple de verticalitate.
Întrebãrile ce i s-au pus erau fireºti ºi cei ce i-au luat interviuri dupã

Dar acesta a fost ºi riscul cel mai înalt al prezenþei sale în þarã.
Nu din punct de vedere artistic, pentru cã Petru Dumitriu se situa
pe spirala unei afirmãri calitative, care nu dãdea semne de obosealã
ºi de repetiþie. Imaginase ºi începuse sã scrie, cu acea uºurinþã care
îl fãcea sã aºtearnã pe hârtie ceea ce imaginase într-un ritm nãvalnic,
trepidant, fãrã sã ºteargã, fãrã sã adauge, cea de-a doua parte a
frescei sociale româneºti: Biografii contemporane. Eroii nu mai
erau aristocraþii, cei ce fuseserã, ci cei care erau acum, cei care se
situau pe diferitele trepte ale puterii, nu o datã înlãturându-i violent
pe tovarãºii lor pentru a ajunge aici. Ceea ce i se permisese sã
spunã despre foºti nu i se mai permitea sã spunã despre cei de
astãzi. ªi atunci a început lungul ºir al tracasãrilor, al ºicanelor, al
lecturilor în trepte, al observaþiilor care se contraziceau, al
amânãrilor tactice ºi diplomatice despre care vorbeºte pe larg,
întemeindu-se pe documente, domnul Pavel Þugui în cartea sa
Tinereþea lui Petru Dumitriu.
Revistele mai mult dãdeau din umeri când le încredinþa pagini
din Biografii ºi uneori nu-i dãdeau rãspuns. Refuzurile erau mai
numeroase decât apariþiile, manuscrisul era purtat dintr-un loc
într-altul. Inamicii au început sã-ºi arate colþii. Mihai Beniuc îºi
asmuþea oamenii de casã sau mai degrabã slugile, iar de sus,
Leonte Rãutu orchestra totul cu abilitatea principialã, cu spiritul
malefic ce îi era caracteristic, cu principialitatea-i distrugãtoare.
Sfârºind prin a-l aduce la exasperare. ªi atunci Petru Dumitriu
a fãcut gestul care a uimit, a consternat, un gest care nu pãrea
posibil: a fugit cu un curaj de-a dreptul inconºtient de care nimeni
nu-l vedea apt. A ales Occidentul, care începuse sã-l publice.
În Histoire de la littérature de la langue française des années
30 aux années 80, Pierre de Boisdeffre spune cã în acel moment
Petru Dumitriu a ales între funcþiile ºi convingerile sale. De doi
ani Petru Dumitriu nu mai avea funcþii. A ales mai degrabã între
douã modalitãþi de a fi scriitor, de a se manifesta pe acest tãrâm.
A început în 1960, la treizeci ºi ºase de ani, o carierã
internaþionalã cu cãrþi tipãrite la mari edituri, intrate în colecþii
de mare rãspândire, cu cronici favorabile. Dar ºi cu neplãceri, cu
schimbãri ale ariei de inspiraþie (nu a vrut sã rãmânã doar cel ce
trecuse cortina ºi le vorbea apusenilor curioºi despre ce s-a
petrecut într-o þarã din est) ºi chiar de registru stilistic. Unele
crize de creaþie au durat mult, zece ani! În toamna anului 1969,
fiind la Frankfurt pe Main l-am cãutat la telefon ºi mi-a spus cã
tãcerea sa nu înseamnã altceva decât pregãtirea unei opere de

Ciudat om, straniu destin, frumoasã ºi tristã moºtenire. Totul în fiinþa
lui, în viaþa lui, în scrisul lui a stat sub semnul celor mai dramatice
contraste, al celor mai teribile ºi atroce sfâºieri, al celor mai contradictorii modalitãþi de a fi, de a-ºi trãi viaþa, de a-ºi concepe opera.
1990 erau în drept sã-l întrebe, dupã ce ani de zile se întrebaserã
cum se explicã acele pagini scrise cu frenezie din care nu rezultã
decât reversul negativ al talentului. Pentru cã Petru Dumitriu a
escaladat deopotrivã funcþiile oficiale pe care originea ºi trecutul
sãu le interziceau altora, a mers cãtre vârful ierarhiei scriitoriceºti,
s-a bucurat de preþuirea multora din cei de sus, dar ºi de ura
tenace a unora din ei.
Dar de la un moment dat Petru Dumitriu n-a mai fost cel ce
a scris Drum fãrã pulbere ºi Vânãtoare de lupi, ci cel care relua
spectaculos alt drum, cel început în 1949 cu Bijuterii de familie,
nuvelã de mari proporþii care, la vârsta de 25 de ani, îl situa pe
orbita notorietãþii ºi popularitãþii.
ªase ani mai târziu apare Cronica de Familie, roman în patru
pãrþi: Davida, Bijuterii de familie, Salata, În bãtãlia pierdutã.
Acum, la 31 de ani, destinul sãu literar ajunsese la apogeu. Criticii
consacraþi îºi smulgeau spaþiile cronicilor ºi articolelor ca sã scrie
despre Petru, neprecupeþindu-ºi elogiile, nefiind zgârciþi cu
superlativele. Ca peste un an numai, cele trei volume ale Cronicii
de familie sã reprezinte un adevãrat monument literar. Trei forþe
se uneau pentru a-i consfinþi un statut ieºit din comun: publicul,
saturat de o literaturã realist socialistã, de eroi proletari fãrã pete,
de o scriiturã amorfã, penibilã ºi care cãuta o altã lume, ca ºi un
alt fel de a scrie; critica de la Cronica într-un volum la Cronica
în trei volume, saltul nu era doar cantitativ, ci unul calitativ ºi
oricât ar fi fost de dirijatã, oricât ar fi fost de încordatã, oricât ar fi
fost de atentã la zâmbetele amare ºi la invidiile care mocneau
mai de mult ºi acum începeau sã facã explozie, pe la colþuri, totuºi,
nu putea, nu avea cum sã omitã acest moment ieºit din comun
care stabilea o punte cu marea tradiþie a prozei româneºti, reînviatã
de un scriitor venit din acea perioadã unde îºi avea originile ºi
rãdãcinile; ºi, în sfârºit, oficialitatea care, din multe motive tactice,
era bucuroasã de o asemenea apariþie menitã sã certifice existenþa
literaturii noi, care dãdea un numãr incalculabil de cãrþi moarte
înainte de a se fi nãscut, iar  dacã introducem ºi o dimensiune
psihanaliticã  bucuroasã sã citeascã ºi altceva decât pagini despre
uzine, gospodãrii colective ºi ºantiere.

mari proporþii ºi de mari semnificaþii, opera vieþii sale. N-a trebuit
sã treacã prea mult timp ca sã realizeze ºi adevãrul despre
Occident, despre egoismul, despre lipsa de cãldurã sufleteascã,
despre tot ce a cunoscut pe acest plan ºi a mãrturisit celor ce i-au
luat interviuri, precum Eugen Simion ºi Lucia Negoiþã. Fericit
n-a fost niciodatã. Pentru cã el nu era un om fãcut sã fie fericit.
Ciudat om, straniu destin, frumoasã ºi tristã moºtenire. Totul
în fiinþa lui, în viaþa lui, în scrisul lui a stat sub semnul celor mai
dramatice contraste, al celor mai teribile ºi atroce sfâºieri, al celor
mai contradictorii modalitãþi de a fi, de a-ºi trãi viaþa, de a-ºi
concepe opera.
Pentru cã cei ce l-au cunoscut, cei ce vor sã vorbeascã despre
omul care a fost ºi nu despre rivalul literar, despre cel care, la
un moment dat, i-a jignit sau nu  i-a luat în seamã sau mai degrabã
i-a jignit, pentru cã nu a fost luat în seamã, pentru cã rãu Petru
Dumitriu n-a fãcut, nefiind capabil sã îl facã  au mereu în
amintire doi oameni.
Pe cel sigur ºi stãpân pe sine, pe cel care credea cã totul i se
cuvine ºi cerea totul fãrã sã se sfiiascã, fãrã sã se teamã, fãrã sã se
opreascã la jumãtatea drumului, dar ºi pe cel care trãia spaime
care îi torturau nu numai zilele, ci ºi nopþile, cãruia îi era o teamã
visceralã cã telefonul îi este ascultat, cã este pândit, cã se þes
comploturi împotriva lui. Pe cel ce ducea o viaþã strãlucitoare, în
care bunuri de preþ, obiecte rafinate, mobile stil, tot ceea ce
aparþinea unei istorii cu blazon ºi purta peceþiile nobiliare ale unei
lumi apuse, cãreia el îi conturase o imagine atroce, cufundând-o în
bolgiile tuturor crimelor, dar ºi pe cel cãruia îi era o teamã care
l-a torturat pur ºi simplu cã nu va avea din ce trãi, cã pur ºi simplu
va muri de foame. Pe cel ce avea alura ºi faconda unui conducãtor,
privind dacã nu cu aroganþã cel puþin cu o netã distanþã pe cei
aflaþi în subordinea lui, sau veniþi sã-i solicite ceva, dând senzaþia
cã acolo este înãlþat, dacã nu pentru vecie, cel puþin pentru un timp
al cãrui sfârºit e greu de imaginat; pe cel ce se gândea necontenit
cã într-o zi va fi chemat ºi i se va spune pe un ton politicos, dar
ferm, cã misiunea lui s-a încheiat ºi cã de atunci înainte nu va avea
altã misiune decât aceea de a se ocupa de creaþia sa.

la etajul 1 al Corpului ªtirbei, reintrã în circuitul cultural, unele
pentru prima oarã, 900 de piese muzeale datând din secolele
14 18 (fresce, icoane, broderii, manuscrise miniate, orfevrãrie,
sculpturã în lemn ºi piatrã), precum ºi un preþios tezaur, cãruia
îi sunt dedicate alte trei sãli, alcãtuit din piese laice ºi de cult
din metale preþioase, bijuterii ºi accesorii de costum din secolele
14-19. Aceste 900 de piese reprezintã doar a zecea parte din
valoroasa colecþie a Galeriei de Artã Medievalã Româneascã,
dar ele sunt astfel selectate încât oferã elocvent unitatea vieþii
culturale din cele trei provincii istorice locuite de români:
Transilvania, Moldova ºi Þara Româneascã. Iar o asemenea
unitate derivã, dupã cum o atestã exponatele, din ortodoxismul
românilor, predominant în ciuda tendinþelor exterioare de
divizare religioasã, ºi din vocaþia sintezei spirituale pe care
cele trei provincii româneºti au manifestat-o puternic în acest
spaþiu european de confluenþã între cultura orientalã ºi cea
occidentalã.
Actuala formulã muzealã de expunere, cronologicã ºi comparativã, ilustreazã convingãtor cele trei perioade majore ale
evoluþiei artei medievale româneºti. Arta secolului al 14-lea
reprezintã încheierea primei perioade (secolele 10  14), caracterizatã de predominanþa influenþelor bizantine, dar ºi de
conturarea trãsãturilor artistice proprii. A doua perioadã
(secolele 15  16) marcheazã epoca de apogeu, clasicã, a artei
medievale româneºti, când au loc primele sinteze între arta de
tradiþie bizantinã ºi arta occidentalã, goticã ºi renascentistã. În
ultima perioadã (secolele 17  18), tradiþia postbizantinã asimileazã elemente occidentale de Renaºtere târzie ºi baroc. În
aceastã perioadã ia naºtere primul stil românesc, stilul
brâncovenesc, ºi apar noi forme artistice ce inaugureazã epoca
de tranziþie cãtre arta laicã a secolului al 19-lea.
Privitã în ansamblu, noua Galerie de Artã Medievalã
Româneascã este o bijuterie ºi ea poate concura cu orice
iniþiativã de acest gen din Europa. Aici se regãsesc, riguros
sistematizate ºi bine conservate, valori de nepreþuit ºi de
nebãnuit pentru cel ce încã nu le cunoaºte. Ele reprezintã un
patrimoniu de mândrie naþionalã ºi europeanã. Întregul
scepticism bolnav din subtextul frecventei întrebãri ce viitor
mai au românii? este spulberat de aceste minunate odoare ale
artei medievale româneºti: iatã aici viitorul românilor! El se
sprijinã cu tãrie pe acest trecut, pe tradiþia sacrã a credinþei în
destinul nostru naþional!

Iatã minunatele manuscrise miniate, Tetraevanghelia
reali-zatã într-un atelier bizantin, al cãrei text dateazã din
secolul al XII-lea, Tetraevanghelia lui Gavril Uric (14361437) de la Mânãstirea Neamþ, Tetraevanghelia cãlugãrului
Dimitrie Grãmãticul (1512), Tetraevanghelia Ieromonahului
Macarie (1512), Noul Testament de la Alba Iulia (1648),
Evanghelia învãþãtoare tot de la Alba Iulia (1699) ºi multe
alte asemenea bijuterii, cu ferecãturile lor în aur ºi în argint
în care sunt artistic imprimate reliefuri din scenele biblice,
cu însemnãrile de istorie cotidianã, pe paginile interioare,
într-o caligrafie exemplarã, despre evenimentele dramatice
la care au fost pãrtaºi preoþii oficianþi de-a lungul veacurilor!
Iatã pisaniile cioplite în piatrã, veºnicind nume de voevozi,
de mari dregãtori ºi de prelaþi cu dragoste de neam ºi de
þinuturile în care s-au nãscut: piatra de mormânt a Stolnicului
Neagoe (1504) din Þara Româneascã (provine din localitatea
Cãscioarele, judeþul Dâmboviþa), pietrele de pe mormântul
lui Jupân Radu (1544) din Þara Româneascã ºi al
Mitropolitului Anania (1552) de la Mãnãstirea Curtea de
Argeº. Sunt adevãrate orfevrãrii în marmurã, trimise parcã
nouã, celor de astãzi, ca o caldã povaþã, ca o duioasã dojanã
pentru graba cu care ne înstrãinãm risipindu-ne viaþa ºi ca o
chemare din adânc spre noi înºine.
Orice s-ar zice, cuvântul a fost pentru înaintaºii noºtri
Izvorul tãmãduirii, legãmântul lor sacru întru apãrarea dreptei
ºi curatei lor credinþe, iar rãzbaterea cuvântului românesc de
sub atâtea ºi atâtea opreliºti, ieºirea lui la limanul însufleþirii
tuturor autohtonilor reprezintã întâiul semn ceresc al
fãcãtorilor de istorie. Nutrim speranþa cã redeschiderea
Galeriei de Artã Medievalã Româneascã va fi primitã ca o
invitaþie, adresatã îndeosebi celor tineri, de a poposi mai des
la izvoare, de a ucenici aici îndelung, de a medita mai mult
asupra sensului eroic pe care îl are strãduinþa înaintaºilor noºtri
ca întreaga culturã a poporului român sã fie într-o deplinã
unitate cu el însuºi ºi cu nãzuinþele lui milenare. Pentru cã de
aici porneºte viitorul românilor!
Întreaga conducere a Muzeului Naþional de Artã meritã
felicitãri, din partea opiniei publice, pentru felul cum a pregãtit
succesul acestui eveniment cultural de referinþã europeanã,
inclusiv prin organizarea unei funcþionale conferinþe de presã.

Mihai IORDÃNESCU

Cãutase libertatea pe care a gãsit-o, dar salvarea a aflat-o  cel
puþin aºa susþinea el  în Dumnezeu sau în cãutarea Dumnezeului
necunoscut, cum era titlul cãrþii publicatã dupã îndelunga crizã.
Aici în þarã fuga lui, din toate punctele de vedere, a produs
stupoare. El nu era un Ben Corlaciu  Dumnezeu sã-l ierte , ci
unul din scriitorii exponenþiali ai regimului, studiat în pro-grama
analiticã, înfãþiºat în prima linie, citat cu cãrþile sale considerate
piscuri ºi modele literare. Nu puþini din cei de sus, spãrgând
zidurile claustrãrii în care erau þinuþi sã trãiascã îi cãutau dacã
nu prietenia, cel puþin atenþia. Unii i s-au con-fesat, i-au povestit
episoade tãinuite cu speranþa cã vor fi imortalizaþi în pagini de
carte. Dupã ce a fugit din þarã s-au luat mãsuri represive împotriva
celor apropiaþi, copilul i-a fost þinut ostatic timp de aproape patru
ani. Henriette Yvonne Stahl ºi Ion Vinea au fost arestaþi. Nu
numai ei. Sub presiune  aºa cum tovarãºa vieþii lui i-a mãrturisit
Mihaelei Cristea încã în anii 80  au semnat declaraþii ce nu le
aparþineau, menite sã-l compromitã pe Petru Dumitriu în ochii
strãinãtãþii. Din pãcate, astãzi, unele din aceste declaraþii se dau
publicitãþii cu scopul de a-l compromite în ochii þãrii pentru cã
Petru Dumitriu în 1996 ºi-a exprimat o anume opþiune politicã.
Se folosesc împotriva lui armele din arsenalul serviciilor
represive din anii 60.
Confraþii, cei mai mulþi, au rãsuflat uºuraþi. Dispãrea un
concurent. ªi încã de ce talie! Inamicii lui se puteau bate cu
pumnul în piept cã au avut dreptate. A fi auzit cã te-ai lepãdat
de el însemna o notã bunã. ªi s-au gãsit mizerabili care, deºi
pânã atunci nu vorbeau decât de Petru ºi erau fericiþi sã fie
vãzuþi mãcar când le întindea mâna, sã demaºte pe cei ce
fuseserã aproape. Plecarea lui a fost folositã în luptele de la
vârf, Leonte Rãutu fiind bucuros sã îl mai înfunde pe
inamicul sãu Miron Constantinescu, protectorul lui Petru
Dumitriu. Spectacolul a fost sinistru din punct de vedere moral.
O fi avut în peregrinãrile sale dintre Franþa ºi Germania, în
desele sale momente de cãutare ºi de sfâºiere moralã, nostalgia
þãrii, a ceea ce ar fi putut sã fie, sã devinã aici ? Exilul nu l-a
primit cu braþele deschise. Dimpotrivã. La un moment dat, unii
din cei ce mergeau în strãinãtate, ca profesorul Al. Rosetti 
l-au vizitat . La nu prea mult timp de la apariþia ediþiei mele
din Gheorghe I. Brãtianu  era la sfârºitul anului 1980  am
primit un telefon de la Adriana Fianu care mi-a spus cã Petru
a rugat-o sã-i trimitã cartea. I-am dat-o în aceeaºi zi prietenei
noastre, care m-a asigurat cã o va trimite imediat.
Dupã 1990, Cronica de familie în trei volume a apãrut ºi a
însemnat un uriaº succes. Alte cãrþi publicate aici sau în
strãinãtate i-au fost, de asemeni, tipãrite. Colegul nostru Geo
ªerban posedã un adevãrat roman de aproape trei sute de pagini
din ciclul Biografii contemporane. Publicarea lui, ca ºi a altor
pagini câte vor mai fi, câte se vor mai gãsi, constituie o datorie
nu numai pentru memoria lui Petru Dumitriu, ci în egalã mãsurã
pentru a cunoaºte istoria literaturii române. În filele cãreia Petru
Dumitriu, autor ºi personaj tragic, ocupã un loc de seamã.
Pentru cã atunci când a fost mare, el a fost alãturi de cei mai
mari. Pentru cã alãturi de greul tribut plãtit epocii, el a ºi
înfruntat-o cu tenacitate, izbutind sã o biruie nu o datã.
ªi acum totul nu poate sã fie decât tãcere. Se întâlneºte în
lumea de dincolo cu Marin Preda, plecat înaintea lui cu douãzeci de ani, cu Eugen Barbu, plecat ºi el cu zece ani în urmã.
Printr-o ciudãþenie a soartei, primul a murit, fiind deputat în
Parlamentul regimului socialist, cel de al doilea ca deputat în
Parlamentul României libere. Petru Dumitriu, care urcase treptele ierarhiei sociale înaintea lor ,acum nu era pe plan politic ºi
administrativ nimic. De patruzeci ºi ºase de ani nu mai era
decât scriitor. Toþi trei au fost uniþi puþin timp, dar mai cu seamã
s-au sfâºiat, pe faþã sau nu, direct sau indirect. Vor rãmâ-ne
peste timpuri ºi peste mizeriile timpurilor trei mari scriitori
români, cãrora literatura noastrã le datoreazã atât de mult.
Acum, când drumul pãmântesc al lui Petru Dumitriu s-a încheiat,
când trupul, falnicul sãu trup nu mai este decât o mânã de cenuºã,
sã ne îndreptãm gândul cãtre zbuciumul acestei vieþi care a cunoscut
atâtea dramatice contratimpuri, mai ales cu sine, ºi sã ne aplecãm
asupra acelor pagini ale operei sale, care au intrat în nemurire.
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Finalitãþile învãþãmântului ºi
evaluarea randamentului didactic
Prof. dr. Ioan ªERDEAN
Tema supusã atenþiei trebuie abordatã
în contextul relaþiei predare/învãþareevaluare; toate acestea în raport cu finalitãþile educaþiei. Oricare ar fi obiectivele ei
imediate (cunoaºterea performanþelor,
ierarhizarea acestora, clasamentul, selecþia
pentru încheierea unei trepte a sistemului
de învãþãmânt sau pentru intrarea într-un
ciclu nonobligatoriu), evaluarea trebuie sã
susþinã ºi sã stimuleze activitatea de
predare/învãþare. Ea are menirea de a
facilita activitatea profesorului, oferindu-i acestuia informaþii despre calitatea
predãrii, despre modul în care a fost preluat
ºi prezentat conþinutul instruirii, despre
asigurarea accesibilitãþii acestuia, despre
valoarea metodologiilor de predare. Din
acest punct de vedere, evaluarea are o
dublã semnificaþie: pe de o parte
orienteazã traseul predare-învãþare, iar pe
de altã parte are o funcþie de corecþie,
asigurând reglarea procesului didactic,
ceea ce presupune, inclusiv, explicarea,
argumentarea, motivarea performanþelor obþinute.
Asociind termenul de evaluare cu acela
de randament se poate constata ºi aprecia
raportul dintre efortul depus în desfãºurarea procesului ºi efectele sau rezultatele
obþinute. În acest fel, evaluarea apare ca o
activitate de autoreglare (feed-back), atât
pentru studenþi (elevi), cât ºi pentru
profesori, în perspectiva obþinerii unor
performanþe superioare.
Practica evaluativã are o istorie
îndelungatã. Dintotdeauna valoarea a
constituit un barometru, mai ales pentru
celelalte componente ale procesului
didactic: predarea-învãþarea. Epoca actualã
e una a marilor schimbãri. Societatea
contemporanã se schimbã de câteva ori în
decursul vieþii normale a unui om. Nimeni
nu va mai trãi ºi nu va muri în societatea
pe care a cunoscut-o ca membru activ al
ei (un antropolog american). În consecinþã, procesul didactic, îndeosebi evaluarea, ca o componentã de bazã a acestuia,
trebuie sã asigure pregãtirea tineretului
pentru integrarea socialã ºi profesionalã în
perspectiva viitorului. Acesta este, de fapt,
tot mobilul transformãrilor (reformelor)
în învãþãmânt. Pentru prima datã în
istorie, educaþia pregãteºte în mod
conºtient oameni pentru tipuri de societãþi
care nu existã încã ºi tot  pentru
prima datã, dezvoltarea educaþiei,
consideratã pe scarã planetarã, tinde sã
preceadã nivelul de dezvoltare economicã
(Edgar Faure (coordonator) A învãþa sã fii,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1974).
O trãsãturã a epocii contemporane, cu
implicaþii dintre cele mai presante în
procesul didactic, inclusiv în cel al
evaluãrii performanþelor învãþãrii o
constituie schimbarea criteriului de
evaluare a însuºi nivelului de dezvoltare a
diferitelor þãri. În zilele noastre ºi, fireºte,
în societatea viitoare, þãrile care se aflã în
fruntea ierarhiei mondiale din punct de
vedere al nivelului general de dezvoltare
au ajuns în aceastã ipostazã ca urmare a
capacitãþilor lor de a inova la nivelul
tehnicii de vârf. Implicaþiile umane ale
schimbãrii criteriului de dezvoltare sunt
dramatice, deoarece pentru a inova la
nivelul tehnicii de vârf e nevoie nu doar

de o elitã creatoare, ci de o masã creatoare
(N. Radu).
Fie ºi numai enunþarea acestor particularitãþi cu totul specifice ale societãþii
contemporane permite formularea unor
teze, a unor norme, a unor principii etc., cu
implicaþii majore în însãºi componenta
evaluãrii procesului didactic. Cum se
constatã, este vorba de o abordare sociologicã a evaluãrii, ceea ce dã naºtere unei
adevãrate sociologii a evaluãrii.
Din aceastã perspectivã, evaluarea
rezultatelor ºcolare se produce deopotrivã
sub impactul sistemului educativ ºi al
contextului social, ceea ce duce la folosirea
unor tehnici specifice de evaluare (I.T. Radu).
Privite inclusiv din perspectiva
evaluãrii, problemele cu care se confruntã

se însuºesc realmente în procesul aplicãrii
lor. Orice achiziþie nouã obþinutã prin efort
intelectual propriu are o finalitate care îi
asigurã durabilitate ºi dovada existenþei
sale: deci, aceastã capacitate poate fi ºi
trebuie evaluatã. Un simplu termen sau
concept nou, o expresie nouã introduse în
sistem asigurã aplicarea lor ºi intrã în
circuitul evaluãrii.
c) Capacitatea de a învãþa cu mijloace
proprii: ºtiinþa de a învãþa, astfel spus:
a învãþa sã înveþi  în perspectiva
educaþiei permanente. Asemenea capacitãþi
(resurse) pot ºi trebuie evaluate. Capacitatea de a învãþa presupune cunoaºterea ºi,
fireºte, evaluarea unor tehnici de învãþare,
care se pot întinde de la acþiuni în aparenþã
simple, cum este capacitatea de a recepta
mesaje orale, de a asculta pentru a înþelege
sensul acestora, capacitatea de a recepta
mesajele scrise (tipãrite), pânã la capa-

... pentru prima datã, dezvoltarea educaþiei, consideratã pe
scarã planetarã, tinde sã preceadã nivelul de dezvoltare
economicã
Edgar Faure
învãþãmântul contemporan nu pot fi
soluþionate prin mãsuri de naturã
cantitativã, ci calitativã: prin separarea
informaþionalului (a cantitãþii) de
formaþional ºi predarea-învãþarea în mod
nemijlocit a unor capacitãþi ale intelectului.
Cum se vede, societatea contemporanã are
nevoie nu de enciclopediºti, ci de
specialiºti culþi, care sã dispunã, mai ales
de capacitãþi ale intelectului, cu ajutorul
cãrora sã poatã rãspunde marilor comandamente ale societãþii actuale ºi, mai ales,
ale celei viitoare.
Problematica evaluãrii poate fi
soluþionatã prin formularea unor obiective
educaþionale care sã permitã gãsirea unor
relaþii intime între componentele procesului didactic. De altfel, în noul curriculum
al învãþãmântului, obiectivele, finalitãþile
reprezintã primul element al structurii
programelor.
Iatã, spre ilustrare, câteva asemenea
obiective formative, cu implicaþii majore în
actul evaluativ care rãspund nevoilor de
instrucþie ale societãþii contemporane. Toate
pot fi formulate în termeni de capacitãþi
ºi sugereazã inclusiv evaluarea lor.
a) Capacitatea de adaptare (readaptare) la situaþiile extrem de mobile, care apar
inevitabil, ele fiind o dovadã a progresului,
iar mobilitatea profesionalã o condiþie a
adaptãrii. În planul evaluãrii, adaptarea
presupune capacitatea de transfer a
informaþiilor ºi folosirea lor în situaþii noi,
iar corelarea ºi integrarea informaþiilor în
sisteme noi sunt dovezi ale capacitãþii de
adaptare. Deci, se evalueazã.
b) Capacitatea de a aplica: nimic nu se
învaþã doar de dragul de a ºti; cunoºtinþele

citatea de exprimare corectã, atât oral, cât
ºi în scris etc.
Evaluarea randamentului învãþãrii se
face raportatã la mãsura în care studenþii
fac dovada unor comportamente
adecvate, ca o consecinþã a faptului cã
au înþeles mesajele vehiculate în întregul
proces didactic.
d) Capacitatea de a gândi creator
este un corolar, o þintã supremã pentru
orice persoanã care simte nevoia de a se
afirma, de a contribui efectiv la progresul
social, de a lãsa dupã sine ceva care sã-i
poarte amprenta.
În societatea modernã progresul este de
neconceput fãrã a avea creatori numeroºi:
nu se poate aºtepta pânã vor apãrea creatori
în mod natural: tema creativitãþii nu poate
fi lãsatã ca o manifestare a hazardului în
sfera evoluþiei istorice. Problema cultivãrii
creativitãþii poate fi rezolvatã prin folosirea
unor tehnici didactice care sã permitã
învãþarea creativitãþii.
În evaluare, creativitatea este indicatorul calitativ cel mai de preþ: ea presupune
formarea unor capacitãþi de cunoaºtere ce
devin fundamente ale procesului creator
real, care permit gãsirea unor soluþii, idei,
metode etc. descoperite pe cale independentã, prin efort propriu de gândire, de
cãtre cei supuºi actului evaluãrii.
Mãsura în care soluþiile gãsite în
rezolvarea problemelor produc o stare de
surprizã plãcutã care reanimã dorinþa ºi
curiozitatea de a descoperi ºi alte cãi, alte
soluþii, eventual mai elegante, toate
acestea nu pot sã nu atragã atenþia
evaluatorilor. În procesul evaluãrii
asemenea indicatori ridicã serios

standardul, calitatea nivelului acestui
moment al procesului didactic.
Prioritarã rãmâne însã necesitatea
formãrii creatorilor în proporþii de
masã. Este vorba de gãsirea unor cãi, a
unor soluþii care, chiar dacã nu sunt noi
pentru societate, au fost stabilite pe o cale
independentã, prin efort propriu de
gândire. Prin urmare, cei care cautã ºi
care, mai ales, gãsesc asemenea soluþii îºi
cultivã, îºi exerseazã capacitãþi creative,
ce pot evolua astfel încât sã le sporeascã
valoarea calitativã, implicit nivelul originalitãþii. Importante sunt nu atât achiziþiile informaþionale, cât mai ales capacitãþile creative care rãmân durabile prin
exersarea lor sistematicã.
În actul evaluativ, asemenea indicatori
ridicã serios standardul de performanþã,
nivelul calitativ al acestei componente a
procesului didactic.
Evaluarea randamentului ºcolar
angajeazã ºi alþi parametri mai rafinaþi,
dar cu atât mai edificatori ºi convingãtori.
Într-o lucrare a academicianului Mircea
Maliþa, fost ministru al învãþãmântului,
apãrutã cu peste trei decenii în urmã
(Aurul cenuºiu, Editura Dacia, ClujNapoca, 1971), în eseul intitulat sugestiv
Discurs despre pasiune, autorul considerã cã în cadrul societãþii moderne unde
solicitãrile sunt imense, cultivarea pasiunii
se impune ca o profilaxie împotriva
derutei. În stilu-i caracteristic, autorul
amintit ironizeazã elegant pe unii tineri
care devin mitomani, cu privire fixã,
adoptã profesiunea de solicitant permanent
de la o societate cãreia nu-i dau nimic.
Explicaþia în opinia sa: devin mitomani,
cu privire fixã, adoptã profesiunea de
solicitant permanent de la o societate cãreia
nu-i dau nimic. Explicaþia în opinia sa:
Aceºtia n-au pasiuni. Visul nu e pasiune.
Pasiunea arde, e dinamicã, duce la þintã.
Dupã asemenea enunþuri, profesorul
Maliþa se întreabã (reflexiv) dacã una din
primele întrebãri la marile ºi succesivele
concursuri ºi examene n-ar trebui sã fie:
Ce pasiune ai, tinere? ªi vine, apoi, spre
ilustrare cu propriile evaluãri, formulate
prin intermediul unor metafore inedite,
lãsate sã curgã într-o adevãratã avalanºã:
 Cel ce nu se pasioneazã sã prindã
fluturi pânã la ºapte ani, sã adune timbre
pânã la 10, sã facã avioane ºi bãrci pânã la
14, sã repare radiouri pânã la 16, sã scrie
versuri pânã la 18, va sosi în pragul
profesiunii prin fatalitate demonicã, nu
prin vocaþie.
ªi pentru a rãmâne tot pe tãrâmul
acesta, al neliniºtii creatoare, al stãrii
afective ºi intelectuale de o mare
intensitate, care polarizeazã procesele
psihice ale omului, dominându-l prin
permanenþa acþiunii lor, iatã cugetarea
unui ilustru filosof ºi poet (sau poet ºi
filosof) care a fost Lucian Blaga:
Inteligenþa devine genialã nu din
resursele inteligenþei, ci din cele ale
pasiunii. (În Elanul insulei, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1977, pag. 194).
Punctele de vedere exprimate în
rândurile de mai sus nu se vor mai mult
decât pretexte pentru cei care,
parcurgându-le, fie ei evaluatori sau
evaluaþi, vor adãuga ºi propriile lor
cugetãri, pentru a ridica standardele
propuse la nivelul exigenþelor momentului
istoric pe care îl parcurgem.

Culturã globalã ºi identitate culturalã
Prof.univ.dr. Marin AIFTINCÃ
(Continuare din nr. 335)
Însuºirile fiecãrei culturi, cristalizate cu
aportul definitoriu al condiþiilor în care
s-a format, se consolideazã graþie contribuþiei ºi altor factori ce determinã
finalitatea culturii. Aºa dupã cum remarcã
Tudor Vianu, existã o legãturã fireascã
între condiþiile ºi scopurile culturii.
Aparþinând unor comunitãþi naþionale
diferite, oamenii trãiesc în medii foarte
diverse, care le solicitã raþiunea ºi le
modeleazã sensibilitatea. În corelaþie cu
varietatea condiþiilor de existenþã ºi a
sensibilitãþii proprii, ei îºi proiecteazã o
diversitate de scopuri ce se constituie în
finalitãþi culturale specifice fiecãrei
comunitãþi. În orice epocã sau etapã a
evoluþiei sale, cultura întreþine respectul
faþã de anumite valori, specifice timpului
ºi aspiraþiilor fiecãrei societãþi. De aceea,
chiar dacã admitem o evoluþie unitarã ºi
progresivã a culturii omeneºti, idealul
cultural, mai înainte de a fi general valabil
pentru întreaga umanitate, este propriu
anumitor societãþi ºi anumitor epoci.
Putem adãuga cã forþa lui spiritualã
modeleazã cultura oricãrui neam,
imprimându-i accente care îi definesc
identitatea. În consecinþã, existã un
complex de factori, spaþiali, temporali, de

mediu, spirituali ºi axiologici care dau
specificitate fiecãrei culturi naþionale. ªi
întrucât naþiunea îºi sublimeazã energiile
spirituale în valori originale, ea constituie
încã suportul identitãþii culturale. De
aceea, vorbim, în primul rând de o
identitate culturalã naþionalã ºi numai dupã
aceea, prin derivare, în sens extensiv, de o
identitate culturalã regionalã sau, prin
comprimare, individualã ºi de grup.
Pe aceste temeiuri se afirmã
specificitatea ºi diferenþa, care explicã
diversitatea culturilor în istorie, apãrute pe
substratul ontologic comun tuturora. Acest
substrat asigurã unitatea culturii, care nu
este periclitatã de varietatea lor dinamicã.
De aceea, putem vorbi despre culturã ºi
culturi, în sensul cuplurilor conceptuale
amintite mai sus. Considerate din punct de
vedere funcþional, la rândul lor, culturile
dau identitate indivizilor ºi grupurilor
umane. Oriunde mergem suntem români,
germani, greci, francezi, indieni, senegalezi, ruºi, evrei etc., purtând povara
culturii din care provenim. Aici îºi are
sursa discuþia actualã despre multiculturalism, înþeles ca un aspect al democratizãrii culturii.
Dupã aceste scurte incursiuni teoretice,
putem reformula o întrebare pusã anterior:
identitatea culturalã este ameninþatã de
cultura globalã? Parþial, rãspunsul se

regãseºte în dezvoltãrile de mai sus. Acum îl
vom completa, þinând seama de douã premise
majore. Prima considerã culturile ca entitãþi
deschise, apte de intercomunicare. A doua,
rezidã în ideea cã o culturã existã ºi îºi
conservã identitatea în mãsura în care îºi
recreeazã tradiþia ºi propriile valori. Sã le
luãm pe rând.
Având determinaþiile constitutive
arãtate, culturile nu sunt niºte entitãþi
monolitice ºi complet separate între ele,
cum credea Spengler. Dimpotrivã,
pãstrându-ºi identitatea, alimentatã de ceea
ce Ricoeur numea nucleul etico-mistic
sau de vocaþia unui popor, cum preciza un
filosof român, orice culturã are un caracter
deschis; ea este în stare oricând sã
primeascã, sã asimileze ori sã respingã
influenþe din afarã ºi, la rândul ei, sã ofere
altor culturi ceva demn de atenþie. Istoria
umanitãþii este plinã de fapte ce probeazã
comunicarea dintre culturi. De la
rãspândirea marilor religii, la circulaþia
modelelor artistice ºi ideilor filosofice, de
la templele hinduse la sinteza arhitecturalã
a Washingtonului de astãzi avem o
impresionantã gamã de mãrturii în
favoarea comunicãrii între culturi. Aici nu
este nici un fel de îndoialã. Dificultatea
apare atunci când examinãm modul cum
se produce comunicarea dintre culturi. Este
ea un proces firesc, determinat de cerinþele
intrinseci ale circulaþiei valorilor, ceea ce
reprezintã o componentã fundamentalã a
dinamicii culturii universale ori este o

acþiune direcþionatã unilateral, uzând de
mijloace coercitive, violente sau
nonviolente, pentru impunerea valorilor
unei culturi asupra alteia sau altora, ceea
ce induce tensiuni ºi conflicte
interculturale. Ni se pare cã celui de-al
doilea caz îi corespunde cultura globalã.
Constituitã din bunuri ºi simboluri
produse în unul sau în câteva centre de
putere tehnologicã ºi financiarã, cultura
globalã se propagã cu sprijinul noilor
tehnologii
de
comunicare
ºi
instrumentelor coercitive specifice
economiei de piaþã. Ea nu intrã în dialog
cu celelalte culturi, ci le impune valori,
mentalitãþi, stiluri de viaþã ce le sunt
strãine, violentând tradiþii, credinþe
religioase, norme morale ºi juridice, prin
care ºi-au edificat propria identitate. Prin
urmare, nu este vorba de o nouã arenã pe
care globalitatea ar face posibilã
afirmarea, tolerantã ºi cu respectul
cuvenit, a diferenþei, a identitãþilor, ceea
ce ar fi benefic ºi de dorit, pentru
stimularea comunicãrii reciproce ºi,
bineînþeles, dezvoltarea patrimoniului
culturii universale. ªi poate cã acesta ar
trebui sã fie un scop dintre cele mai
nobile, cãruia s-ar cuveni sã i se consacre
mijloacele moderne de comunicare. Este
limpede cã cultura globalã nu se poate
substitui culturii universale, problemã ce
impune o altã abordare. Ceea ce trebuie
sã subliniem este faptul cã o culturã
uniformã, destinatã consumului, nu

A treia cale

îºi cautã o definire viabilã
Dr. Ion MITRAN
(Continuare din nr. 335)
În opinia reputatului filosof ºi sociolog,
în primul rând, s-ar pãrea cã în istorie
momentele de rãscruce sunt mai degrabã
rezultatul proceselor ºi deciziilor politice
decât al forþelor economice În al doilea
rând, cele mai mari ºanse existenþiale
pentru cei mai mulþi oameni se realizeazã
probabil cel mai bine în perioadele de
politicã normalã, adicã atunci când politica
nu conteazã atât de mult pentru cetãþeni.
Ei îºi pot vedea de treburile lor fãrã sã fie
nevoiþi sã se uite peste umãr la autoritãþi.
Economia poate prospera ºi societatea
civilã înflori În afârºit, atunci când
valorile economice încep sã domine
politica, libertatea este adeseori în pericol.
Noul economism al capitaliºtilor nu e mai
liberal decât vechiul economism al
marxiºtilor. Poate cã nu agitã spectrul
totalitarismului, dar autoritarismul sãu
potenþial reprezintã un motiv de
îngrijorare.
Atunci, cine ar trebui sã facã istoria?
se întreabã autorul, considerând cã  nu
prea existã dovezi cã politicienii
profesioniºti, ar fi deosebit de buni în
afaceri, deºi mulþi se retrag spre sãlile de
consiliu, spre frumoasele recompense
materiale din bãncile de stat ºi din alte
întreprinderi. Pe de altã parte, oamenii de
afaceri ºi chiar specialiºtii în economie nu
sunt neapãrat mai potriviþi sã stea la cârma
corabiei statului. Într-un fel, specializãrile
profesionale n-au nici o importanþã,
conteazã doar personalitatea liderilor.
Totuºi, dacã Max Weber ar fi adãugat o a
treia conferinþã la cele douã despre ªtiinþa
ca vocaþie ºi Politica vãzutã ca vocaþie,
intitulatã Afacerile ca vocaþie, s-ar fi putut
sã constate câteva diferenþe importante.
meditaþiei ºi satisfacþiilor spiritului,
erodeazã ºi ameninþã identitatea culturilor
naþionale ºi chiar fondul lor regenerator.
Desigur, atrãgând atenþia asupra pericolului ce primejduieºte identitãþile
naþionale, nu pledãm în favoarea cantonãrii
într-un tradiþionalism desuet, cu preþul
sacrificãrii accesului oamenilor la demnitatea ºi autonomia la care au dreptul. Dezvoltarea în ansamblu, actuala civilizaþie
mondialã a adus beneficii imense ameliorãrii condiþiilor de viaþã ale omenirii.
Problema se pune, însã, astfel: cum ne
putem moderniza fãrã sacrificarea tradiþiei,
a fondului cultural specific al fiecãrui
popor? Cum putem sã-i acceptãm pe
ceilalþi ºi, totuºi, sã rãmânem noi înºine?
Soluþia la aceste întrebãri nu poate fi gãsitã
în sincretismul culturii globale, uniformizatoare prin natura ei. Pentru cã este adevãrat ceea ce s-a spus deja, cã pot fi globalizate pieþele comerciale, dar nu cultura.
Rãspunsul potrivit la frãmântãrile noastre
fireºti poate fi cãutat în fondul spiritual ce
sãlãºluieºte în adâncul sufletului fiecãrui
popor. Energiile creatoare de acolo trebuie
resuscitate ºi stimulate, pentru a înnoi
straiele fiecãrei culturi ºi a o înscrie în
dialogul intercultural ce poate oferi soluþii
pentru traversarea provocãrilor adresate
omenirii ºi fiecãrei naþiuni în parte. Orice
tradiþie ºi, în esenþã, orice culturã existã ºi
îºi pãstreazã vigoarea ºi identitatea în
mãsura în care este recreatã permanent, în
consens cu pretenþiile modernitãþii.
Aceastã recreare este baza oricãrui dialog
real, iar dialogul purtat dupã regulile sale
are virtutea de a da ºanse afirmãrii
identitãþii culturale, garantând, prin
diversitate, evoluþia culturii universale ºi,
fãrã îndoialã, ameliorarea condiþiei
umane.

Politica este întotdeauna un exerciþiu de
echilibru între idei, sprijin ºi instituþii. Cel
puþin în democraþii, politicienii trebuie sã
ºtie încotro vor sã se îndrepte, sã obþinã
sprijinul necesar în acest scop în rândul
votanþilor ºi al grupurilor sociale ºi sã
avanseze în interiorul unui mediu foarte
structurat de reguli ºi instituþii. Oamenii
de afaceri tind sã vadã în toate acestea o
povarã, iar profesorii de economie gãsesc
cã e o risipã. Drept urmare, ei sunt la
început nerãbdãtori, apoi înclinaþi spre
formule mai autoritare. Le lipseºte adesea
simþul istoriei, care este semnul distinctiv
al marilor lideri politici. Poate cã avem
nevoie de o combinaþie a celor douã 
simþul eficienþei, specific economiºtilor, ºi
simþul instituþiilor, specific istoricilor
(Dahrendorf)
Dar, cum observã un alt analist, starea
actualã a lumii oferã o realitate frapantã:
aproape peste tot existã capacitãþi de
producþie neutilizate; de asemenea, peste
tot, ºomajul este ridicat, iar sãrãcia în
creºtere; nimic nu se opune deci ca
producþia sã se mãreascã fãrã tensiuni
inflaþioniste. Or, creºterea economicã este
astãzi frânatã de o logicã a mecanismelor
de piaþã, în malaxorul cãreia expansiunea
unora nu s-ar putea face decât în
detrimentul altora. Toate guvernele
doresc, într-adevãr, o creºtere mai
susþinutã, dar considerã cã nu este o
creºtere virtuoasã decât cea impulsionatã
de cererea strãinã. În alþi termeni, fiecare
þarã doreºte o creºtere a exporturilor, ceea
ce nu se poate decât dacã fiecare creºte
importurile sale, adicã cererea sa internã.
Toate þãrile refuzã, de frica de a nu se vedea
înglodate în datorii. Lumea este deci
victima unui soi de silogism  de noncooperante; devalorizare competitivã, aici,
mãsuri protecþioniste acolo, pretutindeni
ajustãri care, mai de grabã, produc
degradarea sistemelor sociale decât
perfecþionarea doritã ºi prosperitatea
aºteptatã (J.P. Fitoussi, P. Rosanvallor).

Sensul cãutãrii de

sens

Consideraþiile în jurul preocupãrilor
teoretice actuale pentru cãutarea ºi gãsirea
altui viitor (în sensul de mai bun
omeneºte ºi raþional pentru indivizi ºi
colectivitãþi) au trecut în revistã diverse
puncte de vedere aparþinând unor autori
occidentali, preocupaþi mai mult de
argumente decât de etichete. În Est,
inclusiv în þara noastrã, precaritatea culturii
politice, exacerbarea politicii partidiste
ireconciliabile, partizanatul împins la
extrem au înceþoºat dezbaterile teoretice
obiective asupra viitorului, mulþi
preopinenþi înfeudaþi subiectivismului,
suspectându-se reciproc, orice argumente
ar utiliza, ignorã pãgubos realitãþile
naþionale fundamentale. Or, pentru a
înfrunta pozitiv viitorul este imperios
necesar a descifra concret ºi obiectiv lumea
ideilor ºi faptelor sociale.
Cãutarea de sens pentru viitor nu poate
cantona în unilateralitate, nostalgie ºi
obedienþã; la ordinea zilei, în Est, ca ºi în
Vest, se aflã redresarea ºi restructurarea,
mereu în raport cu practica socialã ºi cu
principiile iar, în acest context,
confruntãrile raþionale ºi constructive de
idei în serviciul intereselor generale,
lãsându-se câmp deschis încruciºãrii
argumentelor. Noile cãi ale dezvoltãrii
durabile au nevoie, deopotrivã, de teorii
viabile, dar mai cu seamã, de împliniri
socio-umane afective.
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
27 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10.00 Drept internaþional public (11)
11.15 Economie politicã (8)
12.15 Anatomie funcþionalã (1)
13.10 Bazele contabilitãþii (3/3)
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: Tatiana ºi Alexandru Moroºanu.
Emisiune de prof.univ.dr. Carmen Stoianov (r)
16:30 Program muzical
17:00 Orizonturi economice. Uniunea Europeanã 
România, premise ºi termene ale aderãrii. Invitaþi:
prof.univ.dr. Petre Prisecaru, prof.univ.dr. Andrei
Dobrescu. Realizatori: prof.univ.dr. Constantin
Mecu, dr. Stela Cristea
18:00 Not yet but soon - emisiune de Doru Enache (r)
18:30 Litera ºi spiritul legii: Despre imunitãþi. Invitat:
prof.univ. Emil Tocaci. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Fairplay - talk-show în direct de Mugur Popovici
22:00 Idei în contemporaneitate. Violenþa în istorie.
Invitat: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ioan Roºca (r)
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

MARÞI
28 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal  partea specialã (25)
11:15 Teoria comunicãrii (1)
12:50 Drept roman (3/1)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay - talk-show de Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional: Columbia. Emisiune de
Ioana Nitobe (r)
18:00 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica (r)
18:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu
19:00 Diplomaþie ºi politicã. Controverse privind
Calea a 3-a de dezvoltare. Participã: prof.univ.dr.
Ion Mitran, prof.univ.dr. Constantin Vlad.
Realizator: asistent univ.drd. Nicolae Mardari
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt Afaceri în agriculturã. Nuntã
în Þara Lãpuºului  filme documentare
22:55 Promo
23:00 Orizonturi economice. Uniunea Europeanã 
România. Premise ºi termene ale aderãrii. Invitaþi:
prof.univ.dr. Petre Prisecaru, prof.univ.dr. Andrei
Dobrescu. Realizatori: prof.univ.dr. Constantin
Mecu, dr.Stela Cristea (r)
24:00 Dincolo de arenã. Talk-show de Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

MIERCURI
29 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (5)
11:05 Dreptul muncii (1)
12:15 Limba românã (5/2)
13:05 Limba latinã (4)
13:30 Bazele informaticii an II (1)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzica
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (r)
16:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
17:00 Portret în sunet: Ilie Roºu (r)
18:00 Universul cunoaºterii. Jurnalistica de ºtiinþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:00 Reþete pentru sãnãtate. Pãdurea ca factor de
sãnãtate. Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct, realizat de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt Noua culturã ºi artã chinezã în
ultimii 50 de ani. James Whistler - graficã  filme
documentare
23:00 Lumea sporturilor (r)
24:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

JOI
30 mai 2002

SÂMBÃTÃ
1 iunie 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (1)
11:15 Geografie economicã mondialã (2/1)
12:20 Istoria economicã a României (9)
12:50 Pedagogie generalã (20)
13:25 Biroticã (2)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (r)
16:00 Dincolo de arenã. Talk  show în direct realizat
de Mugur Popovici
17:00 Invitaþie la fim - emisiune de Emil Voicu (r)
18:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Societatea sub lupã. Deºcolarizarea satului 
cercetare sociologicã. Emisiune de prof.univ.dr.
Nicolae Radu
19:00 Muzicã
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct realizat de Eugen Zainea
22:00 Planeta pãmânt Cum sã începem o afacere?
(1) Peþitul în Þara Loviºtei  filme documentare
22:55 Promo
23:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu (r)
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:30 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica
11:00 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã (3). Emisiune de Sultana Craia
11:30 Lumea poveºtilor: Scufiþa Roºie, Capra cu
trei iezi  teatru muzical pentru copii (emisiune
specialã de 1 iunie)
12:00 Muzicã
12:30 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Vlad ºi asist.univ.drd.
Nicolae Mardari
13:30 Litera ºi spiritul legii: Despre imunitãþi. Invitat:
prof.univ. Emil Tocaci. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
14:30 Presa  a câta putere? Talk-show de Nicolae
Cristache (r)
16:00 Lumea sporturilor Sportul la copii. Infosport:
campionate, competiþii. Emisiune realizatã de
prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
18:00 Tableta, de conf.univ.dr. Liviu Franga
18:10 Program muzical
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Laborator de creaþie: prozatorul ºi eseistul
Mihail Diaconescu. Emisiune de prof.univ.dr. Ion
Dodu Bãlan
21:30 Portret în sunet: Sorin Lerescu. Emisiune de
Carmen Stoianov
22:30 Idei în contemporaneitate: Modalitãþi de a trata
istoria. Participã: lector univ.dr. Pamfil Nichiþelea,
cercetãtor ºtiinþific Marin Badea. Realizator:
prof.univ.dr. Ioan Roºca
23:30 Dicþionar economic: Denominarea. Invitat:
prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române. Emisiune de lector
univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
24:00 Program muzical nocturn

VINERI
31 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept financiar an II (4/1)
11:15 Literatura românã (6)
12:25 Drept financiar public (3)
13:25 Genurile presei (2)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Eugen Zainea (r)
16:00 Lumea sporturilor ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade
Infosport: campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
17:00 Dicþionar economic: Denominare. Invitat:
prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, membru
corespondent al Academiei Române. Emisiune de
lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
17:30 Societatea sub lupã. Deºcolarizarea satului 
cercetare sociologicã. Emisiune de prof.univ.dr.
Nicolae Radu (r)
18:00 Presa  a câta putere? Talk-show în direct
realizat de Nicolae Cristache
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Lumea în clipa 2000. Contribuþie la vremuri.
Invitaþi: Cristian Troncotã, Alexandru Stoenescu.
Talk-show de Marian Oprea
21:30 Program muzical
22:00 Planeta pãmânt Contemporanul meu Caragiale.
Cum sã începem o afacere? (2)  filme documentare
23:00 Diplomaþie ºi politicã. Controverse privind
Calea a 3-a de dezvoltare. Participã: prof.univ.dr.
Ion Mitran, prof.univ.dr. Constantin Vlad.
Realizator: asistent univ.drd. Nicolae Mardari (r)
23:30 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã (2). Emisiune de conf.univ.dr.
Sultana Craia (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)
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Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84
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6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Program muzical
9:00 Repere spirituale - emisiune de prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu
10:00 Universul cunoaºterii: Tehnologia informaþiei.
Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
11:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
11:30 Reþete pentru sãnãtate. Pãdurea ca factor de
sãnãtate. Emisiune de Eugenia Grosu Popescu (r)
12:00 Lumea în clipa 2000. Contribuþie la vremuri.
Invitaþi: Cristian Troncotã, Alexandru Stoenescu.
Emisiune de Marian Oprea (r)
13:00 Club internaþional: Algeria. Emisiune de Ioana
Nitobe
15:00 Invitaþie la film. Emisiune de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor Jurnal de expediþie cu Uca
Marinescu. Infosport: campionate, competiþii.
Emisiune realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici
17:00 Maeºtri: George Enescu. Emisiune de Carmen
Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
19:00 Program muzical
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Planeta pãmânt. Parcul naþional american  film
documentar
21:25 Promo
21:30 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
22:30 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de prof.
univ.dr. Constantin Vlad ºi asistent univ.drd.
Nicolae Mardari (r)
24:00 Program muzical nocturn
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Informaþii
detaliate despre
emisiunile tvRM
în placheta
promoþionalã

Starea naþiunii.
România, încotro?
 Industrie  Agriculturã
 Politicã  Învãþãmânt
 ªtiinþã  Culturã  Sãnãtate
Actualitãþile în actualitate
ªtiri din þarã ºi din
întreaga lume pentru cele
mai largi categorii de
telespectatori

Prin noi,
facultatea la tine acasã
Postul de televiziune România
de Mâine (tvRM) transmite,
în direct ºi înregistrate, din
amfiteatrele ºi laboratoarele
universitãþii, cursuri, sinteze,
consultaþii, lucrãri practice
de laborator pentru studenþii
de la toate formele de învãþãmânt, cu precãdere pentru cei
ocupaþi în diverse activitãþi.
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Lansarea oficialã

a Postului de televiziune România de Mâine
Cuvântul
prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu,
ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuvântul prof. univ. dr. Rãzvan Theodorescu,
membru al Academiei Române,
ministrul Culturii ºi Cultelor
Domule preºedinte al Fundaþiei,
Domnule director general onorific,
Doamnã ministru,
Doamnelor ºi domnilor parlamentari,
Doamnelor ºi domnilor colegi, pentru cã vãd
foarte mulþi colegi din varii zone universitare
ºi audiovizuale pe care le-am strãbãtut.

Vã rog sã-mi permiteþi, în numele celui care slujeºte ºcoala din incomodul
fotoliu al ministrului Educaþiei, sã vã mulþumesc pentru invitaþia de a participa,
sã mã bucur pentru acest demers al dumneavoastrã care vine sã sprijine o
educaþie, o educaþie proiectatã spre viitor ºi sã urez Postului de televiziune, ca
ºi Universitãþii Spiru Haret sã facã numai lucruri bune!

Trãiesc un moment de mare satisfacþie
din mai multe motive. O parte dintre cei
care sunt pe scenã ºi, mai ales în salã, ºtiu
cã acum 11-12 ani, ca preºedinte al Radioteleviziunii Române, abia eliberate, care
avea încã monopol, care nu era dintre cele
mai fericite asupra audiovizualului, visam
la crearea unor posturi private. Ele erau
posibile pe atunci, s-au ºi creat. Dar pãrea
o utopie ceea ce nutream: un post privat
care sã fie ºi cultural ºi universitar.
Mãrturisesc cã nu îndrãzneam sã mã
gândesc la aºa ceva. Aþi realizat acest lucru
ºi trebuie sã vã mulþumim. În al doilea rând,

Vã mulþumesc foarte mult!

Cuvântul prof. univ. dr. Ghiorghi Prisãcaru,
preºedintele Comisiei pentru Politicã Externã
a Senatului României
Domnule preºedinte al Fundaþiei România de
Mâine,
Distinºi membri ai Guvernului,
Stimaþi colegi parlamentari,
Doamnelor ºi domnilor profesori,
Excelenþele voastre, doamnelor ºi domnilor,

În primul rând, aº dori ca în numele
Comisiei pentru Politicã Externã a
Senatului României sã vã felicit în mod
cãlduros pentru inaugurarea acestui post
de televiziune.
Am înþeles cã este vorba de o acþiune
de pionierat pentru cã acest post de
televiziune, spre deosebire de cele care
au apãrut dupã revoluþia din decembrie ºi
care se bucurã de întreaga libertate de
expresie, într-o Românie democraticã, are
douã caracteristici. Nu va fi un post
comercial, ci unul educaþional, ºi doi, se
va adresa, în primul rând, tineretului. Eu
cred cã, în condiþiile de dupã încetarea
rãzboiului rece ºi apariþia unui nou sistem

internaþional care înseamnã globalizare,
discutarea marilor probleme ale lumii
contemporane este extrem de importantã
pentru întreaga societate româneascã.
Sigur, se discutã mult despre globalizare,
dacã sã ne opunem globalizãrii, cum sã
folosim globalizarea º.a. Pe de altã parte,
existã pãrerea cã acest proces, acest
fenomen ar trebui oprit pentru a face sã
lucreze pe mai departe sentimentul
naþional ºi demnitatea naþionalã. Eu cred
cã globalizarea este un proces cãruia
nimeni nu i se poate opune, el este un dat,
dar problema este cum sã-l folosim în
interesul popoarelor noastre, în interesul
naþiunilor noastre, în interesul cetãþenilor
noºtri. De aceea este important ºi sunt
convins cã postul dvs. de televiziune va
permite, mai ales tinerilor, sã înþeleagã
procesele noi care au loc în lume, sã gãseascã
drumul pe care România se va îndrepta
mâine, în anii ce vor veni. În acelaºi timp,

Mã aflu aici pentru cã eu, deºi dascãl
de când mã ºtiu, ca ºi mulþi dintre colegii
mei, simt cu tristeþe cã cel mai puternic
dascãl, cel mai puternic profesor, cel mai
puternic influenþator  dacã îmi admiteþi
cuvântul , înrâuritor de conºtiinþe este
televiziunea, sunt televiziunile.
Televiziunile româneºti, de stat sau
particulare, cu excepþia celei la a cãrei a
doua naºtere mã aflu, difuzeazã în
proporþie de 90% mizerie spiritualã. Fac
o parantezã, vorbea domnul coleg
preºedintele Comisiei pentru Politicã
Externã, domnul senator Prisãcaru, de
globalizare, se vorbeºte adesea de
integrarea în Europa, sub aspect
legislativ, sub aspectul armonizãrii
chestiunilor acestora, nu al fiinþei
spirituale care este de mult ancoratã în
acest continent. Dar prin ce difuzeazã
televiziunile noastre, noi ne integrãm în
cea mai scârboasã Americã, în America
de mâna a 17-a, în America mahalalelor
sordide ºi a obiceiurilor care nu sunt
deloc specific spiritului pragmatic,
inteligent, decent americãnesc.
Vã întreb pe dvs, telespectatori ºi ai
altor posturi nu numai ai Postului
România de Mâine, câte filme de
specific european, de spirit european aþi
vãzut în ultimul an, câte greceºti, câte

spaniole, câte franþuzeºti, câte englezeºti,
câte germane, poloneze, ruseºti, în ceea
ce are Rusia european, finlandeze,
daneze. Vã rãspund tot eu, fiindcã am
întrebat retoric, aproape nici unul. Vedeþi
numai un Hollyood de mâna a 17-a, repet,
pentru cã suntem calici, sãraci ar fi un
cuvânt nobil, ne calicim ºi îndobitocim
naþia printr-o revãrsare de vulgaritate, de
þopenie, de mitocãnie, de grosolãnie, de
ceea ce este mai mãrunt în viaþa de cartier,
mai trivial, mai neºlefuit. Asta se
difuzeazã ºi în emisiunile de
divertisment, ºi în emisiunile aºa-zis
uºoare care dominã televiziunile noastre,
de stat sau particulare. De aceea vãd în
postul acesta, cum am vãzut ºi în postul
România cultural, o oazã în aceastã
cloacã de cretinizare a românilor.
Nu sunt un scenariofil, dar aproape
uneori mã gândesc dacã nu este
intenþionat. Din când în când se întâmplã
o datã la un trimestru, o datã la ºase luni
câte un film mai de Doamne-ajutã. Un
film care nu revarsã tone de vopsea roºie
pe post de sânge, în care existã ºi alt
conflict în afarã de omorârea omului de
cãtre om. Ei bine, acele filme sunt
difuzate într-un mod absolut straniu
pentru mine, la orele maniacilor, la 1,30.
Îmi spun cã sunt într-o altã lume decât
cea normalã. La ora 9 sunt difuzate toate
grosolãniile, toate imbecilitãþile cu
indivizi care bagã mâna în ceva unde este
carne tocatã, în timp ce un film un pic
mai Jacques Tatti, un pic mai Lelouche,
deci nu neapãrat Tarkovschi, sunt date la
orele imposibile ale noctambulilor ºi ale
elitei care îºi poate permite sã stea treazã

ceilalþi colegi ai sãi, pe care i-am vãzut
în salã, sã pun ordine în acea mult
dramatizatã, în fel ºi chip, televiziune
din Calea Dorobanþi.
Aveþi toate motivele, domnule
preºedinte, sã fiþi bucuros, astãzi, 20
mai 2002: din ce a fost mai bun în
România de ieri aþi reuºit în România
de astãzi sã pregãtiþi o Românie de
mâine care, sunt sigur, va fi mai bogatã,
mai cultivatã ºi mai inteligentã.

Cuvântul ing. ªerban Pretor,
membru al Consiliului Naþional al Audiovizualului

trebuie sã-i informez pe cei prezenþi, cã în
calitate de preºedinte al Asociaþiei România
în lume, am avut onoarea sã semnez cu
domnul preºedinte al Fundaþiei România de
Mâine un protocol de colaborare care sper
sã fie benefic pentru ambele organizaþii
neguvernamentale, pentru cã împreunã îºi
propun sã promoveze valorile naþionale
pentru o lume în continuã transformare.
Vã mulþumesc ºi vã felicit!

Cuvântul prof. univ. dr.
George Pruteanu, senator
Domnule preºedinte al Fundaþiei,
Doamnã ministru,
Domnule ministru,
Stimaþi colegi parlamentari ºi foºti
parlamentari,
Stimaþi membri ai Academiei Române,
Stimaþi maeºtri ai scenei ºi ai ecranului,
Stimaþi maeºtri ai catedrei,
Stimaþi studenþi,

ca ministru al Culturii ºi Cultelor sunt sigur
cã oriºicum în peisajul nostru audiovizual
apariþia unui post de televiziune, care sã
încerce sã modeleze conºtiinþe ºi sã
informeze publicul larg, e menitã sã joace
un rol de prim-plan, deci, ºi pentru acest
lucru, vã mulþumesc!
În sfârºit, în cea mai importantã calitate
pe care o am, aceea de profesor ºi cunoscând
Universitatea Spiru Haret, pot sã vã spun
cã aduceþi astãzi o contribuþie majorã la
dezvoltarea învãþãmântului. Aveþi, ºtiu,
colaboratori de nãdejde, aþi uns astãzi
director general pe un colaborator apropiat
ºi un prieten ºi mai apropiat. Vã felicit
pentru alegere!
Aveþi în fruntea televiziunii, din câte
am înþeles, pe unul dintre foºtii mei
colaboratori foarte apropiaþi, profesorul
Nicolae Stanciu, cel care m-a ajutat cum
nu pot sã spun, în momentele grele de
dupã revoluþie, sã încerc, alãturi de

Domnule preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor miniºtri ºi
parlamentari,
Stimaþi invitaþi,
Dragi colegi realizatori în cadrul Postului de
televiziune România de Mâine,

Îmi face o deosebitã plãcere sã aduc în
aceastã distinsã adunare mesajul de salut
al Consiliului Naþional al Audiovizualului,
împreunã cu urãrile sale de succes deplin
în, sperãm, lunga activitate pe care începeþi
sã o desfãºuraþi.
Nu cred cã greºesc foarte tare dacã
spun cã în ºirul, nu foarte scurt al paºilor
acestui post de televiziune, se poate înscrie
ºi Consiliul Naþional al Audiovizualului,
care a urmãrit cu un ochi vigilent, aº putea
spune, toate demersurile pe care dvs.
le-aþi fãcut încã de când înfiinþarea acestui
post de televiziune era o simplã intenþie.
Faptul cã de la autorizarea oficialã a
Postului de televiziune România de
Mâine, aºa cum îndreptãþit îl numiþi
naþional, cultural ºi universitar, pânã la
momentul de astãzi a trecut o perioadã de
câteva luni, ne face sã fim foarte
îndreptãþiþi sã credem, urmãrind

emisiunile care s-au desfãºurat pânã în
momentul acesta, cã postul dvs. se va
înscrie ca o individualitate marcantã, ca o
prezenþã deosebitã în rândul multelor,
poate uneori, dupã unele opinii, prea
multelor posturi de televiziune, care existã
la ora actualã în România. În sensul cã,
urmãrind emisiunile pe care le-aþi realizat
pânã în acest moment, titulatura de
universitar ºi cultural este pe deplin
justificatã. Faptul cã, iniþial aþi pornit de
la dorinþa de a fi un post eminamente
universitar, vã onoreazã în mod deosebit,
fiind prima universitate care a fãcut
demersuri în acest sens ºi chiar dacã
aceastã iniþiativã la început a fost privitã
în unele cercuri cu oarecare mici
suspiciuni, la ora actualã cred cã simþiþi cã
aceste suspiciuni sunt cu totul ºi cu totul
depãºite. Faptul cã aþi dovedit prin
emisiunile pe care le includeþi în grila de
programe cã înclinarea spre culturã nu este
o vorbã goalã, ci ea este realã ºi asta vã
face probabil conºtienþi sã ºtiþi cã nu vã
înscrieþi în goana, uneori nesãbuitã, dupã
audienþã, este iarãºi un punct care vã
individualizeazã.

Nu dorim decât ca în continuare
calitatea emisiunilor dvs. sã fie la acelaºi
nivel sau sã se înscrie pe aceeaºi pantã
crescãtoare ºi sã fiþi convinºi cã, în ciuda
faptului cã probabil procentele de
audienþã nu vor creºte spectaculos, ele
vor fi însã o reflectare a calitãþii
publicului care încet, încet, probabil, se
va apropia tot mai mult de postul dvs.
de televiziune.
Vã dorim mult, mult succes ºi viaþã
lungã!

Cuvântul prof. univ. dr.
Ioan Pop De Popa, senator
la ora 2 noaptea. De aceea, în aceastã
universitate, aºa de bine aºezatã, ºi
într-o prezenþã atât de onorantã, îmi
declar ºi eu entuziasmul, sigur sceptic.
Ce merge bine în România de astãzi?
Poate cã Postul România de Mâine va
merge ºi mai bine. L-am urmãrit, mã uit
adesea, îl gãsesc uneori un pic prea
didactic, uneori prea cuminte, nu trece
sticla întotdeauna. E nevoie de puþinã
demonie ºi Dinu Sãraru ºtie asta foarte
bine. El care a scris cãrþi frumoase ºi
citibile despre þãrani pentru oameni care
n-au trãit la þarã. Am încredere în ce va
face Dinu Sãraru, în dracii pe care îi va
bãga în acest post, care trebuie sã rãmânã
universitar, cultural, fãrã dame goale,
fãrã concursuri, fãrã cârlige de astea
ordinare ºi sã încerce sã ridice un pic mai
sus, sã câºtige publicul, sã-i arate cã se
poate face culturã, se poate face ºtiinþã
cu seninãtate, cu voioºie, fãrã plictis,
fiindcã, vorba lui Voltaire, toate
genurile sunt bune minus cel plicticos.

Mult stimate domnule preºedinte al Fundaþiei
România de Mâine,
Distinºi membri ai Guvernului,
Stimaþi colegi ºi colege,
Onoratã asistenþã,
Stimaþi parlamentari,

Deºi n-am avut intenþia sã iau
cuvântul, totuºi stimulat de antevorbitori,
m-am gândit cã este bine s-o fac, mai
ales cã sunt membru al acestei
universitãþi.
Cu vãditã încãrcãturã emoþionalã iau
cuvântul în faþa dvs. prilejuit de aceastã
festivitate care marcheazã deschiderea
unui centru de o deosebitã importanþã
pentru noi, un post de televiziune
naþional, universitar ºi cultural care
marcheazã un pas înainte în viaþa
universitarã sub egida Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii
Spiru Haret. În opinia mea este o cucerire
a ºtiinþei ºi a activitãþii universitare
româneºti, care îºi va lãsa incontestabil
urme stabile în viitor pentru cã este vorba
de România de mâine.
Aceastã instituþie ºi-a început
activitatea cu mult timp înainte ºi a emis
mii de ore de noutãþi în eter, mã refer

aici la faptul cã aceastã instituþie emite în
Europa apuseanã, emite peste ocean, în
afarã de România, ºi a alimentat în bunã
perioadã de timp diaspora româneascã din
þãrile respective.
Cu câteva sãptãmâni în urmã am avut
plãcerea sã fac o vizitã oficialã, împreunã
cu academicianul Otiman ºi cu secretarul
Comisiei de învãþãmânt, care, mergând
pe la diversele obiective ale universitãþii
au avut cuvinte elogioase la realizãrile
care s-au obþinut în aceastã universitate.
Ca om care am lucrat 56 de ani în
învãþãmânt, ºi lucrez ºi acuma, am trecut
prin trei universitãþi, din Cluj, Târgu
Mureº ºi Bucureºti, ºi cu mâna pe inimã
pot s-o spun cã nici una dintre acestea nu
au dovedit condiþiile pe care le are
Universitatea Spiru Haret.
Profit de faptul cã se aflã aici distinsa
doamnã ministru Andronescu, pe care o
rog, ca un membru al corpului didactic al
acestei universitãþi, sã ne ajute la atestarea
ºi acreditarea acestei universitãþi care,
consider, o meritã pe deplin, adãugând în
acest mod încã o perlã la diadema
succeselor învãþãmântului superior
universitar românesc.

ªi pentru cã sunt un împãtimit în
problemele medicale aº face o
propunere domnului rector, despre care
ºtiu cã nu se va opri cu realizãrile noi în
aceastã universitate: haideþi sã înfiinþãm
Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, aºa
cum a fost ea înainte în aceastã
universitate!
În încheiere, vã rog sã îmi permiteþi
sã felicit conducerea universitãþii pentru
succesele obþinute, pentru deschiderea
acestei prestigioase instituþii ºi sã-l
felicit, nu în ultimul rând, pe distinsul
ºi neobositul nostru rector, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea.

