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NICOLAE BÃLCESCU:

Sufletu-mi te slãveºte, înzeitã Libertate
România, pentru înfãptuirea cãreia a
luptat Bãlcescu cu atâta energic patrioticã
ºi nespusã dãruire de sine, nu ar fi putut fi,
potrivit gândurilor sale, decât
independentã, liberã ºi stãpânã pe destinele
sale. În timpul revoluþiei din 1848, în
Drepturile românilor cãtre înalta Poartã,
evocând lupta din trecut, el a scris cã
românii iubiau prea mult independenþa
ºi cã în slujba ideii libertãþii lor fãcuserã
minuni de vitejie. În acelaºi studiu, el a
reamintit rãspicat conaþionalilor sãi datoria
sa ºi a lor de a apãra naþionalitatea ºi
drepturile noastre, de vom fi nevoiþi chiar
vãrsând sângele nostru.
Condamnând încã din 1845 puterea
boierilor care se izoleazã de popor, uitând
cã niciodatã o naþie nu se poate mântui
decât prin sine însãºi ºi nu prin ajutorul
strãinilor, în 1847 a evocat ardent glorioasa
campanie din 1595 a lui Mihai Viteazul,
ca ºi luptele vitejilor sãi antecesori. ...
Pãrinþii noºtri  a scris Bãlcescu atunci 
aveau de temei cã mai bine þara lor sã se
prefacã într-un întins mormânt, numai sã
rãmâie tot þara românilor; el îºi exprimase

credinþa cã o naþie cu un trecut aºa de
glorios nu putea pieri în veacul luminilor
ºi al libertãþii. Nu întâmplãtor tot Bãlcescu
a fost acela care, dupã revoluþie, discutând
perspectivele viitoare ale naþiunii sale, a
vorbit de necesitatea unei revoluþii de
independenþã.
Cel pe care înfrângerea revoluþiei l-a
sortit unui trist exil ºi morþii departe de
þarã, avea sã-ºi încheie viaþa de jertfã
animat de nestrãmutata convingere a
împlinirilor viitoare. El a fost convins cã
poporului sãu istoria îi rezervã un frumos
viitor ºi împreunã cu ceilalþi fruntaºi ai
revoluþiei, care semnau alãturi de el
manifestul din septembrie 1850, avea sãºi exprime încrederea în viitorul
României, una mare ºi nedespãrþitã.
Având un program clar, adoptând
lozinca Dreptate, Frãþie, Unitate,
declarând cã viitoarea revoluþie urma sã
fie o revoluþie naþionalã, el

preconizeazã realizarea de þinte
naþionale, sociale ºi politice ºi recomandã
a se acþiona în solidaritate cu popoarele
împilate. La sfârºitul anului 1851, când
Ludovic Napoleon Bonaparte ºi-a
statornicit puterea personalã în Franþa,
Bãlcescu a mãrturisit adânca sa durere
pentru aceastã acþiune pe care o considera
potrivnicã þelurilor libertãþii; totodatã,
mai încrezãtor ca niciodatã în viitorul
umanitãþii ºi al naþiunii sale, el a evocat
în fraze de o rarã frumuseþe ziua fericitã,
ziua izbândiri, când nu va mai fi nici
om rob, nici naþie roabã, nici om stãpân
pe altul, nici popor stãpân pe altul, ci
domnirea Dreptãþii ºi Frãþiei.
Personalitate prestigioasã, slujindu-ºi
patria ºi, în acelaºi timp, idealurile umanitãþii,
crezând în bine, în adevãr ºi dreptate,
Nicolae Bãlcescu apare în perspectiva
istoriei în plenitudinea rarelor sale însuºiri
ca un veºnic îndemn, adresat, prin propriul
sãu exemplu ºi propria sa jertfã, întregii
naþiuni.
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Anul 2003,

La împlinirea a 150 de ani
de la trecerea sa în eternitate,

cu sãnãtate,
noi succese,
încredere
ºi speranþã în viitor

comemorat într-o semnificativã
Sesiune ºtiinþificã la Facultatea de Istorie
a Universitãþii Spiru Haret
Vineri, 29 noiembrie 2002, la Facultatea de Istorie a Universitãþii Spiru Haret, s-a
desfãºurat Sesiunea ºtiinþificã dedicatã comemorãrii marelui revoluþionar ºi patriot
NICOLAE BÃLCESCU (1852-2002).

În pragul noului an, 2003, cu speranþa în mai bine, Consiliul
Fundaþiei ºi Senatul Universitãþii adreseazã cadrelor didactice,
studenþilor, cercetãtorilor, oamenilor de culturã, întregului personal,
prietenilor Fundaþiei ºi ai Universitãþii, colaboratorilor ºi cititorilor
revistei Opinia naþionalã, precum ºi telespectatorilor Televiziunii
România de Mâine, calde ºi sincere felicitãri ºi cele mai alese
urãri de sãnãtate, bucurie în suflete ºi belºug în toate, realizãri ºi
satisfacþii în activitatea profesionalã ºi în viaþa personalã, împliniri
în slujirea intereselor fundamentale ale României.

La mulþi ani!
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

Cuvântul de deschidere a fost rostit de prof. univ. dr. Gheorghe ONIªORU, decanul
Facultãþii de Istorie.
Au fost prezentate comunicãrile:
 Rolul lui Nicolae Bãlcescu în pregãtirea ideologicã a Revoluþiei de la 1848, de
prof. univ. dr. Nicolae ISAR
 Lupta pentru apãrarea autonomiei Principatelor Române în opera lui Nicolae
Bãlcescu, de lect. univ. drd. Anton CARAGEA
 Istoria militarã a românilor în opera lui Nicolae Bãlcescu, de dr. Constantin OLTEANU
 Nicolae Bãlcescu  conºtiinþa unei epoci, de prof. univ. dr. Damian HUREZEANU

Cuvântul care a aprins
flacãra revoluþiei
Prof.univ.dr. Nicolae ISAR
Comemorând la 29 noiembrie  cu douã
zile înainte de sãrbãtoarea naþionalã de la 1
Decembrie  împlinirea a 150 de ani de la
moartea tragicã a lui Nicolae Bãlcescu,
gândul ne poartã, înainte de toate, spre unul
dintre cei mai de seamã promotori ai unitãþii
naþionale a românilor, ai fãuririi statului
român modern.
De-a lungul timpului, în conºtiinþa
publicã româneascã, pânã în zilele noastre,
Nicolae Bãlcescu a rãmas o figurã-simbol a
ilustrei generaþii de la 1848, unul dintre
fruntaºii revoluþionari care ºi-a cãpãtat, pe
bunã dreptate, aprecierea de principal
ideolog al revoluþiei de la 1848 în Þãrile
Române.
Nãscut la Bucureºti, în anul 1819, în ajunul
revoluþiei condusã de Tudor Vladimirescu,

O evocare emoþionantã
a marelui Spiru Haret

La 15 februarie 2001 s-au împlinit 150 de ani
de la naºterea lui Spiru Haret, iar la 17 decembrie
2002 se împlinesc 90 de ani de la moartea sa. În
acest rãstimp de aproape doi ani s-ar fi putut
organiza o seamã de manifestãri ºtiinþifice care sã
readucã în actualitate pe întemeietorul ºcolii
româneºti moderne, simbol al eforturilor de ridicare
a þãrii prin educaþie, prin culturã, dar ºi promotor
al cooperaþiei în România, al întrajutorãrii prin
muncã, prin creaþie. Din tot ce-ar fi putut sã fie în
acest rãstimp, ca omagiu adus marii personalitãþi
a lui Spiru Haret, conºtiinþa publicã a înregistrat
doar câteva manifestãri, între care, la loc de frunte,
se înscrie simpozionul aniversar organizat de
Universitatea ce-i poartã numele. (Un al doilea
simpozion, prilejuit de împlinirea a nouã decenii
de la moartea acestui mare patriot ºi spirit
european, se aflã în pregãtire tot la Universitatea
Spiru Haret).
Se poate deduce, din aceastã stare de lucruri,
cã exemplul lui Spiru Haret este astãzi ignorat în
România? Nicidecum! El este doar incomod
pentru unii dintre guvernanþi, a cãror poftã de

Dan BERINDEI
Membru al Academiei Române

îmbogãþire este biciuitã de faptul cã Spiru Haret,
ca ministru, a sfârºit prin a fi mai sãrac decât la
data intrãrii în politicã. Iar ca autor al eseurilor
consacrate ºcolii naþionale, Spiru Haret dã o
replicã, peste timp, pigmeilor actuali care acuzã
ºi submineazã rolul educativ fundamental al
disciplinelor de Limba ºi literatura românã, de
Istorie naþionalã, de Geografie a patriei.
Actualitatea lui Spiru Haret izvorãºte, aºadar, din
aspiraþiile României profunde ºi acest fapt este
ilustrat pe larg în dezbaterea (din care revista
noastrã publicã unele extrase), pe care tvRM a
desfãºurat-o recent pe aceastã temã ºi la care au
participat:

acad. Radu Voinea,
acad. Solomon Marcus,
dr. Magda Stavinschi,
prof. univ. dr. Florin Diacu.
(Continuare în pag. 5)

Bãlcescu ºi-a petrecut copilãria în tumultul
frãmântãrilor politice care marcau tranziþia de
la regimul domniilor fanariote la regimul
domniilor pãmântene. Elev la Colegiul
naþional Sf. Sava, în anii 1832-1835  dupã
ce anterior luase lecþii în particular , a resimþit,
aici în Colegiu, însufleþirea patrioticã a unor
dascãli precum Florian Aaron  profesorul sãu
de istorie , Simeon Marcovici, Costache
Moroiu, Petrache Poenaru º.a.; în contact cu
aceºtia, adolescentul Bãlcescu ºi-a cãlit
spiritul, pregãtindu-se pentru aventura unei
vieþi pusã în slujba redeºteptãrii neamului sãu
ºi a înlãturãrii unor rele care îi pãreau a veni
din trecut.
Îl vedem, optimist, în anul 1838, pe când
abia împlinise 19 ani, înrolându-se în tânãra
armatã naþionalã, ca mulþi alþi fii de boieri atinºi
de flacãra liberalismului ºi a naþionalismului.
Era o opþiune care ascundea, de la aceastã
vârstã, una dintre ideile esenþiale ale
gânditorului revoluþionar, anume necesitatea
reorganizãrii ºi dezvoltãrii oºtirii pãmântene
drept condiþie a emancipãrii politice ºi a eliberãrii
naþionale. Cariera militarã, însã, avea sã-i fie
de scurtã duratã, în urma conspiraþiei patriotice,
condusã de Miticã Filipescu, descoperitã de
autoritãþi în octombrie 1840, fiind scos din
armatã. Ca participant la complot, cum îl
numeau autoritãþile, a fost judecat ºi condamnat
la 3 ani recluziune la mãnãstirea Mãrgineni,
pedeapsã blândã, în raport cu a celorlalþi
inculpaþi, þinându-se seama de vârsta sa (deºi
plana asupra lui circumstanþa agravantã de a se
fi numãrat între cadrele oºtirii naþionale, în
escadronul III ºi, respectiv regimentul III, din
care fãcea parte, fiind singurul militar cu grad de
iuncher, participant la miºcare). Va fi eliberat din

închisoare, la începutul anului 1843, amnistiat
fiind, de cãtre noul domnitor, Gh. Bibescu, o
datã cu ceilalþi condamnaþi; din pãcate, în
rãstimpul recluziunii va cãpãta rãceala la plãmâni,
care îl va duce peste aproape 10 ani, la moarte.
Este sigur cã închisoarea de un an ºi
jumãtate, pe care Bãlcescu a suportat-o, în loc
de a-i înfrâna avântul tineresc revoluþionar,
dimpotrivã, i-a întãrit caracterul, l-a împins
decisiv pe calea luptei revoluþionare, sub
impulsul unui patriotism ardent.
Îl vedem în acel an, 1843, întemeind
împreunã cu prietenii sãi, I. Ghica ºi Chr.
Tell, societatea conspirativã Frãþia, care
urma sã aibã drept paravan, ca instituþie
legalã, Societatea Literarã, funcþionând în
Bucureºti din toamna acestui an, iar apoi,
din decembrie 1845, tot ca paravan,
funcþionând peste hotare, la Paris,
Societatea studenþilor români, aceste
societãþi, la rândul lor, cum se ºtie, urmând
a avea un rol important în pregãtirea
revoluþiei de la 1848.
Anii care au urmat, pânã la 1848, în
existenþa lui N. Bãlcescu, au fost aceia în
care s-au afirmat ºi concretizat, în strânsã
legãturã cu preocupãrile sale istorice, liniile
directoare ale gândirii lui politice ºi sociale,
în care s-a conturat personalitatea lui de
gânditor revoluþionar ºi s-a afirmat
contribuþia sa, deosebit de importantã, la
pregãtirea ideologicã a revoluþiei de la 1848
în Þãrile Române. Prin studiile sale,
publicate în aceºti ani, s-au afirmat în mod
pregnant ideile majore care rãspundeau
dezideratelor miºcãrii de redeºteptare
naþionalã a românilor la jumãtatea secolului
al XIX-lea.
(Continuare în pag. 3)
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RUBRICA PENTRU PROMOVAREA IDEILOR COOPERATISTE

PULVERIZAREA PARCELELOR AGRICOLE PRIVATE
RECLAMÃ UN SISTEM COOPERATIST MODERN
 În adunarea generalã de
constituire a Ligii pentru promovarea ideilor cooperatiste,
dezbaterile s-au concentrat, în bunã
parte, pe cooperaþia agricolã, prilej
cu care dumneavoastrã personal aþi
solicitat ca Liga sã analizeze ºi sã
propunã îmbunãtãþirea proiec-tului
de lege, elaborat în acest sens, sub
egida Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor. De
ce credeþi cã este o prioritate
cooperaþia în agriculturã?
 Pentru cã o economie modernã,
performantã, mai ales în cazul
României, nu se poate dispensa
de organizarea ºi funcþionarea
exploataþiilor agricole în dimensiuni
optime, care sã facã posibilã
organizarea producþiei agricole pe baza
utilizãrii tehnicii ºi tehnologiilor
avansate, în vederea obþinerii de
producþii superioare.
 Concret, ce înseamnã
exploataþii agricole în dimensiuni
optime ºi dupã ce criterii pot fi ele
definite?
 Dimensiunea optimã a unei
exploataþii agricole este determinatã de
mai mulþi factori, între care ºi gradul de
mecanizare a lucrãrilor agricole. Fireºte,
o mecanizare conceputã modern,
eficient. De pildã, pentru a folosi în
condiþii optime un tractor de 65 cai
putere, se cere ca exploataþia agricolã
sã aibã minimum 50 de hectare teren
arabil. Dar cum o exploataþie agricolã
modernã nu se poate organiza numai
cu un tractor, ci are nevoie de cel puþin
2-3 tractoare, cu echipamentele
necesare, suprafaþa ei trebuie sã
depãºeascã 100 hectare. Alt factor
referitor la dimensiunea optimã a
exploataþiei agricole are în vedere
asolamentul, respectiv rotaþia culturilor
agricole. Un asolament raþional al
plantelor de câmp necesitã cel puþin
4-5 culturi (grâu, porumb, floarea
soarelui, leguminoase, plante furajere
etc.), fiecare pe suprafeþe de 35-40 de
hectare. Ceea ce presupune ca
exploataþia agricolã sã însumeze circa
200 de hectare. Când asolamentul
cuprinde 6-7 culturi, dimensiunea
exploataþiei trebuie sã ajungã la 250300 de hectare. Iar dacã mergem mai
departe ºi luãm în calcul inclusiv
sistemele de irigaþii, dimensiunea
exploataþiei necesitã, mai ales în zonele
de câmpie, peste 500 ºi chiar 1000 de
hectare.
 ªi peste cât timp se va ajunge
în România la exploataþii de
asemenea dimensiuni, de vreme ce,
la sfârºitul anului 2000 bunãoarã,
suprafaþa agricolã medie, pe o
gospodãrie individualã, era de 2,36
hectare, iar asemenea gospodãrii
individuale deþin peste 80 la sutã
din suprafaþa agricolã aflatã în
sectorul privat?

 Tocmai din aceastã pulverizare
a gospodãriilor individuale izvorãºte
necesitatea cooperaþiei în agriculturã.
Avem peste 4 milioane de proprietari
agricoli, iar proprietãþile lor sunt
divizate în zeci de milioane de parcele.
Datoritã îndeosebi acestei pulverizãri,
producþia agricolã din þara noastrã a
scãzut, în ultimii ani, cu pânã la 50 la
sutã în unele sectoare. Iar remediul
acestei situaþii nu îl poate oferi
asocierea familialã, ca formã simplã,
îndeosebi de întrajutorare, unde
organizarea producþiei agricole
rãmâne mai mult pe seama
proprietarului de pãmânt. Remediul nu
poate veni nici din arendarea
pãmântului, care provoacã ruperea
totalã a proprietarului terenului de
organizarea ºi desfãºurarea producþiei
agricole. Iar cumpãrarea de pãmânt
este o cale ºi mai anevoioasã, întrucât
necesitã timp îndelungat ºi mulþi bani.
Experienþa Franþei, de pildã, aratã cã
a fost nevoie de 40 de ani, din 1950
pânã în 1990, pentru ca dimensiunea

foarte bune, nu numai rele. Este o
eroare sã se blameze întreaga
experienþã din perioada respectivã.
Astãzi ne apare tot mai limpede
cã, dupã anul 1989, sistemul
cooperativelor agricole de producþie nu
trebuia sã fie lichidat de-a valma, ci se
cerea o analizã de specialitate pentru
a se vedea ce era bun în raport de ceea
ce trebuia îmbunãtãþit sau înlãturat.
Trebuia sã fie menþinut ºi dezvoltat
managementul producþiei în sistemul
cooperaþiei agricole.
 ªi sã se recunoascã drepturile
de proprietate ale cooperatorilor?
 Categoric, cooperaþia noastrã
trebuie sã îmbine sistemul managerial
cu sistemul proprietãþii. Este un
cumul de funcþii, nu o unilateralizare.
Ca atare, nu poate fi avutã în vedere
numai proprietatea, fãrã a da
importanþa cuvenitã exploatãrii,
punerii în valoare a potenþialului agricol
prin sisteme de organizare ºi
management corespunzãtoare. Acest
raport a fost evidenþiat de multã

Convorbire cu dr. ec. Traian LAZÃR,
Preºedintele Secþiei de Economie Agrarã ºi Dezvoltare Ruralã
a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
Gh. Ionescu-Siseºti
unei exploataþii agricole sã ajungã la o
medie de 43,8 hectare, de la 14,2
hectare, cât era în 1950. Iar la noi, în
baza Legii nr. 54/1998 privind
circulaþia juridicã a terenurilor, pânã la
finele anului 2000 s-a cumpãrat, în
câmp, o suprafaþã de 65.723 hectare
de cãtre 51.539 de cumpãrãtori, în
medie 1,28 ha pe cumpãrãtor. Deci
un plus de numai 1,28 ha la media, pe
gospodãrie individualã, de 2,36 ha.
Rezultã o medie de 3,64 ha, dar 
atenþie!  aceastã medie este doar
pentru cei care au cumpãrat pãmânt,
care ºi ei reprezintã numai 1,2 la sutã
din totalul de peste 4,3 milioane de
gospodãrii individuale. Cu un
asemenea ritm al cumpãrãrii de pãmânt
ar trebui sã treacã un secol pentru ca
sã ajungem la exploataþii agricole
optime sub raportul suprafeþelor.
Tocmai din aceastã situaþie derivã
astãzi, cum spuneam, necesitatea
cooperaþiei în agriculturã, rãspânditã pe
larg ºi cu rezultate superioare în
economia þãrilor moderne. Iar
organizarea exploataþiilor agricole pe
calea cooperaþiei poate începe ºi la noi,
pentru cã existã condiþii în acest sens.
 Din aceastã perspectivã, cum
apreciaþi experienþa fostelor CAPuri, mai pledeazã ea în favoarea
cooperaþiei agricole?
 Experienþa organizãrii ºi
funcþionãrii cooperativelor agricole de
producþie trebuie sã fie studiatã ºi
analizatã cu rãbdare, fãrã patimã.
Pentru cã au existat ºi unitãþi bune ºi

vreme la noi. Proprietatea funciarã
 sublinia cunoscutul savant Gheorghe
Ionescu-Siseºti  nu este un drept
absolut de a uza ºi de a abuza de un
bun, ea este o instituþie socialã, o
funcþie socialã. Societatea este în
drept de a se interesa ce se face cu
cel mai important mijloc de producþie
ºi de a impune ca el sã se valorifice
la maximum spre binele tuturor. În
proiectarea viitoarelor forme de
cooperaþie agricolã, pãmântul va
trebui sã fie evaluat de cãtre serviciile
de specialitate, iar în baza suprafeþei
ºi a calitãþii pãmântului, exprimate în
note de bonitare, proprietarului i se
va acorda renta dupã pãmântul adus
în cooperativã. Dar membrii
cooperativelor agricole vor încasa
venituri în primul rând dupã munca
depusã în cooperativã.
 De unde porneºte ºi ce-ºi
propune Liga, mai întâi, în scopul
acreditãrii noilor forme de
cooperaþie agricolã?
 Mai întâi trebuie sã fie
reevaluat, clarificat conceptul de
cooperaþie agricolã astãzi. N-avem
de ce sã ne temem de el, întrucât el
este cerut de însãºi diviziunea
modernã a muncii. Cu proprietãþi de
2-3 hectare nu poþi face o agriculturã
modernã, decât în condiþiile
superioare ale unui sistem
cooperatist, capabil sã aplice
tehnologiile avansate. Iar într-un
asemenea sistem de cooperaþie,
trebuie sã existe nu doar cooperative

INVITAÞIE LA EXPOZIÞIA
ETERNA REÎNTOARCERE

Cea mai amplã expoziþie în România, intitulatã sugestiv
Eterna reîntoarcere, a fost deschisã în Galeriile Muzeului
Literaturii Române, oferind admiratorilor operei ºi
personalitãþii lui Mircea Eliade ºansa de a pãtrunde în
universul fascinant al bibliotecii marelui savant. În cele trei
mari sãli de la parter ale Muzeului Literaturii Române sunt
expuse, în concepþia graficã originalã a lui Valeriu Giodâc,
cãrþi, manuscrise, fotografii ºi documente care i-au aparþinut
lui Mircea Eliade.
Marele istoric al religiilor, pasionat om de bibliotecã, a
cunoscut o teribilã dramã în decursul vieþii sale  volumele de
o valoare rarã achiziþionate în Anglia n-au mai putut fi
recuperate niciodatã, iar lipsa banilor l-a împins pur ºi simplu
la un gest disperat, vânzându-ºi biblioteca de la Lisabona. Ca
ºi cum pierderile acestea n-ar fi fost suficiente, în Jurnalul
sãu Mircea Eliade descrie devastatorul incendiu (19 decembrie
1985), care i-a distrus fãrã milã cabinetul din Chicago, ultima
sa bibliotecã, construitã în cele trei decenii de profesorat
universitar în America. Unica bibliotecã care a supravieþuit
vicisitudinilor destinului, rãmânând intactã, este cea din Paris,
care, în 1996, a fost donatã de soþia sa, Christinel Institutului
de Studii Orientale Sergiu Al. George din Bucureºti.
Aºadar, pentru prima datã publicul românesc poate vedea
aceastã copleºitoare bibliotecã, care dezvãluie pe viu orizontul
inconfundabil ºi preocupãrile marelui savant, lucrãrile, adnotãrile
ºi sublinierile fãcute pe multe cãrþi, conspectele descoperite între

file, jurnalele, memoriile ºi interviurile contureazã concludent
profilul cultural al marelui cãrturar român. Toate aceste exponate,
precum ºi prezenþa unor manuscrise ºi fotocopii de manuscrise,
pe care autorul a intervenit în diverse faze de elaborare a
impresionantei sale opere, constituie o mãrturie a vastului sãu
laborator de creaþie. De asemenea, multe din dedicaþiile
consemnate pe nenumãrate cãrþi cãtre Lucian Blaga, Constantin
Noica, Petru Comarnescu configureazã o adevãratã lume a
relaþiilor intelectuale ºi umane ale lui Mircea Eliade cu
personalitãþi remarcabile ale vieþii culturale contemporane.
Scrisorile adresate lui Lucian Blaga, Mircea Dan, Vasile
Voiculescu, Camil Balthazar ºi lui Ion Chinezu exprimã legãturile
intime cu civilizaþia patriei sale, cu limba românã, în care ºi-a
scris întreaga operã beletristicã.
N-aºi fi putut fi creator decât rãmânând în lumea mea, care
era lumea limbii ºi culturii româneºti, mãrturisea Mircea
Eliade, afirmaþie demonstratã într-un mod remarcabil de expoziþia
Eterna reîntoarcere, care pune în luminã imagini mai mult sau
mai puþin cunoscute la noi ale prolificului creator, temerarului
descoperitor al misterelor Indiei, originalului istoric al religiilor.
Meritã întreaga noastrã gratitudine iniþiatorii acestui mare
eveniment cultural, cei care au colaborat  Muzeul Literaturii
Române, Institutul de Studii Orientale, Sergiu Al. George,
sprijiniþi îndeaproape de Primãria Municipiului Bucureºti, mai
exact de Direcþia pentru culturã.

Adela DEAC

de aprovizionare, ci în primul rând
cooperative de producþie ºi
cooperative de prelucrare a produselor
agricole, aºa cum existã în þãrile cu
sisteme economice performante. Noi
militãm, deci, pentru un complex de
forme cooperatiste, cu accent pe cele
de producþie, care implicã
ºi aprovizionarea, pe cele de
marketing, de mecanizare, de servicii
specifice, de credit mutual etc. Pentru
cã aceasta înseamnã cooperaþia, o
complinire a eforturilor într-o amplã
perspectivã, cu utilizarea tehnologiilor
moderne, inaccesibile unei simple
asociaþii familiale. Toate acestea, cum
spuneam, se cer mai întâi analizate,
dezbãtute, clarificate dintr-o
perspectivã ºtiinþificã, într-un cadru
organizat, obiectiv, fãrã partizanat
politic. Din acest imperativ al clarificãrii
ºtiinþifico-metodice derivã gratitudinea
exprimatã, în adunarea generalã de
constituire a Ligii pentru promovarea
ideilor cooperatiste, faþã de sprijinul pe
care îl oferã în acest sens Fundaþia
România de Mâine, prin postul
propriu tvRM, prin ciclul de
conferinþe din Universitatea Spiru
Haret ºi prin articolele ce vor fi
publicate în paginile revistei Opinia
naþionalã. Este un sprijin substanþial
ºi cu atât mai binevenit cu cât
dezbaterile ºtiinþifice, conceptuale,
nu prea se regãsesc în mass-media,
uneori nici chiar în cãrþile de
specialitate, axate îndeosebi pe
recomandãri de reuºitã în afaceri.
Ceea ce este bine, dar insuficient,
ºtiut fiind cã nu pot fi fãcute afaceri
serioase fãrã cunoaºterea conceptelor fundamentale specifice
activitãþii ca atare. Iar spre a le
cunoaºte, ele se cer a fi dezbãtute
într-o largã perspectivã, economicosocialã, dar ºi de culturã ºi civilizaþie.
 Ce-ºi propune Liga pentru
pregãtirea proiectului de lege
privind cooperaþia agricolã?
 Iniþiatorul acestui proiect este
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor (MAAP); în cursul acestui an
au fost elaborate câteva variante ºi
ultima dintre ele este analizatã ºi
dezbãtutã de Academia de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice (ASAS), de alte
organisme de cercetare, de învãþãmânt
universitar ºi de producþie. Aici va
participa ºi Liga pentru promovarea
ideilor cooperatiste, astfel încât în
proiectul final al Legii sã-ºi afle locul
cuvenit toate prevederile necesare
pentru sprijinul pe care industria
modernã, computerizatã, trebuie sã-l
acorde cooperaþiei agricole, utilizãrii
integrale a potenþialului agricol al þãrii,
civilizaþiei ºi prosperitãþii statului
românesc.
 Vã urãm succes deplin în
toate demersurile Ligii pentru
promovarea ideilor cooperatiste!
Mihai IORDÃNESCU

TÂRGUL NAÞIONAL DE ARTÃ POPULARÃ ªI ARTIZANAT

TINAR 2002

Între activitãþile cu mare tradiþie în cooperaþia meºteºugãreascã se numãrã
cea de artã popularã, prin care un numãr însemnat de organizaþii cooperative
din sistem pãstreazã ºi valorificã tradiþia milenarã a artei populare româneºti,
considerând cã prin aceasta contribuie la dãinuirea peste veacuri a artei
populare româneºti.
Noile condiþii socio-economice din România, de dupã anul 1989, au
avut influenþe negative asupra acestui sector de activitate. Sesizând pericolul
care plana asupra acestei activitãþi, pentru pãstrarea ºi continuarea ei,
Asociaþia Naþionalã a Cooperaþiei Meºteºugãreºti  UCECOM a iniþiat ºi
organizat, începând cu anul 1993, Târgul Naþional de Artã Popularã ºi
Artizanat (TINAR), manifestare independentã a cooperaþiei meºteºugãreºti,
cu participare preponderentã a organizaþiilor cooperative din sistem,
producãtoare de obiecte de artã popularã ºi artizanat, reprezentative pentru
toate genurile artei populare româneºti (covoare manuale, costume populare,
þesãturi, cusãturi ºi broderii manuale, ceramicã, confecþii artizanale, artizanat
din lemn ºi metal, împletituri din fibre vegetale etc.).
La acþiune au participat cu colecþii de produse, anual, în medie cca 40
organizaþii cooperative ºi cca 10 firme producãtoare din afara sistemului
cooperaþiei meºteºugãreºti. De menþionat faptul cã la cea de a VII-a ediþie,
respectiv în anul 1999, a participat ca invitat special cu stand reprezentativ
de produse specifice Federaþia Camerelor de Artizanat din Regatul Maroc.
Anul acesta, Târgul Naþional de Artã Popularã ºi Artizanat  TINAR, ajuns
la cea de a X-a ediþie, a fost organizat la Sala Mare a Palatului din Bucureºti,
în perioada 26-29 noiembrie 2002. Scopul principal al acþiunii l-a constituit
promovarea pe plan naþional a celor mai reprezentative produse de artã
popularã ºi artizanat realizate de organizaþiile cooperative din sistemul cooperaþiei
meºteºugãreºti. De asemenea, în cadrul manifestãrii au fost organizate ºi alte
acþiuni, cum sunt:
· Prezentarea de modã  Costumul popular ºi vestimentaþia modernã;
· Simpozionul ºtiinþific cu tema: Costumul popular ºi lumea modernã 
tradiþie, originalitate ºi naturaleþe într-o lume curatã.
Pe tot parcursul manifestãrii au avut loc demonstraþii de meºteºuguri:
cusut-brodat; þesut; olãrit; pictat icoane.
La manifestare au participat cca 40 de producãtori de obiecte de artã
popularã ºi artizanat din sistemul cooperaþiei meºteºugãreºti, precum ºi firme
din afara sistemului.
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Un om între oameni

NICOLAE
BÃLCESCU
Din comunicãrile susþinute
la Sesiunea ºtiinþificã
a Facultãþii de Istorie
a Universitãþii Spiru Haret

Cuvântul care a aprins
flacãra revoluþiei
În anul 1844, apare primul din seria
studiilor istorice aparþinând lui N.
Bãlcescu, dedicate trecutului organizãrii
militare la români, Puterea armatã ºi arta
militarã de la întemeierea Principatului
Valahiei pânã acum, publicat la Iaºi, în
revista redactatã de M. Kogãlniceanu ºi
C. Negruzzi, Foaia ºtiinþificã ºi literarã
(cu titlul iniþial, interzis de cenzurã,
Propãºirea). Afirmându-ºi opþiunea
pentru studiul istoriei armatei, manifestatã
din anii anteriori, de la început Bãlcescu
sublinia semnificaþia contemporanã a
acestui studiu, scriind: [...] sunt convins
cã þara românilor de îºi va lua vreodatã
rangul ce i se cuvine între popoarele
Europei, aceasta va fi ea datoare mai mult
regeneraþiei vechilor instituþii ostãºeºti
(N. Bãlcescu, Opere I, ediþie G. Zane ºi
Elena Zane, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1974, p. 46).
Un al doilea studiu pe aceastã temã,
dedicat de aceastã datã istoriei armatei
moldovene, era tipãrit, doi ani mai târziu,
într-o publicaþie de la Bucureºti, îngrijitã
de el însuºi, în colaborare cu Aug. Treboniu
Laurian, Magazin istoric pentru Dacia;
este vorba de studiul, mai restrâns, Puterea
armatã ºi arta militarã la moldoveni în
timpurile mãrirei lor.
Transpar din aceste studii, ca ºi din alte
câteva articole vizând trecutul de glorie al
neamului, preocuparea lui N. Bãlcescu
pentru istoria þãrãnimii, care în secolele
XIV-XV  ca þãrãnime liberã  dusese
greul luptei pentru apãrarea independenþei,
necesitatea ridicãrii materiale a þãrãnimii,
drept condiþie indispensabilã a cointeresãrii
ei în lupta de eliberare naþionalã.
În acelaºi volum din Magazin istoric
pentru Dacia, în care apãruse textul privitor
la trecutul oºtirii moldovene (t. II, 1846), el
publicã studiul intitulat Despre starea soþialã
a muncitorilor plugari în Principatele
Române în deosebite timpuri, în care enunþã
teza constituirii proprietãþilor boiereºti pe
calea deposedãrii prin violenþã a þãrãnimii,
fenomen cu consecinþe negative grave,
asupra situaþiei politice din Principatele
Române. Era acesta primul din seria studiilor
dedicate problemei agrare în Principatele
Române la jumãtatea secolului al XIX-lea.
Datoritã cenzurii, el enunþa aici numai
indirect necesitatea împroprietãririi þãranilor
cu pãmânt, criticând reformele domnitorului
C. Mavrocordat, din anii 1746 ºi 1749, care,
o datã cu desfiinþarea legãrii de glie, nu
aduseserã ºi împroprietãrirea þãranilor pe
loturile avute în folosinþã.
Oricum, Bãlcescu spera ca studiul sãu
sã trezeascã în rândurile claselor de sus
sentimente de omenire ºi dreptate, ca ele
sã se pãtrundã de trebuinþa d-a înfrãþi
deosebitele clase ale soþietãþii, d-a le interesa
pe toate de o potrivã la apãrarea ºi fericirea
patriei comune. Punând necesitatea ridicãrii
poziþiei sociale ºi materiale a claselor de
jos drept condiþie a afirmãrii naþiunii
române, el avertiza: Cãci vai de acele naþii
unde un mic numãr de cetãþeni îºi întemeiazã
puterea ºi fericirea lor pe robirea gloatelor!
Ele pier (Ibidem, p. 161).
Cu asemenea idei, studiul lui N.
Bãlcescu, cum s-a scris, la data apariþiei sale,
avea sã stârneascã neliniºte în rândurile
marilor boieri, iar în posteritate el avea sã
se bucure de aprecieri de prestigiu. Între alþii,
M. Kogãlniceanu  omul de stat cu merite
excepþionale în înfãptuirea reformei agrare
din 1864 , la sfârºitul vieþii, la 1/13 aprilie
1891, la o distanþã în timp de aproape o
jumãtate de secol de la apariþie, aprecia
studiul lui N. Bãlcescu ca unul deschizãtor
de drumuri în gândirea social-politicã a
epocii, în acest sens afirmând: [...] fiecare
frazã este un strigãt la cer în favoarea
nenorociþilor asupriþi. Astãzi încã [1891]
aceastã lucrare este pledoierul cel mai
elocvent ºi cel mai veridic în favoarea marei
reforme, care d-abia s-a putut sãvârºi în
1864 (Apud, G. Zane, Note ºi materiale, la
vol. I, din Opere, Bãlcescu, ediþia cit.,
p. 354). Un alt contemporan al lui
N. Bãlcescu de la 1848, Ion Ionescu de la
Brad ºi el cunoscut specialist în problema
agrarã, peste mai bine de un deceniu, în
1859, de asemenea, recunoscând prioritatea
lui N. Bãlcescu în abordarea acestei
probleme majore a societãþii româneºti,
scria: Cel dintâi care s-a luptat în zilele
noastre pentru emancipaþia ºi împroprietãrirea þãranilor, cel dintâi care a scos la
luminã istoria muncitorilor plugari, ºi cu
aceasta a binemeritat recunoºtinþa þãranilor,

a fost N. Bãlcescu. Încã mai înainte de 1848,
a purtat sus ºi cu toatã demnitatea stindardul
emancipaþiei (Ibidem).
Deplasarea lui N. Bãlcescu la Paris în
vara anului 1846, îi va permite sã
întregeascã aici, departe de rigorile cenzurii
de la Bucureºti, opera sa de gânditor socialpolitic, abordând o altã idee majorã,
adevãratã coordonatã a gândirii sale,
corolar, de fapt al ideilor ante-rioare, la care
ne-am referit, ea rãspunzând în mod plenar
dezideratelor miºcãrii de redeºteptare
naþionalã, ºi anume, prioritatea înfãptuirii
unitãþii naþionale în ansamblul aspiraþiilor
de emancipare politicã ale poporului român
la jumãtatea secolului al XIX-lea.
Implicându-se în activitatea Societãþii
studenþilor români de la Paris, care grupa
în rândurile sale tineri patrioþi munteni,
moldoveni ºi chiar ardeleni, alãturi de
condu-cãtorii aleºi ai societãþii (I. Ghica,
preºedinte, C. A. Rosetti, secretar, Scarlat
Vãrnav  casier), N. Bãlcescu avea sã aibã
un rol important în edificarea programului
de acþiune al societãþii, menit sã contribuie
la pregãtirea spiritelor în vederea
declanºãrii revoluþiei. Deschizând seria
manifestãrilor de acest gen ale Societãþii,
la solicitarea membri-lor acesteia, la
1 ianuarie 1847 (cu prilejul Revelionului),
el þine un Cuvânt, menit sã se constituie
într-unul dintre cele mai preþioase texte de
ideologie social-politicã aparþinând
revoluþionarului român, un adevãrat
giuvaer al gândirii politice de la 1848.
Propunându-ºi sã arunce o privire
asupra stãrii de faþã, asupra trecutului ºi
viitorului patriei noastre, în acest context,
el se referã nu numai la românii din
Principatele Dunãrene, ci ºi la cei din
Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia
ºi de la sud de Dunãre. Mai întâi, insistã cu
deosebire asupra tabloului întristãtor din
Þara Româneascã ºi Moldova, criticând, cu
virulenþã, cârmuirile asupritoare, elita
politicã conducãtoare, clasele de sus ale
societãþii, pe boierii mari sau mici, cari
singuri reprezenteazã puterea, cãrora le
opune imaginea unui popor trãind în
ticãloºie ºi lacrimi, deprins de o vreme
îndelungatã a suferi jugul asuprirei în
tãcere. Revoluþionarul român discutã apoi
 ºi combate în acelaºi timp  atitudinile ºi
opiniile descurajatoare, promovând
delãsarea ºi indiferenþa, adoptate de unii
compatrioþi faþã de aceastã stare de lucruri,
explicaþia lor aflând-o în lipsa de convicþii
puternice, în sufletul lor steril, lipsit de
credinþa ºi nãdejdea în viitorul naþiei lor.
În raport cu aceste opinii ºi atitudini
descurajatoare, pe care le combate, N.
Bãlcescu defineºte obiectivul esenþial al
luptei patrioþilor români, menit sã înarmeze
sufletul lor cu speranþa ºi voinþa de acþiune.
Þinta noastrã, domnilor  afirmã el 
socotesc cã nu poate fi alta decât Unitatea
Naþionalã a Românilor. Unitate mai întâi în
idei ºi în simþiminte, care sã aducã apoi cu
vremea Unitatea politicã, care sã facã din
munteni, din moldoveni, din bãsãrãbeni, din
bucovineni, din transilvãneni, din bãnãþeni,
din cuþo-vlahi, sã facã un trup politic, o naþie
româneascã, un stat de ºepte milioane de
români. La crearea acestei naþionalitãþi, la o
reformare socialã a românilor, bazatã pe
sfintele principuri ale dreptãþii ºi ale
egalitãþii, trebuie sã þinteascã toate silinþele
noastre. Românismul dar e steagul nostru,
supt dânsul trebue sã chemãm pe toþi românii
(Vezi C. Bodea, 1848 la Români. O istorie
în date ºi mãrturii, Editura Academiei
Române, Bucureºti, 1982, p. 319  320).
Apelul la unitate naþionalã, adresat
contemporanilor, în Cuvântul sãu din
1 ianuarie 1847, era reluat în acelaºi an, peste
mai multe luni, într-un studiu, cu subiect
istoric, Campania românilor în contra
turcilor de la anul 1595, trimis de la Paris
în þarã pentru a fi publicat în Magazin
istoric pentru Dacia; relatând victoria lui
Mihai Viteazul de la Cãlugãreni, aceastã
Termopile a românilor, Bãlcescu spera ca
suvenirea acelor timpuri eroice sã deºtepte
în noi sentimentul datoriei ce avem, d-a mãri
ºi d-a pãstra pentru viitorime aceastã
moºtenire pãrinteascã; în continuare,
relatând înfãptuirea primei uniri politice a
Þãrilor Române sub conducerea lui Mihai
Viteazul, el sublinia pilda pe care aceasta o
oferea contemporanilor:  Idee mãreaþã ºi
singurã mântuitoare pentru noi, pe care, din
orbirea acelor veacuri, pãrinþii noºtri n-o
puturã realiza statornic, ºi care singurã trebue
sã fie þinta politicã a românilor de astãzi.(Cf.
N. Bãlcescu, Opere, I, ed. cit., p. 211- 212).

Apãrãtor neabãtut
al autonomiei
Principatelor Române
Lector univ. drd. Anton CARAGEA

1819-1852
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Cum se ºtie, acest studiu anticipa
cunoscuta operã istoricã a lui N. Bãlcescu,
Românii supt Mihai  Voievod Viteazul,
cãruia el avea sã-i închine, cu o încrâncenare
sublimã, ultimele clipe ale vieþii.
Izbucnirea revoluþiei în Franþa, în
februarie 1848, avea sã fie salutatã cu
entuziasm de N. Bãlcescu ºi de alþi tineri
patrioþi români aflaþi la Paris, gândurile lor
îndreptându-se, bineînþeles, spre patrie, unde,
plini de speranþã, se vor întoarce curând.
În Þara Româneascã, revoluþia va izbucni
la 9/21 iunie, la Izlaz, când este lansatã
cunoscuta Proclamaþie, cu cele 22 de puncte,
operã colectivã a revoluþionarilor munteni,
dar în care recunoaºtem contribuþia
remarcabilã a lui N. Bãlcescu, vizibilã în
câteva puncte esenþiale: (mai ales în art. 13);
la 11/23 iunie, revoluþia triumfa la Bucureºti,
guvernul revoluþionar preluând puterea fãrã
nici-o vãrsare de sânge, ceea ce constituia o
caracteristicã a revoluþiei din Þara
Româneascã, care îl fãcea pe Bãlcescu s-o
defineascã, într-o scrisoare, drept cea mai
frumoasã ce s-a întâmplat vreodatã la un
popol (cf. N. Bãlcescu, Opere. IV.
Corespondenþã, ediþie G. Zane, Bucureºti,
1964, p.95)
Concomitent cu importantele atribuþii
deþinute în cadrul guvernului provizoriu sau
cu misiunile politice încredinþate de acesta,
în cursul celor trei luni de desfãºurare a
revoluþiei din Þara Româneascã, N.
Bãlcescu a avut rãgazul sã publice câteva
noi remarcabile studii, de data aceasta în
periodicele revoluþionare, completând

revoluþionar ºi gânditor social-politic, care
a fost Nicolae Bãlcescu.
Prin întreaga sa operã istoricã, de caracter
militant, strâns corelatã cu activitatea sa
revoluþionarã, N. Bãlcescu rãmâne o figurã
ilustrã a generaþiei de la 1848, fãrã contribuþia
sa excepþionalã, pregãtirea ideologicã a
revoluþiei, ca ºi istoria desfãºurãrii acesteia,
fiind de neconceput
Mai mult decât atât: el rãmâne un
vizionar, cãci imaginea, obsedantã, care ia întreþinut dorinþa de viaþã pânã la ultima
suflare, în ciuda unei boli nemiloase, a fost
aceea a României viitoare, a statului
naþional unitar, care avea sã se înfãptuiascã
în etape, dupã moartea sa.
În excepþionalul ºi cunoscutul eseu,
Mersul revoluþiei în istoria Românilor, cu
care, în noiembrie 1950, la Paris, se
deschideau paginile revistei România
viitoare, el îºi mãrturisea crezul în cele
douã faze ale revoluþiei viitoare, o revoluþie
a unitãþii naþionale ºi o revoluþie a
independenþei naþionale, anticipând, de
fapt, ceea ce avea sã se întâmple, peste
timp, la 1859, la 1877, la 1918.
ªi tot aici, în acest eseu, el enunþa încã
o datã þelul suprem al miºcãrii patriotice
româneºti, scriind: A crea o naþie! O naþie
de fraþi, de cetãþeni liberi, aceasta este,
români, sfânta ºi marea faptã ce Dumnezeu
ne-a încredinþat (Cf. N. Bãlcescu, Opere,
II, ed. cit., p. 112).
Mai trebuie subliniat cã Bãlcescu,
într-un fel, a fost un vizionar ºi atunci când,
în vara anului 1849, în rãstimpul eveni-

N.Bãlcescu este fãrã îndoialã unul din celebrii
reprezentanþi ai generaþiei de la 48. Energic,
inteligent, creator de asociaþii ºi de societãþi
politice ºi culturale, el împleteºte activitatea
naþionalã cu cea de istoric. Era normal ca aceastã
acþiune intensã sã vizeze ºi problema autonomiei
Principatelor Române, a drepturilor noastre
naþionale ºi a fundamentãrii lor istorice prin
capitulaþii.
În epoca revoluþiei, N. Bãlcescu pune de
pe o poziþie nouã problema statului internaþional
al Principatelor. Unul din cei mai celebrii
exegeþi ai acestuia Gh. Zane aprecia cã:
( ) Invocarea acestor tratate
considerate de N.Bãlcescu fãrã nici o rezervã
autentice ºi cu deplinã putere încã, a fost o tezã
de mare rãsunet a revoluþiei române de la 1848.
A servit ca temei de drept pentru fundamentarea
programului revoluþiei însãºi ºi combaterea de
pe poziþiile dreptului internaþional a intervenþiei
turceºti ºi þariste în Principate. Ea a pãtruns în
literatura politicã occidentalã ºi la un moment
dat chiar turcii au acceptat-o1.
Pentru Nicolae Bãlcescu capitulaþiile
serveau, în primul rând, la a asigura un nou statut
juridic principatelor, respingând orice pretenþii
exagerate de suveranitate sau protecþie din partea
Imperiului otoman sau a Rusiei. Apoi ele serveau
la un exemplu al trecutului glorios al naþiunii
române, a avea un tratat obþinut în urma unor
mari biruinþe, cu o mare putere a timpului,
serveau, scopului principal al generaþiei de la 48,
a educa reprezentanþii poporului în spiritul
demnitãþii ºi al mândriei naþionale.
Încã din 1845, el atribuie spãtarului Ioan
Cantacuzino propriile sale idei ºi sentimente:
Þara Româneascã este o þarã liberã, ea îºi are
drepturile sale silitã de împrejurãri fatale.
Þara Româneascã trebuie în urmã, sã se plece,
sã se recunoascã supt protectoratul Turciei, iar
niciodatã a-i fi roabã2.
N.Bãlcescu urmãrea prin capitulaþii nu numai
a îºi activa generaþia, a-i da precedente juridice
pentru acþiunile, ei ºi a stabili un nou statut
internaþional pentru Principate. Pentru el la fel
de important era ºi a crea cadrul pentru o nouã
organizare internã a principatelor. Nu întâmplãtor
la el tratatele cu Poarta sunt extrem de amãnunþit
realizate ºi pline de relatãri privind vechea
organizare a þãrii, organizare care nu întâmplãtor
e similarã acelei dorite de generaþia de la 48.
Întreaga concepþie a lui N.Bãlcescu se
regãseºte în analiza pe care el o face tratatului
de la 1393.
Acest tractat însã nu þinu mult  Românii
iubea prea mult independenþa ei, jertfiserã prea
mult pentru dânsa ca sã-l poatã suferi cu
plãcere, oricât de nesupãrãtor era3.
În fond, aceasta e concluzia dintotdeauna a
lui Bãlcescu, chiar dacã pe moment poziþia
noastrã politicã dupã tractate, este bunã, numai
trebuie a fi pãzitã de Înalta Poartã (..); sã nu

instaurarea domniilor pãmântene ºi refacerea
parþialã a drepturilor þãrii l-a fãcut pe Bãlcescu
a dori sã reia aceste instrumente în scopul de a
le folosi cu cel puþin tot atâta succes cât Tudor
Vladimirescu.
Astfel, în Chestiunea economicã în
Principatele Danubiene el nota: Poporul l-a pus
în fruntea revoluþiei pe Vladimirescu. Acesta a
început prin a clama devotamentul þãrii faþã de
Poartã, dar solicita ca Poarta sã redea þãrii
drepturile sale vechi, sã îi alunge pe fanarioþi10.
Iar în Mersul revoluþiei în istoria
românilor (Paris, 6 sept. 1850) el va evidenþia
încã odatã legãtura între 1848-1821 ºi
capitulaþii: Ce voieºte? Ce strigã la 1821
poporul român, acum în picioare ºi deºteptat?
Poarta cãlcase drepturile þãrii poporul cere
ca sã le consfinþeascã din nou într-un cuvânt
cere ca statul sã se facã românesc11. Interesant
este cã N. Bãlcescu e primul care sã facã o
analizã a rolului ºi importanþei capitulaþiilor,
a vechilor tratate  în istoria României. Dupã
momentul 1821, urmeazã 1829 pacea de la
Adrianopol, recunoaºte capitulaþiile vechi ºi
autonomia þãrii, aceea ce era un bine ºi o
dreaptã rãsãplãtire a jertfelor ce românii
fãcuserã pentru ruºi în atâtea rânduri12.
Urmeazã apoi momentul 1848: care  cautã
a reintregi pe români, numai în drepturile sale
de om ºi de cetãþean, fãrã a cãuta a-l reîntregi
în drepturile sale de naþiune. Întru aceastã ea se
mãrgini a cere ca Turcia sã respecte vechile
capitulaþii recunoscute ºi întãrite prin tratatul
de la Adrianopol ºi hatiºeriful din 1834. Ea ceru
asemenea ca Rusia sã-ºi pãzeascã tractatele care
recunosc autonomia ºi independenþa
adminisrativã s þãrii ºi nesiluirea pãmântului ei.
Revoluþia de la 1848 nu este dar în drept
împotrivuitoare nici Porþii, nici Rusiei, de
vreme ce se mãrginea a cere pãzirea tratatelor,
fãrã a proclama un drept nou. Românii, în bunã
credinþa lor socoteau cã aceste puteri vor fi gata
a pãzi sfinþenia tratatelor ºi nu vor putea a le
tãgãdui reformarea legiuirilor, potrivit dreptului
lor de autonomie13. La 13 iunie el anunþã
consulatele puterilor strãine de la Bucureºti:
Drept urmare a dreptului de administraþie
internã, independentã, acordat Principatului
Valahiei ºi care aduce explicit, dreptul de a da
legi, o nouã constituþie a fost acordatã14.
La 16 iulie, tot el îi scrie lui Ion Ghica,
trimis la Constantinopol spre a apãra cauza
revoluþiei: El (Soliman Paºa trimisul Porþii 
n.n) trebuie sã declare de vine ca prieten sau
ca inamic, de voieºte a recunoaºte dreptul
nostru de a ne da legi ºi autonomia þãrii15.
La finele lui august 1848, îi va scrie
ministrului de externe al Porþii: în virtutea
tractatelor ne gãsim fideli vasali ai imperiului16,
dar o intervenþie armatã turcã, în forþã ar distruge
influenþa legalã a Sublimei Porþi în Principate17.
Adicã, ar încãlca vechile tratate , ducând

Bucureºtiul în vremea lui Bãlcescu (Gravuri semnate de P.A. Scheletti ºi M. Olarian)
elaborãrile teoretice anterioare sau tratând
unele aspecte noi, impuse de mersul
revoluþiei. În august 1848, în contextul
tratativelor cu turcii, care duceau la
autodizolvarea guvernului provizoriu ºi
instituirea unei Locotenenþe domneºti
(constituitã din I. Heliade, N. Golescu ºi
Chr. Tell), el publicã în Poporul suveran
studiul Drepturile Românilor cãtre
Înalta Poartã, în care, trimiþând la vechile
capitulaþii care s-ar fi încheiat cu Poarta,
sub Mircea cel Bãtrân ºi Vlad Þepeº  ºi
care garantau suveranitatea statului ,
el susþine dreptul Principatelor la
autonomie deplinã, în acest context, în
sprijinul demonstraþiei sale, fãcând
apel ºi la autoritãþi ºtiinþifice europene
(Martens ºi Vattel).
Tot în luna august, în aceeaºi publicaþie
revoluþionarã, în conexiune cu dezbaterile
în problema agrarã din Comisia
Proprietãþii, constituitã de guvern, într-un
serial intitulat Despre împroprietãrirea
þãranilor, el reia analiza, de data aceasta
formulând pe larg argumentele de ordin
naþional, moral ºi social, în sprijinul
împroprietãririi þãranilor cu pãmânt, prin
despãgubirea proprietarilor.
Activitatea revoluþionarã, precum ºi
opera de gânditor politic a lui N. Bãlcescu
nu se încheiau în septembrie 1848, cu
sfârºitul revoluþiei din Þara Româneascã,
datorat intervenþiei armatelor strãine  turcã
ºi rusã , intervalul de timp de la aceastã
datã ºi pânã la moartea sa, la Palermo, în
noiembrie 1852, fiind marcat de o activitate
revoluþionarã intensã, precum ºi de noi
creaþii ºtiinþifice, cu caracter militant,
menite sã consacre definitiv pentru
posteritate, personalitatea ilustrului

mentelor revoluþionare din Transilvania,
încercând sã realizeze o înþelegere între
români ºi maghiari, visa la o Europã
democraticã, nãscutã în urma dispariþiei
marilor imperii absolutiste, în care cele
douã popoare, român ºi maghiar, urmau sã
trãiascã paºnic, în bunã înþelegere, pe baza
recunoaºterii reciproce a identitãþii lor
naþionale.
Pe de altã parte, trebuie adãugat cã prin
contribuþiile teoretice în problema agrarã,
cãrora el le dãdea un contur mai precis o
datã cu publicarea la Paris, în 1850, a
cunoscutei lucrãri Question économique
des Principautés Danubiennes, Bãlcescu
rãmâne un gânditor de anvergurã
europeanã. Amplificând demonstraþia sa
privind justeþea împroprietãririi þãranilor,
cu aceastã nouã scriere, cum se exprimã el
însuºi, într-o scrisoare adresatã lui I. Ghica,
Bãlcescu dãdea lovituri de bardã
Regulamentului ºi boierilor (Cf. N.
Bãlcescu, Opere, IV, Corespondenþã, ed.
cit., p. 298).
Închinând ultimele clipe ale vieþii
principalei sale opere istorice, Românii supt
Mihai-Voievod Viteazul, operã purtând în
sine imaginea viitorului stat naþional unitar
român, N. Bãlcescu lãsa posteritãþii,
generaþiilor viitoare, un testament cu
inestimabile îndemnuri la patriotism ºi
unitate naþionalã.
La 150 de ani de la trecerea sa în
nefiinþã, în ciuda unor încercãri de
minimalizare sau bagatelizare, din ultimii
ani, datorate ignoranþei sau relei voinþe,
opera sa de istoric ºi gânditor social-politic
rãmâne un izvor nesecat de inspiraþie, aºa
dupã cum imaginea lui de revoluþionar ºi
patriot înflãcãrat ne oferã o pildã vie, care
rãmâne mereu actualã.

uitãm cã suntem datori a apãra naþionalitatea
ºi drepturile noastre de vom fi nevoiþi, chiar
vãrsând sângele nostru: numai sã rãmâie tot
þara românilor4.
Oricât de bunã ar fi poziþia noastrã, chiar
dacã vremurile ne îndeamnã a o pãstra, e necesarã
sã fim orcând pregãtiþi a obþine independenþa.
Datoritã influenþei lui N.Bãlcescu teza
dreptului de autonomie a Principatului prin
invocarea unor tratate internaþionale este, întro anumitã mãsurã, proprie revoluþiei din Þara
Româneascã5.
Prin intermediul capitulaþiilor N.Bãlcescu
a combãtut politica locotenenþei domneºti,
intervenþia turcã, ulterior cea rusã solicitând
apãrarea cu orice preþ a independenþei6.
În 2 august 1848 N.Bãlcescu îºi va preciza
iar opiniile faþã de problema autonomiei
principatelor ºi capitulaþii în articolul .
În 2 august 1848, N.Bãlcescu îºi va preciza
iar opiniile faþã de problema autonomiei
principatelor ºi capitulaþii în articolul
Drepturile românilor cãtre Înalta Poartã,
articol în care repudiazã în fapt ºi suzeranitatea
turceascã ºi protectoratul þarist pentru turci
recunoaºte numai obligaþiile pe care principatul
ºi le-ar fi asumat în baza vechilor capitulaþii7.
Aceste opinii aveau o largã circulaþie ºi în
rândul celorlalþi participanþi la actul de
guvernare, chiar ºi I.H. Rãdulescu pe care N.
Bãlcescu nu îl aprecia prea mult 8 avea idei
asemãnãtoare, declarând despre constituþia 
proclamaþie de la Izlaz cã: toatã constituþia
nu se bazeazã decât pe vechile drepturi ºi
vechile tradiþii care au guvernat aceastã þarã9.
Interesantã de observat este ºi veºnica
influenþã pe care Tudor Vladimirescu ºi revoluþia
de la 1821 au avut-o asupra lui N. Bãlcescu.
Conºtiinþa importanþei pe care capitulaþiile
au avut-o la 1821 ºi în victoria care a urmat:

Principatele la starea de indepedenþã absolutã,
existentã înainte de încheierea lor.
La 16 mai 1851, îi va scrie tot lui I.Ghica
cu referire la conversaþiile purtate cu E. Poujade
(consul francez în Moldova)18:când a plecat
de aici mi-a vorbit de steagul ce trebuie sã þinem
în þarã, cã e Autonomia ºi suzeranitatea19.
În 1850, el va analiza din nou problema
oricãrei intervenþii armate pe teritoriul
Principatelor ºi îi va da aceeaºi rezolvare, din
perspectiva vechilor tratate: convenþia de la
Balta Liman  nota el  anula în profitul Rusiei
dreptul public al Principatelor ºi legitima o
nouã revoluþie20.
Þara era deci liberã, în rãzboi aproape cu
cele 2 puteri, deci independentã ºi aptã la
completa libertate interioarã21.
El ne apare astfel ca primul (ºi din nefericire
ºi ultimul) care a înþeles complet rolul
capitulaþiilor în istoria neamului, concertând-o
pe aceasta cu toate marile ei figuri ºi evenimentele ei (în jurul acestei lupte pentru vechile
tractate, pentru vechile drepturi stabilite în ele).
Faþã de ele Bãlcescu are iubirea descoperitorului, ataºamentul celui ce construieºte pe
baza lor ºi energia de a le apãra specificã
romanticului. În mod clar, concepþia sa despre
aceste vechi tratate este cea mai completã din
întreaga generaþie de la 48.
Acest nou moment va perpetua ideea
autonomiei ºi a capitulaþiilor pânã la momentul
1856 ºi dupã el pânã la clipa unirii. ªi trebuie
spus, urmând linia lui N.Bãlcescu, cã fãrã
aceste tractate, fãrã capitulaþii, fãrã ideea de
autonomie, nici unul din aceste momente nu
ºi-ar fi avut tãria, multe poate nu ar fi existat,
iar miile de oameni care de bunãvoie au
participat la aceste clipe ºi în fond au creat
aceste jaloane, nu ar fi avut energia ºi tãria ce
provin din conºtiinþa dreptãþii tale.
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TÂRGUL INTERNAÞIONAL GAUDEAMUS 2002 - Carte de învãþãturã
Editura Fundaþiei România de Mâine  o prezenþã remarcatã
Ediþia a 9-a a Târgului Internaþional Gaudeamus de cei 166 din 2001, iar evenimentele culturale specifice recuperãri din spaþiul cultural interbelic ºi demersuri

 Carte de învãþãturã s-a desfãºurat în Pavilionul central
Romexpo, sub egida Societãþii Române de
Radiodifuziune, în colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã. Sub
toate raporturile, recenta ediþie marcheazã o evoluþie faþã
de cele anterioare, iar aceastã continuã ascendenþã explicã
faptul cã Târgul Gaudeamus se aflã acum inclus în
catalogul târgurilor internaþionale de carte. Standurile au
ocupat o suprafaþã de 3800 m.p., faþã de 3500 m.p. din
anul trecut, numãrul expozanþilor a crescut la 186, faþã

(lansãri de carte, conferinþe, dezbateri º.a.) înregistreazã ºi
ele o creºtere numericã ºi o diversificare tematicã, pentru a
cãror calitate au militat deopotrivã cele circa 120 de edituri
româneºti ºi strãine, 19 instituþii de învãþãmânt, 13 agenþii
de difuzare, precum ºi centrele culturale, firmele multimedia,
tipografiile prezente.
Într-un târg de carte de o asemenea amploare, explozia
tipãriturilor dobândeºte imaginea ei realã, ºocantã prin
virtuþile ºi prin servituþile sale. În rândul celor dintâi se numãrã
intensa circulaþie universalã a cãrþii, numeroasele traduceri
îndeosebi din culturile occidentale, dar ºi lucrãri româneºti,

O PAGINÃ MEMORABILÃ ÎN ISTORIA
GÂNDIRII NOASTRE FILOSOFICE
Fapt este cã dacã unele lucrãri de mai
restrânsã semnificaþie îºi revendicã acum
valoarea din a fi fost lansate sub egida ediþiei
a 9-a a Târgului Internaþional Gaudeamus,
prestigiul acestuia se întemeiazã îndeosebi
pe lansarea lucrãrilor capitale, de referinþã
pentru dezvoltarea întregii culturi româneºti.
La loc de frunte, printre acestea, se situeazã
Tratat de ontologie, I, de Ion Tudosescu,
apãrut la Editura Fundaþiei România de
Mâine. Lansarea a avut loc în Sala de
marmurã a Pavilionului Romexpo, în
prezenþa unei asistenþe alcãtuite din membri
ai Academiei Române, profesori
universitari, cercetãtori ºtiinþifici. Adunarea
a fost deschisã de Georgeta Mitran,
directoarea Editurii Fundaþiei România de
Mâine, care a fãcut un scurt bilanþ al celor
zece ani de la întemeierea prestigioasei
edituri universitare româneºti. Numai în
acest an, la Editura Fundaþiei România de
Mâine au apãrut peste 200 de titluri,
destinate îndeosebi pregãtirii studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, dar cu o difuzare
mereu sporitã ºi în alte instituþii de
învãþãmânt superior. Tratatul de ontologie
al eminentului gânditor Ion Tudosescu
însumeazã trei volume. Primul volum, a
cãrei lansare a avut loc, are ca generic
Fiinþã, Esenþã, Existenþã. (Al doilea
volum se aflã sub tipar, iar al treilea se aflã
în curs de definitivare redacþionalã). Cum
întreg acest demers filosofic se aflã limpede
înfãþiºat în substanþialul Cuvânt înainte al
primului volum, luãrile de cuvânt din cadrul
lansãrii au condus îndeosebi la aprecieri de
ansamblu, formulate deopotrivã pe seama
structurii întregului tratat, a destinului
creator al profesorului Ion Tudosescu, ca
ºi a culturii filosofice româneºti, care
primeºte prin aceastã lucrare de referinþã
europeanã un nou titlu de nobleþe.
Primul care a luat cuvântul a fost
prof.univ.dr. Gheorghe Vlãduþescu,
vicepreºedinte al Academiei Române.
Domnia sa a remarcat, de la început, cã
profesorul Ion Tudosescu îºi încoroneazã o
viaþã de peste 40 de ani în învãþãmântul
filosofic cu o carte de referinþã, o carte care
mãsoarã exact, nu doar pe el ca autor, dar ºi
starea cultural-filosoficã din România. În
acest context a fost evocatã starea de spirit
care se manifesta la începutul anului 1990,
când firile sceptice prevedeau moartea
filosofiei, întrucât unii credeau cã nu vor fi în
stare sã-ºi recapete sau sã-ºi mai dezvolte
dispoziþiile filosofice. Din fericire, aceºtia sau înºelat, uitând cã filosofii noºtri s-au
pregãtit temeinic anterior, au citit, iar când le
lipseau cãrþile, au ºtiut sã suplineascã un
asemenea dificit recreând ceea ce nu puteau
cunoaºte din sursã directã, ascuþindu-ºi
gândirea printr-o bunã speculaþie. Aceastã
carte a profesorului Ion Tudosescu a fost
scrisã în anii din urmã, dar ea este rezultatul
întreg acestui proces, rezultatul multor ani de
cercetare ºi de reflecþie asupra pãrþii celei mai
complicate din filosofie, care este ontologia.
Filosofia se defineºte tocmai prin acest nucleu
al ontologiei  a precizat vorbitorul. Astfel
încât a face azi ontologie înseamnã a te fixa
în zona cea mai tare, cea mai complicatã a
filosofiei. Pentru cã, dacã e mai uºor sã te
lupþi cu autori de început, este foarte greu sã
te mãsori cu filosofi care te terorizeazã, în
sens bun, prin rigoare, autenticitate ºi

profunzime. Filosofia marilor creatori este una
de verificare, dar ºi de eliminare. Dacã nu
reuºeºti sã te strecori prin acest extraordinar
labirint, ai ºi ieºit din spaþiul ei. Un merit de
principiu al tratatului lansat astãzi este tocmai
aceastã reuºitã a sa, convertitã într-o
remarcabilã valoare instructivã. El este o
reuºitã iniþiere în filosofie. Orice dascãl ºtie
cã filosofia nu se predã pentru a fi învãþatã, ci
pentru ca tinerii sã fie iniþiaþi în lectura lui
Platon, de pildã. Pentru ca sã li se propunã o
modalitate de lecturã în acest sens. Asta ºi face

TRATAT
DE
ONTOLOGIE
Prof. univ. dr.
Ion TUDOSESCU
profesorul Ion Tudosescu. El oferã modele de
lecturã ºi de reconstrucþie filosoficã. Îndeamnã
pe fiecare cititor sã ducã mai departe
interpretarea ºi sã-ºi construiascã propriul
punct de vedere. Tratatul este o nobilã
provocare la gândirea filosoficã. Dupã ce
citeºti aceastã carte trebuie sã-l reciteºti ºi mai
adânc pe Platon. Ea nu scuteºte de lecturã, ci
e un îndemn la filosofie. Din aceastã
perspectivã, cartea lui Ion Tudosescu este o
incontestabilã reuºitã pentru care îl felicit din
toatã inima. Mã uimeºte puterea lui de a porni
o asemenea întreprindere care e foarte grea.
Dar cine nu riscã nu câºtigã. Tudosescu a riscat
mult ºi a câºtigat ºi mai mult  a conchis
academicianul Gheorghe Vlãduþescu.
În cuvântul sãu, prof.univ.dr. Alexandru
Boboc, membru al Academiei Române, a
felicitat mai întâi Editura Fundaþiei
România de Mâine pentru producþia sa de
carte, remarcabilã sub raport cantitativ, dar
ºi calitativ. Apoi a evocat perioada anilor
70 când profesorul Ion Tudosescu, alãturi
de colegii sãi de generaþie, s-a remarcat ca
promotor al ideilor de dialog, de schimb de
opinii, de confruntare ºtiinþificã, graþie

cãrora manualul sãu de Filosofie a reuºit sã
depãºeascã formula închistatã a materialismului dialectic ºi istoric. Exemplara
ancorare în contemporaneitate a Tratatului
de ontologie, autorul a exemplificat-o
inclusiv prin faptul cã informaþia pe care se
întemeiazã este la zi ºi de nivel european. A
exemplificat-o ºi prin profundul spirit de
evaluare al lucrãrii, în virtutea cãruia
resimþim cã ceea ce suntem, suntem ºi ca
beneficiari ai unei moºteniri filosofice. Apoi
lucrarea studiazã ontologia pe toate planurile
esenþiale  fiinþa, valorile º.a.  ceea ce face
ca demersul filosofic sã devinã sâmburele
filosofiei, iar cartea ca atare sã deschidã o
amplã perspectivã, cu un exemplar caracter
formativ, graþie faptului cã el se întemeiazã
pe valorile clasice ale filosofiei. Mã bucur
de aceastã realizare  a subliniat vorbitorul
 ºi sunt sigur cã autorul o va continua. Chiar
de la acest prim volum, Tratatul de ontologie
al lui Ion Tudosescu se anunþã a fi o paginã
memorabilã în istoria gândirii noastre
filosofice. Îl felicit pe colegul meu de
generaþie pentru aceastã mare realizare.
Felicit, totodatã, Fundaþia România de Mâine
pentru performanþele sale culturale ºi pentru
calitatea învãþãmântului de la Universitatea
Spiru Haret.
În cuvântul sãu, prof.univ.dr. Ion
Tudosescu a mulþumit Editurii Fundaþiei
România de Mâine pentru posibilitatea ce
i-a fost oferitã de a se exprima. A mulþumit,
de asemenea, celor doi colegi pentru
aprecierile formulate asupra lucrãrii sale ºi
pentru faptul cã, de-a lungul anilor, au
comunicat împreunã mai mult decât au
vorbit, înþelegându-se adesea în subtext. Iar
o asemenea înþelegere a pledat ºi pentru
revigorarea ontologiei. Autorul a vorbit apoi
despre concepþia ºi travaliul care stau la baza
noii sale lucrãri, despre riscurile pe care ºi le
asumã integral, datã fiind complexitatea ºi
originalitatea proiectului ca atare, ºi a pledat,
în final, pentru ideea de dialog în filosofie,
între ale cãrei însuºiri stimulative se aflã ºi
caracterul ei nonconformist.

Mihai IORDÃNESCU

moderne, pe cât de îndrãzneþe, uneori pe atât de originale.
Dintre servituþile acestei explozii editoriale surprind
tendinþele fragmentare, cu accent pus pe o lucrare ºi nu
pe creaþia integralã a autorilor, lipsa iniþierii în
problematica specificã unei lucrãri, epoci sau chiar culturi
(unde sunt substanþialele studii introductive de altãdatã,
care fãceau din respectivele volume lucrãri de amplã
referinþã culturalã ?). De aici derivã preferinþa vizitatorilor
avizaþi pentru cãrþile de substanþã, de sintezã, pentru cele
care aspirã sã influenþeze destinul cititorului, al epocii
sau chiar al unei culturi.

UN SECOL
ÎNTR-O CARTE
Purtând emblematic pe copertã imaginea-simbol a actului de la
din 1989 nu vor mai fi în viaþã, ºi când se vor deschide arhivele secrete
1 Decembrie 1918  Catedrala încoronãrii din Alba-Iulia, lucrarea
din România, din Rusia, SUA, Franþa etc. opineazã autorul.
remarcabilului istoric Ioan SCURTU, apãrutã în Editura Fundaþiei
Concepând ºi elaborând într-un asemenea mod aceastã lucrare, prof.
România de Mâine a fost prezentatã de distinsul prof. univ. dr. Gheorghe
univ. dr. Ioan SCURTU a dovedit cã are tãria de a merge pânã la 1990,
ONIªORU, decanul Facultãþii de Istorie a Universitãþii Spiru Haret, în
de a se îndoi de unele aserþiuni, de a comunica reflecþiile personale
ambianþa elevatã a Târgului Internaþional GAUDEAMUS  Carte de
întemeiate pe laborioase studii ºi cercetãri, spunând lucrurilor pe nume
învãþãturã, dobândind o încãrcãtura istoricã, emoþionalã, aparte. O
cu rigoare ºtiinþificã, dar ºi cu o anumitã nonºalanþã, a remarcat prof.
coincidenþã fericitã a fãcut ca momentul ales pentru lansare sã aibã loc
univ. dr. Gheorghe ONIªORU. De altfel, mã onoreazã sã constat cã
chiar în ajunul zilei naþionale a poporului român  1 Decembrie 2002,
lucrarea este primul curs universitar care realizeazã o periodizare a
demersul acesta reprezentând un omagiu adus zilei de 1 Decembrie 1918,
epocilor lui Gh. Dej ºi N. Ceauºescu.
care a marcat încheierea procesului de formare a statului naþional unitar
Mulþumind pentru participare ºi, mai ales, pentru cuvintele frumoase
român, ca urmare a unirii Basarabiei, Bucovinei ºi
rostite, prof. univ. dr. Ioan SCURTU a mãrturisit cã
Transilvaniei cu þara-mamã.
este unul dintre cei care au contribuit la întemeierea
Remarcând privilegiul de anvergurã intelectualã
ISTORIA
Fundaþiei România de Mâine, participând efectiv la
de a pãtrunde în universul intim al elaborãrii acestei
înfiinþarea Facultãþii de Istorie. În aceastã calitate
lucrãri cu înaltã þinutã academicã, prof. univ. dr. CONTEMPORANÃ
m-am simþit obligat sã contribui la îmbunãtãþirea
Gheorghe ONIªORU a subliniat curajul autorului de
calitãþii actului instructiv-educativ, publicând la
A
ROMÂNIEI
a merge cu abordarea evenimentelor specifice
prestigioasa Editurã a Fundaþiei România de Mâine
(1918-2001)
perioadei moderne  1918 pânã în anul 2001. Evident,
cinci cãrþi, toate fiind dedicate studenþilor ºi douã
este dificil sã topeºti 100 de ani de istorie densã
culegeri de documente. Cartea care a fost lansatã acum
Prof. univ. dr.
într-o singurã lucrare. De aici ºi meritul pedagogului,
este o sintezã; un curs sui-generis, în sensul cã am
profesorului care ºi-a cenzurat permanent, cu
abordat probleme ample ºi contradictorii, realizând
Ioan
SCURTU
probitate profesionalã, tentaþia de a spune tot ce se
analize pe verticalã, în profunzime: locul României
ºtie, oprindu-se exact la ceea ce aºteaptã studenþii 
în Europa în secolul XX, studii de caz  N. Titulescu ºi
exigenþele programei analitice. Aceastã extraordinarã
rolul sãu în afirmarea diplomaþiei româneºti; 23 august
capacitate de sintezã are în spate o experienþã substanþialã, constituind
1944; 30 decembrie 1947, culminând cu controversatul an 1989. M-am
obiectul preocupãrilor ºtiinþifice ale autorului de-a lungul mai multor
încumetat sã merg pânã la zi cu abordarea evenimentelor, întrucât ºi istoria
ani, materializate în studii publicate în reviste de specialitate, în lucrãri
zilelor noastre reprezintã istorie, o istorie trãitã, ce-i drept.
monografice, studii introductive la culegeri de documente, precum ºi
La scara istoriei, un secol nu reprezintã foarte mult. Dar, în condiþiile
alte materiale.
accelerãrii progresului tehnic, al micºorãrii distanþelor, ca urmare a utilizãrii
Structuratã pe 11 teme majore, în conformitate cu configuraþia unui
intensive a mijloacelor de comunicaþie modernã, ale interconexiunilor ºi
semestru universitar, lucrarea Istoria contemporanã a României adunã în
globalizãrii, un secol de istorie poate înmagazina experienþe ºi realizãri
paginile ei evenimente ºi fapte istorice, cifre relevante privind evoluþia
pentru care altãdatã era nevoie de sute ºi chiar mii de ani. Secolul al XX-lea
României, expuse fluent, într-o manierã deloc didacticistã, ci mai degrabã
a fost pentru români bogat în experienþe ºi realizãri, dar ºi în înfrângeri ºi
într-una incitantã, întrebãrile, nu retorice, pe care autorul ºi le pune constituind
insuccese. În fond, România a mers, în tot acest secol în pas cu Europa,
o adevãratã provocare, cu atât mai mult cu cât rãspunsurile rãmân încã în
din care nu a încetat nici o clipã sã facã parte. Dincolo de unele
ceaþã. Mai ales în ceea ce priveºte evenimentele din decembrie 1989.
insatisfacþii, rãmâne faptul cã România este un stat care, prin suprafaþã
Sã fi fost execuþia singurului ºef de stat socialist  N. Ceauºescu  o
ºi numãrul de locuitori, prin bogãþiile sale materiale ºi spirituale, prin
replicã pentru sfidãrile la adresa Uniunii Sovietice ºi a Occidentului, sã
tradiþia sa istoricã, are certe perspective de a-ºi aduce propria contribuþie
fi fost pedeapsã pentru achitarea integralã a datoriei externe (aprilie
la dezvoltarea generalã a Europei ºi a lumii în secolul al XXI-lea.
1989), în care urmãrea sã împiedice orice amestec strãin în treburile
M-am strãduit sã ofer o imagine cât mai exactã asupra faptelor ºi datelor
interne ale României? Sã fi fost o lecþie pentru toþi cei care ar mai
istorice, pentru a veni, în acest fel, în sprijinul studenþilor sã perceapã corect,
promova naþionalismul ca politicã de stat? Aceste întrebãri, ºi multe
nedistorsionat sensul ºi semnificaþia acestora. a mãrturisit autorul acestei
altele, îºi vor afla rãspunsul peste mulþi ani, când principalii actori politici
lucrãri de referinþã.

Limba latinã la locul cuvenit
În aceeaºi atmosferã de înaltã spiritualitate, iubitorii de carte au
participat la standul Editurii Fundaþiei România de Mâine la lansarea
lucrãrii Compendiu de limba latinã, vol. I, autori fiind conferenþiarul
universitar dr. Liviu FRANGA ºi lector universitar Mariana FRANGA.
Apreciind acest demers ca pe un început pe drumul repunerii la
locul cuvenit a limbii latine, prof. univ. dr. Gabriela CREÞIA a subliniat
tratarea acesteia sub raport sincronic ºi diacronic.
În cuvântul sãu, prof. univ. dr. Mariana BÃLUÞÃ SCULTÈTY a
remarcat contribuþia autorilor la organizarea gramaticii în mod logic ºi
didactic, în timp ce indicii înlesnesc consultarea mai uºoarã a lucrãrii,
conferind materialului ºi o bunã sistematizare.
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã, prof. univ. dr.
Ion TOMA a accentuat asupra importanþei limbii latine, pentru limba
românã, ca ºi pentru toate celelalte ºtiinþe umaniste  limbile romanice,
istorie, drept.
Mulþumind profesorilor care i-au format ca specialiºti în domeniu,
lector univ. dr. Mariana FRANGA a fãcut un scurt istoric al elaborãrii
acestei lucrãri care depãºeºte dimensiunile unui compendiu, pornind la
început de la Note de curs, pe parcurs dobândind experienþa muncii cu

studenþii, imaginea nevoii unei
expuneri cât mai clare, ceea ce a
condus, în final, la cartea prezentatã
în acest cadru.
Întregind parcã aspectele
Conf. univ. dr.
laboratorului intim de creaþie, conf.
Liviu
FRANGA
univ. dr. Liviu FRANGA a vorbit
ºi
despre concepþia care stã la baza
lect. univ.
întregului volum, mulþumind
conducerii Universitãþii Spiru Haret, Mariana FRANGA
Editurii Fundaþiei România de Mâine
pentru întreg sprijinul acordat în
apariþia acestei lucrãri.
Ca un corolar al acestei prezentãri, doamna Georgeta MITRAN a
subliniat cã Editura Fundaþiei România de Mâine promoveazã astfel de
lucrãri de mare utilitate, cu precãdere pentru studenþii Universitãþii Spiru
Haret, dar ºi pentru învãþãmântul universitar în general, având permanent
largi deschideri cãtre exigenþele calitãþii actului instructiv-educativ,
receptivitate faþã de onorarea lor.

UN DEBUT ÎN PAS CU TIMPUL:
În mod tradiþional, în cadrul Târgului Internaþional Gaudeamus  Carte
de învãþãturã, prevaleazã lansãrile de carte apãrute în Editura Fundaþiei
România de Mâine. De data aceasta,
însã, participanþii au avut surpriza
PROBLEME
plãcutã sã asiste la prezentarea unuia
DE ANALIZÃ
dintre cele mai moderne mijloace de
comunicare  cartea pe suport
MATEMATICÃ
ECONOMICÃ -CD electronic.
Acest C.D. reprezintã prima
apariþie de acest gen la Editura
Prof. univ. dr.
Rodica TRANDAFIR Fundaþiei România de Mâine ºi
conþine probleme de analizã
ºi prof. univ. dr.
matematico-economicã, partea
I. DUDA
teoreticã apãrând în douã volume de

COMPENDIU
DE
LIMBA LATINÃ
vol. I

CARTE PE SUPORT ELECTRONIC

Matematici pentru economiºti.
În acest cadru fast al competiþiei valorilor, prof. univ. dr. Dumitru
DRÃGHIA a prezentat pe larg conþinutul C.D.-ului ºi contribuþia remarcabilã
a celor doi autori la tratarea problemelor de matematicã economicã în ceea ce
au ele specific, dar ºi la definirea formulelor de dezlegare a lor.
La oportunitatea ºi utilitatea apariþiei acestui C.D. s-au referit chiar
autorii lucrãrii pe suport electronic, prof. univ. dr. Rodica TRANDAFIR ºi
prof. univ. dr. I. DUDA.
Felicitând autorii pentru un asemenea demers ºtiinþific, doamna
Georgeta MITRAN a promis cã Editura Fundaþiei România de Mâine va
continua promovarea acestei lucrãri, prin lansarea ei în facultãþile cu profil
economic ale Universitãþii Spiru Haret, ceea ce a onorat autorii.

Adela DEAC
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Acad. RADU VOINEA
El a înfiinþat Casa Corpului Didactic,
Societatea Corpului Didactic Primar, Liga
Învãþãmântului. El arãta ºi un lucru foarte
important: Învãþãtorilor, pe lângã datoria
fireascã de a instrui ºi educa pe elevi  deci
ºi instruire ºi educaþie  le revenea ºi
misiunea nobilã de a dezvolta asociaþiile
cooperatiste, de a ajuta þãrãnimea sã punã
în valoare resurse economice, adeseori
neglijate, precum creºterea vitelor, cultivarea
pomilor fructiferi, legumicultura, de a
combate alcoolismul ºi practicile medicale
arhaice, pseudo-ºtiinþifice ºi de a populariza
regulile unei vieþi civilizate. Învãþãtorii
trebuiau sã se ocupe de cantine ºi de ºcolile
de adulþi, de bibliotecile populare sãteºti, sã
þinã conferinþe instructive în faþa sãtenilor.

Acad. SOLOMON MARCUS
Spiru Haret mi se pare, prin excelenþã,
un om în acelaºi timp al gândirii abstracte,
de înaltã þinutã, dar ºi al acþiunii eficiente.
Din punctul de vedere al Istoriei
Matematicii, Spiru Haret împreunã cu
colegul sãu de generaþie, cu trei ani mai
tânãr, David Emanuel, constituie generaþia
fondatorilor ºi întemeietorilor ªcolii
româneºti de matematicã, a învãþãmântului
românesc universitar de matematicã;
evident, proiectul lui Haret era mult mai
ambiþios, pentru cã el avea în atenþie
întreaga ºcoalã româneascã, de toate
gradele, în timp ce Emanuel s-a dedicat
exclusiv învãþãmântului matematic
universitar. Aceasta este prima generaþie,
Generaþia Întemeietorilor.

Dr. MAGDA STAVINSCHI
A fost un îndrãgostit al cerului încã de
pe bãncile ºcolii. Este interesant de spus
cã primul obiect ceresc care i-a atras
atenþia, poate nu numai lui, ci oricãrui tânãr,
a fost Luna. Încã de pe bãncile liceului,
Spiru Haret a încercat sã studieze Luna, ca
un astronom amator la acea vreme, ºi a scris
câteva rânduri despre Lunã ca obiect
ceresc, dar, ca o recunoaºtere internaþionalã
a meritelor lui ºtiinþifice, primul nume
românesc acordat unui obiect din Cosmos,
mai exact unei formaþiuni de pe Lunã, a fost
cel al lui Spiru Haret.

Prof.univ.dr. FLORIN DIACU
 prin telefon din Canada:

Sunt Florin Diacu, profesor de
matematicã la Universitatea din Victoria, din
British Columbia ºi, de asemenea, Director
al Institutului Pacific de Matematicã. Aº dori
sã vã spun ºi eu câteva cuvinte despre Spiru
Haret pe care, într-un anume sens îl urmez,
în cercetãrile mele. Sunt un continuator al
lui Spiru Haret, care a creat o ªcoalã de
Mecanicã Cereascã în România. În sensul
cã, dupã ce rezultatul lui a fost publicat ºi a
fãcut senzaþie, mulþi români au pornit pe
direcþia cercetãrilor de mecanicã cereascã.
ªi, deºi mai mult de 100 de ani dupã ce Spiru
Haret a publicat rezultatul sãu, eu am început
sã lucrez, am luat-o pe aceastã cale. Este
deja o tradiþie în România în direcþia
mecanicii cereºti. Momentul a fost foarte
important pentru mine, adicã ºtiind ºi citind
despre Spiru Haret, desigur decizia, pânã la
urmã, în ce direcþie o porneºti în cercetare
este afectivã, nu neapãrat logicã. Iar Spiru
Haret a fost un model.

Acad. SOLOMON MARCUS
Nu vreau sã intru în detalii biografice,
care nu sunt toate semnificative, dar dacã
urmãrim cu atenþie biografia sa, vom
descoperi chiar în copilãrie ºi în
adolescenþã germenele marelui Spiru Haret
care avea sã vinã. ªi anume, iatã am sã aduc
în atenþie câteva elemente: se spune, în
biografia sa fãcutã de alþi autori, cã elev
fiind la Liceul Sf. Sava, la Bucureºti, nu avea
cãrþi. ªi învãþa dupã notiþele luate direct
dupã ceea ce se preda în clasã.
Aceastã luare a notiþelor a constituit
pentru el un antrenament de gândire
personalã, care l-a condus la redactarea a
douã manuale, unul de algebrã ºi altul de
trigonometrie. Deci redactarea acestor
manuale a avut loc în perioada sa de
ºcolaritate la Liceul Sf. Sava ºi poate o sã
credeþi cã aceste manuale purtau pecetea
stângãciilor ºi naivitãþilor ºcolare?
Ei bine, nu. Aceste manuale au fost
adoptate ºi au rãmas în funcþiune multã
vreme. Mi-am notat aici, de pildã, cã
Elementele sale de trigonometrie, publicate
la 1873 (ediþia a II-a în 1994), au servit ca

manuale de liceu pânã în 1928. Deci un
manual redactat de elevul Spiru Haret.
ªi sã nu uitãm cã aceastã Trigonometrie a
lui Spiru Haret era în concurenþã cu o altã
trigonometrie culeasã la noi, ºi anume Trigonometria lui Gheorghe Lazãr  care fusese
redactatã cu multã vreme în urmã, încã în
prima jumãtate a secolului XIX, dar care a fost
publicatã, redactatã din nou de Traian Lalescu
ºi publicatã la începutul secolului al XX-lea.
De asemenea, tot elevul Spiru Haret
traduce tratatul de astronomie a lui
Quatelet, pe care l-a publicat Junimea. Ei
bine, nu e greu sã descoperim în aceastã
preocupare a elevului pe viitorul savant,
care, prin teza sa de mecanica cereascã de
la Paris din 1878, a intrat în istoria ºtiinþei ºi
a intrat pur ºi simplu în istorie.

Spiru Haret

În 1907, când se împlineau 25 de ani de
când Spiru Haret, împreunã cu David Emanuel
fuseserã angajaþi ca profesori la ªcoala
Naþionalã de Poduri ºi ªosele, a avut loc o
sãrbãtorire a lor ºi prof. Gh. Þiþeica, celebrul
matematician, în cuvântarea pe care a þinut-o
cu acest prilej, evocã un moment în care Spiru
Haret, fiind ministru într-un guvern liberal,
trebuia la ora 9 sã se prezinte la Palat, împreunã
bineînþeles cu toþi membrii Guvernului, pentru
a depune Jurãmântul. Dar el a arãtat cã la ora
9 avea curs la Universitate ºi regele Carol I,
apreciind importanþa învãþãmântului
universitar, a amânat ora depunerii
jurãmântului de la 9 la 11. Este poate, un
detaliu, dar un detaliu care spune multe în
ceea ce priveºte modul cum era apreciat
învãþãmântul nostru.

Acad. RADU VOINEA
Aº vrea sã insist puþin asupra acestei teze.
Era o problemã destul de delicatã, anume
aceea a stabilitãþii sistemului nostru solar. Se
punea, deci, problema dacã acest sistem solar,
format din Soare ºi din planete, va funcþiona
continuu sau cândva se va destrãma, fie toate
planete unindu-se cu soarele, fie
îndepãrtându-se foarte mult de Soare. Deci o
problemã de stabilitate. Cum apãrea aceastã
problemã? Vedeþi, conform legii lui Newton,
soarele având o masã enormã ºi planetele
având o masã neglijabilã faþã de a soarelui
(aº vrea aºa sã vã spun, numai pentru
curiozitatea dumneavoastrã, cã dacã Soarele
l-am reprezenta printr-o sferã cu diametrul de
doi metri, cam cât înãlþimea unui om, Pãmântul
ar trebui sã-l imaginãm ca un bob de nisip;
acesta este raportul de masã), ei bine, conform
legii lui Newton, aceste planete ar urma sã se
miºte pe niºte elipse, Soarele sau mai bine zis
centrul Soarelui ocupând unul din focare. Dar
forþe de atracþie nu existã numai între planete
ºi Soare; existã ºi între douã planete. Forþele
acestea sunt însã foarte mici. Foarte mici
pentru cã, aºa cum am vãzut, masele planetelor
sunt foarte mici. Dar aceste forþe foarte mici
produc perturbaþii. Adicã traiectoriile pe care
le descriu planetele în jurul Soarelui nu sunt
elipse perfecte, ci puþin perturbate. Întrebarea
este dacã aceste perturbaþii, care se ºtie cã
sunt foarte mici, într-un interval de timp foarte,
foarte lung, nu cumva ar putea sã
destabilezeze acest sistem. Aceastã problemã
fusese atacatã de matematicieni celebri,
înaintea lui Spiru Haret.

Dr. MAGDA STAVINSCHI

Prof.univ.dr. FLORIN DIACU
 prin telefon

Primul care ºi-a pus aceastã întrebare,
a stabilitãþii, a fost Newton, care nu a atacato în mod direct, cu instrumente matematice;
el considera cã Sistemul Solar nu poate fi
stabil decât dacã o forþã divinã intervine
asupra lui. Deci gravitaþia singurã nu poate
stabiliza Sistemul Solar. În 1773, Laplace a
luat o primã aproximaþie a problemei ºi a
arãtat cã în acea primã aproximaþie avem,
într-adevãr, stabilitate. Lagrange, în 1774
ºi 1776, în douã lucrãri, a arãtat cã avem
stabilitate chiar ºi în a doua aproximaþie. ªi
lumea matematicã începuse sã creadã cã
Sistemul solar este stabil. În 1808, Poisson
a mers pânã la a treia aproximaþie, însã a
fãcut o greºealã ºi greºeala respectivã l-a
condus la concluzia cã tot stabilitate existã
ºi în aceastã a treia aproximaþie. Dar aicea a
intervenit Spiru Haret, care, bazându-ºi
rezultatele pe lucrãri anterioare lui,
publicate în 1841 ºi 1876, a arãtat cã la
aceastã cea de a treia aproximaþie apar aºa
numiþi termeni secundari care ar putea
implica instabilitatea Sistemului Solar. Deci,
cu alte cuvinte, el n-a spus cã sistemul este
instabil, cum greºit se crede, ci a arãtat cã
Sistemul Solar s-ar putea sã fie instabil. De
fapt, nici pânã în ziua de astãzi nu ºtim exact
dacã este sau nu este instabil. Este o
problemã foarte dificilã, la care mulþi s-au
gândit ºi la care se mai lucreazã încã, cu
metodele noi pe care le avem astãzi, cu
metode calitative ºi metode numerice, însã
un rãspuns exact nu avem la aceastã
întrebare. Dar ce este interesant, este cã
metoda pe care Spiru Haret a folosit-o a
arãtat, de fapt, cã o anumitã direcþie a
dezvoltãrii matematicii, aceea a metodelor
cantitative este foarte limitatã ºi, de la Spiru
Haret încoace, matematicieni, cum ar fi
Henri Poincaré, au pornit pe o cu totul altã
direcþie, direcþia metodelor calitative pe
care le-am pomenit mai înainte ºi care s-au
dezvoltat extraordinar de mult în ultimul
timp. Pe lângã aceasta, demonstraþia lui a
creat, în momentul respectiv, o senzaþie atât
de mare încât chiar ziarele obiºnuite aveau
pe prima paginã rezultatul lui Spiru Haret,
un eveniment de care n-am auzit în lumea
contemporanã, sã se mai întâmple. De fapt,

 scrie Gh. Duca la un moment dat  am
reuºit, în fine, sã avem 15 absolvenþi; am fi
putut uºor sã avem 50 de absolvenþi, dar
ne-am gândit sã pregãtim numai absolvenþi
foarte buni. Pentru cã nimic nu e mai periculos
decât un absolvent care nu ºtie ºi nu-ºi dã
seama cã nu ºtie... Cã unul care nu ºtie ºi îºi
dã seama cã nu ºtie, atunci când va avea o
problemã, va întreba, se va informa, pe când
unul care crede cã ºtie poate sã producã
pagube uriaºe.

poate o singurã datã am mai auzit: eram la
Paris, în 1994, ºi pe prima paginã a ziarelor
s-au anunþat medaliaþii unui echivalent al
Premiului Nobel pentru matematicã de la
Conferinþa care se þinuse în acel an la
Zürich. De atunci n-am vãzut nume de
matematicieni menþionate pe prima paginã
ale ziarelor.

Acad. RADU VOINEA
Aº vrea, în parantezã, sã spun cã pânã
la acea datã, mai exact pânã în 1881, cu un
an puþin mai înainte, exista la noi în þarã
pãrerea cã nu poþi deveni inginer decât
dacã faci studii în strãinãtate. ªi din cauza
aceasta fuseserã ºi niºte greve studenþeºti
la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele,
pentru cã studenþilor la intrarea în ºcoalã
li se promisese cã vor ieºi ingineri ºi ei, de
fapt, ieºeau un fel de conductori tehnici 
ca sã mã exprim în limbajul de astãzi.
Gheorghe Duca a fost cel care,
introducând un regim aproape militar, în
care ºi studenþii din Bucureºti erau interni,
aveau regim de internat, cu o disciplinã
de fier, a reuºit sã facã o ºcoalã care nu

Spiru Haret: În starea normalã, repetenþii ar trebui
sã fie o excepþie în fiecare clasã; când ei devin regulã,
este dovadã pipãitã cã ºcoala merge rãu de tot.
Spiru Haret: Politica cea bunã înalþã pe om ºi pune
în miºcare toate însuºirile lui cele bune; politicianismul
îl înjoseºte ºi-l degradeazã.

numai cã a dat gradul de inginer, dar care
aprecia ºi diplomele obþinute în strãinãtate
cu titlul de inginer, dacã, în sfârºit, sunt
acceptabile sau nu, pentru þara noastrã.
Ei bine, Gheorghe Duca a pornit de la un
principiu foarte simplu: ca sã fac o ºcoalã
bunã îmi trebuie profesori buni ºi studenþi
buni. De aceea, având în vedere cã nivelul
matematicilor în liceu era scãzut, a introdus
un an preparator. Nu erau bani pentru acest
an. Nu-i nimic! Gheorghe Duca, împreunã
cu profesori, colegi de la ªcoala Naþionalã
de Poduri ºi ªosele, pe gratis, au predat
matematicile în acest prim an. ªi-au adus în
felul acesta pe elevii acestei ªcoli de poduri
ºi ºosele, la acelaºi nivel, indiferent de
pregãtirea lor anterioarã.
La un an dupã aceastã înfiinþare, deci în
1882, el a adus doi mari profesori de
matematicã ºi anume unul dintre ei  Spiru
Haret, altul  David Emanuel. Ei bine, în felul
acesta nivelul ªcolii Naþionale de Poduri ºi
ªosele s-a ridicat substanþial ºi Gheorghe
Duca ºi-a vãzut visul cu ochii în sensul cã
tinerii pregãtiþi aici erau de nivel comparabil
cu al altora, care veniserã pregãtiþi din
strãinãtate. E foarte important acest lucru

Reîntors în þarã, Spiru Haret va ocupa o
catedrã de matematicã, deci la Facultatea de
ªtiinþe a vremii dar, ca ºi ceilalþi doi colegi ai
sãi întru ale Astronomiei, e vorba despre
Nicolae Coculescu ºi Constantin Gogu,
constatã cã, iatã, s-au întors în România, dar
nu au unde sã-ºi continue cercetãrile. În felul
acesta, prima lui preocupare, în momentul
când devine chiar ministru al Instrucþiunii
Publice, este de a sprijini fondarea unui
Observator Astronomic.
Înþelegând rolul deosebit al Astronomiei,
ca ministru al învãþãmântului a avut ideea de
a abona toate ºcolile din România acelei vremi
la o revistã care era iniþiatã la începutul
secolului XX  Orion. Deci iatã cã el tocmai
s-a gândit cã o informare foarte corectã asupra
cerului ne poate ajuta sã ne înþelegem mai bine
destinul. La 1 aprilie 1908, ca ministru, îºi pune
semnãtura pe decretul de înfiinþare a
Observatorului în care ne aflãm noi astãzi, deci
pe Decretul de înfiinþare a primului Institut de
Cercetare a Cosmosului  din România. În acel
moment, el hotãrãºte, împreunã cu conducerea
învãþãmântului din vremea respectivã, ca prim
director al acestui tânãr observator sã fie
numit Nicolae Coculescu, coleg de doctorat
ceva mai tânãr.
Împreunã iau mãsurile de bunã funcþionare
a acestui Observator, în aºa fel încât în 1910
deja clãdirea Observatorului este construitã;
ea a fost construitã sub îndrumarea ºi sub
supravegherea unui arhitect belgian  de fapt,
cei care au cãlãtorit prin lume sunt surprinºi
sã vadã aceeaºi cupolã ºi la Bruxelles. Deci
iatã o realizare cu totul deosebitã, dar amândoi
au avut o gândire extrem de pragmaticã: s-au
gândit cã nu suntem un popor atât de bogat
încât sã ne permitem sã luãm lucruri ieftine ci,
dimpotrivã, au comandat la vremea aceea cele
mai scumpe, cele mai performante instrumente
ale vremii. Este vorba despre marea lunetã
ecuatorialã, la care se fac observaþii ºi astãzi
ºi cu ajutorul cãreia se va participa la o primã
Campanie internaþionalã, care va urma anul
acesta, asupra observãrii fenomenelor mutuale
ale sateliþilor lui Jupiter, dar ºi despre un alt
instrument remarcabil  luneta meridianã. Deci
iatã cã au comandat instrumente care au putut
sã funcþioneze cel puþin încã un secol. Aceasta
este o performanþã care ar trebui sã dea de
gândit celor care cheltuie astãzi bani mai mult
sau mai puþin bine dirijat.
Tot el, împreunã cu Coculescu ºi cu alþi
profesori de astronomie s-au gândit cã
învãþãmântul astronomic trebuie sã
cunoascã o dezvoltare deosebitã ºi în felul
acesta au realizat ºi planul pentru doctorate
în astronomie, de data aceasta în þarã, nu
cum îºi fãcuserã ei în strãinãtate, neneglijând ºi rolul colaborãrii internaþionale
de care astronomia a beneficiat permanent,
chiar ºi în perioada totalitarismului când,
într-adevãr, în condiþii extrem de grele, noi
totuºi trebuia sã trimitem datele noastre,
informaþiile, în lume, pentru cã, aºa cum se
ºtie, nu se mai poate observa Universul de
pe propria noastrã planetã, de pe un corp
ceresc, darmite dintr-un singur punct al
globului. În felul acesta, deci, învãþãmântul
astronomic s-a pus pe picioare.

Acad. RADU VOINEA
ªi acuma câteva cuvinte ºi despre
Reforma lui. Datoritã meritelor sale a
urcat pe o serie de trepte în domeniul

învãþãmântului: ca inspector, inspector
general ºi chiar secretar general al
Ministerului învãþãmântului sau educaþiei,
cum i-am putea spune astãzi. Ei bine, el, în
calitate de secretar general, a elaborat o
lege, un proiect de lege, de reformã a
învãþãmântului. Din pãcate, însã, acest
proiect de lege a cãzut, adicã n-a fost votat
de Parlament. Curând guvernul din care
fãcea parte ºi-a încheiat perioada ºi, la noile
alegeri, el, înscriindu-se în Partidul liberal,
a fost numit chiar ministru al
învãþãmântului. A reluat toatã aceastã idee,
a acestei Reforme, de data aceasta cu mult
succes. Ce prevedea, în esenþã, aceastã
Reformã? Pânã la el, liceele erau de douã
feluri: licee aºa zise clasice, în care baza
erau limbile latinã, greacã sau literatura în
general, ºi licee reale, mai puþine. El a fãcut
un singur liceu, cu douã secþii: secþia zisã
clasicã ºi secþia ºtiinþificã. ªi în felul
acesta a reuºit sã pregãteascã o serie
întreagã de elevi de liceu care sã aibã un
acces mai uºor în Politehnicã, în facultãþile
ºtiinþifice, la Medicinã, în alte locuri, în care,
în principal, se cereau cunoºtinþe ºtiinþifice.
Sigur, sunt ºi o serie întreagã de alte
prevederi ale acestei legi. Iatã, de exemplu,
am sã citez câteva: se prevedea o apropiere,
ca nivel de pregãtire, a liceelor de fete de
cele de bãieþi. Liceele de fete aveau un alt
regim, în sfârºit era teoria cã femeile au
nevoie de o culturã generalã, dar nu cine
ºtie ce. Ei, el a fost cel care le-a apropiat
din acest punct de vedere. Directorii de
ºcoli erau investiþi cu autoritate, pentru a
controla activitatea profesorilor; în fiecare
clasã se instituia un profesor diriginte;
universitãþile nu aveau numai rol didactic,
ci ºi obligaþia de a efectua cercetare
ºtiinþificã. Iatã niºte lucruri care au fost
introduse prin aceastã lege. S-a instituit
titlul ºtiinþific de docent, care se obþinea
pe baza unui examen de abilitate, în care
trebuia prezentatã o lucrare ºtiinþificã
originalã, dupã care docenþii puteau fi
numiþi profesori-agregaþi, pe posturile
vacante, pe baza recomandãrii facultãþii. Ei,
în 1899, proiectul acesta de reformã a
învãþãmântului a fost votat de Adunarea
Deputaþilor cu 104 voturi, din 114, ºi de
Senat  în unanimitate. Aceastã reformã a
rãmas în istoria ºcolii româneºti sub numele
de Reforma lui Spiru Haret.
Spiru Haret a urmãrit sã facã o ºcoalã
naþionalã, adicã o ºcoalã pentru popor, nu
o ºcoalã pentru elite. ªi asta este iarãºi un
lucru foarte important, sã li se predea
elevilor, ºi din ºcoala generalã ºi din licee,
cunoºtinþele într-o formã frumoasã, într-o
formã accesibilã.
Nu ºtiu dacã se cunoaºte faptul cã Spiru
Haret s-a adresat, în acest sens, lui
Alexandru Vlahuþã, care a scris România
pitoreascã. Aceasta ca o completare la
manualul de geografie. Nu ºtiu dacã se ºtie
cã Spiru Haret s-a adresat lui George
Coºbuc, rugându-l sã scrie o carte de istorie
ºi a apãrut Povestea unei coroane de oþel.
Demersul a fost fãcut tocmai pentru ca toate
cunoºtinþele de geografie  mai înainte  ºi
cele de istorie sã fie uºor accesibile, sã fie
plãcute, sã contribuie la dezvoltarea
sentimentului patriotic.

Acad. SOLOMON MARCUS
Dacã îl citim cu atenþie pe Spiru Haret,
observãm cã nici vorbã ca el sã fi crezut cã
societatea se reduce la mecanicã. Aici e
vorba de altceva ºi cred cã o lecturã
contemporanã a acestei cãrþi trebuie sã fie
una în care Mecanica socialã sã fie privitã
ca o metaforã. Dar nu o metaforã în sensul
acesta în care învãþãm la ºcoalã, metafora
în sensul retoricii clasice, un mod de a
înfrumuseþa discursul, de a spune mai
frumos ceea ce puteam sã spunem ºi altfel,
dar mai puþin frumos. Nu. E vorba de ceea
ce se cheamã azi în Teoria Metaforei  o
metaforã diaforicã. Este ceea ce reprezintã
metafora creatoare, metafora cognitivã, pe
care, de altfel, o intuise ºi Lucian Blaga în
studiile sale despre metaforã. ªi anume,
când spunem mecanicã socialã sã nu vã
închipuiþi cã Spiru Haret era atât de naiv
încât sã creadã cã existã, într-adevãr, aºa
ceva, o mecanicã socialã. Aceastã sintagmã
nu trebuie luatã în sensul propriu al
cuvintelor respective. Este vorba de un
proiect aici. Un proiect care funcþioneazã
ca o ipotezã. ªi care se testeazã mereu ºi se
modificã în funcþie de aceste testãri, ºi dacã
vreþi, este vorba de ceea ce numim astãzi
un modul cognitiv.

A consemnat
Eugenia GROSU POPESCU

Spiru Haret: Universitãþile sã nu fie numai niºte
ºcoale superioare, un fel de continuare a liceului, ci
niºte vaste centre de culturã în cari sã se gãseascã
mijlocul de a se manifesta întreaga miºcare culturalã
a þãrii, în ce are ea mai bun ºi mai înalt.
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Societatea sub lupã

GLOBALIZAREA

ºi problema logicelor paralele
Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Lector univ.drd. Cristian POMOHACI
Globalizarea este efectul unei revoluþii
tehnologice noi, care a început în anii 50-60 ºi
care se continuã ºi azi. ªi se vor continua multã
vreme de aici înainte. Cã este vorba de o revoluþie
tehnologicã nouã nu încape nici o îndoialã.
Internetul, televiziunea (inclusiv prin cablu sau
antenã), telefoanele mobile, casetele etc. sunt
produse tehnologice noi ºi în continuu progres
(doar radioul este ceva mai vechi, dar ºi el a
progresat rapid în ultimele decenii ale sec. XX).
Ar trebui adãugate, deoarece au legãturã cu
globalizarea, ºi alte elemente: producerea de noi
materii prime deosebit de elaborate tehnologic
(inclusiv din materiale plastice), serviciile de
producþie, biotehno-logiile, nanotehnica etc.
Pe baza tehnologicã amintitã a devenit
posibilã definirea globalizãrii ºi ca schimb
rapid de informaþie (în real), schimbul de
bunuri, servicii, la scara întregului glob etc.
Fenomenul globalizãrii este deosebit de alert,
fiind perceput adesea ca un fel de val sau de
uragan, care nãvãleºte asupra întregului glob,
pornind din diferite puncte, în primul rând din
SUA ºi se extinde pânã la nivelul unificãrii
tendinþelor, formând un fel de noosferã
informaþionalã, care transformã societãþile
întâlnite în cale în societãþi ale cunoaºterii,
sistemele ºcolare în vârfuri de lance ale
dezvoltãrii, iar capacitatea de a crea la nivelul
tehnicii de vârf devine noul criteriu al aprecierii
dezvoltãrii unei anumite þãri sau culturi.
Înþelegerea globalizãrii ca un fenomen de
comunicare cu caracteristici noi este corectã,
dar unilateralã, deoarece ignorã suportul
tehnologic care o permite. Imediat ce este luat
în calcul acest suport observãm uºor cã, de fapt,
el a generat globalizarea, el este fenomenul
primar ºi originar, comunicarea rapidã fiind o
consecinþã ºi ea supusã unei rapide evoluþii.

Abordatã astfel problema, suntem obligaþi sã
vorbim despre revoluþiile tehnologice anterioare
ºi de gradul de globalizare pe care l-au generat. ªi
mai general, despre raportul dintre tehnologie ºi
culturã. Noua perspectivã a fost deschisã deplin
de Peter F. Drucker, încã în 1972, în studiul Prima
revoluþie tehnologicã ºi lecþiile sale. Dupã el,
schimbãrile tehnologice produse în vremea noastrã
nu sunt nici mai importante ºi nici mai
impresionante decât cele produse de prima mare
revoluþie tehnologicã, apãrutã în istoria omenirii
cu mii de ani înainte, o datã cu primele mari
civilizaþii ale lumii, bazate pe irigaþii (în
Mesopotamia, Egipt, pe Valea Nilului, ºi în China).
Nici o schimbare petrecutã de atunci încoace în
istoria societãþii omeneºti nu a revoluþionat atât de
profund istoria omenirii. Civilizaþiile bazate pe
irigaþii constituie, de fapt, începutul istoriei ºi una
din cele mai importante epoci de progres
tehnologic, cu consecinþe esenþiale în sfera socialã
ºi umanã. De fapt, instituþiile sociale ºi politice au
fost create atunci (primele forme de guvernare,
oraºele, armata, ºcoala etc.).
Problema ridicatã de Peter F. Drucker nu
este deloc de amãnunt, mulþi alþi gânditori
ºi-au pus-o. Dintre cei mai apropiaþi de noi,
menþionãm pe Robert Heilbroner cu studiul sãu
Fac maºinile istoria?, Lewis Munford, cu
studiul Tehnicã autoritarã ºi tehnicã
democratã (apare ideea cã pânã ºi tipul de
guvernare este determinat tehnologic). Marx,
pentru a ne referi la unul din fondatorii
economiei clasice, considera unealta ca
elementul primar ºi revoluþionar al dezvoltãrii,
care nu a ezitat sã afirme cã moara de foc a
dat civilizaþia specificã epocii industriale.
Este esenþialã înþelegerea mai adâncã a relaþiei
dintre tehnicã ºi culturã, cãci maºinile, dupã
expresia lui Heilbroner, fac cu adevãrat istoria. Dar

nu fac toatã istoria. Culturile îºi au contribuþia lor
esenþialã în aceastã privinþã ºi o serie de alþi
gânditori, mai noi sau mai vechi, au dreptatea lor,
care trebuie ºi ea subliniatã pentru a depãºi
înþelesul, mai mult emoþional, al conceptului actual
al globalizãrii. Iatã câteva din tezele esenþiale ale
culturologilor: evoluþia religioasã din sec. XVI a
dus la apariþia unor atitudini ºi valori noi, care au
constituit premisa fundamentalã a dezvoltãrii
capitalismului, a industrialismului în general (Max
Weber), tehnica nu poate prinde teren în anumite
societãþi din pricinã cã i se opun valori ostile
(McClelland), cultura a fost cea care a domesticit
capitalismul englez, cu preþul frânãrii dezvoltãrii
tehnologice (M. Wiener) etc.
Colaborarea ºi conflictul dintre tehnicã ºi
culturã sunt realitãþi mai vechi ºi mai noi ale
lumii. Cum putem trece peste faptul cã, la
sfârºitul secolului XX, în unele þãri, era
pedepsitã grav ºtiinþa de carte (Cambodgia lui
Pol Pot), cã alte þãri (ºi nu puþine) au interzis ºi
interzic contactul cu televizorul sau internetul,
cã, chiar þãri care se considerau în fruntea
progresului tehnic (fosta URSS ºi celelalte þãri
comuniste) au condamnat brutal cibernetica,
genetica etc. multã vreme.
*
În spiritul celor prezentate mai sus, nu
putem ocoli ideea cã globalizarea (ne referim
la fundamentul ei tehnologic) întâmpinã acelaºi
tip de dificultãþi azi, ca ºi cele realizate de epoca
industrialã.
A doua idee, care trebuie ºi ea acceptatã, se
referã la faptul cã existã etape specifice de legare
a tehnologiilor de culturã ºi oameni. Pentru epoca
industrialã acestea au fost: 1. evoluþii paralele
(ignorarea reciprocã); 2. penetrarea superficialã,
marginalã a culturilor; 3. eforturi materiale ºi
educative de uºurarea adaptãrii oamenilor ºi
culturilor la exigenþele noilor tehnologii; 4. destrãmarea vechilor culturi (în diferite mãsuri);
5. ruperea oamenilor ºi culturilor de tehnologiile

epocii parcurse (cazul epocii industriale) ºi
începutul adaptãrii la o nouã tehnologie.
A patra idee se referã la faptul cã, în trecut,
dar ºi azi, diferitele culturi se adapteazã în
ritmuri foarte diferite la progresul tehnologic
ºi, din acest motiv, topul þãrilor performante se
modificã iarãºi, ca ºi în trecut.
A cincea idee vizeazã faptul cã diferite faze
ale evoluþiei contactului dintre tehnologie ºi
oameni coexistã (în diferite mãsuri), pânã ºi în
cele mai evoluate þãri straturile de adaptare
coexistã (la fel muncile manuale sau cu unelte
primitive nu au dispãrut).
*
Tehnologiile postcapitaliste respectã ºi ele
aceste momente cel puþin pânã acum. Au existat
globalizãri succesive în istorie ºi cea actualã este
doar ultima dintre ele. Cu specificul ei, fireºte. Este
mai alertã ºi mai radicalã. Se impune agresiv pânã
ºi celor mai retrograde societãþi etc. Dar
globalizarea actualã rãmâne un fapt determinat
tehnologic, care determinã, la rândul ei, consecinþe
deosebite ºi mai profunde decât cele anterioare.
*
Câteva erori sunt de luat în atenþie, când se
vorbeºte de globalizare: nu este vorba de un fenomen
nou; logica ei este deosebitã de cea a culturilor pe
care le penetreazã; nu este un fenomen primar (cel
tehnologic este primar), ci secundar; fiecare inovaþie
tehnologicã mai importantã a schiþat intenþii de
globalizare în diferite momente istorice ºi în diferite
puncte ale globului; toate globalizãrile au fost parþiale
ºi au lãsat în urma lor ceva important pentru istoria
omenirii: mai rar în sfera tehnologicã ºi mai durabil
în cea spiritualã, atunci când a fost atinsã sfera
valorilor general umane, care condiþioneazã chiar
existenþa societãþii omeneºti la un anumit nivel de
dezvoltare; viziunea exclusiv economicã asupra
globalizãrii este unilateralã ºi tinde sã substituie
efectul (globalizarea) cauzei (progresul tehnologic
în diferite domenii, mai ales în comunicare ºi
informatizare).
*
Cea mai generalã concluzie ar fi aceea cã
globalizarea acoperã realitatea unor logici
paralele a dezvoltãrii tehnologice, a evoluþiei
societãþilor, a mecanismelor economice etc. Aceste
logici paralele vin inevitabil în contact ºi sunt
presupuse de orice tip de globalizare, de unde ºi
interesul major pentru cercetarea modului în care
ele se îmbinã concret în societãþile contemporane.
Cum am putea interveni în societatea româneascã
de azi, fãrã a avea în vedere aceste logici paralele
ºi modul în care ele se întrepãtrund? Ar fi nu numai
o intervenþie necalificatã, ci ºi una în orb. Riscul?
Societãþile ºi culturile se pot integra ºi negativ, sau
cu întârziere în procesul de globalizare, cu consecinþe
dramatice pentru evoluþia lor.

Învãþãmântul la distanþã
la Universitatea Spiru Haret
Organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului
la distanþã se sprijinã pe conþinutul HG nr. 1011
din 8 octombrie 2001, corelat cu alte prevederi
legislative în domeniul învãþãmântului (Legea
învãþãmântului, HG nr. 410/25 aprilie 2002
privind structurile ºi specializãrile universitare
acreditate sau autorizate sã funcþioneze
provizoriu din instituþiile de învãþãmânt
superior, Constituþia României º.a.).
Respectând întrutotul prevederile
documentelor amintite, în cadrul Universitãþii
Spiru Haret s-au afirmat, o datã cu începutul
noului an universitar 2002-2003, preocupãri
concrete, cu conþinut metodologic ºi calitativ
pentru a operaþionaliza aceastã formã modernã
de studiu la standarde care sã rãspundã cerinþelor naþionale de competitivitate în domeniu
, însã ºi la nivel internaþional, mondial 
datoritã infrastructurii de excepþie deþinutã
(spaþii de învãþãmânt în proprietate, postul
propriu de televiziune prin satelit tvRM, reþeaua
de Internet, inclusiv prin fibrã opticã, tipografie
proprie modernã, ultraperformantã º.a.).
Învãþãmântul la distanþã este o formã
flexibilã de pregãtire superioarã, prin care se
asigurã posibilitatea de formare iniþialã de
perfecþionare sau de conversie profesionalã a
unor largi categorii de cetãþeni.
În context, programele de pregãtire au
componente dominante, precum:
 se utilizeazã resurse specifice de învãþãmânt informatizat;
 sunt folosite sisteme de comunicaþie la
distanþã;
 se apeleazã preponderent la sistemele
de autoinstruire ºi autoevaluare;
 este instituit sistemul tutorial.
Modalitãþi de utilizare eficientã a
resurselor specifice de învãþãmânt
informatizat
În principal, este necesar sã fie utilizat
computerul.
Acþiunile ºi sarcinile pe care trebuie, în
context, sã ºi le asume cei implicaþi în învãþãmântul la distanþã sunt:
 Cadrele didactice universitare
 Fiecare cadru didactic universitar, de la
preparator la profesor universitar este necesar
sã aibã cunoºtinþe minime, de bazã privind
utilizarea computerelor ºi a reþelei Internet.
Departamentul pentru ID al universitãþii
organizeazã, grupat sau individual, asistenþã
de perfecþionare, pentru iniþiere ºi actualizare
a cunoºtinþelor de utilizare a tehnicii de
informatizare în domeniu, cadrele didactice
ale universitãþii având acces operativ ºi gratuit
la acest serviciu.
 La sediul fiecãrei facultãþi (specialitãþi)
sunt asigurate legãturile necesare ale
computerelor din dotare la reþeaua Internat,
24 de ore din 24. Conectarea la Internet este
asiguratã ºi la fiecare secretariat în parte,
respectiv la persoana de la secretariatul ID.
 Secretariatul ºi conducerea facultãþii,
respectiv, responsabilul ID (de regulã,
prodecanul) au obligaþia de a accesa zilnic
paginile de pe site-ul Universitãþii Spiru Haret
la adresa www.spiruharet.ro, consultând
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avizierul electronic virtual, biblioteca virtualã,
citind toate mesajele studenþilor pentru care
se organizeazã elaborarea ºi transmiterea
operativã a rãspunsurilor corespunzãtoare, de
regulã, în aceeaºi zi.
 Conducerea facultãþii, respectiv coordonatorii de disciplinã pot introduce pe
reþeaua de Internet anunþuri oficiale sau de
naturã lucrativã didacticã destinate studenþilor. Periodic, se vor schimba testele de autoevaluare la fiecare disciplinã, fiind inserate
rãspunsurile decalate în timp (1-2 sãptãmâni)

(user name), respectiv citind pe ecran cu atenþie
modul în care se creeazã un cuvânt-cheie
(password) utilizat corelat (concomitent)
pentru intrarea în biblioteca virtualã.
De regulã, studenþii ID au acces rezervat
numai la facultatea (specializarea) la care sunt
admiºi ºi înmatriculaþi, iar cadrele didactice
pot naviga în întreaga bibliotecã virtualã.
La cerere, studenþilor li se poate sigura
extinderea posibilitãþii de navigare în spaþiul
virtual universitar ºi la resursele aferente
altor facultãþi (specializãri).

Structuri
specifice,
concepte noi
Prof. univ. dr. ing. Ioan GÂFDEAC,
director General al Departamentului ID,
Universitatea Spiru Haret

pentru ca studenþii ID sã poatã studia ºi
identifica soluþii de rãspuns, asupra cãrora
sã se pronunþe prin autoevaluare.
 În mod obligatoriu, la fiecare disciplinã
de studiu în biblioteca virtualã sunt inserate
Notele de curs în formã ID care cuprind:
 15-35 pânã la 40-50 pagini de note de curs;
 bibliografia obligatorie, suplimentarã
ºi facultativã;
 testul (testele) de autoevaluate;
 alte resurse de disciplinã (referate,
recenzii, lucrãri ºtiinþifice, publicaþii, reviste,
adrese de pagini web-site cu tematicã legatã
de conþinutul disciplinei de studiu º.a.).
Prodecanul responsabil ID la nivelul
fiecãrei facultãþi (specializãri) rãspunde de
asigurarea în totalitate ºi la timp a elaborãrii
acestor resurse de cãtre coordonatorii de
discipline, respectiv, de amploarea materialului
didactic în biblioteca virtualã, concomitent cu
actualizarea periodicã a acestuia.
Este util ca aceastã problematicã sã fie
dezvoltatã ºi realizatã practic prin responsabilizare la nivelul catedrelor ºi a consiliului
facultãþii.
 Un statut adecvat studenþilor ID
Evident, studenþii ID pot avea în dotarea
proprie un computer cu modem conectat la
reþeaua Internet sau pot apela la orice altã
formulã de consultare a paginilor web ale
Universitãþii Spiru Haret.
Accesarea paginilor web ale universitãþii
se realizeazã la adresa www.spiruharet.ro,
folosind în continuare codul numeric personal

De altfel, studenþii pot scrie electronic
mesaje cãtre conducerea facultãþii, respectiv,
cãtre coordonatorul de disciplinã sau
secretariat, punând întrebãri de consultare
pentru înþelegerea conþinutului cursului, sau
interesându-se de propria situaþie ºcolarã.
Este recomandabil ca întrebãrile de metodicã
a învãþãmântului la distanþã ºi cele referitoare
la mãsurile organizatorice de studiu sã fie
adresate tutorelui, respectiv responsabililor
ID la nivel de facultate (specializare) care
sunt obligaþi sã rãspundã afirmativ tuturor
solicitãrilor din partea studenþilor.
Este bine de precizat faptul cã studenþii
trebuie sã parcurgã conþinutul notelor de curs
din Biblioteca virtualã, însã se precizeazã cã
nu este îndeajuns doar acest demers,
deoarece ei sunt obligaþi sã depunã efort de
cãutare a tuturor resurselor necesare întregirii
conþinutului tematic al disciplinei respective
(consultarea manualelor recomandate la
bibliografia obligatorie, rezolvarea testelor
de autoevaluare, parcurgerea ºi a altor resurse
precum reviste, publicaþii, ziare º.a., întocmirea de referate, participarea la teme de
control ºi consultaþii, vizionarea programelor didactice ale postului de televiziune
(tvRM).
Totodatã, studenþii se pot consulta electronic (e-mail) între ei (cu colegii din grupele
virtuale de studiu), transmiþându-ºi reciproc
materiale de studiu, probleme, rezolvãri,
dialogând, comentând. Acest proces de
interactivitate slujeºte îmbogãþirii cunoºtinþelor
ºi a fixãrii elementelor de conþinut de curs.

Este necesarã consultarea programului
sãptãmânal (zilnic) al emisiunilor didactice
tvRM, care este afiºat la avizierul electronic
colectiv. Dacã întâmpinã dificultãþi procedurale de acces în biblioteca virtualã, studenþii pot scrie mesaje, respectiv pot pune
întrebãri prin e-mail la adresele afiºate ale
Departamentului ID ºi ale facultãþilor.
Se impune precizarea importantã cã, de
regulã, pentru eficienþã ºi operativitate este
necesar ca întrebãrile, respectiv mesajele studenþilor sã fie adresate direct facultãþilor (specialitãþilor). De asemenea, studenþilor li se recomandã, apelul la bibliotecile fizice ale facultãþilor, la librãriile, respectiv Depozitul central
al Editurii Fundaþiei România de Mâine pentru
consultarea ºi procurarea manualelor. Acestea
pot fi achiziþionate ºi prin poºtã (rambursare)
sau la nivel de centre teritoriale ID.
 Secretariatul ID la nivelul facultãþii
La fiecare facultate este nominalizatã o
persoanã  secretar (secretarã) responsabilã
ID. Aceasta are în dotare un computer legat
la reþeaua Internet. Numele persoanei respective ºi adresa sa de e-mail (respectiv a facultãþii) sunt afiºate la avizierul electronic
virtual al facultãþii.
La acest nivel sunt gestionate dosarele
de admitere  înscrierea, evidenþa studenþilor,
situaþia lor ºcolarã, programele de studiu ºi
asistenþa tutorialã.
La întrebãrile studenþilor se rãspunde
operativ ºi clar, dupã caz apelându-se la tutori
ºi coordonatori de disciplinã, respectiv la
conducerea facultãþii pentru rãspunsuri ce
sunt sub competenþa acesteia.
Persoana de la secretariat trebuie sã fie
precis ºi actualizat informatã asupra tuturor
datelor de studiu (programul, situaþii, proceduri de lucru, tipuri de asistenþã tutorialã,
evaluãri, examinãri º.a.), pentru a oferi studenþilor, operativ, în timp real, rãspunsuri eficiente.
Asupra problematicii utilizãrii normelor
specifice de învãþãmânt informatizat la forma
ID este utilã organizarea la nivelul facultãþilor
a unor dezbateri metodice, specifice pe
specializãri, ocazie cu care sunt atribuite sau
delegate responsabilitãþi concrete celor
implicaþi (cadre didactice, responsabili ID,
tutori, personal de secretariat).
 Statutul de tutore ºi asistenþã tutorialã
În înþelesul HG 1011/8.oct.2001, tutorele
este cadrul didactic destinat pentru a
desfãºura activitãþi de consiliere, îndrumare
ºi verificare a cunoºtinþelor unui grup de
studenþi, înscriºi într-un program de
învãþãmânt la distanþã. În aceastã calitate de
tutori pot fi cadre didactice universitare
titulare sau asociate (specialiºti în domeniu
sau cadre didactice din învãþãmânt pregãtite
în specialitatea disciplinei), care sunt
instruite în tehnologia ID. Titularii de
disciplinã pot fi tutori. Instruirea tutorilor se
realizeazã la începutul fiecãrui semestru de
cãtre coordonatorii de discipline sau de
titularul de disciplinã dupã caz.
În acest context, facultãþile la nivelul
Consiliului de facultate sunt obligate sã
determine mãsuri de instruire corectã, practicã

Studenþii sportivi ai Universitãþii Spiru Haret
victorioºi la Festivalul Studenþilor din România
UNIFEST
Lector univ.drd. Claudiu TEUªDEA
Înalta pregãtire teoreticã ºi practicã, vocaþia
competiþionalã a studenþilor de la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru
Haret au dobândit o nouã confirmare cu prilejul
Festivalului Studenþilor din România  Unifest
 2002". Aflat la a doua ediþie, anul acesta
festivalul, care s-a desfãºurat în perioada 4-10
noiembrie 2002, fiind organizat sub patronajul
primului-ministru, domnul Adrian Nãstase, a
cuprins domeniile cultural ºi sportiv, ºi a
angrenat în întrecerile, concursurile ºi
competiþiile care au avut loc în Bucureºti marea
majoritate a instituþiilor de învãþãmânt superior
de stat ºi particular acreditate.
Prin amploarea participãrii, precum ºi prin
performanþele înregistrate se poate afirma cã
aceastã competiþie sportivã din cadrul
festivalului s-a bucurat ºi de data aceasta de un
interes deosebit. La întrecerile organizate la
disciplinele sportive cros, baschet, biliard,
fotbal, handbal, volei, tenis de masã, tenis de
câmp, ºah, gimnasticã acrobaticã, pinball, au
participat un numãr mare de studenþi,
concursurile sportive, viu disputate, bucurânduse de un nivel tehnic ridicat ºi de o ambianþã
deosebitã, urmãrite de un public numeros.
Prezenþi ºi la aceastã ediþie a
Festivalului Studenþilor din România
Unifest 2002, studenþi ai Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii

Spiru Haret s-au remarcat în întrecerile
organizate la baschet, cros, fotbal, tenis de
masã, tenis de câmp.
Participarea studenþilor de la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret reprezintã o relevantã
reflectare a activitãþii sportive studenþeºti
în cadrul universitãþii noastre, care
beneficiazã, în prezent, de o modernã bazã
sportivã ce cuprinde 15 terenuri sportive,
pe care studenþii universitãþii ºi, în special,
cei ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
se pregãtesc ºi concureazã.
Între câºtigãtorii trofeelor mult râvnite,
puse în joc de organizatori, se aflã ºi
urmãtorii studenþi ai Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret:
 Locul I la tenis de câmp  studentul
anului III  Stoian Mihai
 Locul I la tenis de masã  studentul
anului II  Kun Csaba
 Locul II la tenis de masã  studentul
anului II  Kun Atilla
 Locul III  echipa de baschet
masculin a Universitãþii Spiru Haret.
Felicitându-i pe cei ce au cucerit aceste
trofee, felicitãm, totodatã, pe toþi studenþii
care au luat parte la aceste manifestãri,
dovedind spirit competiþional ºi o bunã
pregãtire cultural-sportivã.

a tutorilor, rãspunderea profesoralã ºi
didacticã specificã revenind responsabilului
ID ºi decanatului.
În accepþia Hotãrârii de Guvern amintite,
sistemul tutorial reprezintã cadrul educaþional
prin care se asigurã studenþilor ID suportul
material, resursele de învãþãmânt specifice ºi
sistemele de comunicaþii bidirecþionale.
În principal, fiecare tutore are responsabilitãþi precum: ia cunoºtinþã de repartizarea
studenþilor (numeric, nominal ºi cu adresã de
e-mail pentru fiecare student) în grupe virtuale
de studiu. Tutorele este numit în fruntea unei
astfel de grupe (cca. 20-25 studenþi); ia
cunoºtinþã de conþinutul planului de
învãþãmânt ºi a programelor analitice aferente
disciplinelor de studiu; ia cunoºtinþã de
numele coordonatorului, respectiv titularului
la fiecare disciplinã de studiu; ia cunoºtinþã
ºi urmãreºte practic, concret organizarea
punerii în aplicare a calendarului întocmit
pentru fiecare disciplinã; aduce la cunoºtinþã
ºi dialogheazã cu studenþii din grupa cãreia îi
acordã asistenþã de tutoriat asupra detaliilor
programului de studiu; þine legãtura
permanentã cu responsabilul ID la nivel de
facultate (prodecan), cu conducerea facultãþii,
cu coordonatorii sau titularii de discipline ºi
cu secretariatul ID, urmãrind situaþia ºcolarã
a studenþilor cãrora le acordã asistenþã.
Tutorii din centrele terminale au arondat
spre asistenþã grupul de 20-25 de studenþi care,
de regulã, pot a fi de la aceeaºi facultate
(specializare) sau de la mai multe facultãþi
(specializãri). În acest caz, tutorele îºi extinde
comunicarea cu Directorul Centrului Teritorial
ID, dar ºi cu conducerile facultãþilor,
secretariatelor ID, coordonatorii sau titularii de
discipline în funcþie de diversitatea (profilul)
fiecãrui student (facultatea pe care o urmeazã).
Tutorele din Centrul Teritorial ID se îngrijeºte
de organizarea instruirilor ºi activitãþilor
prevãzute în calendarele disciplinelor ºi de
modul de desfãºurare a evaluãrilor (teme de

control, verificare, colocvii, examene). Este
recomandabil ca fiecare tutore sã-ºi
întocmeascã un dosar distinct cu datele
didactice necesare pentru asistenþa tutorialã,
respectiv, sã fie în posesia planurilor de
învãþãmânt, programelor analitice, lista
coordonatorilor sau titularilor de disciplinã ºi
a calendarului pentru fiecare disciplinã, pe baza
acestora corelând , deci organizând corect 
activitatea de asistenþã ºi studiu. Urmãrim ca
sistemul tutorial sã fie suficient de flexibil
pentru a asigura consilierea, îndrumarea
diferenþiatã ºi personalizatã a studenþilor.
Comunicarea între studenþi ºi tutori se
realizeazã periodic, prin schimburi de mesaje
individualizate, utilizând mijloace de
comunicare bidirecþionale la care toþi studenþii
au acces (computere prin reþeaua Internet,
e-mail, poºtã, fax, telefon, întâlniri directe).
Sistemul tutorial asigurã procedurile de
evaluare continuã, prin forme specifice.
Ponderea acestora la evaluarea finalã este
stabilitã de cãtre coordonatorul de disciplinã
ºi este prevãzutã în programa analiticã.
În esenþã, precizãm cã personalul didactic
principal implicat în activitãþile ID din cadrul
Universitãþii Spiru Haret este format din
coordonatori de disciplinã ºi tutori.
De fapt, responsabilitãþile principale
ale tutorilor se rezumã la:
 asigurarea interfeþei între studenþi,
resursele de învãþãmânt ºi coordonatorul de
disciplinã;
 susþinerea de activitãþi didactice ºi de
consultanþã în conformitate cu programa
analiticã a disciplinei.
Aceste responsabilitãþi se îndeplinesc
prin îndrumarea studenþilor pe parcursul unui
program de instruire. Îndrumarea se realizeazã individualizat ºi în grup, prin întâlniri
directe, corespondenþã, telefon, piaþã electronicã sau forme combinate ºi constã în
direcþionarea studentului ºi evaluarea periodicã a parcursului academic.
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
16 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele contabilitãþii (9)
10:30 Economie politicã (16)
11:15 Istoria economicã a României (7)
11:45 Drept penal (1)
12:55 Geografie economicã mondialã (8)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: Dinu Sãraru. Emisiune
de Valeriu Râpeanu (r)
15:30 Program muzical
16:00 Film documentar. Cum sã
începem o afacere? (I)
16:30 Litera ºi spiritul legii.
Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:30 Orizonturi economice. Probleme actuale ale economiei
managementului japonez.
Invitat: prof. Kazuyoshi Koniya.
Realizator: prof.univ.dr.
Constantin Mecu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Ora melomanului. Stagiunea
de muzicã cultã a tvRM.
Emisiune realizatã de Alexandru
Moroºanu ºi Dumitru Cucu
20:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
21:00 Fairplay. Talk-show în direct pe
probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:30 Program muzical
23:00 Film documentar. Este sistemul
capitalist cel mai bun sistem?
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

MARÞI
17 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (1)
11:05 Drept roman (14)
11:35 Istorie socialã (3)
12:00 Drept constituþional
13:10 Filosofia istoriei (4)
13:30 Sociologie economicã (5)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Film documentar. Marea Britanie
azi (I). Jurnalism civic american
15:30 Program muzical
16:00 Club internaþional: Bulgaria.
Emisiune de Ioana Nitobe (r)
17:30 Invitaþie la film - emisiune de
informare ºi culturã cinematograficã, realizatã de Emil Voicu (r)
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Pur ºi simplu. Emisiune social
economicã, realizatã în direct de
Constantin Ioachim Cercasov
20:30 Oameni care au fost: Marin
Sorescu (II). Emisiune de
Corneliu Toader (r)
21:30 Program muzical
22:30 Dicþionar economic. Banca
Mondialã. Invitat: Dan Petrescu,
Director de Comunicare - Banca
Mondialã - România. Emisiune
de lector univ.dr. Eugen
Ghiorghiþã
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

MIERCURI
18 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria literaturii române (9)
10:40 Introducere în mass  media (4)
11:10 Limba românã (9/1)
11:35 Etnografie ºi folclor (2)
12:05 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)
12:40 Istorie ºi civilizaþie francezã (2)
13:15 Istoria medie a românilor (4)
13:45 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Planeta Pãmânt. Marea Britanie
în 50 de titluri. Mark Twain
15:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu (r)
16:00 Orizonturi economice. Probleme actuale ale economiei
managementului japonez.
Invitat: prof. Kazuyoshi Koniya.
Realizator: prof.univ.dr.
Constantin Mecu (r)
17:00 Atelier TV studenþesc. Magazin studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã

19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Repere româneºti 2002.
Emisiune de Silvia Frimu
20:00 Filme premiate la Festivalul
Internaþional Eco  Etno  Folk
Film, Slãtioara  Vâlcea,
ediþia a IV-a
21:00 Program muzical
22:00 Preluare Deutsche Welle
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

JOI
19 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Limba latinã (17)
10:25 Limba românã (9/2)
11:15 Psihologia educaþiei (16)
11:45 Introducere în ºtiinþa politicii (2)
12:55 Bazele informaticii (13)
13:25 Hidrologie (3)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Filme premiate la Festivalul
Internaþional Eco  Etno  Folk
Film, Slãtioara  Vâlcea,
ediþia a IV-a (r)
15:30 Dincolo de arenã. Emisiune în
direct de Mugur Popovici
16:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:00 Film documentar. Provence
18:00 Program muzical
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Film documentar. Marea Britanie
azi (II) Multiculturalism
20:30 România în lume. Emisiune
realizatã în colaborare cu
Fundaþia România în lume.
Moderator: Nicolae Mardari
22:00 Cheia succesului  manager
XXI. Emisiune în direct de
Carmen Dumitriu
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

VINERI
20 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Introducere în mass-media (5)
10:30 Informaticã pentru sociologie 
psihologie (4)
11:00 Pedagogie generalã (1)
11:30 Istoria veche a românilor (3)
12 :00 Preistorie ºi arheologie (2)
12:20 Fundamentele psihologiei (2)
13:05 Geografia mediului (1)
13:35 Program muzical
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Film documentar. Vizitã la Casa
Albã. Statuia libertãþii
15.30 Program muzical
16:00 Repere româneºti 2002. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de lect. univ. dr.Valeriu
Marinescu (r)
17:00 Not yet but soon  emisiune de
Doru Enache (r)
17:30 Program muzical
17:45 Pe drumul destinului. Emisiune
de Ioana Mandache
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Universul cunoaºterii. Emisiune interactivã de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T.,
terapii complementare, educaþie
în afara ºcolii, noutãþi din micro
ºi macro cosmos). Realizator:
Cãtãlin Grosu
21:00 Lumea în clipa 2002. Acum 13
ani. (I) Participã: Dinu Giurescu,
Alex. Mihai Stoenescu. Emisiune de Marian Oprea
22:00 În slujba adevãrului. Emisiune
de conf.univ.dr. Petre Buneci
23:00 Film documentar. Viaþa privatã
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

SÂMBÃTÃ
21 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de lect.univ. dr. Valeriu
Marinescu
9:00 Not yet but soon  emisiune
de Doru Enache
9:30 Muzicã popularã
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de
Carmen Cintezã

11:00 Cu
ºi despre muzicã.
Emisiune de Mihai Darie
12:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate ºtiinþificã
(creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în afara
ºcolii, noutãþi din micro ºi
macro cosmos). Realizator:
Cãtãlin Grosu (r)
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune
de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
14:30 Meandrele administraþiei
publice. Emisiune în direct de
George Nicolau
16:00 Lumea sporturilor. Infosport:
cluburi, campionate, competiþii.
Emisiune de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
17:00 Program muzical
17:30 Arta eveniment. Emisiune de
Marina Roman Boiangiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune
de Theodora Popescu
19:30 90 de minute pentru sufletul
tãu  coproducþie TV România
de Mâine  TVR Internaþional.
Emisiune prezentatã de Iuliana
Marciuc
21:00 Laborator de creaþie. Participã:
Nicolae Constantinescu.
Emisiune de prof.univ.dr.
Ion Dodu Bãlan
22:00 Film documentar. Poussin 
pictor francez
22:30 Atelier studenþesc. Magazin
studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu (r)
00:00 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
22 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
8:00 Repere spirituale  emisiune de
prof.univ.dr. Mihail Diaconescu
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de
Carmen Cintezã (r)
10:00 Auto  star. Emisiune de
Gavrilã Inoan
10:30 Film documentar. Arta
bucãtãriei japoneze
11:30 Program muzical
12:30 Lumea în clipa 2002. Acum 13
ani. (I) Participã: Dinu Giurescu,
Alex. Mihai Stoenescu. Emisiune de Marian Oprea (r)
13:30 90 de minute pentru sufletul
tãu  coproducþie TV România
de Mâine - TVR Internaþional.
Emisiune prezentatã de Iuliana
Marciuc (r)
15:00 Invitaþie la film - emisiune de
informare ºi culturã cinematograficã, realizatã de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Glorii ale
sportului românesc. Infosport:
cluburi, campionate, competiþii.
Emisiune de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
17:00 Club internaþional. Danemarca.
Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Maeºtri. George Motoi. (I)
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Ora melomanului. Stagiunea
de muzicã cultã a tvRM. Emisiune realizatã de Alexandru
Moroºanu, Dumitru Cucu (r)
21:00 Oameni care sunt: Înalt Prea
Sfinþia Sa Bartolomeu Anania 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
ºi Clujului. Realizator: Mihail
Diaconescu
22:00 Film documentar. Patrimoniul
cultural al umanitãþii: Segovia
23:00 Program muzical nocturn

LUNI
23 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele contabilitãþii (10)
10:30 Istoria economicã a României (8)
11:00 Biroticã (2)
11:35 Drept penal (2)
13:00 Geografie economicã mondialã (9)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: George Motoi (I). Emisiune de Valeriu Râpeanu (r)
15:30 Program muzical
16:00 Film documentar
16:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune
de prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
17:30 Orizonturi economice. Starea
avuþiei naþionale. Invitat: prof.
univ.dr Mircea Bulgaru, preºedintele Societãþii Române de
Statisticã. Realizator: prof.univ.dr.
Victor Axenciuc
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã

19:30 Ora melomanului. Stagiunea de
muzicã cultã a tvRM. Emisiune
de Alexandru Moroºanu ºi
Dumitru Cucu
20:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
21:00 Fairplay. Talk-show în direct pe
probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:30 Preluare Deutsche Welle
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

MARÞI
24 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (2)
10:50 Drept roman (15)
11:15 Istorie socialã (5)
11:40 Drept constituþional (3)
12:50 Filosofia istoriei (5)
13:10 Economie politicã (17)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Film documentar
15:30 Program muzical consacrat
Ajunului Crãciunului
16:00 Club internaþional: Danemarca.
Emisiune de Ioana Nitobe (r)
17:30 Invitaþie la film  emisiune de
informare ºi culturã cinematograficã, realizatã de Emil Voicu (r)
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Program muzical consacrat
Ajunului Crãciunului
20:30 Oameni care sunt: Înalt Prea
Sfinþia Sa Bartolomeu Anania 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
ºi Clujului. Realizator: Mihail
Diaconescu (r)
21:30 Colinde, colinde: Nicolae Banciu
 orgã; Silvia Lungianu
22:30 Dicþionar economic. Emisiune de
lector univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

MIERCURI
25 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de
Carmen Cintezã
11:00 Melodii populare
12:00 Film documentar: cântece, datini
de Crãciun
12:30 Colinde ºi colindãtori (I). Realizator: Constantin Alesandru
13:00 Film documentar
13:30 Colinde ºi colindãtori (II). Realizator: Constantin Alesandru
14:00 Concert  tinere talente. Realizator: Dumitru Cucu
14:30 Planeta Pãmânt
15:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune
de Theodora Popescu (r)
16:00 Sacralitatea în spaþiul vâlcean 
expoziþie popularã
17:00 Atelier TV studenþesc. Magazin
studenþesc. Coordonator: Eugenia
Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:25 Colinde ºi colindãtori
19:30 Repere româneºti 2002. Emisiune de Silvia Frimu
20:00 Asta-i seara de Crãciun. Emisiune
de Theodora Popescu
20:30 Club internaþional. Ediþie specialã de Crãciun; emisiune de
Ioana Nitobe
22:00 Concert cu formaþia Sorin Petre.
Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Daruri pentru Moº Crãciun.
Realizator: Constantin Alesandru
23:00 Zi mai tare lãutare  cântece de
petrecere. Realizator: Theodora
Popescu
23:30 Preluare Deutsch Welle

Opinia

naþionalã

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

03:00 Colinde ºi colindãtori (I). Realizator: Constantin Alesandru (r)
03:30 Colinde ºi colindãtori (II). Realizator: Constantin Alesandru (r)
04:00 Asta-i seara de Crãciun. Emisiune
de Theodora Popescu (r)
04:30 Sacralitatea în spaþiul vâlcean. Emisiune de Constantin Alesandru (r)
05:00 Zi mai tare lãutare  cântece de
petrecere. Realizator: Theodora
Popescu (r)
05:30 Videoclipuri

JOI
26 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Copii  colindãtori... Emisiune
de Carmen Cintezã
11:00 Concert al muzicii reprezentative
a Armatei
12:00 Film documentar
12:30 Crãciunul în folclorul românesc
13:00 Film documentar
13:30 Cântece de petrecere
14:00 Colinde ºi colindãtori
14:30 Planeta Pãmânt
15:30 Dincolo de arenã. Emisiune în
direct de Mugur Popovici
16:30 Dialog juridic cu prof. univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:00 Film documentar
18:00 Romanþe ºi cântece de petrecere.
Realizator: Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Colinde cu Maria Stroia ºi Elena
Meriºoreanu
20:00 Muzicã popularã
20:30 România în lume. Emisiune
realizatã în colaborare cu Fundaþia
România în lume. Moderator:
Nicolae Mardari
21:30 Colinde, colinde
22:00 Cheia succesului  manager XXI.
Emisiune în direct de Carmen
Dumitriu
23:00 Program muzical nocturn
03:00 Concert al muzicii reprezentative
a Armatei (r)
04:00 Colinde cu Maria Stroia ºi Elena
Meriºoreanu (r)
05:00 Cântece de petrecere (r)

VINERI
27 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Introducere în mass-media (3)
10:30 Informaticã pentru sociologie 
psihologie (4)
10:55 Istoria veche a românilor (4)
11:25 Preistorie ºi arheologie (3)
11:55 Fundamentele psihologiei (3)
12:20 Geografia mediului (2)
12:55 Folclor muzical (2)
13:25 Hidrologie (4)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Film documentar
15:30 Melodii populare cu
Marie Jean Matei
16:00 Repere româneºti 2002.
Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de lect. univ. dr. Valeriu
Marinescu (r)
17:00 Not yet but soon- emisiune de
Doru Enache (r)
17:30 Program muzical. Clasic Band 2000
17:45 Pe drumul destinului. Emisiune
de Ioana Mandache
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator:
Carmen Cintezã
19:30 Universul cunoaºterii. Emisiune
interactivã de actualitate ºtiinþificã
(creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în afara ºcolii,
noutãþi din micro ºi macro cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
21:00 Lumea în clipa 2002. Acum 13
ani. (II) Participã: Dinu Giurescu,
Alex. Mihai Stoenescu. Emisiune
de Marian Oprea

22:00 În slujba adevãrului. Emisiune
de conf. univ. dr. Petre Buneci.
23:00 Film documentar
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din
tronsonul 10:00  14:00)

SÂMBÃTÃ
28 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune realizatã de lect.univ.
dr. Valeriu Marinescu
9:00 Not yet but soon  emisiune de
Doru Enache
9:30 Muzicã popularã
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de
Carmen Cintezã
11:00 Cu ºi despre muzicã. Emisiune
de Mihai Darie
12:00 Universul cunoaºterii. Emisiune
de actualitate ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi
din micro ºi macro cosmos).
Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune
de prof. univ. dr. Corneliu Turianu
14:30 Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct de
George Nicolau
16:00 Lumea sporturilor. Infosport:
cluburi, campionate, competiþii.
Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu
Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Program muzical
17:30 Arta eveniment. Emisiune de
Marina Roman Boiangiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune
de Theodora Popescu
19:30 90 de minute pentru sufletul
tãu  coproducþie TV România
de Mâine  TVR Internaþional.
Emisiune prezentatã de Iuliana
Marciuc
21:00 Laborator de creaþie. Emisiune
de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
22:00 Planeta Pãmânt
23:00 Atelier studenþesc. Magazin
studenþesc. Coordonator Eugenia
Grosu Popescu (r)
00:00 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
29 decembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul
medicului, gimnasticã, revista
presei, interviuri, muzicã)
8:00 Repere spirituale  emisiune de
prof.univ.dr. Mihail Diaconescu
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de
Carmen Cintezã (r)
10:00 Auto-star. Emisiune de Gavrilã Inoan
10:30 Film documentar
11:30 Program muzical
12:30 Lumea în clipa 2002. Acum 13
ani. (II) Participã: Dinu Giurescu,
Alex. Mihai Stoenescu. Emisiune
de Marian Oprea (r)
13:30 90 de minute pentru sufletul
tãu  coproducþie TV România
de Mâine  TVR Internaþional.
Emisiune prezentatã de Iuliana
Marciuc (r)
15:00 Invitaþie la film- emisiune de
informare ºi culturã cinematograficã, realizatã de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor . Glorii ale
sportului românesc. Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu
Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. Emisiune de
Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Maeºtri. George Motoi.(II) Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Planeta Pãmânt
21:00 Oameni care sunt: Marcel
Chirnoagã. Emisiune de Alina
Dimache
22:00 Ora melomanului. Stagiunea de
muzicã cultã a tvRM. Emisiune
de Alexandru Moroºanu,
Dumitru Cucu (r)
23:00 Program muzical nocturn.
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Auzi strãmoºii cântã-n cor
Colindul vechi ºi bun,
Tot moº era ºi-n vremea lor,
Bãtrânul Moº Crãciun.
E sãrbãtoare ºi e joc
În casa ta acum
Dar, nu uita când eºti voios,
Corul Facultãþii de Muzicã la ... vremea colindelor

Împãrtãºind gândul cel bun,
zicem ºi colindãm
Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV
Parte de suflet din povestea
tainicã a iernii, colindele urcã din
afund de veacuri, poposesc pe
ghizdurile straturilor de memorie
pentru ca  în clinchet de clopoþei ºi
glas cristalin  sã facã urãri de
sãnãtate, fericire, an mãnos
Ritul strãvechi, agrar, întâlnit cu
precãdere în perioada 24 decembrie 
6 ianuarie, ºi-a lãrgit continuu timpul de
acþiune. ªi ceremonialul complex, variat
regional, a lucrat asupra sieºi,
prezentându-se astãzi în diverse faþete,
fiecare proprie unui tip de culturã.
Originile sale geto-dacice, împletite cu
datele meridionale ale culturii peninsulare
ºi cele compozite ale Imperiului roman,
atinse apoi ºi de gestul sacru creºtin de
filiaþie greacã într-o zonã a repertoriului,
pun în prim plan datina colindatului ca
sãrbãtoare dedicatã imnic reînvierii
nebiruitului soare, marcând solstiþiul de
iarnã, creºterea zilei, apropierea primãverii,
a noului ciclu agrar.
Petrecerile erau zgomotoase, mesele
 îmbelºugate; se fãceau daruri, se ura
de belºug ºi fericire. Pe alocuri, erau
chiar înscenate nunþi cu cântece ºi
jocuri, cu sau fãrã mãºti. Vremea
colindelor se transforma în festivaluri ce
þineau douã sãptãmâni, pânã ce
creºterea continuã a zilei devenea
vizibilã pentru oricine ºi toatã suflarea
se convingea de adevãrul naºterii zeului
soare, dãtãtor de viaþã ºi speranþã.
Cântat în grup de la vârsta copilãriei
 ce proaspãtã e, an de an, recitirea

Amintirilor lui Creangã!  la cea a
adolescenþei ºi chiar la maturul
anotimp al cãsniciei, colindul
presupune, în oricare din vetrele
folclorice în care se naºte ºi dãinuie, o
acþiune complexã. Ea subînþelege
alegerea grupului ºi a conducãtorului,
precizarea  în linii mari  a
repertoriului, stabilirea traseului ºi a
zilelor de colindat la ceasul înserãrii,
modelarea repertoriului general în
funcþie de specificul gospodãriilor
vizitate, apoi mersul propriu-zis, dupã
un protocol tradiþional.
Îmi permit o parantezã: ce interesantã,
bogatã ºi sinuoasã, plinã de subtilitãþi
muzicale este limba ce-o vorbim! Multe
din verbele ei fac directã trimitere la
vieþuirea prin muzicã. Aºa, spre exemplu,
a zice naºte în acelaºi timp ºi conotaþia
cuvântului vorbit, dar ºi pe cea a graiului
muzical, definind complexitatea
sonorului. Tot astfel, a colinda
înseamnã mersul cu þintã precisã,
trecerea din loc în loc, dar ºi calea propriei
împliniri prin restabilirea legãturii tale cu
ceilalþi prin forþa muzicii, a cuvântului spus
ºi cântat. Cãci doar împãrtãºind gândul
cel bun zicem ºi colindãm
Închid paranteza, dar pãstrez
gândul cel bun.
Zicem ºi colindãm ca tot românul
ºi revenim în calea cetei de colindãtori.
Drumul lor reface un traseu iniþiatic ce
uneºte spaþiul colectiv, uliþele vetrei
satului, cu fiecare dintre gospodãriile
ei. Este refãcutã  în mod simbolic 
legãtura dintre sãtenii aparþinãtori
aceleiaºi colectivitãþi.
Colindãtorii au menirea de a
traversa spaþiile, de a modera orgoliile,
de a îmbuna soarta, unind prin cântec.
Urând bunãstarea individualã, ei o
þintesc pe cea colectivã. Poposesc din
poartã în poartã, se opresc, trec praguri,
oferã dar de cântec ºi urare
tradiþionalã, gânditã pentru fiecare
gazdã, primesc în schimb mulþumiri,
sunt omeniþi, ospeþiþi ºi conduºi spre alte
ferestre luminate

Socotite secole de-a rândul
pãgâne ºi diavoleºti, colindele au
fãcut obiectul unor continue strãdanii
de fi înlãturate la nivel de Concilii
(Traian  693), dupã cum reiese din
spusa cronicarilor încã de la 1067
(Nestor) colindele au învãþat sã dãinuie;
apoi, considerate  din contra  prea
legate de religie au fost permise, uneori,
în mod ponderat. Ce departe apare
graniþa secolului abia încheiat, cu câtã
uºurinþã vorbim la trecut!
Ultimul deceniu românesc le-a
renãscut în forþã, pentru a ne bucura
de farmecul, candoarea, dinamismul ºi
optimismul lor. Colindã colindã

Române sã fii bun!

Colinde, colinde
Sosirã colindele
Luminile-ntinde
ªi toate aprinde-le.

FLORILE DALBE

Rãsar în zori de vremuri nouã, nevinovate, dalbe flori,
Cu mâini curate le culegem ºi ne pornim colindãtori.
Bãtând uºor cu elen pragul oricãrui suflet luminat.
Vom clãtina crenguþa dulce ºi dupã ce ne-am închinat
Cânta-vom cântece de slavã, de dragoste ºi de prinos
Cã pentru neamul nostru astãzi se naºte ntradevãr
[Hristos
Copii sfioºi, crescuþi din leagãn în sfinte datine, venim
ªi noi la marea sãrbãtoare, slãvitei Patrii sã menim
Sã calce harnicã deapururi pe-al holdelor bogat lãicer,
Sã nu-i apunã niciodatã izbãvitoarea stea din cer.
..................................................................................
VASILE VOICULESCU
(Din volumul Pârgã, 1921)

COLINDELE,

pag. 8

o viziune româneascã asupra lumii
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

Au venit zãpezile ºi gerul. Cu ele vin, din
nou, în casele creºtinilor, sãrbãtorile de iarnã:
Crãciunul, ziua Sfântului ªtefan, Anul Nou ºi
Sfântul Vasile, Boboteaza ºi ziua Sfântului Ioan
Botezãtorul. Vin dupã un post îndelungat,
impus de precepte religioase, dar, pentru foarte
mulþi, ºi de o dureroasã sãrãcie pe care
n-o meritã. Sãrãcia n-a putut însã birui, vreme
de secole, ºi nici azi nu poate anula bucuria
sãrbãtorii, acea manifestare colectivã totalã,
cum o defineºte reputatul etnolog ºi sociolog
francez Marcel Mauss, subliniindu-i capacitatea
de a uni ºi înfrãþi mulþimile, colectivitãþile sociale
ºi etnice. În puterea datinei ºi a credinþei, colindele
ºi obiceiurile strãmoºeºti dãdeau ºi dau sãrbãtorii
Naºterii Domnului o aurã divinã, cum sugereazã
G.Coºbuc în poezia Colindãtorii: Sãrac ne-a fost,
dar cald ºi drag / În casã-ne Crãciunul.
Colindãtorii ºi îngerii ce vin din cer cu flori de
mãr în mânã aduc fiecãruia o binemeritatã
înseninare ºi mângâiere, o siguranþã ºi un imbold
spre iubirea aproapelui, care, din nefericire, s-a
stins tot mai mult sub robia banului ºi a unei
proaste înþelegeri a democraþiei.
De douã mii de ani, în Ajunul Naºterii lui
Isus, sosesc la noi colindãtorii ºi pe drum de
zãpadã, dar ºi pe misterioase cãi de datini ºi de
îngeri: Auzi strãmoºii cântã-n cor/ Colindul
vechi ºi bun,/ Tot moº era ºi-n vremea lor,/
Bãtrânul Moº Crãciun./ E sãrbãtoare ºi e joc/
În casa ta acum/ Dar, nu uita când eºti voios,/
Române sã fii bun!
Într-o viziune mai modernã, deºi încãrcatã
de tradiþie, care aºazã þara colindelor într-un
spaþiu cosmic, foarte spiritualizat, dar nu
metafizic, aceste drumuri, cu duh dumnezeiesc
în ele, sunt evocate de poetul Nichifor Crainic,
în poezia Þara de peste veac:Spre þara lui Leruiler,/ Nu e zbor nici drum de fier,/ Numai lamurã
de gând,/ Numai suflet tremurând,/ ªi vâslaº un
înger./ Spre þara de peste veac,/ Nesfârºire fãrã
leac,/Vãmile vãzduhului,/ Sãbiile Duhului,/
Pururea de strajã.
Datinile vin de demult ºi de departe, din tinda
lui Dumnezeu în tindele caselor noastre, ca sã
lege cerul cu pãmântul, sã ne-aducã vestea
minunatã de la Betleem, sã îndumnezeeascã omul
ºi sã înnomeneascã dumnezeirea, cum zice
Nichifor Crainic în poezia Isus prin grâu. Copii
cu glasuri îngereºti ne aduc la trezire cu
tulburãtorul colind florile dalbe, flori de mãr.
Prin colinde se pare cã s-a pãtruns prima
datã neamul nostru de bucuria dumnezeirii,
creând acea magnificã viziune româneascã
asupra relaþiei dintre plaiul mioritic ºi cerul
întins ca o piele ºi împodobit cu stele, dintre
ieslea sãrãcãcioasã, ospitalierã ºi tronul ceresc.
Astfel, Naºterea Domnului se integreazã, firesc,
în viziunea româneascã a lumii. Neam de ciobani
ºi de plugari, ai cãrui copii s-au nãscut ºi ei
adesea în ieslea sãrãcãcioasã, românii nu l-au
cunoscut pe Isus din zugrãveli livreºti, din
ficþiunile unui Corregio ºi ale Renaºterii în
genere, ci, mai înainte de toate, din inima lor. În
viziunea lor, Mesia venise ca unul de-al lor, din
staul ºi de la stânã. Amintiþi-vã duioasele versuri
din colindul popular, care înfãþiºau pe
Mântuitotul lumii, ca pe un prunc din lumea
lor de altãdatã: Colo sus ºi mai departe,/ Lerui,
Doamne!/ La poalele codrului,/ Lungã geana
cerului,/ La stâna Mocanului/ Lerui, Doamne!/
Vede-se, aratã-se/ Lumea veseleascã-se/ În
lumina zorilor,/ Sub roºaþa norilor/ Domnul
Hristos mititel,/ Mititel ºi-nfãºeþel ....
Iatã-l pe Fiul lui Dumnezeu, divin ºi uman
într-o singurã expresie  cum observa ilustrul
Simon Mehedinþi, el însuºi din plaiul în care
s-a iscat Mioriþa. Îl vedem aºa cum ºi l-au
imaginat cei din neamul lui Zamolxe, oamenii
pentru care primatul spiritului era de netãgãduit
pentru oricine avea simþul nemuririi, aºa cum
l-au avut strãmoºii noºtri, Dacii. Cu credinþã în
Dumnezeu, cu datini, jocuri ºi obiceiuri a
înaintat prin vreme neamul nostru, aproape
douã mii de ani, asistând la Naºterea Domnului,
omagiindu-l în cântece, de stea ºi de colinde, în
Irozi ºi în toate obiceiurile de Ajun ºi de Crãciun.
Colindele ºi datinile ne-au luminat drumul
nostru istoric prin volbura vremilor de suferinþã
ºi de bejenie, aºa cum atât de frumos ºi de
rãscolitor au mãrturisit-o un Eminescu
(Colinde, colinde, e vremea colindelor), Coºbuc

(Colindãtorii, Pomul Crãciunului), Goga
(Colindã, cu tulburãtoarele versuri: La casã de
om sãrac,/ S-a gãtat fãina-n sac) ºi atâþia alþii. A
venit sfântul copil ºi ºi-a gãsit tradiþionalul,
modestul adãpost în sufletele româneºti, la fel
cu cel din Colinda lui Lucian Blaga care ne spune
cã: Doarme colo în poiatã/ Pruncuºor fãrã de
tatã/ ªi micuþa, mama lui,/ Se tot plânge boului/
c-a nãscut în Vifleim,/ N-are scutece de in,/
N-are apã, n-are faºã,/ Nici opaiþ, nici nãnaºã.
În viziunea lui Blaga, se petrece o foarte
îndrãzneaþã autohtonizare: totul e ca la noi,
legându-l, astfel, pe pruncul Isus, mai firesc ºi
mai organic de sufletul românesc. Maica Precista
n-are cele trebuincioase sfântului copil, aºa cum
n-au avut în secole de sãrãcie atâtea mame
românce ºi multe nu au nici astãzi. Se potriveºte,
într-un fel ori altul, pentru toþi copii neamului,
mãrturisirea unuia dintre cei mai religioºi poeþi
români, doctorul Vasile Voiculescu: Isus mi-era
ca frate-miu ce doarme-n copae,/ Il nãscuse
mama în tinda de lângã odae,/ Culcatã, ca Maica
Domnului, pe-o mâna de paie,/ Acolo mai erau
adãpostite douã oi bolnave,/ Un viþeluº cu
picioarele slabe,/ O cloºcã sub pat ºi-o pisicã cu
pisoi,/ Care s-au bucurat la naºtere împreunã cu
noi,/ Într-o noapte ne-au cântat îngerii la prag,/
Am sãrit din somn sã-i apãr de câini./ Duceau,
doinind, luminã mare, ca un steag/ ªi purtau
steble ºi stele-n mâini/ Glasurile cãdelniþau în
vânt:/ Hai ler, leroi, Doamne Sfânt.
În îngemânarea cerului cu pãmântul din
viziunea româneascã, Îngerul lui Dumnezeu a
coborât sã le aducã luminã în bezna staulului ºi,
neavând lumânare, îºi aprinde miraculos degetul
ce arde ca o lumânare de seu. Îngerii le aduceau
românilor luminã coborând cu stelele-n mâini.
Ne-am regãsit colindele ºi pe noi înºine.
Sfânta colindã e mai mult decât un text popular,
însoþit de o melodie strãveche, cum o definesc
folcloriºtii. E mai mult pentru cã datina
Colindatului are harul ºi forþa miraculoasã de a
purifica, în noaptea sfântã a Naºterii Domnului,
întreaga Fire, de la boulenii care tot suflã de
douã mii de ani peste ieslea sãrãcãcioasã, pentru
a-i face cãldurã pruncului Isus, la magii ce tot
merg spre locul sfânt, cãlãuziþi de steaua rãsãritã
sus ca o tainã mare ...
Evocând datina Colindatului, aº vrea sã
rechem ºi o amintire care, sunt convins, nu e
numai a mea, ci a milioane de români, amintirea
fiind singurul rai din care oamenii nu pot fi
izgoniþi de nimeni ºi niciodatã. Colindatul avea
un ceremonial temeinic pregãtit. Îl îndeplineam
ºi porneam la colindat. Aveam un repertoriu de
cel puþin douãzeci de Colinde: La luncile
soarelui, Mai pe lângã mare, mai pe drumul
mare, A fetii, A feciorului, A ciobanului, A
notarului, A bogatului, A sãracului, A lui rãsai
sore, A birãului etc., etc. Le ºtiam pe toate, de
la pãrinþii din pãrinþi care ni le lãsaserã prin
vremuri maºtere, ca pe o inestimabilã zestre
spiritualã. Le tãrãgãnam melodiile solemne,
picurate cu sfinþenie ºi har dumnezeiesc, inundate
de parfumul unui trecut îndepãrtat ºi trãiam
vreme de ºase sãptãmâni în universul lor atât de
mirific ºi atât de lumesc, totodatã. Prin textul
lor arhaic fãceam elogiul hãrniciei, frumuseþii ºi
prosperitãþii gazdei, îi doream, cu Omenia
româneascã, viaþã lungã, înzilire îndelungatã ºi
îmbelºugatã, copii mulþi ºi frumoºi, ºi liniºte
sufleteascã. În vreme ce noi cântam sub fereastrã,
sub coviltirul lui Dumnezeu, stropit cu
scânteietoare stele, veneau pe cãi de vis ºi de
poveste, din conþinutul colindelor noastre, cerbi
împodobiþi cu daruri, un Crãciun sau un îngeraº
cãlare; se conturau din imaginile plastice ale
versurilor ºi din melodiile divine, tablouri de
viaþã mitico-realistã în care vedeam aievea
facerea lumii; vedeam prin întunericul nopþii
veºminte împodobite cu astre, trãiam durerea
sfâºietoare a ciobanului care ºi-a pierdut
caprele, asistam, cu umilul meu bãþ în mânã, la
vânãtoarea vidrei, a boului sãlbatec, a
ursului ºi a cerbului; ca toþi copii colindãtori,
luam parte la lupta junelui cu zmeul care dura
zi de varã pânã-n searã; urmãream întrecerea
dintre cal ºi ºoim, o zãream pe sora soarelui
ascunsã printre pãuni. În colindele noastre
inundaserã baladele, poveºtile ºi legendele ori
variantele de la alte neamuri cu care trãiam
împreunã. Trãiam ca în eminesciana lume ce
credea în basme ºi vorbea în poezii, în care
totul era posibil. Nu fãceam eforturi  nici n-am
fi reuºit la vârsta aceea  sã decelãm simbolurile
ºi incifrãrile din Colinde. Toatã ceata repetam de
zece ori refrenul Lerui-Ler, ca pe-o formulã
magicã, ºi nu vedeam filiaþia pe care marele învãþat
Dimitrie Cantemir o fãcuse, cu peste trei secole în
urmã, între Lerui-Ler ºi numele împãratului
Aurelian; nici nu bãnuiam, ca ilustrul meu profesor
de mai târziu, Alexandru Rosetti, care vedea pe
Lerui-Ler venind din Aleluia, halelui, lerui ...
În schimb, m-au impresionat puternic
bogãþia imaginaþiei, inventivitatea stilisticã,
geniul lingvistic al autorilor de colinde, care-ºi
iau libertatea sã zicã raza-rãzuia, cu covorcovorât, pomu-pomurat, leu legat/ netãiat,
nesãgetat/ numa de luptã luptat etc., etc.
Mã întreb ce poet  în afarã de cei smuciþi,
fãrã aderenþã la românism  n-ar vrea sã fie autorul
unor atari nestemate?
Viaþa din viaþã, vis din visul nostru cel mai
scump, rod al locului din închipuire, unde omul
se întâlneºte cu Dumnezeu, colindele sunt o
zestre spiritualã lãsatã de strãbuni care ne-au
înfrumuseþat ºi ne-a îmbogãþit viaþa. Adeseori
au salvat astfel viaþa moralã a neamului.
Sã o pãstrãm, s-o folosim dupã strãbuni, cãci
e vremea colindelor ... Dupã o tristã, condamnabilã
absenþã, versurile lui Eminescu exprimã din nou
o realitate: Colinde, colinde/ Sosirã colindele/
luminile-ntinde/ ªi toate aprinde-le.
Acum e vremea sã îndemnãm tineretul
nostru sã înveþe colindele, cãci, scria genialul
Bogdan Petriceicu Hasdeu: ... cine nu ºtie ºi nu
cunoaºte colinda nu-ºi iubeºte mama, nu
respectã pe tatã, n-are fii ºi fiice ºi nu ºtie ce-i
familia românului ºi Biserica sa din Betleemul
neamului ....
Ca în colindã urãm tuturora: Cele bune sã
se-adune,/ Cele rele sã se spele, pentru cã, har
Domnului, avem de toate, ºi bune ºi rele, ºi Nu
uita când eºti voios, române sã fii bun!

